
   
 

 

 

 لتوصية مجلس اإلدارة وحصول الشركة
ً
م(، وعلى املساهمين العلم بأنه إذا لم يتم 01/12/2021هـ )املوافق 26/04/1443يخ على املوافقات النظامية، ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على إصدار أسهم حقوق األولوية بتار  إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة املساهمين بزيادة رأس املال وفقا

. وفي ذلك الوقت سوف تعتبر
ً
 .هذه النشرة الغية وسيتم إشعار املساهمين بذلك الحصول على موافقة املساهمين على طرح أسهم حقوق األولوية، فإن إصدار أسهم حقوق األولوية سيتوقف تلقائيا

 سهم حقوق أولويةنشرة إصدار أ

 شركة صدر للخدمات اللوجستية
 ه03/02/1438( وتاريخ 26ق/ هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ) شركة صدر للخدمات اللوجستية

 (.م31/01/1994)املوافق  ه20/08/1414( وتاريخ 1131012302رقم ) ( وبموجب السجل التجاري م03/11/2016)املوافق 

للسهم الواحد عن طريق إصدار  ( رياالت سعودية10بسعر طرح يبلغ عشرة ) ( سهم عادي15,000,000خمسة عشر  مليون )طرح 

، وتمثل زيادة في رأس مال الشركة (  ريال سعودي150,000,000مائة وخمسون مليون )أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ 

 .ريال سعودي( 175,000,000سة وسبعون مليون )مائة وخمليصبح رأس مال الشركة  (%600بنسبة )

افق 02/05/1443يوم اإلثنين  تبدأ من فترة التداول:  افق 09/05/1443يوم اإلثنين وتنتهي في  م(06/12/2021ه )املو  .م(13/12/2021ه )املو

افق 02/05/1443يوم اإلثنين  فترة االكتتاب: تبدأ من  افق 12/05/1443يس يوم الخموتنتهي في  م(06/12/2021ه )املو  .م(16/12/2021ه )املو

 

مصنع الصمعاني للصناعات كمؤسسة فردية تحت مسمى "«( صدرشركة »أو « الشركة»)ويشار إليها فيما بعد بـشركة صدر للخدمات اللوجستية  بدأت

م( 31/01/1994ه )املوافق 20/08/1414 ريخ ( وتا1131012302، وتم قيدها في السجل التجاري رقم )محمد عبدهللا الصمعاني" لصاحبها املعدنية 

 مسؤولية ذات شركة إلى املؤسسة تحويل تم( م04/01/2016 املوافق) ه23/03/1437 بتاريخ . ( مائة ألف ريال سعودي100,000برأس مال قدره )

 بتاريخ. سعودي ريال ألف سمائةوخم ماليين ستة( 6،500،000) قدره مال برأس املعدنية للصناعات الصمعاني مصنع شركة اسم تحت محدودة

( م03/11/2016 املوافق) ه03/02/1438 بتاريخ( 26/ق) رقم الوزاري  القرار وبموجب الشركاء قرار على بناء( م16/10/2016 املوافق) ه15/01/1438

 قدره مال برأس قفلةم مساهمة سعودية شركة إلى محدودة مسؤولية ذات شركة من املعدنية للصناعات الصمعاني مصنع شركة تحويل تم

درجت( م26/02/2017 املوافق) ه29/05/1438 في.  سعودي ريال ماليين تسعة( 9،000،000)
ُ
 التداول  وبدأ" نمو" املوازية السوق  في الشركة أسهم أ

 قبل من بها تتاباالك تم التي األسهم عدد ويمثل سعودي، ريال ألف وخمسون  ومائتان مليون  عشر إحدى(11,250,000) قدره مال برأس فيها،

 للسهم سعودية رياالت عشر( 10) اسمية بقيمة عادي سهم ألف وعشرون وخمسة مائتان( 225،000) الطرح عملية خالل من املؤهلين املستثمرين

 ه22/07/1438  في املنعقدة العادية غير العامة الجمعية قرار على بناءً . الطرح بعد الشركة مال رأس من% 20 نسبة تشكل والتي الواحد،

 إلى سعودي، ريال ماليين تسعة( 9،000،000) من املال رأس زيادة على العادية غير العامة الجمعية موافقة تمت( م19/04/2017املوافق)

 غير العامة الجمعية وافقت( م11/04/2018 املوافق) ه25/07/1439 بتاريخ. سعودي ريال ألف وخمسون  ومائتان مليون  عشر إحدى(11,250,000)

 بحيث مملوكة، أسهم ثالثة لكل مجاني واحد سهم بواقع للمساهمين( منحة أسهم) مجانية أسهم منح طريق عن الشركة مال رأس زيادة على عاديةال

 ألف وعشرون وخمسة ومائة مليون ( 1،125،000) إلى مقسم سعودي، ريال ألف وخمسون  ومائتان مليون  عشر إحدى(11,250,000) من الزيادة تكون 

 ريال مليون  عشر خمسة( 15،000،000) الشركة مال رأس ليصبح الواحد للسهم سعودية رياالت عشرة( 10) قدرها اسمية بقيمة عادي ديعا سهم

 وفي. الواحد للسهم سعودية رياالت عشرة( 10) قدرها اسمية بقيمة عادي سهم ألف وخمسمائة مليون ( 1،500،000) إلى مقسم سعودي،

 أسهم) مجانية أسهم منح طريق عن الشركة مال رأس زيادة على للشركة العادية غير العامة الجمعية وافقت( م25/06/2020 املوافق) ه04/11/1441

 اسمية بقيمة عادي سهم ألف وخمسمائة مليون ( 1،500،000) إلى مقسم سعودي، ريال مليون  عشر خمسة( 15،000،000) من للمساهمين( منحة

 إلى مقسم سعودي، ريال مليون  وعشرون خمسة( 25،000،000) الشركة مال رأس ليصبح الواحد للسهم سعودية رياالت عشرة( 10) قدرها

 بتاريخ. بالكامل القيمة مدفوعة الواحد للسهم سعودية رياالت عشرة( 10) قدرها اسمية بقيمة عادي سهم ألف وخمسمائة مليونين( 2،500،000)

 بتاريخ للشركة العادية غير العامة بالجمعية عليه املوافقة تمت ملا وفقا الشركة اسم تغيير عن ناإلعال  تم( م14/01/2021 املوافق) ه01/06/1442

 شركة من الشركة باسم املتعلقة األساس الشركة نظام من الثانية املادة تعديل على املوافقة تمت حيث( م29/10/2020 املوافق) ه12/03/1442

 العامة الجمعية وافقت( م01/12/2021 املوافق)  ه26/04/1443 وبتاريخ. اللوجستية للخدمات صدر كةشر  إلى املعدنية للصناعات الصمعاني مصنع

 مليونين( 2،500،000) إلى مقسم سعودي، ريال مليون  وعشرون خمسة( 25،000،000) من الشركة مال رأس زيادة على للمساهمين العادية غير

 وخمسة مائة( 175،000،000) الشركة مال رأس ليصبح الواحد للسهم سعودية رياالت عشرة (10) قدرها اسمية بقيمة عادي سهم ألف وخمسمائة

يقع ..سعودية رياالت عشرة( 10) قدرها اسمية بقيمة عادي سهم ألف وخمسمائة مليون  عشر سبعة( 17،500،000) إلى مقسم سعودي، ريال وسبعون 

ص.ب  51431الرمز البريدي : 7227مبنى  26املدينة الصناعية األولى شارع  -ق امللك عبد العزيز طري، وعنوانه بريدةمقر املركز الرئيس للشركة في مدينة 

  اململكة العربية السعودية. 1364: 

بقيمة  ( سهم عادي2,500,000ن وخمسمائة ألف )يمليون( ريال سعودي، مقسم إلى 25,000,000) خمسة وعشرون مليون ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 

«(. األسهم الحالية»ومجتمعة بـ « سهم حالي»( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل )ويشار إليها منفردة بـ 10قدرها عشرة )إسمية 

الصمعاني محمد عبدهللا عبدالكريم م % أو أكثر من أسهم الشركة( ه5وكما في تاريخ هذه النشرة فإن املساهمين الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة 

بندر محمد عبدهللا الصمعاني الطرح،  قبل الشركة أسهم من %(17.00) نسبته ما أي سهم، ( 425,000) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف يملك والذي

بدهللا عالطرح،  قبل الشركة أسهم من %(11.52) نسبته ما أي سهم، ( 288,156) مائتان وثمانية وثمانون ألف ومائة وستة وخمسون  يملك والذي

 الشركة أسهم من %(6.06) نسبته ما أي سهم، ( 151,583) مائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وثالثة وثمانون  يملك والذي محمد عبدهللا الصمعاني

 الطرح . قبل

خالل طرح أسهم حقوق  م( بزيادة رأس مال الشركة من03/01/2021)املوافق ه 19/05/1442اجتماعه املنعقد بتاريخ أوص ى مجلس إدارة الشركة في 

ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة  (150,000,000مائة وخمسون مليون )أولوية بقيمة 

 .غير العادية

ادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زي01/12/2021ه )املوافق 26/04/1443وفي تاريخ 

األسهم »أو « أسهم حقوق األولوية»سهم عادي جديد )ويشار إليها بـ( 15,000,000خمسة عشر  مليون )حقوق أولوية، ويتمثل االكتتاب في طرح 

( رياالت سعودية، 10يمة اسمية قدرها عشرة )، وبق«(سعر الطرح»( رياالت سعودية للسهم الواحد )ويشار إليه بـ10بسعر طرح يبلغ عشرة )«( الجديدة

، ( ريال سعودي175,000,000مائة وخمسة وسبعون مليون )، إلى ( ريال سعودي25,000,000خمسة وعشرون مليون )وذلك لزيادة رأس مال الشركة من 

 .( سهم عادي17,500,000ائة ألف )سبعة عشر مليون وخمسمإلى  ،( سهم عادي2,500,000مليونان وخمسمائة ألف )وزيادة عدد األسهم من 

للمساهمين املالكين لألسهم «( حق أولوية»ومنفردة بـ « حقوق أولوية»سوف يتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول )ويشار إليها مجتمعة بـ 

واملقيدين في سجل مساهمي «( تاريخ األحقية»املال )ويشار إليه بـ بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية املتضمنة املوافقة على زيادة رأس 

ال بتاريخ الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية املتضمنة املوافقة على زيادة رأس امل

على أن تودع تلك الحقوق في «( املساهم املقيد»ومنفردين بـ « املساهمين املقيدين»م( )ويشار إليهم مجتمعين بـ 05/12/2021هـ )املوافق 01/05/1443

 في االعتبار إجراءات التسوية بعدد
ً
( سهم من أسهم 1لكل ) وق ( حق6) ستة محافظ املساهمين املقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية أخذا

 .م واحد جديد وذلك بسعر الطرحالشركة ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسه

الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في  –«( املستثمرين الجدد»وسيكون بإمكان املساهمين املقيدين وغيرهم من عامة املستثمرين )ويشار إليهم بـ 

، وتبدأ فترة التداول وفترة «(السوق »أو « تداول »إليها بـ التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق املالية السعودية )ويشار –األسهم الجديدة 

 م(13/12/2021ه )املوافق 09/05/1443يوم اإلثنين على أن تنتهي فترة التداول في  م(06/12/2021ه )املوافق 02/05/1443يوم اإلثنين  االكتتاب في 

فترة »)ويشار إليها بـ م(16/12/2021ه )املوافق 12/05/1443يوم الخميس  ، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية«(فترة التداول »)ويشار إليها بـ

ن ، وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس م«(االكتتاب

 .يوم التاسع من بداية نفس الفترةبداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية ال

قوق إضافية وسيكون بإمكان املساهمين املقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق املكتسبة أو جزء منها أو شراء ح

طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل عن طريق السوق. كما سيكون بإمكان املستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن 

 .فترة التداول 

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

 .سيتاح في هذه الفترة لجميع املساهمين املقيدين واملستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة (1

 جديدة فاالكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاسيتاح للمساهم املقيد  (2
ً
تاح له االكتتاب بها بعد انتهاء يسب، وفي حال شرائه حقوقا

 (.فترة تسويتها )يومي عمل

 (.سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل (3

4)  
ً
عن طريق املحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء سيتاح االكتتاب إلكترونيا

 .باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى املتوفرة لدى الوسيط

فستطرح تلك األسهم على عدد من املستثمرين ذوي الطابع «( األسهم املتبقية»وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )ويشار إليها بـ

، وتقوم تلك املؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها «(الطرح املتبقي»)ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ«( املؤسسات االستثمارية»املؤسس ي )ويشار إليهم بـ 

 يوملشراء األسهم املتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداًء من السا
ً
م( وحتى 21/12/2021ه )املوافق 17/05/1443 الثالثاء عة العاشرة صباحا

وسيتم تخصيص «(. فترة الطرح املتبقي»م( )ويشار إليها بـ22/12/2021ه )املوافق 18/05/1443 األربعاءيوم الخامسة مساًء من اليوم التالي  الساعة

ى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب األسهم املتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعل

تسديد إجمالي على املؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم املتبقية ومعاملتها باملثل، وسيتم 

ي للشركة، وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح )إن وجدت( بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات )بما سعر الطرح املحصل من عملية الطرح املتبق

 أن املستثمر الذي لم م(20/01/2022ه  )املوافق 17/06/1443يوميتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه 
ً
. علما

وفي حال لم تكتتب  .قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح املتبقي بسعر الطرح يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم،

خصص ما تبقى من أسهم ملتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح ياملؤسسات االستثمارية في جميع األسهم املتبقية وكسور األسهم، فس

 راجع القسم )
ً
وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه  «(.املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه( »13)فضال

 راجع القسم )«( تاريخ التخصيص»)ويشار إليه بـ (م26/12/2021)املوافق هـ 22/05/1443
ً
املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح ( »13)فضال

 «(.وشروطه

سبعة عشر مليون ، مقسم إلى ( ريال سعودي175,000,000مائة وخمسة وسبعون مليون )وبعد اكتمال عملية االكتتاب سيصبح رأس مال الشركة 

تمكين الشركة من تنفيذ خططها االستراتيجية ب بشكل رئيس في وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتا .( سهم عادي17,500,000وخمسمائة ألف )

 راجع القسم ) .والتشغيلية ودعم التوسع في الخدمات اللوجستية
ُ
 «(.استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية( »7)فضال

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

حضور اجتماع الجمعية العامة «( املساهم»لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة )ويشار إليه بـ

)سواًء العادية أو غير العادية( والتصويت فيه. وسيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة «( امةالجمعية الع»للمساهمين )ويشار إليها بـ

 (.عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها )إن وجدت

وبقيمة اسمية  ( سهم عادي1,125,000مليون ومائة وخمسة وعشرين ألف )تم إدراج كامل أسهم الشركة في السوق املالية السعودية املوازية بعدد 

بعد الحصول على موافقة كٍل من هيئة السوق  (م26/02/2017ه )املوافق 29/05/1438 ( رياالت سعودية للسهم الواحد، وذلك بتاريخ10قدرها عشرة )

تداول أسهمها في السوق  تم انتقال الشركة وإدراج وبدء م(10/12/2020ه  )املوافق 25/04/1442وبتاريخ املالية والسوق املالية السعودية )تداول(، 

( رياالت سعودية للسهم الواحد، 10سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة ) (2,500,000ن وخمسمائة ألف )يمليوناملالية السعودية الرئيسية بعدد 

 تداول ا(.وذلك بعد الحصول على موافقة كٍل من هيئة السوق املالية والسوق املالية السعودية )تداول 
ً
ألسهم القائمة للشركة في السوق املالية يتم حاليا

لتسجيل وطرح األسهم الجديدة، كما «( الهيئة»السعودية. وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية )ويشار إليها بـ

ملستندات املطلوبة والوفاء بكافة متطلبات الجهات ذات قدمت طلب إلى شركة السوق املالية السعودية )تداول( لقبول إدراجها، وقد تم تقديم جميع ا

عملية تخصيص  العالقة وتمت املوافقة على نشرة اإلصدار هذه. ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق خالل فترة قصيرة بعد االنتهاء من

 راجع الصفحة رقم )
ُ
بعد تسجيلها  -وسيكون التداول في األسهم الجديدة «(. همة وإجراءات االكتتابالتواريخ امل)»( ماألسهم الجديدة ورد الفائض )فضال

 ملواطني اململكة العربية السعودية واملقيمين فيها إقامة نظامية ومواطني الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي والشركات  -وقبول إدراجها 
ً
متاحا

إلى املستثمرين األجانب املؤهلين بموجب القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية  وصناديق االستثمار السعودية والخليجية باإلضافة

رتبطة باألسهم املؤهلة في األوراق املالية املدرجة. وعالوة على ذلك، يحق للفئات األخرى من املستثمرين األجانب الحصول على الفوائد االقتصادية امل

، مع العلم أن الشخص «(الشخص املرخص له»يات مبادلة مع األشخاص املرخص لهم من قبل الهيئة )ويشار إليه بـالجديدة من خالل إبرام اتفاق

  .املرخص له سيكون في هذه الحالة املالك القانوني املسجل لألسهم

 

 ةالواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديد« ملخاطرةعوامل ا( »2في الصفحة )أ( والقسم )« إشعار هام»ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسم 

 املستشار املالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية
  

دمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق املالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزا
ُ
متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق املالية  بحسبت املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ"الهيئة"( وطلب قبول إدراج األوراق املالية ماتحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ق

نة وإلى الحد املعقول، أنه ال توجد أّي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى ردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات املمكومنف الصفحة )د( مجتمعينالسعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على 

 .ا صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منهائة والسوق املالية السعودية أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهمجعل أّي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهي

 (م02/11/2021هـ )املوافق 27/03/1443بتاريخ صدر ت هذه النشرة 



 

 



  
 

 أ

 مهم إشعار 

 املطروحة ولويةاأل  حقوق  أسهم وعن شركة صدر للخدمات اللوجستية عن وافية تفاصيل على ("اإلصدار نشرة") هذه اإلصدار نشرة تحتوي 

 تحتـويها التي املعلـومات إلى تستنـد طلبـاتهم أن أساس على املستثمرين معاملة ستتم الجديدة، األسهم في لالكتتاب بطلب التقدم وعند. لالكتتاب

 من لكل اإللكترونية املواقع زيارة خالل من أو االكتتاب مدير ومن للشركة الرئيس ي املقر من منها نسخة على الحصـول  يمكن والتي اإلصدار نشرة

 (.www.cma.org.sa) املالية السوق  وهيئة( www.falcom.com.saاملالي ) واملستشار( www.sgp.com.sa) الشركة

 ( 14) عن التقل فترة خالل للجمهور  إتاحتها من والتأكد اإلصدار نشرة نشر سيتم
ً
 زيادةب الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد موعد قبل يوما

 ُعّدت األولوية حقوق  وطرح تسجيل على الهيئة موافقة تاريخ من أشهر ستة خالل العادية غير العامة الجمعية موافقة عدم حال وفي املال، رأس

 .ملغاة الهيئة موافقة

 التغطية ومتعهد"( االكتتاب مدير)" باالكتتا ومدير"( املالي املستشار)" مالي كمستشار"( املالية للخدمات فالكم شركة)" بتعيين الشركة قامت وقد

  .النشرة هذه بموجب الشركة مال رأس لزيادة األولوية حقوق  أسهم بطرح يتعلق فيما وذلك"( التغطية متعهد)"

 أعضاء ويتحمل. الهيئة عن الصادرة املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد متطلبات بحسب قدمت معلومات على اإلصدار نشرة تحتوي  

 هذه، اإلصدار نشرة في الواردة املعلومات دقة عن املسؤولية كامل ومنفردين مجتمعين (د) الصفحة على أسماؤهم تظهر الذين اإلدارة مجلس

 في نهاتضمي عدم يؤدي أن يمكن أخرى  وقائع أي توجد ال أنه املعقول، الحد وإلى املمكنة الدراسات إجراء بعد واعتقادهم، علمهم بحسب ويؤكدون 

 محتويات عن مسؤولية أي( تداول ) السعودية املالية السوق  وشركة املالية السوق  هيئة تتحمل وال. مضللة فيها واردة إفادة أي جعل إلى اإلصدار نشرة

  نفسيهما وتخليان اكتمالها، أو بدقتها تتعلق تأكيدات أي تعطيان وال النشرة، هذه
ً
 في ورد عما تنتج خسارة أي عن كانت مهما مسؤولية أي من صراحة

 .منها جزء أي على االعتماد عن أو اإلصدار نشرة

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

 إدارتها مجلس أعضاء أو مدراءها من أي أو الشركة لدى يوجد ال أنه ومع خارجية، ادرمص من عليها الحصول  تم النشرة هذه في الواردة املعلومات من

 هرها،جو  في دقيقة غير املعلومات هذه بأن لالعتقاد سبب أي ،(و( و)ه) الصفحات في أسماؤهم الواردة الشركة مستشاري  من أي أو املالي املستشار أو

 .اكتمالها أو املعلومات هذه بدقة يتعلق فيما إفادة أو التزام أي تقديم يمكن ال وبالتالي املعلومات، هذه من مستقلة بصورة التحقق يتم لم أنه إال

 تتأثر أن يمكن األسهم ةوقيم للشركة املالي الوضع أن السيما للتغيير، عرضة إصدارها تاريخ في كما هذه اإلصدار نشرة تضمنتها التي املعلومات إن

 العوامل أو والسياسية االقتصادية العوامل من غيرها أو والضرائب الفائدة ومعدالت التضخم عوامل مثل املستقبلية للتطورات نتيجة سلبي بشكل

 ) الشركة سيطرة عن الخارجة األخرى 
ً
 أية أو اإلصدار نشرة قديمت اعتبار يجوز  وال(. النشرة هذه من" املخاطرة عوامل( "2) القسم راجع فضال

 تحقق بشأن إقرار أو تأكيد أو وعد أنها على األشكال، من شكل بأي عليها، اإلعتماد أو تفسيرها أو الطرح بأسهم متعلقة كتابية أو شفهية معلومات

  .مستقبلية أحداث أو نتائج أو إيرادات أي

 االكتتاب عملية في للمشاركة مستشاريها من أي أو إدارتها مجلس أعضاء من أو كةالشر  جانب من توصية بمثابة هذه اإلصدار نشرة اعتبار يجوز  ال

 الفردية االستثمارية األهداف االعتبار في األخذ دون  إعدادها تم عامة طبيعة ذات اإلصدار نشرة في الواردة املعلومات وتعتبر. األولوية حقوق  أسهم في

 على الحصول  مسؤولية باالستثمار، قرار اتخاذ وقبل هذه، اإلصدار لنشرة مستلم كل ويتحمل. الخاصة االستثمارية االحتياجات أو املالي الوضع أو

 في بخصوصه الواردة واملعلومات االستثمار هذا مالئمة مدى لتقييم االكتتاب بخصوص الهيئة قبل من له مرخص مالي مستشار من مهنية استشارة

 .به الخاصة املالية تياجاتواالح واألوضاع لألهداف هذه اإلصدار نشرة

 األسهم في واالكتتاب الحقوق  تداول  لهم يجوز  الذين -"( الجدد املستثمرين)" املستثمرين عامة من وغيرهم املقيدين املساهمين بإمكان وسيكون 

يوم  في االكتتاب وفترة التداول  فترة بدأوت"(. السوق " أو" تداول )" السعودية املالية السوق  في األولوية حقوق  أسهم في واالكتتاب التداول  - الجديدة

 فترة)" م(13/12/2021ه )املوافق 09/05/1443يوم اإلثنين  في التداول  فترة تنتهي أن على م(06/12/2021ه )املوافق 02/05/1443اإلثنين  

 أن إلى اإلشارة وتجدر"(. االكتتاب فترة)" م(16/12/2021ه )املوافق 12/05/1443يوم الخميس  نهاية حتى االكتتاب فترة تستمر بينما ،"(التداول 

 فترة تستمر بينما الفترة، بداية من السادس اليوم انتهاء حتى التداول  فترة تستمر حين في اليوم نفس في تبدآن سوف االكتتاب وفترة التداول  فترة

 .الفترة نفس بداية من التاسع اليوم نهاية حتى االكتتاب



 

 ب

 حقوق  شراء أو منها جزء أو املكتسبة الحقوق  بيع خالل من وذلك التداول  فترة خالل األولوية حقوق  تداول  يديناملق املساهمين بإمكان وسيكون 

 يتم التي الحقوق  وبيع السوق  طريق عن حقوق  بشراء القيام التداول  فترة خالل الجدد املستثمرين بإمكان سيكون  كما. السوق  طريق عن إضافية

 .التداول  فترة خالل شراؤها

  واحدة مرحلة على( االكتتاب فترة خالل) الجديدة األسهم في االكتتاب يتاحوس
ً
 :يلي ملا وفقا

 .الجديدة األسهم في االكتتاب الجدد واملستثمرين املقيدين املساهمين لجميع الفترة هذه في سيتاح (1

 جديدة  سيتاح للمساهم املقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب، وفي حال شرائه (2
ً
له االكتتاب بها بعد  فسيتاححقوقا

 (.انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل

 (.عمل يومي) مباشرة الحقوق  شراء عملية تسوية بعد الجديدة األسهم في االكتتاب الجدد للمستثمرين سيتاح (3

  االكتتاب سيتاح (4
ً
 والشراء البيع أوامر إدخال خاللها من تمي التي التداول  وتطبيقات منصات في االستثمارية املحفظة طريق عن إلكترونيا

 .الوسيط لدى املتوفرة األخرى  والوسائل القنوات في االكتتاب إلى باإلضافة

 املؤسس ي الطابع ذوي  املستثمرين من عدد على األسهم تلك فستطرح"( املتبقية األسهم)" االكتتاب فترة انتهاء بعد بها يكتتب لم أسهم تبقى حال وفي

 "(.املتبقي الطرح" بـ هذه الطرح عملية إلى ويشار"( )االستثمارية املؤسسات" بـ إليهم ويشار)

  العاشرة الساعة من ابتداءً  العروض تلك استقبال وسيتم املتبقية األسهم لشراء عروضها بتقديم االستثمارية املؤسسات وتقوم
ً
يوم الثالثاء  صباحا

 فترة)" م(22/12/2021ه )املوافق 18/05/1443الخامسة مساًء من اليوم التالي يوم األربعاء م( وحتى الساعة 21/12/2021ه )املوافق 17/05/1443

 "(.املتبقي الطرح

 يتم أن على( الطرح سعر عن يقل ال أن شرط) فاألقل األقل ثم األعلى العرض ذات االستثمارية للمؤسسات املتبقية األسهم تخصيص وسيتم

 .العرض نفس تقدم التي االستثمارية تاملؤسسا على بالتناسب األسهم تخصيص

 املتبقي الطرح عملية من املحصل الطرح سعر إجمالي تسديد وسيتم باملثل، ومعاملتها املتبقية لألسهم إضافتها فسيتم األسهم لكسور  بالنسبة أما

 أقصاه موعد في يستحقه ما سببح كل مستحقيها على( الطرح سعر يتجاوز  بما( )وجدت إن) الطرح عملية متحصالت باقي وتوزع للشركة

 .م(20/01/2022ه  )املوافق 17/06/1443يوم

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

 .الطرح

 سيقوم الذي التغطية ملتعهد أسهم من تبقى ما فسيخصص األسهم، وكسور  املتبقية ماألسه جميع في االستثمارية املؤسسات تكتتب لم حال وفي

 ) الطرح بسعر بشرائها
ً
 (.النشرة هذه من" وشروطه الطرح وأحكام باألسهم املتعلقة املعلومات( "13) القسم راجع فضال

 "( )التخصيص تاريخ)" م(26/12/2021هـ )املوافق 22/05/1443أقصاه  موعد في النهائية التخصيص عملية عن اإلعالن وسيتم
ً
 القسم راجع فضال

 (.النشرة هذه من" وشروطه الطرح وأحكام باألسهم املتعلقة املعلومات( "13)

 لتوصية مجلس اإلدارة وحصول الشركة على املوافقات النظامية، إن طرح أسهم حقوق األولوية يتوقف على موافقة امل
ً
ساهمين بزيادة رأس املال وفقا

ه )املوافق 05/04/1443ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على إصدار أسهم حقوق األولوية بتاريخ 

لم يتم الحصول على موافقة املساهمين على طرح أسهم حقوق األولوية، فإن إصدار أسهم حقوق م(، وعلى املساهمين العلم بأنه إذا 10/11/2021

. وفي ذلك الوقت سوف تعتبر هذه النشرة الغية وسيتم إشعار املساهمين بذلك.
ً
 األولوية سيتوقف تلقائيا

  



  
 

 ج

 املالية املعلومات

، م2019 ديسمبر 31 في ملنتهيةا املدققة املالية القوائمو  م،2018 ديسمبر 31 في املنتهية السنوات املالية عن للشركة املدققة املالية القوائم إعداد تم

 م 2021مارس  31، والقوائم املالية األولية املوجزة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في م2020ديسمبر  31املنتهية  املدققة املالية والقوائم
ً
 للمعايير وفقا

الهيئة السعودية للمراجعين  اعتمدتها التي األخرى  واإلصدارات واملعايير السعودية العربية اململكة في املعتمدة (IFRS) املالي للتقرير الدولية

 (.SOCPA) واملحاسبين

ير ، وإصدار القوائم املالية غم2020و م2019 و م2018ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنوات للشركة املالية البيانات وتدقيق مراجعة تمت وقد

 قوائمها بإصدار الشركة وتقوم ،شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون  قبل منم 2021مارس  31املدققة في الفترة املنتهية في 

 .السعودي بالريال املالية

 جمع تم حال في فإنه وعليه، صحيح، عدد أقرب إلى جبرها خالل من تقريبها تم النشرة هذه عليها تحتوي  التي واإلحصائية املالية املعلومات بعض إن

 .النشرة هذه في ذكره تم ما مع مجموعها يتوافق ال قد الجداول، في الواردة األرقام

  املستقبلية واإلفادات التوقعات
 تختلف وقد. العالقة اتذ املواضع في ذكرها تم وُمعلنة ُمحددة افتراضات أساس على النشرة هذه تضمنتها التي املستقبلية التوقعات إعداد تم لقد

 .التوقعات هذه من أي اكتمال أو بدقة يتعلق ما في تعهد أو ضمان أي يوجد ال فإنه وبالتالي املستخدمة، االفتراضات عن املستقبل في الشركة ظروف

 طريقة خالل من عامة بصورة ستقبليةامل البيانات هذه على وُيستدل. املستقبلية التطلعات حول  بيانات النشرة هذه في الواردة البيانات بعض تمثل

" قد" أو" متوقع" أو" ينبغي" أو" ينوي " أو" سوف" أو" املمكن من" أو" تتوقع" أو" تعتقد" أو" تقدر" أو" تخطط /تعتزم" مثل الكلمات بعض استخدام

 نظر وجهة هذه التطلعات بيانات وتعكس. املعنى يف لها املعاكسة أو املقاربة املفردات من وغيرها املفردات هذه من النافية الصيغ أو" يعتقد" أو

  ليست ولكنها مستقبلية، بأحداث يتعلق فيما وإدارتها الحالية الشركة
ً
 تكون  أن إلى تؤدي قد التي العوامل من العديد وهناك. املستقبلي لألداء ضمانا

  عنها يعبر أن يمكن مستقبلية إنجازات أو أداء أو نتائج أية عن ركبي بشكل مختلفة الشركة تحققها التي اإلنجازات أو األداء أو الفعلية النتائج
ً
 صراحة

  أو
ً
  أكثر بصورة األثر هذا مثل إلى تؤدي أن يمكن التي العوامل أو املخاطر أهم استعراض تم وقد. التطلعات تلك بيانات في ضمنا

ً
 أقسام في تفصيال

 ) النشرة هذه من أخرى 
ً
 غير األمور  أو املخاطر هذه من أكثر أو واحد تحقق لو وفيما(. النشرة هذه من" طرةاملخا عوامل( "2) القسم راجع فضال

 في املذكورة تلك عن جوهري  بشكل تختلف قد الفعلية النتائج فإن عليها، االعتماد تم التي االفتراضات من أي دقة أو صحة عدم ثبت أو املتيقنة،

 .النشرة هذه

 في الشركة علمت إذا الهيئة إلى تكميلية إصدار نشرة تقديم الشركة على يجب املستمرة، وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد متطلبات مراعاة مع

( 2) أو اإلصدار نشرة في واردة جوهرية أمور  في مهم تغيير وجود( 1: )اآلتي من بأي الطرح اكتمال وقبل هذه اإلصدار نشرة نشر تاريخ بعد وقت أي

 تتضمنها معلومات أية تعديل أو تحديث تعتزم ال الشركة فإن الحالتين، هاتين وباستثناء. اإلصدار نشرة في تضمينها يجب كان مهمة مسائل أي ظهور 

 .املخاطرة عوامل أو القطاع أو بالشركة تتعلق ذلك غير أو مستقبلية حوادث نتيجة أو جديدة إضافية معلومات نتيجة ذلك كان سواءً  النشرة هذه

  



 

 د

 الشركة دليل

 *عضاء مجلس اإلدارةأ

 املنصب االسم
صفة 

 العضوية
 العمر الجنسية

تاريخ بداية دورة   

 يةالعضو 

 األسهم اململوكة

 **غير مباشر مباشر

 النسبة العدد
العد

 د
 النسبة

محمد عبدهللا 

عبدالكريم 

 الصمعاني

رئيس مجلس 

 اإلدارة

 غير مستقل 

 غير تنفيذي
 %0 0 %17.00 425،000 م16/09/2021 65 سعودي

بندر محمد 

عبدهللا 

 الصمعاني

نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة

والعضو 

  املنتدب

 غير مستقل

 تنفيذي
 %0 0 %11.52624 288،156 م16/09/2021 44 سعودي

خالد سليمان 

 عبدهللا املديفر

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 %0 0 %0 0 م16/09/2021 52 سعودي

طارق سعد 

زيز عبدالع

 التويجري 

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 %0 0  %0.00004 1 م16/09/2021 42 سعودي

خالد عبد 

 العزيز البكري 

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 %0 0 %0 0 م16/09/2021 43 سعودي

 الشركة: املصدر

والتي بدأت بتاريخ ( ثالث سنوات ميالدية 3ومدتها ) للدورة الحالية م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 24/08/2021ملوافق ه )ا16/01/1443*وافقت الجمعية العامة للشركة في اجتماعها املنعقد في 

 م،.2024سبتمبر  15م، وتنتهي بتاريخ 2021سبتمبر   16

 ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة. **
 

 وممثلوها عنوان الشركة

 شركة صدر للخدمات اللوجستية

 املدينة الصناعية -بريدة 

     51431الرمز البريدي :  1364. ب.ص

  السعودية العربية اململكة

 +966 3220055 16 :هاتف

 3220056 16 966+ :فاكس

   info@sgp.com.saاإللكتروني:  البريد

 www.sgp.com.sa: اإللكتروني املوقع

  



  
 

 ه

 الشركة ممثلو 

 ممثل الشركة املفوض الثاني ممثل الشركة املفوض األول  البيان

 أحمد مصطفى قرطام بندر محمد عبدهللا الصمعاني االسم

 الرئيس املالي التنفيذي والعضو املنتدبنائب رئيس مجلس اإلدارة  الصفة

 العنوان

 أنس بن مالك –الياسمين  –الرياض 

 13325ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 أنس بن مالك –الياسمين  –رياض ال

 13325ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 102ت:  +112416262966   100ت:  +112416262966  رقم الهاتف

 +112416262966  +112416262966  رقم الفاكس

 bander@sgp.com.sa akortam@sgp.com.sa البريد اإللكتروني

 املصدر: الشركة 

 

 

 سوق األسهم

      السوق املالية السعودية )تداول( شركة

 6897العليا  –طريق امللك فهد 

 15وحدة رقم: 

 3388 - 12211الرياض 

 اململكة العربية السعودية

  966+920001919هاتف: 

  11 966+2189133فاكس: 

 csc@tadawul.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.saudiexchange.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 القانونيون  واملحاسبون  املستشارون

 املستشار املالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

  املالية للخدمات فالكم شركة

 العليا شارع – الورود حي – الرياض

 11421 الرياض 884ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

  966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاكس: 

 Info@falcom.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.falcom.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

  



 

 و

 املستشار القانوني

 مكتب محمد الضبعان للمحاماة واالستشارات القانونية

 مع البيوت املكتبية طريق العروبةمج -11مكتب رقم  

 11312الرياض  245555ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 4844448 11 966+هاتف: 

 2816611 11 966+فاكس: 

 aldehais@aldhabaan-es.comيد اإللكتروني البر 

 www.aldhabaan.eversheds.comاملوقع اإللكتروني: 

  

 

 املحاسب القانوني

 م2020م 2019م 2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في 

  قانونيون  محاسبون  وشركاؤه البسام أحمد إبراهيم شركة

 بن عبدالعزيزشارع األمير محمد  -حي السليمانية  -الرياض 

 11557الرياض  69658ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

ـــف:   +966 206533311 هاتــ

 +966 206544411 فاكس: 

 info.sa@pkf.com :البريد اإللكتروني

  : www.pkfalbassam.comاملوقع اإللكتروني

 

 تنويه:

 بالشكل وإفاداتهم وشعاراتهم أسمائهم تضمين على الكتابية موافقاتهم قدموا قد أعاله أسماؤهم الواردة القانوني واملحاسب املستشارين جميع إن

 واملحاسب املستشارين من أي يمتلك وال. النشرة هذه تاريخ حتى املوافقة هذه بسحب منهم أي يقم ولم النشرة، هذه في الواردين واملضمون 

 .النشرة هذه تاريخ في كما الشركة في نوعها كان مهما مصلحة أو أسهم أية أقاربهم من أي أو لديهم العاملين أو القانوني
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 الطرح ملخص

 أسهم في باالكتتاب املتعلق االستثماري  قرارهم اتخاذ قبل كاملة اإلصدار نشرة قراءة الطرح هذا أسهم في االكتتاب في الراغبين املستثمرين على يجب

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

صدر  اسم
ُ
 ومعلومات ووصفه امل

 تأسيسه عن

كمؤسسة فردية «( شركة صدر»أو « الشركة»بدأت شركة صدر للخدمات اللوجستية )ويشار إليها فيما بعد بـ

سجل تحت مسمى "مصنع الصمعاني للصناعات املعدنية " لصاحبها محمد عبدهللا الصمعاني، وتم قيدها في ال

( مائة 100,000م( برأس مال قدره )31/01/1994ه )املوافق 20/08/1414( وتاريخ  1131012302التجاري رقم )

م( تم تحويل املؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية 04/01/2016ه )املوافق 23/03/1437ألف ريال سعودي.  بتاريخ 

( ستة ماليين 6،500،000قدره ) محدودة تحت اسم شركة مصنع الصمعاني للصناعات املعدنية برأس مال

م( بناء على قرار الشركاء وبموجب 16/10/2016ه )املوافق 15/01/1438وخمسمائة ألف ريال سعودي. بتاريخ 

م( تم تحويل شركة مصنع الصمعاني 03/11/2016ه )املوافق 03/02/1438( بتاريخ 26القرار الوزاري رقم )ق/

محدودة إلى شركة سعودية مساهمة مقفلة برأس مال قدره  للصناعات املعدنية من شركة ذات مسؤولية

درجت أسهم الشركة 26/02/2017ه )املوافق 29/05/1438( تسعة ماليين ريال سعودي.  في 9،000،000)
ُ
م( أ

(إحدى عشر مليون ومائتان وخمسون 11,250,000في السوق املوازية "نمو" وبدأ التداول فيها، برأس مال قدره )

ي، ويمثل عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبل املستثمرين املؤهلين من خالل عملية الطرح ألف ريال سعود

( عشر رياالت سعودية للسهم الواحد، 10( مائتان وخمسة وعشرون ألف سهم عادي بقيمة اسمية )225،000)

مة غير العادية املنعقدة في  % من رأس مال الشركة بعد الطرح. بناًء على قرار الجمعية العا20والتي تشكل نسبة 

م( تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس املال من 19/04/2017ه )املوافق22/07/1438

(إحدى عشر مليون ومائتان وخمسون ألف ريال 11,250,000( تسعة ماليين ريال سعودي، إلى )9،000،000)

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس 11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439سعودي. بتاريخ 

مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية )أسهم منحة( للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل ثالثة أسهم 

(إحدى عشر مليون ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي، مقسم 11,250,000مملوكة، بحيث تكون الزيادة من )

( عشرة رياالت 10ون ومائة وخمسة وعشرون ألف سهم عادي عادي بقيمة اسمية قدرها )( ملي1،125،000إلى )

( خمسة عشر مليون ريال سعودي، مقسم إلى 15،000،000سعودية للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة )

( عشرة رياالت سعودية للسهم 10( مليون وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )1،500،000)

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة 25/06/2020ه )املوافق 04/11/1441احد. وفي الو 

( خمسة عشر مليون 15،000،000رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية )أسهم منحة( للمساهمين من )

( عشرة 10ة قدرها )( مليون وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمي1،500،000ريال سعودي، مقسم إلى )

( خمسة وعشرون مليون ريال سعودي، 25،000،000رياالت سعودية للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة )

( عشرة رياالت سعودية 10( مليونين وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )2،500،000مقسم إلى )

م( تم اإلعالن عن تغيير 14/01/2021)املوافق  ه01/06/1442للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. بتاريخ 

ه )املوافق 12/03/1442اسم الشركة وفقا ملا تمت املوافقة عليه بالجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 

م( حيث تمت املوافقة على تعديل املادة الثانية من نظام الشركة األساس املتعلقة باسم الشركة 29/10/2020

ه  26/04/1443لصمعاني للصناعات املعدنية إلى شركة صدر للخدمات اللوجستية. وبتاريخ من شركة مصنع ا

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على زيادة رأس مال الشركة من 01/12/2021)املوافق 

سهم  ( مليونين وخمسمائة ألف2،500،000( خمسة وعشرون مليون ريال سعودي، مقسم إلى )25،000،000)

( 175،000،000( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة )10عادي بقيمة اسمية قدرها )

( سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم عادي 17،500،000مائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، مقسم إلى )

 ( عشرة رياالت سعودية..10بقيمة اسمية قدرها )

املدينة الصناعية األولى شارع  -لشركة في مدينة بريدة، وعنوانه طريق امللك عبد العزيز يقع مقر املركز الرئيس ل
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صدر نشاطات
ُ
 امل

)املوافق ه 20/08/1414( وتاريخ 1131012302) رقم التجاري  السجل بموجب نشاطها الشركة تمارس

 :التالية األغراض وتنفيذ بمزاولة األساس ي نظامها في كما الشركة أنشطة وتتمثل(.م31/01/1994

 الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية. -1

 التشييد والبناء. -2

 النقل والتخزين والتبريد. -3

 خدمات املال واألعمال والخدمات األخرى. -4

 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية. -5

 التجارة. -6

 تقنية املعلومات. -7

 األمن والسالمة. -8

 الزراعة والصيد. -9

 املناجم والبترول وفروعها. -10

 الكهرباء والغاز واملاء وفروعه. -11

 إن املختصة الجهات من الالزمة التراخيص على الحصول  وبعد املتبعة األنظمة وفق أنشطتها الشركة وتمارس

 .وجدت

صناعة املنصات الخشبية، صناعة  في وتتمثل .بريدة بمدينة الرئيس مقرها خالل من أنشطتها الشركة تمارس

وحدات الهياكل الحديدية الجاهزة، صناعة منتجات معدنية تامة الصنع بالطرق، أو الكبس، أو السبك 

  املعلومات من ملزيد)والدلفنة، صناعة األثاث لكافة األغراض من البالستيك واللدائن. 
ً
 الفرعي القسم راجع فضال

 (.النشرة هذه من" أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية( "3) القسم من" للشركة الرئيسية األنشطة( "3-3)

صدر  في الكبار  املساهمون 
ُ
 امل

 ملكيتهم ونسب أسهمهم وعدد

 الطرح قبل

% أو أكثر من أسهم الشركة( 5فإن املساهمين الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة  كما في تاريخ هذه النشرة

 .عبدهللا محمد عبدهللا الصمعاني، و بندر محمد عبدهللا الصمعاني، و هم محمد عبدهللا عبدالكريم الصمعاني

 ويوضح الجدول التالي عدد األسهم التي يملكها املساهمون الكبار في الشركة:

 املساهم
 ملكية املساهمين الكبار 

 النسبة عدد األسهم

 %17.00 425,000 محمد عبدهللا عبدالكريم الصمعاني

 %11.52 288,156 بندر محمد عبدهللا الصمعاني

 %6.06 151,583 عبدهللا محمد عبدهللا الصمعاني

 املصدر: الشركة

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

 أسهم إصدار  من الغرض

 املقترح األولوية حقوق 

تمكين الشركة من تنفيذ خططها  إلى أولوية حقوق  أسهم طرح طريق عن مالها رأس زيادة خالل من الشركة تهدف

 ) االستراتيجية والتشغيلية ودعم التوسع في الخدمات اللوجستية.
ُ
 متحصالت استخدام( »7) القسم راجع فضال

 (.«املستقبلية واملشاريع الطرح



  
 

 ط

 املتوقع املتحصالت إجمالي

 ووصف وتحليل عليها الحصول 

 لها املقترح االستخدام

(  150,000,000) مائة وخمسون مليون  األولوية حقوق  أسهم في االكتتاب متحصالت إجمالي يبلغ أن املتوقع من

 .سعودي ريال

تمكين الشركة من تنفيذ خططها االستراتيجية  في رئيس بشكل االكتتاب متحصالت يصاف استخدام وسيتم

 والتشغيلية ودعم التوسع في الخدمات اللوجستية.

 :االكتتاب ملتحصالت املقترح االستخدام التالي الجدول  ويوضح

 االستخدام
 القيمة

 لرياالت السعودية(با)

 3,500,000 مصاريف اإلصدار

 128,500,000 دمات اللوجستية ) النقل والتخزين للغير (االستثمار في الخ

 18,000,000 الت ومعدات وتجهيزات (آتطوير القطاعات التشغيلية ) 

 150,000,000 اإلجمالي

 الشركة: املصدر

  املعلومات من وملزيد)
ُ
 (.«املستقبلية واملشاريع الطرح متحصالت استخدام( »7) القسم راجع فضال

 الطرح تكاليف

  أتعاب وتشمل سعودي، ريال ( 3,500,000) ثالثة ماليين  حوالي الطرح تكاليف تبلغ أن املتوقع من
ً
: من كال

 ومصاريف مستشار العناية املالية املهنيةو  القانوني واملستشار التغطية ومتعهد االكتتاب ومدير املالي املستشار

 . )باالكتتاب املتعلقة املصاريف من وغيرها ومصاريف تداول  والتوزيع الطباعةو  التسويق
ُ
( 7) القسم راجع فضال

 (.«املستقبلية واملشاريع الطرح متحصالت استخدام»

 الطرح متحصالت صافي

( 146,500,000)ة وأربعون مليون وخمسمائة ألف مائة وست حوالي الطرح متحصالت صافي يبلغ أن املتوقع من

 .سعودي ريال

 
ُ
 («املستقبلية واملشاريع الطرح متحصالت استخدام( »7) القسم راجع )فضال

صدر  مال رأس
ُ
 .سعودي ريال( 25,000,000) مليون  وعشرون خمسة الطرح قبل امل

صدر  مال رأس
ُ
 .سعودي ريال( 175,000,000) مائة وخمسة وسبعون مليون  الطرح عدب امل

صدر  أسهم عدد إجمالي
ُ
 قبل امل

 الطرح
 .عادي سهم( 2,500,000) ألف وخمسمائة مليونان

صدر  أسهم عدد إجمالي
ُ
 بعد امل

 الطرح
 .عادي سهم( 17,500,000) ألف وخمسمائة مليون  عشر سبعة

 .الواحد للسهم سعودية ياالتر ( 10) عشرة للسهم االسمية القيمة

 .عادي سهم( 15,000,000) مليون خمسة عشر   املطروحة األسهم عدد إجمالي

 من املطروحة األسهم نسبة

صدر مال رأس
ُ
 امل

صدر مال رأس من% 600
ُ
 .الطرح قبل امل

 .الواحد للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة الطرح سعر 

 .( ريال سعودي150,000,000)مائة وخمسون مليون  الطرح قيمة إجمالي

 املتعهد الطرح أسهم عدد

 بتغطيتها
 .( سهم عادي15,000,000خمسة عشر مليون )

 املتعهد الطرح قيمة إجمالي

 بتغطيته

 .( ريال سعودي150,000,000مائة وخمسون مليون )

 .الجدد واملستثمرون املقيدون، املساهمون  املستهدفون  املستثمرون فئات

 قيدون امل املساهمون 

 املال رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم تداول  بنهاية لألسهم املالكون  املساهمون 

 غير العامة الجمعية انعقاد يلي تداول  يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في واملقيدون 

 (.م05/12/2021 املوافق) ه01/05/1443 بتاريخ العادية



 

 ي

 الجدد املستثمرون
 األولوية حقوق  بشراء قاموا ممن – املقيدون  املساهمون  باستثناء – واملؤسسات األفراد من املستثمرون عامة

 .التداول  فترة خالل

 األولوية حقوق 

 زيادة على املوافقة بعد املطروحة الجديدة األسهم في االكتتاب أحقية لحاملها تعطي للتداول  قابلة مالية أوراق هي

. التداول  فترة خالل الحق تداول  ويجوز . املقيدين املساهمين لجميع مكتسب حق األوراق هذه وتعتبر املال، رأس

 حقوق  إيداع وسيتم. الطرح بسعر الجديدة األسهم من واحد بسهم االكتتاب أحقية لحاملة حق كل ويعطى

. املال رأس بزيادة الخاصة العادية غير عامةال الجمعية انعقاد بعد املقيدين املساهمين محافظ في األولوية

 .األولوية بحقوق  خاص جديد رمز تحت املقيدين املساهمين محافظ في الحقوق  هذه وستظهر

صدرة األولوية حقوق  عدد
ُ
 .حق( 15,000,000) خمسة عشر  مليون  امل

 األحقية معامل
 الجديدة األسهم عدد قسمة ناتج هو عاملامل وهذا يملكه واحد سهم( 1) كل عن حق( 6) مقيد مساهم كل يمنح

 .للشركة الحالية األسهم عدد على

 األحقية تاريخ

 املال رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم تداول  بنهاية لألسهم املالكون  املساهمون 

 الخاصة العادية غير العامة جمعيةال انعقاد يلي تداول  يوم ثاني تداول  بنهاية الشركة مساهمي سجل في واملقيدون 

 .م(05/12/2021هـ )املوافق 01/05/1443 بتاريخ وذلك املال، رأس بزيادة

 التداول  فترة

يوم اإلثنين  نهاية حتى وتستمر م(06/12/2021ه )املوافق 02/05/1443يوم اإلثنين   في التداول  فترة تبدأ

 كانوا سواءً  - األولوية حقوق  حملة لجميع الفترة ذهه خالل ويجوز . م(13/12/2021ه )املوافق 09/05/1443

 .األولوية حقوق  واكتتاب بتداول  القيام - جدد مستثمرين أو مقيدين مستثمرين

 االكتتاب فترة

يوم الخميس  نهاية حتى وتستمر م(06/12/2021ه )املوافق 02/05/1443يوم اإلثنين   في االكتتاب فترة تبدأ

 كانوا سواءً  - األولوية حقوق  حملة لجميع الفترة هذه خالل ويجوز . م(16/12/2021ه )املوافق 12/05/1443

 .الجديدة األسهم في باالكتتاب حقهم ممارسة - جدد مستثمرين أو مقيدين مستثمرين

 االكتتاب طريقة
  االكتتاب طلبات تقديم يتم

ً
 تالخدما هذه تتيح التي اإللكترونية الوسطاء ومنصات مواقع عبر إلكترونيا

 .الوسطاء يقدمها أخرى  وسيلة أي خالل من أو للمكتتبين

 حقوق  في االكتتاب ممارسة

 األولوية

  االكتتاب طريق عن األولوية حقوق  أسهم في باالكتتاب حقهم ممارسة املستحقين لألشخاص يحق
ً
 عبر إلكترونيا

. الوسطاء يقدمها أخرى  يلةوس أي خالل من أو الخدمات هذه تتيح التي اإللكترونية الوسطاء ومنصات مواقع

 :كالتالي األولوية حقوق  ممارسة املستحقين لألشخاص يمكن كما

 حقوق  وأي األحقية تاريخ في لهم املمنوحة الحقوق  ممارسة االكتتاب فترة خالل املقيدين للمساهمين يحق (1

 اتخاذ عدم لهم يحق كما. الجديدة األسهم في االكتتاب طريق عن التداول  فترة خالل بشرائها قاموا إضافية

 .يملكونها التي الحقوق  بخصوص إجراء أي

 عن التداول  فترة خالل بشرائها قاموا التي الحقوق  ممارسة االكتتاب فترة خالل الجدد للمستثمرين يحق (2

 .يملكونها التي الحقوق  بخصوص إجراء أي اتخاذ عدم لهم يحق كما. الجديدة األسهم في االكتتاب طريق

 األسهم في االكتتاب في حقهم بممارسة الجدد املستثمرين أو املقيدين املساهمين من أي مقيا عدم حال وفي

 .املتبقي الطرح فترة في الحقوق  بتلك املرتبطة األسهم طرح فسيتم االكتتاب، فترة خالل الجديدة

 اإلرشادية الحق قيمة

. الطرح وسعر التداول  فترة خالل ةالشرك لسهم السوقية القيمة بين الفرق  في اإلرشادية الحق قيمة تتمثل

 متأخرة اإللكتروني موقعها على التداول  فترة خالل اإلرشادية الحق قيمة ونشر باحتساب" تداول " وستقوم

  وسيقوم دقائق، بخمس
ً
 للمستثمرين يتسنى حتى املعلومة هذه بنشر السوق  معلومات خدمات مزودو أيضا

 .األوامر الإدخ عند اإلرشادية الحق قيمة على االطالع

 الحق تداول  سعر 
  به، الحق تداول  يتم الذي السعر هو

ً
 يختلف قد فإنه وبالتالي والطلب، العرض آلية خالل من يحدد بأنه علما

 .اإلرشادية الحق قيمة عن

 املتبقي الطرح

 من عدد على األسهم تلك فستطرح( املتبقية األسهم) االكتتاب فترة انتهاء بعد بها يكتتب لم أسهم تبقى حال في

 عروضها بتقديم االستثمارية املؤسسات تلك وتقوم(. االستثمارية املؤسسات) املؤسس ي الطابع ذوي  املستثمرين

  العاشرة الساعة من ابتداءً  العروض تلك استقبال وسيتم املتبقية األسهم لشراء
ً
يوم الثالثاء  صباحا

ة مساًء من اليوم التالي يوم األربعاء م( وحتى الساعة الخامس21/12/2021ه )املوافق 17/05/1443

 للمؤسسات املتبقية األسهم تخصيص وسيتم(. املتبقي الطرح فترة) م(22/12/2021ه )املوافق 18/05/1443

 األسهم تخصيص يتم أن على( الطرح سعر عن يقل ال أن شرط) فاألقل األقل ثم األعلى العرض ذات االستثمارية



  
 

 ك

 إضافتها فسيتم األسهم لكسور  بالنسبة أما. العرض نفس تقدم التي ماريةاالستث املؤسسات على بالتناسب

 .باملثل ومعاملتها املتبقية لألسهم

 الفائض ورد التخصيص طريقة

 جمع وسيتم. ومكتمل صحيح بشكل مارسها التي الحقوق  عدد على بناءً  مستثمر لكل األسهم تخصيص سيتم

. املتبقي الطرح فترة خالل االستثمارية املؤسسات على طرحها ثم ومن املتبقية األسهم إلى وإضافتها األسهم كسور 

 الطرح متحصالت باقي ستوزع فيما املتبقية، األسهم بيع من املحصل الطرح سعر إجمالي على الشركة ستحصل

 الذين مستحقيها على( الطرح سعر يتجاوز  ما أي) استقطاعات أو رسوم أي احتساب بدون ( وجدت إن) املتبقي

  يكتتبوا لم
ً
  أو كليا

ً
  األسهم، كسور  وملستحقي الجديدة األسهم في جزئيا

ً
 يبع أو يكتتب لم الذي املستثمر أن علما

. الطرح بسعر املتبقي الطرح فترة في البيع تم إذا مقابل أي على يحصلون  ال قد األسهم، كسور  وأصحاب حقوقه،

( 
ً
 النشرة(. هذه من" وشروطه الطرح وأحكام باألسهم املتعلقة املعلومات( "13) القسم راجع فضال

 .االكتتاب مدير من استقطاعات أو عموالت أي دون  املكتتبين إلى( وجد إن) االكتتاب فائض رد وسيتم

 .(م26/12/2021هـ )املوافق 22/05/1443 يوم أقصاه موعد في األسهم تخصيص سيتم التخصيص تاريخ

 االكتتاب من الفائض رد تاريخ
 أقصاه موعد في االكتتاب مدير من استقطاعات أو عموالت أي دون ( وجد إن) االكتتاب من الفائض رد سيتم

 م(.27/12/2021هـ )املوافق 23/05/1443 يوم

 إن) التعويض مبالغ دفع

 وجدت(

  االكتتاب في حقهم سوايمار  لم الذين املستحقين لألشخاص النقدي التعويض مبالغ دفع سيتم
ً
  أو كليا

ً
 في جزئيا

 املوافق) ه 17/06/1443 يوم أقصاه موعد في استقطاعات أي دون  من األسهم كسور  وملستحقي الجديدة األسهم

  ،(م20/01/2022
ً
 متحصالت صافي من الطرح سعر على يزيد الذي املبلغ تمثل النقدي التعويض مبالغ بأن علما

 .األسهم ور وكس املتبقية األسهم بيع

 املعدل السعر 

 التالي اليوم تداول  قبل وذلك للسهم سعودي ريال( 71.30) إلى املالية السوق  في الشركة سهم سعر تعديل تم

 بمقدار السهم بسعر انخفاض ذلك ويمثل املال، رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد ليوم

 .الواحد للسهم سعودي ريال( 367.7)

 الجديدة األسهم تداول 
 الجديدة األسهم بتسجيل املتعلقة اإلجراءات كافة استكمال بعد" تداول " في الجديدة األسهم تداول  يبدأ

 .وإدراجها وتخصيصها

 األولوية حقوق  وتداول  إدراج

 منفصل رمز األولوية لحقوق  ويكون . األولوية حقوق  تداول  فترة خالل تداولها ويتم تداول  في األولوية حقوق  تدرج

 عدة التداول  فترة خالل املقيدون  املساهمون  ويملك. تداول  شاشة على للشركة الحالية األسهم رمز عن ومستقل

 أو السوق  خالل من إضافية حقوق  شراء أو السوق  في منها جزء أو الحقوق  ببيع قيامهم تتضمن والتي خيارات

 الجدد للمستثمرين وسيكون . إضافية حقوق  شراء أو ببيعها سواءً  األولوية حقوق  حيال إجراء أي اتخاذ عدم

 أي اتخاذ عدم أو منها جزء أو الحقوق  تلك بيع أو السوق  طريق عن حقوق  شراء في الحق التداول  فترة خالل

 للشركة األولوية حقوق  رمز بإلغاء" تداول " نظام وسيقوم. التداول  فترة خالل شراؤها تم التي الحقوق  حيال إجراء

 تلك انتهاء مع األولوية حقوق  تداول  سيتوقف وبالتالي األولوية، حقوق  تداول  فترة انتهاء بعد تداول ال شاشة على

 .الفترة

 .إصدارها تاريخ بعد توزيعها عن الشركة تعلن أرباح أي الجديدة األسهم مالكو سيستحق األرباح في األحقية

 التصويت حقوق 

 الجديدة األسهم وستكون . تفضيلية حقوق  لحامله سهم أي يعطي وال واحدة، فئة من الشركة أسهم جميع إن

  ومساوية بالكامل القيمة مدفوعة
ً
 لكل ويحق واحد صوت في الحق لحامله سهم كل ويعطي. القائمة لألسهم تماما

. فيه والتصويت( العادية غير أو العادية سواءً ) للمساهمين العامة الجمعية اجتماع حضور  الشركة في مساهم

 اجتماعات حضور  في عنه لينوب الشركة، إدارة مجلس أعضاء غير من آخر، مساهم تفويض مساهملل ويجوز 

 .العامة الجمعية

 تداول  على املفروضة القيود

 األسهم

 املدرجة األسهم على املفروضة التنظيمية القيود باستثناء الشركة، أسهم تداول  على مفروضة قيود أية يوجد ال

 .عام بشكل

 تداول  على وضةاملفر  القيود

 الحقوق 
 .الحقوق  تداول  على مفروضة قيود أية يوجد ال

 للُمصدر  سبق التي األسهم

 إدراجها

مليون ومائة وخمسة وعشرين ألف  تم إدراج كامل أسهم الشركة في السوق املالية السعودية املوازية بعدد

 لسهم الواحد، وذلك بتاريخ ( رياالت سعودية ل10سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة ) (1,125,000)

بعد الحصول على موافقة كٍل من هيئة السوق املالية والسوق املالية  م(26/02/2017ه )املوافق 29/05/1438



 

 ل

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على 11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439بتاريخ و السعودية )تداول(، 

م مجانية )أسهم منحة( للمساهمين ليصبح رأس مال الشركة زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسه

( مليون وخمسمائة ألف سهم عادي. 1،500،000( خمسة عشر مليون ريال سعودي، مقسم إلى )15،000،000)

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال 25/06/2020ه )املوافق 04/11/1441وفي 

( خمسة 25،000،000أسهم مجانية )أسهم منحة( للمساهمين ليصبح رأس مال الشركة ) الشركة عن طريق منح

( مليونين وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية 2،500،000وعشرون مليون ريال سعودي، مقسم إلى )

 ه  )املوافق25/04/1442وبتاريخ .( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل10قدرها )

بعدد تم انتقال الشركة وإدراج وبدء تداول أسهمها في السوق املالية السعودية الرئيسية  م(10/12/2020

( رياالت سعودية للسهم 10وبقيمة اسمية قدرها عشرة ) ( سهم عادي2,500,000مليونين وخمسمائة ألف )

 ملالية السعودية )تداول(.الواحد، وذلك بعد الحصول على موافقة كٍل من هيئة السوق املالية والسوق ا

 أسهم في االكتتاب شروط

 األولوية حقوق 

. الصلة ذات االكتتاب شروط استيفاء الجديدة باألسهم االكتتاب في الراغبين املستحقين األشخاص على يجب

  االكتتاب وتعليمات وأحكام شروط على ولالطالع
ً
 وأحكام باألسهم املتعلقة املعلومات( "13) القسم راجع فضال

 .النشرة هذه من" وشروطه الطرح

 الجمهور 

 :أدناه املذكورين غير األشخاص املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد في يعني

صدر تابعي (1
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين (2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء (3

صدر لتابعي التنفيذيين وكبار اإلدارة مجالس أعضاء (4
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين لدى التنفيذيين وكبار اإلدارة مجالس أعضاء (5
ُ
 .امل

 .أعاله( 5 أو ،4 ،3 ،2 ،1) في إليهم املشار لألشخاص أقرباء أي (6

 .أعاله (6 أو ،5 ،4 ،3 ،2 ،1) في إليهم املشار األشخاص من أي عليها يسيطر شركة أي (7

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

 .الشركة مال رأس لزيادة إصدارها سيتم والتي عادي، سهم (15,000,000) خمسة عشر  مليون  الجديدة األسهم

 املخاطرة عوامل

 تتعلق مخاطر( 1: إلى املخاطر هذه تصنيف ويمكن معينة، مخاطر ىعل األولوية حقوق  أسهم في االستثمار ينطوي 

 هذه مناقشة تمت وقد الجديدة، باألسهم تتعلق مخاطر( 3 والقطاع بالسوق  تتعلق مخاطر( 2 الشركة بأعمال

 قرار أي اتخاذ قبل بعناية دراسته يتوجب والذي النشرة، هذه من" املخاطرة عوامل( "2) القسم في املخاطر

 .األولوية حقوق  أسهم في اري استثم

 التي الجوهرية التعديالت

 تم التي املعلومات على طرأت

 نشرة آخر  في عنها اإلفصاح

 إصدار

(. م11/01/2017 املوافق) ه13/04/1438 تاريخ في للشركة إصدار نشرة آخر نشر على الهيئة موافقة تمت

( 
ً
 "املعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار( "10-14) الفرعي القسم راجع فضال

 (.النشرة هذه من" القانونية املعلومات( "10) القسم من

 أسهم في استثماري  قرار أي اتخاذ قبل تامة بعناية هذه اإلصدار نشرة من" املخاطرة لعوام( "2) والقسم( أ) الصفحة في" مهم إشعار" قسم دراسة ينبغي :تنويه

 .األولوية حقوق 

  



  
 

 م

 االكتتاب وإجراءات املهمة التواريخ

 التاريخ الحدث

افقة املتضمنة العادية غير  العامة الجمعية انعقاد  على املو

 ين،املستحق واملساهمين األحقية تاريخ وتحديد املال رأس زيادة

 
 
 املالكون  املساهمون  هم املستحقين املساهمين بأن علما

 العادية غير  العامة الجمعية انعقاد يوم تداول  بنهاية لألسهم

 الشركة مساهمي سجل في واملقيدون  املال رأس بزيادة الخاصة

 الجمعية انعقاد يلي تداول  يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز  لدى

 .العادية غير  العامة

 م(01/12/2021ه )املوافق 26/04/1443يوم 

 فترة التداول 

 م(06/12/2021ه )املوافق 02/05/1443يوم اإلثنين  تبدأ فترة التداول في 

. م(13/12/2021ه )املوافق 09/05/1443يوم اإلثنين وتستمر حتى نهاية 

سواًء كانوا مستثمرين  -ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية 

 .القيام بتداول حقوق األولوية -مستثمرين جدد  مقيدين أو

 فترة االكتتاب

 م(06/12/2021ه )املوافق 02/05/1443يوم اإلثنين  تبدأ فترة االكتتاب في 

. م(16/12/2021ه )املوافق 12/05/1443يوم الخميس وتستمر حتى نهاية 

ثمرين سواًء كانوا مست -ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية 

 .ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة -مقيدين أو مستثمرين جدد 

 انتهاء فترة االكتتاب
يوم الخميس تنتهي فترة االكتتاب وينتهي استقبال طلبات االكتتاب بانتهاء 

 م(16/12/2021ه )املوافق 12/05/1443

 فترة الطرح املتبقي

 من تبدأ فترة الطرح املتبقي في الساعة العاش
ً
يوم الثالثاء رة صباحا

م( وحتى الساعة الخامسة مساًء من 21/12/2021ه )املوافق 17/05/1443

 م(22/12/2021ه )املوافق 18/05/1443اليوم التالي يوم األربعاء 

 م(26/12/2021هـ )املوافق 22/05/1443يوم  اإلشعار بالتخصيص النهائي

حقين دفع مبالغ التعويض )إن وجدت( لألشخاص املست

 ومستحقي كسور 
 
 أو جزئيا

 
الذين لم يشاركوا في االكتتاب كليا

 األسهم.

  م(20/01/2022ه  )املوافق 17/06/1443يوم

 التاريخ املتوقع لبدء التداول في األسهم الجديدة
بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات الالزمة، سوف يتم اإلعالن عن تاريخ بدء 

 موقع تداول. التداول في األسهم الجديدة على

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

  



 

 ن

 املهمة اإلعالنات تواريخ

علن اإلعالن
ُ
 تاريخ اإلعالن امل

 م(10/11/2021ه )املوافق 05/04/1443يوم  الشركة جتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املالاإلعالن عن الدعوة ال 

 م(02/12/2021ه )املوافق 27/04/1443يوم  الشركة اإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال

م(02/12/2021ه )املوافق 27/04/1443يوم  تداول  الحقوق وقيمة الحق اإلرشاديةاإلعالن عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع   

م(02/12/2021ه )املوافق 27/04/1443يوم  الشركة اإلعالن عن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب في األسهم الجديدة  

 م(06/12/2021)املوافق  ه02/05/1443يوم  تداول  االكتتاب وفترة الحقوق  تداول  فترة بدء عن اإلعالن

 م(06/12/2021ه )املوافق 02/05/1443يوم  الشركة إعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

 م(13/12/2021ه )املوافق 09/05/1443يوم  الشركة إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول الحقوق وآخر يوم لالكتتاب

 اإلعالن عن:

 نتائج االكتتاب 

 يل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها )إن وجدت( وبدء فترة الطرح تفاص

 املتبقي

 م(19/12/2021ه )املوافق 15/05/1443يوم  الشركة

 م(26/12/2021هـ )املوافق 22/05/1443يوم  الشركة اإلعالن عن نتائج الطرح املتبقي وتخصيص أسهم حقوق األولوية

 جديدة في محافظ املستثمريناإلعالن عن إيداع األسهم ال
مركز 

 اإليداع
 م(02/01/2022هـ )املوافق 29/05/1443يوم 

 م(20/01/2022ه )املوافق 17/06/1443يوم  الشركة اإلعالن عن توزيع مبالغ التعويض ملستحقيها )إن وجدت(

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

 (.إيداع) املالية األوراق إيداع مركز شركة مع بالتنسيق املستثمرين محافظ في الجديدة األسهم إيداع تاريخ تحديد سيتم ذلك إلى باإلضافة

  :يلي ما اإلعالن يتضمن أن يجب اإلصدار نشرة نشر بعد محلية جريدة في بالطرح قيتعل إعالن نشر حال في بأنه اإلشارة تجدر كما

صدر اسم (1
ُ
 .التجاري  سجله ورقم امل

 .وطرحها املالية األوراق تسجيل طلب يشملها التي وفئتها ونوعها وقيمتها املالية األوراق (2

 .اإلصدار نشرة على فيها الحصول  الجمهور  يمكن التي واألماكن العناوين (3

 .اإلصدار نشرة نشر تاريخ (4

  يشكل وال فقط للعلم هو اإلعالن بأن بيان (5
ً
  أو دعوة

ً
 .فيها االكتتاب أو بشرائها املالية األوراق المتالك طرحا

 .القانوني واملستشار املالي واملستشار) وجد إن( التغطية ومتعهد االكتتاب مدير اسم (6

 محتويات عن مسؤولية أي) تداول ( السعودية املالية السوق  وشركة املالية ق السو  هيئة تتحمل ال: "اآلتية بالصيغة مسؤولية إخالء (7

  نفسيهما وتخليان اكتماله، أو بدقته تتعلق تأكيدات أّي  تعطيان وال اإلعالن، هذا
ً
 خسارة أّي  عن كانت مهما مسؤولية أّي  من صراحة

 ".منه جزء أّي  على االعتماد عن أو اإلعالن هذا في ورد عما تنتج

 االكتتاب بطلب التقدم كيفية
 ممارسة عدم حال وفي جدد، مستثمرين أو املقيدين املساهمين من كانوا سواء املستحقين األشخاص على األولوية حقوق  أسهم في االكتتاب يقتصر

 املؤسسات على تطرح سوف املستحقين األشخاص قبل من بها يكتتب لم متبقية أسهم أية فإن املستحقين باألشخاص الخاصة األولوية حقوق 

 طلبات تقديم الجديدة األسهم في االكتتاب في الراغبين املستحقين األشخاص على ويتعين املتبقي الطرح فترة في طرحها خالل من االستثمارية

 أحد لدى استثماري  حساب املستحق للشخص يكون  أن بشرط وذلك للمستثمرين، الوسيط يوفرها التي والخدمات الوسائل خالل من االكتتاب

 .الخدمات هذه يقدمون  الذين الوسطاء

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

 األسهم في لالكتتاب طلب أّي  رفض في بحقها لشركةا وتحتفظ. األسهم حفظ وأمين للمستثمرين الوسيط يوفرها أخرى  وسائل أّي  خالل من االكتتاب

  الجديدة
ً
  أو كليا

ً
 ويمثل تسليمه بعد سحبه أو االكتتاب طلب في التعديل يجوز  وال. االكتتاب متطلبات أو شروط من ألي استيفائه عدم حالة في جزئيا

  تقديمه عند االكتتاب طلب
ً
  عقدا

ً
 .املستحق واملساهم الشركة بين ملزما

  



  
 

 س

 األولوية حقوق  عن وأجوبة أسئلة

 األولوية؟ حقوق  ماهي

 لجميع مكتسب حق وهو املال، رأس زيادة اعتماد عند املطروحة الجديدة األسهم في االكتتاب أحقية حاملها تعطي للتداول  قابلة مالية أوراق هي

 اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في واملقيدين املال رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم لألسهم املالكين املساهمين

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

 األولوية؟ حقوق  تمنح ملن

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

 األولوية؟ حقوق  إيداع يتم متى

 في مالية كأوراق األولوية حقوق  وتودع أولوية، حقوق  أسهم طرح خالل من املال رأس زيادة على وموافقتها العادية غير العامة الجمعية انعقاد بعد

 وستظهر العادية، غير العامة الجمعية انعقاد بعد تداول  يوم ثاني بنهاية اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في ساهمينبامل الخاصة املحافظ

 .واالكتتاب التداول  فترتي بداية عند إال فيها االكتتاب أو الحقوق  هذه بتداول  يسمح ولن األولوية، بحقوق  خاص جديد رمز تحت محافظهم في األسهم

 املحفظة؟ في الحقوق  بإيداع األولوية بحقوق  املستثمر  شعار إ يتم كيف

 نصية ورسائل املالية األوراق إيداع مركز شركة قبل من املقدمة( تداوالتي) خدمة طريق عن وكذلك تداول  موقع في اإلعالن طريق عن اإلشعار يتم

 .الوساطة شركات طريق عن ترسل قصيرة

 املقيد؟ املساهم اعليه سيحصل التي األولوية حقوق  عدد كم

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

 .العادية غير العامة

 األحقية؟ معامل هو  ما

 تداول  يوم ثاني بنهاية يمتلكونها التي األسهم مقابل لهم املستحقة األولوية حقوق  عدد معرفة خالله من املقيدين للمساهمين يمكن الذي املعامل هو

 معامل فإن وعليه للشركة، الحالية األسهم عدد على الجديدة األسهم عدد بقسمة املعامل هذا ويحسب العادية، غير العامة الجمعية انعقاد بعد

  األحقية، تاريخ في املقيد للمساهم مملوك واحد( 1) سهم لكل حق( 6) هو األحقية
ً
 تاريخ في سهم( 1,000) يملك مقيد مساهم كان إذا لذلك، ووفقا

 .أسهم من يملكه ما مقابل حق( 6000) له فسيخصص األحقية

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

 لهذه جديد رمز إلى إضافة أولوية، حقوق  كلمة وبإضافة األصلي، مالسه اسم تحت املستثمرين محافظ إلى املكتسب الحق إضافة سيتم حيث نعم،

 .الحقوق 

 تداوله؟ بداية عند الحق قيمة هي ما

 سبيل فعلى(. اإلرشادية الحق قيمة) الطرح وسعر الحق إلدراج السابق اليوم في الشركة سهم إغالق سعر بين الفرق  سيكون  للحق االفتتاح سعر

 للحق االفتتاحي السعر فإن سعودية، رياالت( 10) الطرح وسعر سعودي، ريال( 300) السابق اليوم في الشركة همس إغالق سعر كان إذا املثال،

 .سعودية رياالت( 51.43) سيكون 

 املقيد؟ املساهم هو  من

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

 إضافية؟ أسهم في االكتتاب املقيدون  املساهمون  طيعيست هل

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

  



 

 ع

 زيادة على والتصويت العادية غير  العامة الجمعية حضور  حق له كان لو  حتى االكتتاب في أحقيته املساهم يفقد أن املمكن من هل

 أولوية؟ حقوق  أسهم طرح طريق عن املال رأس

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

 االكتتاب؟ عملية تتم كيف

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

 .األسهم حفظ وأمين للمستثمرين الوسيط يوفرها أخرى  وسائل أي خالل من االكتتاب

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

 .له اململوكة الحقوق  من أكثر أسهم يف االكتتاب املستحق للشخص يمكن ال

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

 في سهم (1,000) يملك مساهم كان إذا املثال، سبيل فعلى. بالحقوق  املرتبطة الشركة أسهم بها املودع املحفظة نفس في األولوية حقوق  إيداع سيتم

 لكل أن اعتبار على حق( 6000) ستودع التي الحقوق  مجموع فإن ،(ب) محفظة في سهم( 200)و( أ) محفظة في سهم( 800) التالي النحو على الشركة

 ب(.) محفظة في حق( 1200)و( أ) محفظة في حق( 4800) إيداع فسيتم عليه. حق( 6) سهم

 ل؟والتداو  االكتتاب األسهم شهادات لحملة يحق هل

لة يحق نعم، م   املستلمة الجهات طريق عن إلكترونية محافظ في الشهادات إيداع بعد إال التداول  يستطيعوا لن لكنهم االكتتاب، األسهم شهادات لح 

 .الالزمة الوثائق وإحضار ،"(إيداع)" املالية األوراق إيداع مركز شركة أو

  اشترى  ملن يحق هل
 
  حقوقا

 
 أخرى؟ مرة تداولها إضافية

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

 األولوية؟ حقوق  من جزء بيع باإلمكان هل

 .املتبقي بالجزء واالكتتاب الحقوق  هذه من جزء بيع املستثمر بإمكان نعم،

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

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

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

 حال وفي. ذلك ممارسة عدم أو األولوية حقوق  بأسهم االكتتاب في الحق ممارسة فقط الحق ملالك يتبقى التداول  فترة انقضاء بعد. ذلك يمكن ال ال،

 املتبقي الطرح فترة في األسهم بيع حال في الربح أو االستثمارية، محفظته قيمة في االنخفاض أو للخسارة املستثمر يخضع أن يمكن الحق ممارسة عدم

 .الطرح سعر من أعلى بسعر

 االكتتاب؟ ومرحلة التداول  فترة خالل فيها االكتتاب رسةمما أو  بيعها يتم لم التي األولوية لحقوق  يحدث ماذا

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

 . االكتتاب سعر خصم بعد الحقوق  ملالك( وجد إن) التعويض قيمة
ً
 املتبقي الطرح فترة في البيع تم إذا مقابل أي على يحصل ال قد ثمراملست أن علما

 .الطرح بسعر

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

قيد للمساهم يحق
ُ
 العامة الجمعية حضور  العادية غير العامة الجمعية يوم تداول  يوم نهاية بعد اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في امل

 .أولوية حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس زيادة على والتصويت العادية غير

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

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



  
 

 ف

 مال رأس زيادة على املترتبة األولوية حقوق  على الحصول  له يحق فهل الجمعية انعقاد يوم في املالية األوراق بشراء مستثمر  قام لو 

 املصدر؟

 انعقاد يوم يلي تداول  يوم ثاني تداول  بنهاية أي) األسهم شراء تاريخ من عمل يومي بعد الشركة مساهمي سجل في املستثمر قيد سيتم انه حيث نعم،

 يوم ثاني تداول  بنهاية الشركة مساهمي سجل في املقيدين األسهم حملة لجميع ستمنح األولوية حقوق  بأن العلم مع (،العادية غير العامة الجمعية

 رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية في التصويت أو الحضور  له يحق لن لكنو . العادية غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول 

 .املال

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

 تجميع سيتم كسور  وجود حال وفي محفظة، كل في ةاملوجود امللكية نسبة بحسب املستثمر، يملكها التي املحافظ على املستثمر نصيب توزيع سيتم

  أكملت وإذا الكسور، تلك
ً
  رقما

ً
 .الحقوق  من كمية أكبر املستثمر فيها يملك التي املحفظة إلى الصحيح الرقم إضافة يتم أكثر أو صحيحا

 واالكتتاب؟ التداول  فترات ماهي

 مذكور  هو ما حسب وذلك التاسع اليوم حتى االكتتاب يستمر بينما السادس، اليوم في التداول  انتهاء حتى ذاته الوقت في الحقوق  واكتتاب تداول  يبدأ

 .الشركة وإعالنات النشرة هذه في

 األسبوع؟ نهاية عطلة خالل االكتتاب يمكن هل

 .ذلك يمكن ال ال،

 األولوية؟ حقوق  أسهم في االكتتاب املقيدين املساهمين غير  من املستثمرين عامة يستطيع هل

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

 

 :إضافية مساعدة

 بمقدور  يكون  سوف قانونية،وألسباب ( www.sgp.com.sa) اإللكتروني البريد على الشركة مع التواصل الرجاء استفسارات، أي وجود حال في

 تقديم حتى أو الحقوق  إلصدار املوضوعية األسس بشأن املشورة تقديم هابمقدور  يكون  ولن النشرة هذه في الواردة املعلومات تقديم فقط الشركة

 .االستثمارية أو القانونية أو الضريبية أو املالية املشورة

  االكتتاب، وتعليمات وأحكام شروط عن املعلومات من وملزيد
ً
 وبقية «وشروطه الطرح وأحكام باألسهم تعلقةامل املعلومات( »13) القسم راجع فضال

 .النشرة هذه من الواردة املعلومات

  



 

 ص

 األساسية املعلومات ملخص

 للمستثمرين تنويه

 . النشرة هذه في الواردة األساسية املعلومات عن موجزة نبذة امللخص هذا يقدم
ً
 تهم قد التي املعلومات كل على يشتمل ال فإنه ملخص، ألنه ونظرا

 يتعلق استثماري  قرار أّي  اتخاذ قبل بالكامل قراءتها النشرة هذه مستلمي على ويتعين. واألفراد املؤسسات من املستثمرين عامة من وغيرهم هميناملسا

 .الجديدة األسهم أو بالحقوق 

 نبذة عن الشركة

ؤسسة فردية تحت مسمى "مصنع الصمعاني كم«( شركة صدر»أو « الشركة»بدأت شركة صدر للخدمات اللوجستية )ويشار إليها فيما بعد بـ

ه )املوافق 20/08/1414( وتاريخ  1131012302للصناعات املعدنية " لصاحبها محمد عبدهللا الصمعاني، وتم قيدها في السجل التجاري رقم )

م( تم تحويل املؤسسة إلى شركة 04/01/2016ه )املوافق 23/03/1437( مائة ألف ريال سعودي.  بتاريخ 100,000م( برأس مال قدره )31/01/1994

( ستة ماليين وخمسمائة ألف ريال 6،500،000ذات مسؤولية محدودة تحت اسم شركة مصنع الصمعاني للصناعات املعدنية برأس مال قدره )

ه 03/02/1438خ ( بتاري26م( بناء على قرار الشركاء وبموجب القرار الوزاري رقم )ق/16/10/2016ه )املوافق 15/01/1438سعودي. بتاريخ 

م( تم تحويل شركة مصنع الصمعاني للصناعات املعدنية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة سعودية مساهمة 03/11/2016)املوافق 

درجت أسهم الشركة في السوق 26/02/2017ه )املوافق 29/05/1438( تسعة ماليين ريال سعودي.  في 9،000،000مقفلة برأس مال قدره )
ُ
م( أ

(إحدى عشر مليون ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي، ويمثل عدد األسهم التي 11,250,000وازية "نمو" وبدأ التداول فيها، برأس مال قدره )امل

( عشر 10( مائتان وخمسة وعشرون ألف سهم عادي بقيمة اسمية )225،000تم االكتتاب بها من قبل املستثمرين املؤهلين من خالل عملية الطرح )

% من رأس مال الشركة بعد الطرح. بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية املنعقدة في  20الت سعودية للسهم الواحد، والتي تشكل نسبة ريا

( تسعة ماليين ريال 9،000،000م( تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس املال من )19/04/2017ه )املوافق22/07/1438

م( وافقت 11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439(إحدى عشر مليون ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي. بتاريخ 11,250,000ي، إلى )سعود

ثة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية )أسهم منحة( للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل ثال

( مليون 1،125،000(إحدى عشر مليون ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي، مقسم إلى )11,250,000يث تكون الزيادة من )أسهم مملوكة، بح

( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة 10ومائة وخمسة وعشرون ألف سهم عادي عادي بقيمة اسمية قدرها )

( عشرة 10( مليون وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )1،500،000مقسم إلى ) ( خمسة عشر مليون ريال سعودي،15،000،000)

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال 25/06/2020ه )املوافق 04/11/1441رياالت سعودية للسهم الواحد. وفي 

( 1،500،000( خمسة عشر مليون ريال سعودي، مقسم إلى )15،000،000ن )الشركة عن طريق منح أسهم مجانية )أسهم منحة( للمساهمين م

( خمسة 25،000،000( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة )10مليون وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )

( عشرة رياالت سعودية للسهم 10عادي بقيمة اسمية قدرها )( مليونين وخمسمائة ألف سهم 2،500،000وعشرون مليون ريال سعودي، مقسم إلى )

م( تم اإلعالن عن تغيير اسم الشركة وفقا ملا تمت املوافقة عليه 14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. بتاريخ 

( حيث تمت املوافقة على تعديل املادة الثانية من نظام الشركة م29/10/2020ه )املوافق 12/03/1442بالجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 

ه  26/04/1443األساس املتعلقة باسم الشركة من شركة مصنع الصمعاني للصناعات املعدنية إلى شركة صدر للخدمات اللوجستية. وبتاريخ 

( خمسة وعشرون مليون 25،000،000أس مال الشركة من )م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على زيادة ر 01/12/2021)املوافق 

( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ليصبح 10( مليونين وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )2،500،000ريال سعودي، مقسم إلى )

ة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم عادي ( سبع17،500،000( مائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، مقسم إلى )175،000،000رأس مال الشركة )

 ..( عشرة رياالت سعودية.10بقيمة اسمية قدرها )

 51431الرمز البريدي : 7227مبنى  26املدينة الصناعية األولى شارع  -يقع مقر املركز الرئيس للشركة في مدينة بريدة، وعنوانه طريق امللك عبد العزيز 

 اململكة العربية السعودية. 1364ص.ب : 

( سهم عادي 2,500,000( ريال سعودي، مقسم إلى مليونيان وخمسمائة ألف )25,000,000ويبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسة وعشرون مليون )

األسهم »ومجتمعة بـ « سهم حالي»( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل )ويشار إليها منفردة بـ 10بقيمة إسمية قدرها عشرة )

هم محمد عبدهللا % أو أكثر من أسهم الشركة( 5وكما في تاريخ هذه النشرة فإن املساهمين الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة «(. اليةالح

%( من أسهم الشركة قبل الطرح، بندر 17.00(  سهم، أي ما نسبته )425,000عبدالكريم الصمعاني والذي يملك أربعمائة وخمسة وعشرون ألف )

%( من أسهم 11.52(  سهم، أي ما نسبته )288,156دهللا الصمعاني والذي يملك مائتان وثمانية وثمانون ألف ومائة وستة وخمسون )محمد عب



  
 

 ق

(  سهم، أي ما 151,583الشركة قبل الطرح، عبدهللا محمد عبدهللا الصمعاني والذي يملك مائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وثالثة وثمانون )

 من أسهم الشركة قبل الطرح . %(6.06نسبته )

م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم 03/01/2021ه )املوافق 19/05/1442أوص ى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 

الالزمة وموافقة ( ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية 150,000,000حقوق أولوية بقيمة مائة وخمسون مليون )

 الجمعية العامة غير العادية. 

م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار 01/12/2021)املوافق  ه 26/04/1443وفي تاريخ 

األسهم »أو « أسهم حقوق األولوية»يشار إليها بـ( سهم عادي جديد )و 15,000,000أسهم حقوق أولوية، ويتمثل االكتتاب في طرح خمسة عشر  مليون )

( رياالت 10، وبقيمة اسمية قدرها عشرة )«(سعر الطرح»( رياالت سعودية للسهم الواحد )ويشار إليه بـ10بسعر طرح يبلغ عشرة )«( الجديدة

( 175,000,000ائة وخمسة وسبعون مليون )( ريال سعودي، إلى م25,000,000سعودية، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من خمسة وعشرون مليون )

( 17,500,000( سهم عادي، إلى سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف )2,500,000ريال سعودي، وزيادة عدد األسهم من مليونان وخمسمائة ألف )

 سهم عادي.
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  مالها رأس هيكل في التطورات وأهم الشركة تاريخ

 لصاحبها محمد عبدهللا  فردية تحت مسمى "مصنع الصمعاني للصناعات املعدنيةصدر للخدمات اللوجستية كمؤسسة  شركة دأتب "

قدره  مال برأس م(31/01/1994ه )املوافق 20/08/1414( وتاريخ 1131012302الصمعاني، وتم قيدها في السجل التجاري رقم )

 .سعودي ريال ألف مائة( 100,000)

 تحويل املؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم شركة مصنع الصمعاني م( تم 04/01/2016ه )املوافق 23/03/1437تاريخ وب

رقم  التجاري  السجل( ريال سعودي وتم قيدها في 6,500,000للصناعات املعدنية برأسال قدره ستة ماليين وخمسمائة ألف )

(1131012302). 

 الصمعاني نعة مساهمة مقفلة تحت اسم شركة مصتم تحويل الشركة إلى شركم( 08/11/2016ه )املوافق 03/02/1438 وبتاريخ 

التجاري رقم  والسجل ،م(03/11/2016ه )املوافق 03/02/1438( وتاريخ 26 /قوذلك بموجب القرار الوزاري ) املعدنية، للصناعات

 .سعودي ريال( 9,000,000ماليين ) تسعة( وبرأس مال قدره 1131012302)

  ( تم إدراج أسهم الشركة في السوق املالية السعودية املوازية وتحولت إلى شركة مساهمة م26/02/2017ه )املوافق 29/05/1438وبتاريخ

 سعودية عامة.

  ( تسعة 9،000،000تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس املال من ) (م19/04/2017املوافق) ه22/07/1438 بتاريخ

 ألف ريال سعودي.ى عشر مليون ومائتان وخمسون إحد (11,250,000)ماليين ريال سعودي، إلى 

  م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم 11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439بتاريخ

إحدى عشر  (11,250,000)مجانية )أسهم منحة( للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل ثالثة أسهم مملوكة، بحيث تكون الزيادة من 

( مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف سهم عادي عادي بقيمة اسمية 1،125،000ريال سعودي، مقسم إلى )مليون ومائتان وخمسون ألف 

( خمسة عشر مليون ريال سعودي، مقسم إلى 15،000،000( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة )10قدرها )

 ( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.10مليون وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ) (1،500،000)

  م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم 25/06/2020ه )املوافق 04/11/1441وفي

( مليون وخمسمائة ألف 1،500،000شر مليون ريال سعودي، مقسم إلى )( خمسة ع15،000،000مجانية )أسهم منحة( للمساهمين من )

( خمسة وعشرون 25،000،000( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة )10سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )

( عشرة رياالت سعودية للسهم 10ا )( مليونين وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدره2،500،000مليون ريال سعودي، مقسم إلى )

 الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

 م( تم انتقال الشركة وإدراج وبدء تداول أسهمها في السوق املالية السعودية الرئيسية10/12/2020ه  )املوافق 25/04/1442تاريخ وب.  

  رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية أوص ى مجلس إدارة الشركة بزيادة  م(03/01/2021)املوافق ه 19/05/1442بتاريخ و

( ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية 150,000,000بقيمة مائة وخمسون مليون )

 .العامة غير العادية

 ية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خالل م(، وافقت الجمعية العامة غير العاد01/12/2021)املوافق  ه 26/04/1443تاريخ وب

( 10( سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ عشرة )15,000,000إصدار أسهم حقوق أولوية، ويتمثل االكتتاب في طرح خمسة عشر  مليون )

من خمسة وعشرون ( رياالت سعودية، وذلك لزيادة رأس مال الشركة 10رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة اسمية قدرها عشرة )

( ريال سعودي، وزيادة عدد األسهم من مليونان 175,000,000( ريال سعودي، إلى مائة وخمسة وسبعون مليون )25,000,000مليون )

 .( سهم عادي17,500,000إلى سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف ) ،( سهم عادي2,500,000وخمسمائة ألف )

 

 للشركة الرئيسية األنشطة ملخص

 الشركة أنشطة وتتمثل (.م31/01/1994)املوافق  ه20/08/1414( وتاريخ 1131012302) رقم التجاري  السجل بموجب نشاطها لشركةا تمارس

 :التالية األغراض وتنفيذ بمزاولة األساس ي نظامها في كما

 الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية. .1

 التشييد والبناء. .2

 .النقل والتخزين والتبريد .3



  
 

 ش

 خدمات املال واألعمال والخدمات األخرى. .4

 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية. .5

 التجارة. .6

 تقنية املعلومات. .7

 األمن والسالمة. .8

 الزراعة والصيد. .9

 املناجم والبترول وفروعها. .10

 الكهرباء والغاز واملاء وفروعه. .11

 .وجدت إن املختصة الجهات من زمةالال  التراخيص على الحصول  وبعد املتبعة األنظمة وفق أنشطتها الشركة وتمارس

صناعة املنصات الخشبية، صناعة وحدات الهياكل الحديدية الجاهزة، في وتتمثل  .بريدة بمدينة الرئيس مقرها خالل من أنشطتها الشركة تمارسو 

 ن البالستيك واللدائن.صناعة منتجات معدنية تامة الصنع بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة، صناعة األثاث لكافة األغراض م

  املعلومات من ملزيد) 
ً
 هذه من" أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية( "3) القسم من" للشركة الرئيسية األنشطة( "3-3) الفرعي القسم راجع فضال

 (.النشرة

 الشركة رؤية

هدف إلى تقديم أفضل الحلول لتلبية احتياجات ت. و هافي منتجات رائدةكون تالتجارية وأن  هالترسيخ عالمت هاوقيم هامن خالل خبرات تسعى الشركة 

 في مجال التخزين واملناولة من خالل اإللتزام الصارم بمعايير الجودة والصحة والسالمة. عمالئها

 الشركة رسالة

 في سوق الخليج والشرق األوسط. مجالهافي  تكون رائدةحلول في أنظمة التخزين و املناولة لتحقيق املعايير الدولية للجودة وأن توفير أفضل ال 

 الشركة استراتيجية

  على مستوى اململكةالتوسع الجغرافي 

 النمو من خالل التوسع في الخدمات واملنتجات 

  وصول إلى العميل عبر جميع القنوات 

 ات العميل وخدمته بالشكل املطلوبفهم احتياج 

 توفير الحلول املتكاملة للمستودعات والخدمات اللوجستية 

  نواحي القوة وامليزات التنافسية للشركة 

 املرونة في مواعيد التوريد على حسب احتياج العميل  

 تنوع املوردين داخل اململكة أو من الخارج  

 سنة بمجال تصنيع األرفف 12 نذ أكثر منالعالمة التجارية في السوق حيث أنها تعمل م  

 تلبية احتياجات العمالء بمجموعة كبيرة من املنتجات والتصاميم املرنة التي تتناسب مع احتياجاتهم 

 

  



 

 ت

 

 السوق  إلى العامة النظرة

في عام  (19-ائحة كورونا )كوفيدعن جالتي نتجت األوضاع  وقد أثرت يعتبر نشاط النقل والتخزين واالتصاالت أحد أكبر القطاعات في اململكة،

 ،وبالتالي على نشاط النقل والتخزين واالتصاالت وما تبعه من حجر صحي وغيره من االحترازات بشكل سلبي على الوضع االقتصادي العام م2020

% مقارنة  4.1بنسبة م 2020لعام فبحسب تقرير الهيئة العامة لإلحصاء الخاص بإحصاءات الحسابات القومية فقد انخفض الناتج املحلي اإلجمالي 

%. بينما على مستوى مساهمة النشاط في الناتج  6م. وقد صاحب ذلك انخفاض في نشاط النقل والتخزين واالتصاالت بنسبة 2019بالعام السابق 

رير السنوي السادس والخمسون للبنك مليار ريال، في حين انه وبحسب التق 153.7%، أي بنحو  6املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة فقد بلغت نسبته 

بلغت نسبة مساهمته في الناتج املحلي  د%، وق 5.60م بنسبة 2019م، فقد نما نشاط النقل والتخزين واالتصاالت لعام 2020املركزي السعودي لعام 

 .مليار ريال 163.6%، أي بنحو  6.24م بحوالي 2019اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 

 

  



  
 

 ث

 املخاطرة عوامل ملخص

( "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة، وهي 2يوجد عدد من املخاطر التي تتعلق بإصدار أسهم حقوق األولوية، واملوضحة بشكل مفصل في القسم )

 :تتلخص فيما يلي

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها (أ

 املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية 

 علقة بالسيولةاملخاطر املت 

 مخاطر االئتمان 

 مخاطر الضمانات 

 املخاطر املتعلقة بااللتزامات املحتملة 

 املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات 

 املخاطر املتعلقة بالنظام األساس للشركة 

 فيذيةاملخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين الرئيسيين واإلدارة التن 

 املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم 

  
ً
 املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

 املخاطر املتعلقة بزيادة التزامات الشركة 

 املخاطر املتعلقة بالذمم املدينة 

 املخاطر املتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات 

 حاسبية أو تطبيق معايير جديدةاملخاطر املتعلقة بالتغيرات في املعايير امل 

 املخاطر املتعلقة بمتطلبات التوطين 

 املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبیعیة 

 املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء 

  املخاطر  املتعلقة بالدعاوى واملطالبات 

 ة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافيةاملخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكا 

 أخطار تذبذب نسب الفائدة وتكاليف التمويل 

 مخاطر االعتماد على مواد أولية رئيسية 

 االعتماد على املوردين الرئيسيين 

 املخاطر املتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية 

 املخاطر املتعلقة بكفاية التغطية التأمينية املناسبة 

 ملخاطر املتعلقة بالعقود مع الغيرا 

 املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير السعوديين 

 مخاطر املعدات والتكاليف التشغيلية وخطر تعطل األعمال 

 مخاطر وجود بعض أصول الشركة على أراض مستأجرة 

 (19 -املخاطر املتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفید 

 لشركةاملخاطر املرتبطة بسمعة ا 

 خضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة 



 

 خ

 مخاطر سحب الترخيص الصناعي 

 املخاطر املتعلقة باملواقع التي تشغلها الشركة وغير مرتبطة بعقود إيجار 

 املخاطر ذات الصلة بالسوق والقطاع (ب

 املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي في اململكة 

 م االستقرار السياس ي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسطاملخاطر املتعلقة بعد 

 املخاطر املتعلقة بنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات 

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

 مخاطر العقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات املختصة 

 اطر زيادة املنافسةمخ 

 املخاطر املتعلقة بضريبة القيمة املضافة 

 املخاطر املتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على توظيف املوظفين غير السعوديين 

 مخاطر أسعار صرف العمالت 

 مخاطر تعديل أسعار منتجات الطاقة والكهرباء واملياه والخدمات ذات الصلة 

 عايير البيئيةاملخاطر املتعلقة باألنظمة وامل 

 التقلبات في أسعار املواد الخام 

 مخاطر التقلبات في العرض والطلب في األسواق املحلية واإلقليمية 

 املخاطر املتعلقة بوقف الحوافز الداعمة للتنمية الصناعية 

 املخاطر املتعلقة باألوراق املالية املطروحة (ت

  يةاملخاطر املتعلقة بالتذبذب املحتمل في سعر حقوق األولو 

 املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهم 

 املخاطر املتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية 

 املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية 

 املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 

 املخاطر املتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة 

 علقة بانخفاض نسبة امللكيةاملخاطر املت 

 املخاطر املتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت املناسب 

 املخاطر املتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم 

 املخاطر املتعلقة باملضاربة في حقوق األولوية 
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 املالية املعلومات ملخص

 م2020و م2019و م2018 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات للشركة املراجعة ملاليةا القوائم على مبني أدناه الوارد املالية املعلومات ملخص إن

 م واإليضاحات املرفقة بها.2021 مارس 31باإلضافة إلى القوائم املالية األولية املوجزة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  .بها املرفقة واإليضاحات

 املالي املركز  قائمة

 نتهيةامل املالية السنة

 م2018 ديسمبر  31 في

 (مراجعة)

 املنتهية املالية السنة

 م2019 ديسمبر  31 في

 (مراجعة)

 املنتهية املالية السنة

 م2020 ديسمبر  31 في

 (مراجعة)

الفترة املالية املنتهية في 

 م2021مارس  31

 )غير مراجعة(

 38,613,738 37,922,990 34,510,785 36,362,619 املتداولة األصول  إجمالي

 27,376,524 29,545,875 6,446,597 6,199,645 املتداولة غير األصول  إجمالي

 65,990,262 67,468,865 40,957,382 42,562,264 األصول  إجمالي

 16,766,017 16,234,526 5,996,434 3,974,712 املتداولة االلتزامات إجمالي

 14,275,328 16,886,731 2,238,154 1,980,605 املتداولة غير االلتزامات إجمالي

 31,041,345 33,121,257 8,234,588 5,955,317 االلتزامات إجمالي

 34,948,917 34,347,608 32,722,794 36,606,947 امللكية حقوق  إجمالي

 65,990,262 67,468,865 40,957,382 42,562,264 امللكية وحقوق  إجمالي االلتزامات

 .م2021مارس  31والقوائم املالية األولية غير املراجعة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  م2020و م2019و م2018 املالية للسنوات جعةاملرا املالية القوائم املصدر:

 

 الدخل قائمة

 املالية السنة

 املنتهية

 ديسمبر  31 في

 م2018

 (مراجعة)

 املالية السنة

 املنتهية

 ديسمبر  31 في

 م2019

 (مراجعة)

 املالية السنة

 نتهيةامل

 ديسمبر  31 في

 م2020

 (مراجعة)

الفترة املالية 

مارس  31املنتهية في 

 م2020

 )غير مراجعة(

الفترة املالية 

مارس  31املنتهية في 

 م2021

 )غير مراجعة(

 14,876,918 10,262,133 54,282,788 42,035,691 39,530,674 اإليرادات

 (10,462,605) (7,915,916) (39,603,889) (32,225,591) (28,746,592) اإليرادات تكلفة

 4,414,313 2,346,217 14,678,899 9,810,100 10,784,082 إجمالي الربح / )الخسارة(

الزكاة  )الخسارة( قبل / الربح صافي

 وضريبة الدخل
1,349,326 (1,089,029) 3,417,395 (105,346) 807,509 

الربح / )الخسارة( من العمليات 

 املستمرة
907,757 (1,564,049) 3,422,751 (268,156) 1,033,254 

 601,309 (325,346) 2,578,813 (1,903,602) 459,844 الربح / )الخسارة( صافي

 م.2021مارس  31والقوائم املالية األولية غير املراجعة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  م2020و م2019و م2018 املالية للسنوات املراجعة املالية القوائم املصدر:
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 التدفقات النقدية قائمة

 املالية السنة

 املنتهية

 ديسمبر  31 في

 م2018

 (مراجعة)

 املالية السنة

 املنتهية

 ديسمبر  31 في

 م2019

 (مراجعة)

 املالية السنة

 املنتهية

 ديسمبر  31 في

 م2020

 (مراجعة)

الفترة املالية 

 31املنتهية في 

 م2020مارس 

 )غير مراجعة(

لية الفترة املا

 31املنتهية في 

 م2021مارس 

 )غير مراجعة(

 األنشــــــــــــــطـــــــة مـن املـتـوفـر الـنـقـــــــد صـــــــــــــــــــافـي

 التشغيلية
4,432,758 (853,484) (450,635) 422,192 (54,649) 

 من / )املســــتخدم في( املتوفر النقد صــــافي

 االستثمارية األنشطة
1,655,651 2,601,235 4,307,846 (164,378)  5,419,287 

( في املســــتخدم/ ) من وفراملت النقد صــــافي

 التمويلية األنشطة
(5,639,380) (2,461,524) (3,536,768) - (2,790,833) 

 2,350,160 2,029,717 2,029,717 2,743,490 2,294,461 الفترة بداية في حكمه في وما النقد

 4,923,965 2,287,531 2,350,160 2,029,717 2,743,490 الفترة نهاية في حكمه في وما النقد

 2,573,805 257,814 320,443 (713,773) (449,029) صافي التغير في النقد وما في حكمه للفترة

 م.2021مارس  31والقوائم املالية األولية غير املراجعة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  م2020و م2019و م2018 املالية للسنوات املراجعة املالية القوائم املصدر:

 

 داء الرئيسيةمؤشرات األ 
وحدة 

 املؤشر

 املنتهية املالية السنة

 م2018 ديسمبر  31 في

 (مراجعة)

 املنتهية املالية السنة

 م2019 ديسمبر  31 في

 (مراجعة)

 املنتهية املالية السنة

 م2020 ديسمبر  31 في

 (مراجعة)

الفترة املالية املنتهية 

 م2021مارس  31في 

 )غير مراجعة(

 %45.0 %29.1 %6.3 ال ينطبق % تمعدل النمو في اإليرادا

 %284.8 %235.5 %514.0- ال ينطبق % معدل نمو صافي الربح / )الخسارة(

 %29.67 %27.04 %23.34 %27.28 % هامش إجمالي الربح / )الخسارة(

 %4.04 %4.75 %4.53- %1.16 % هامش صافي الربح 

مصــــــروفات بيع وتســــــويق كنســــــبة من 

 اإليرادات
% 13.46% 16.90% 10.86% 10.71% 

مصـــــــــروفات عمومية وإدارية كنســـــــــبة 

 من اإليرادات
% 10.58% 10.42% 8.97% 10.22% 

 %0.91 %3.82 %4.65- %1.08 % العائد على األصول 

 %1.72 %7.51 %5.82- %1.26 % العائد على حقوق امللكية 

إجمـــالي األصـــــــــــــول املتـــداولـــة / إجمـــالي 

 االلتزامات املتداولة
 9.15x  5.76x  2.34x  2.30x مرة

 املصدر: معلومات الشركة 
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 التعريفات واملصطلحات 

 ئمة بالتعريفات واملصطلحات للعبارات املستخدمة في نشرة اإلصدار هذه:يبين الجدول التالي قا

 التعريف املعرف االختصار أو املصطلح

صدر أو الشركة
ُ
 .سعودية مساهمة شركة ،شركة صدر للخدمات اللوجستية امل

 .للشركة التنفيذية اإلدارة اإلدارة

 .السعودية العربية اململكة اململكة

 .للشركة األساس ي نظامال األساس ي النظام

  واالستثمار التجارة) التجارة وزارة التجارة وزارة
ً
 .السعودية العربية باململكة( سابقا

 املــــــــالــــــــيــــــــة األوراق طــــــــرح قــــــــواعــــــــد

 املستمرة وااللتزامات

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 

م( بناًء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم 27/12/2017هـ )املوافق 09/04/1439وتاريخ  3-123-2017

وتاريخ  2019-104-1هـ، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 02/06/1424وتاريخ  30امللكي رقم م/

 م(.14/01/2021هـ )املوافق 01/06/1442

 أو اإلدارة مــــــجــــــلــــــس أو املــــــجــــــلــــــس

 اإلدارة مجلس عضاءأ
 (.31( و)د) الصفحة على أسماؤهم تظهر والذين الشركة، إدارة مجلس

 .(و( و)ه) الصفحة على أسماؤهم املوضحة الشركة مسشارو  املستشارون

 .السعودية العربية اململكة في ملاليةا السوق  هيئة الهيئة أو املالية السوق  هيئة

 املالية السوق  نظام
 وما(. م31/07/2003 املوافق) ه02/06/1424 وتاريخ 30/م رقم امللكي باملرسوم الصادر املالية السوق  نظام

 .تعديالت من عليه يطرأ

 السعودية املالية السوق  شركة

  املؤسسة السعودية، املالية السوق  شركة
ً
 املوافق) ه29/02/1428 بتاريخ الوزراء سمجل لقرار وفقا

  وذلك ،(م19/03/2007
ً
 الوحيدة والجهة سعودية، مقفلة مساهمة شركة وهي املالية، السوق  لنظام تنفيذا

 املالية األوراق بإدراج تقوم حيث السعودية، العربية اململكة في املالية لألوراق كسوق  بالعمل لها املصرح

 .وتداولها

 أو الســــــــــــعوديــــــة املــــــاليــــــة الســــــــــــوق 

 أو األســــهم ســــوق  أو املالية الســــوق 

 تداول  أو السوق 

 .األسهم لتداول  السعودية املالية السوق 

 .السعودية األسهم لتداول  اآللي النظام تداول  نظام

 الشركات نظام

 بتاريخ( 3/م) رقم امللكي املرسوم بموجب الصادر السعودية، العربية اململكة في الشركات نظام

 املوافق)ه25/07/1437 تاريخ في التنفيذ حيز دخل والذي( م10/11/2015 املوافق) ه28/01/1437

 (.م11/04/2018 املوافق) ه25/07/1439 وتاريخ( 79/م) رقم امللكي باملرسوم واملعدل( م02/05/2016

 .شركةالالجمعية العامة للمساهمين في  العامة الجمعية

 العادية للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة  العادية العامة الجمعية

 الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة. العادية غير العامة الجمعية

 حكومة اململكة العربية السعودية.  الحكومة

 الشركات حوكمة الئحة

 القرار بموجب املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة السعودية العربية اململكة في الشركات حوكمة الئحة

 باملرسوم الصادر الشركات نظام على بناءً (. م13/02/2017 املوافق. )ه16/05/1438 وتاريخ 2017-16-8 رقم

 وتاريخ 2019-57-3 رقم املالية السوق  هيئة مجلس بقرار واملعدلة. ه28/01/1437 وتاريخ 3/م رقم امللكي

 (.م20/05/2019 املوافق) ه15/09/1440
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 العالقة ذوي  األطراف

قصد به في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، وبموجب قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح ي

وتاريخ  2004-11-4 هيئة السوق املالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم

وتاريخ  2019-104-1ة رقم واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالي م(04/10/2004ه )املوافق 20/08/1425

  :م(، على ما يلي30/09/2019هـ )املوافق 01/02/1441

1)  
ُ
 صدر.تابعي امل

صدر املساهمين الكبار (2
ُ
 .في امل

 صدر.س اإلدارة وكبار التنفيذيين للُم لأعضاء مج (3

4)  
ُ
 صدر.أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي امل

 أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى  (5
ُ
 صدر.املساهمين الكبار في امل

 ( أعاله.5أو  4 ،3، 2، 1أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في ) (6

 ( أعاله.6أو  5، 4، 3، 2، 1أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في )

 اإلدراج قواعد

س هيئة السوق قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة السوق املالية السعودية )تداول( واملوافق عليها بقرار مجل

م(، واملعدلة بموجب قراره رقم  2017/12/27هـ )املوافق 1439/04/09( وتاريخ 3-123-2017املالية رقم )

( 2021-22-1م(، واملعدلة بموجب قراره رقم )2019/09/30ه )املوافق 1441/02/01( بتاريخ 2019-104-1)

 م(.24/02/2021ه )املوافق 12/07/1442بتاريخ 

 إلعداد الدولية ســــــــبيةاملحا املعايير

 (IFRS) املالية التقارير

 الدولية. املحاسبة معايير مجلس عن الصادرة وتفسيراتها املحاسبية املعايير مجموعة

.(International Financial Reporting Standards) 

 املالية السنوات/  املالية السنة
 األساس ي النظام أو التأسيس عقد في ونهايتها يتهابدا واملحددة املنشأة نشاط نتيجة لعرض الزمنية الفترة هي

 أن السنة املالية للشركة تنتهي في  للشركة املعنية.
ً
 ديسمبر. 31علما

 .ن مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاصيإحالل املواطنين السعودي السعودة/  التوطين

 كة العربية السعودية.العملة الرسمية للممل الريال أو السعودي الريال أو ريال

الــهــيــئــــــة الســـــــــــــعــوديــــــة لــلــمــراجــعــيــن 

 (SOCPA) واملحاسبين
 في اململكة العربية السعودية. الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 للتـــــأمينـــــات العـــــامـــــة املؤســــــــــــســـــــــــــــــة

 االجتماعية
 .السعودية العربية اململكة في االجتماعية للتأمينات العامة املؤسسة

 والـتـنـمـيــــــة ةالـبشـــــــــــــريــــــ املـوارد وزارة

 االجتماعية
( جتماعيةال والتنمية ا البشرية املواردوزارة 

ً
 .في اململكة العربية السعودية )العمل والتنمية االجتماعية سابقا

 عمل يوم
أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في اململكة العربية السعودية أو أي 

 .األخرى املصرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية يوم تغلق فيه املؤسسات 

 العمل نظام
 م،27/09/2005 املوافق. هـ23/08/1426 وتاريخ 51/م رقم امللكي باملرسوم الصادر السعودي العمل نظام

 (.م2020//26/08 املوافق) ه07/01/1442 وتاريخ( 5/م) رقم امللكي باملرسوم املعدل

 والقرويــــة البلــــديــــة الشــــــــــــؤون وزارة

 "(البلديات وزارة)"

 العربية اململكة ملدن العمراني التخطيط عن املسؤولة الوزارة هي السعودية والقروية البلدية الشؤون وزارة

 .السعودية

 التقويم الهجري  هـ

 التقويم امليالدي م

 /املالية األوراق إيداع مركز شــــــــركة

 اإليداع مركز

 م2016 عام )تداول(، تأسست في السعودية املالية السوق  لشركة بالكامل مملوكة مقفلة ساهمةم شركة هي

ه )املوافق 28/01/1437 بتاريخ 3/م رقم امللكي الصادر باملرسوم السعودي الشركات نظام بموجب

 م(.11/11/2015

 2030 رؤية
عتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل اال 

 وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير الخدمات العامة.
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 (VAT) املضافة القيمة ضريبة

 لضريبة املوحدة االتفاقية على املوافقة م(30/01/2017هـ )املوافق 02/05/1438 بتاريخ الوزراء مجلس قرر 

 م،2018 يناير 1 من ابتداء بها العمل بدأ والتي لعربيةا الخليج لدول  مجلس التعاون  لدول  املضافة القيمة

 في محددة قطاعات قبل من بها العمل الواجب األخرى  الضرائب والرسوم ملنظومة تضاف جديدة كضريبة

 من عدد استثناء تم (، وقد5)% الضريبة هذه مقدار. الخليج العربي لدول  التعاون  مجلس دول  وفي اململكة،

 اململكة حكومة وقررت والتعليم(. الصحية املتعلقة بالرعاية والخدمات األساسية غذية)كاأل  منها املنتجات

 م.2020يوليو  01تاريخ  من ابتداءً  وذلك% 15 إلى% 5 من املضافة القيمة ضريبة نسبة زيادة

 األولوية الحقوق  أو الحقوق 

 في الزيادة على املوافقة عند الجديدة األسهم في االكتتاب أحقية حاملها تمنح للتداول  قابلة مالية أوراق هي

 سهم في االكتتاب أحقية لحامله حق كل ويعطي املقيدين، املساهمين لجميع مكتسب حق وهو. رأس املال

 الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد بعد الحقوق  إيداع ويتم. الطرح بسعر الجديدة من األسهم واحد

 حسابات في الحقوق  هذه . وستظهرم(02/12/2021ه )املوافق 27/04/1443وم ياملال وذلك  رأس بزيادة

 الحقوق  بإيداع املقيدين إبالغ املساهمين وسيتم. األولوية بحقوق  خاص جديد رمز تحت املقيدين املساهمين

 شركة قبل من املقدمة( تداوالتي) خدمة طريق عن وكذلك تداول  موقع في اإلعالن طريق عن محافظهم في

 الوساطة. شركات طريق عن ترسل قصيرة نصية ورسائل املالية األوراق إيداع مركز

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

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

 .الحق اإلرشادية قيمة عن

 شركة فالكم للخدمات املالية.  التغطية متعهد

 شركة فالكم للخدمات املالية. االكتتاب مدير

  ح الطر فترة
ه )املوافق 12/05/1443إلى يوم  م(06/12/2021ه )املوافق 02/05/1443الفترة التي تبدأ من يوم 

 .م(16/12/2021

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد.10عشرة ) االكتتاب/  الطرح سعر

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

  املتبقي الطرح
ل الستثمارية من خال شخاص املستحقين على املؤسسات األطرح أية أسهم متبقية غير مكتتب فيها من قبل ا

 .طرحها في فترة الطرح املتبقي

 املتبقي الطرح فترة
 الفترة التي تبدأ 

ً
م( وحتى 21/12/2021ه )املوافق 17/05/1443يوم الثالثاء  من الساعة العاشرة صباحا

 .م(22/12/2021ه )املوافق 18/05/1443الساعة الخامسة مساًء من اليوم التالي يوم األربعاء 

 تي سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة.وال ،( سهم عادي15,000,000خمسة عشر  مليون ) الجديدة األسهم

 .الحالية للشركة األسهمالجديدة على عدد  األسهمناتج قسمة عدد  األحقية معامل

  املستحقين االشخاص
فترة  خالل األولوية حقوق  بشراء قاموا ممن أو املقيدين املساهمين من كانوا سواءً  األولوية حقوق  حملة جميع

 التداول.

 لكبارا املساهمون 

ه النشرة فإن املساهمين كما في تاريخ هذو أو أكثر من أسهم الشركة،  %5الذين يمتلكون نسبة املساهمون 

هم محمد عبدهللا عبدالكريم الصمعاني % أو أكثر من أسهم الشركة( 5الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة 

%( من أسهم الشركة 17.00نسبته ) (  سهم، أي ما425,000والذي يملك أربعمائة وخمسة وعشرون ألف )

قبل الطرح، بندر محمد عبدهللا الصمعاني والذي يملك مائتان وثمانية وثمانون ألف ومائة وستة وخمسون 

%( من أسهم الشركة قبل الطرح، عبدهللا محمد عبدهللا الصمعاني 11.52(  سهم، أي ما نسبته )288,156)

%( 6.06(  سهم، أي ما نسبته )151,583ائة وثالثة وثمانون )والذي يملك مائة وواحد وخمسون ألف وخمسم

 من أسهم الشركة قبل الطرح .

  الجمهور 

 :أدناه املذكورين غير األشخاص املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد في يعني

صدر تابعي (1
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين (2
ُ
 .امل
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 .للُمصدر التنفيذيين وكباراإلدارة  مجلس أعضاء (3

صدر لتابعي التنفيذيين وكباراإلدارة  مجالس أعضاء (4
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين لدى التنفيذيين وكباراإلدارة  مجالس أعضاء (5
ُ
 .امل

 .أعاله( 5 أو، 4، 3، 2، 1) في إليهم املشار ألشخاصل أقرباء أي (6

 .أعاله( 6 ،أو5، 4، 3، 2، 1) في إليهم املشاراألشخاص  من أي عليها يسيطر شركة أي (7

 ويملكون  باالتفاق يتصرفون  الذيناألشخاص 
 
 .إدراجها املراد األسهم فئة من أكثر أو( 5)% مجتمعين معا

 صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح. الطرح متحصالت صافي

 الشخص الطبيعي. الشخص

 .األولويةعلق باكتتاب أسهم حقوق هذه الوثيقة املعدة من قبل الشركة فيما يت النشرة أو اإلصدار نشرة

 اإلدراج
شركة تقديم طلب إدراج إلى  -حيث يسمح سياق النص بذلك  -وراق املالية في السوق الرئيسية أو أل إدراج ا

 )تداول(.السوق املالية السعودية 

 املقيدون  املساهمون 

 ر العادية الخاصة بزيادة رأس املالسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غيأل املساهمون املالكون ل

 العامة الجمعية انعقاد يلي تداول  يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في واملقيدون 

 .م(05/12/2021هـ )املوافق 01/05/1443بتاريخ  العادية غير

 الجدد املستثمرون
ممن قاموا بشراء حقوق األولوية  –ساهمون املقيدون باستثناء امل –عامة املستثمرون من األفراد واملؤسسات 

 خالل فترة التداول.

 األسهم
، وبقيمة اسمية عادي سهم( 2,500,000) ألف وخمسمائة مليونانعددها  األسهم العادية للشركة والبالغ

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد10عشرة )

 الوسطاء
 بصفة املالية باألوراق التعامل نشاط بمزاولة املالية وق الس هيئة طريق عن لهم املرخص السوق  مؤسسات هم

 وكيل.

 االستثمارية املؤسسات

 :كالتالي وهي املؤسسات من مجموعة تشمل

 خاصة، محفظة مدير طريق عن أو مباشرة الحكومة، من اململوكة والشركات الحكومية الجهات .1

 مركز أو الهيئة، بها تعترف أخرى  يةمال سوق  وأي السوق، أو الهيئة، بها تعترف هيئة دولية أي أو

 .اإليداع

  املطروحة اململكة في املؤسسة العامة االستثمار صناديق .2
ً
  طرحا

ً
 الخاصة الصناديق إلى إضافة عاما

 وأحكام شروط كانت إذا السعودية املالية السوق  في املدرجة املالية األوراق في والتي تستثمر

 .االستثمار الئحة صناديق في عليها املنصوص حكام والقيودااللتزام باأل  ذلك، مع له تتيح الصندوق 

 الكفاية متطلبات التزام مع أصيل، بصفة املالية األوراق في التعامل في لهم املرخص األشخاص .3

 .املالية

 له املرخص الشخص ذلك يكون  أن شريطة اإلدارة أعمال ممارسة في له مرخص شخص عمالء .4

 في واالستثمار الطرح في املشاركة بقبول  الخاصة القرارات خاذات من تمكنه تعيينه بشروط تم قد

 .منه مسبقة موافقة على الحصول  إلى الحاجة دون  العميل عن السعودية نيابة املالية السوق 

 مركز لدى وحساب اململكة في استثماري  حساب فتح لهم يجوز  آخرين اعتباريين أشخاص أي .5

  اإليداع،
ً
 تؤدي ال أن على املالية، األوراق في املدرجة الشركات راستثما ضوابط باالعتبار أخذا

 .املصالح في أي تعارض إلى الشركة مشاركة

 املؤسسة والصناديق الشركات تشمل والتي االعتبارية الشخصية ذوي  من الخليجين املستثمرين .6

 .العربية الخليج لدول  مجلس التعاون  دول  في

 .املؤهلون األجانب  املستثمرون .7

وضوابط  شروط وفق له مرخص شخص مع مبرمة مبادلة اتفاقية في االعتبارية الصفة ذوي  من ينهائ مستفيد

 .اتفاقيات املبادلة

 أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب. املكتتب
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  األسهم حامل أو مالك املساهم
ً
 محدد. وقت أي من اعتبارا

 .العربي الخليج لدول  التعاون  مجلس الخليجي التعاون  مجلس

 وحمـــايـــة لألرصــــــــــــــاد العـــامـــة الهيئـــة

 البيئة
 الجوية. األرصاد مجال في دورها جانبإلى  اململكة العربية السعودية في البيئة جهة حكومية مسؤولة عن

 للبيئة العام النظام
هـ 28/07/1422( وتاريخ 34رقم )م/ النظام العام للبيئة في اململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم امللكي

 .م(15/10/2001املوافق )

 .محددة زمنية فترة خالل معين بند في النمو معدل لحساب املستخدمة الطرق  أحد املركب السنوي  النمو معدل

 املحلي الناتج
وهو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية  .السعودية العربية اإلجمالي للمملكة املحلي الناتج

 والتي يتم إنتاجها خالل فترة زمنية محددة. محلي والخدمات املعترف بها بشكل

 كورونا فيروس أو الوباء

 "19 - كوفيد"

  كورونا فيروس) باسم يُعرف ُمعدي فيروس ي مرض هو
ً
 معظم في باالنتشار بدأ حيث ،("19 - كوفيد" واختصارا

 منظمة صنفته ذلك أثر وعلى م،2020 العام مطلع في وذلك السعودية العربية اململكة ضمنها ومن العالم دول 

 جائحة. بأنه العاملية الصحة

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
  والدخل الزكاة مصلحة) هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ً
 ترتبط التي الحكومية الجهات إحدى وهي ،(سابقا

 
ً
 الضرائب. وتحصيل الزكاة جباية بأعمال املوكلة الجهة وهي املالية، بوزير تنظيميا

 .بالتغطية واملتعهد الشركة بين بالتغطية التعهد اتفاقية بالتغطية التعهد فاقيةات

 الســـــــــــــــتـــثـــمــــــار املـــنـــظـــمــــــة الـــقـــواعــــــد

 املؤهلة األجنبية املالية املؤســـســـات

 .املدرجة املالية األوراق في

. اململكة خارج مقيمين سعوديين غير أشخاص قبل من املالية باألوراق بتنظيم االستثمار خاصة قواعد هي

 )املوافق هـ15/07/1436 وتاريخ 2015-42-1 القرار بموجب هيئة السوق املالية مجلس عن الصادرة

 )املوافق هـ14/10/1440 وتاريخ 2019-65-3 رقم هيئة السوق املالية مجلس واملعدلة بقرار م(04/05/2015

 م(.17/06/2019

 عن التعطــــل ضـــــــــــــــد التــــأمين نظــــام

 "ساند" العمل

 فترة خالل وأسرته السعودي العامل رعاية على يقوم سة العامة للتأمينات االجتماعيةهو نظام تابع للمؤس

 والخمسين التاسعة سن دون  السعوديين جميع إرادته، يطبق على عن خارجة لظروف عمله عن تعطله

 امللكي املرسوم بموجب هذا النظام وصدر االجتماعية، التأمينات نظام بموجب املعاشات لفرع الخاضعون 

  اململكة في النظام تطبيق وبدأ ه،12/03/1435 وتاريخ( 18/م) رقم
ً
 التي للمنشآت ه01/11/1435 من اعتبارا

 .امليالدي التقويم تتبع التي للمنشآت م01/09/2014 من وابتداءً  الهجري، التقويم تتبع

 نطاقات برنامج

 توظيف على املنشآت لتحفيز ية وهو برنامجاالجتماع والتنمية البشرية املوارد أحد البرامج التابعة لوزارة هو

 املبني( م10/09/2011 املوافق) ه28/01/1432 وتاريخ( 4040) رقم القرار بموجب اعتماده السعوديين، تم

 أداء البرنامج وُيقّيم ،(م27/10/1994 املوافق) ه13/05/1415 بتاريخ( 50) رقم الوزراء مجلس قرار على

 تندرج اللذان والقطاع النشاط وفق( واألحمر واألصفر واألخضر البالتيني) ةمحدد نطاقات أساس على املنشأة

 املوافق)ه29/03/1441 وتاريخ( 63717) رقم القرار بموجب نطاقات برنامج تعديل تم وقد الشركة تحتهما

 األصفر النطاق في املنشآت جميع ونقل نطاقات برنامج من األصفر النطاق إلغاء تم حيث( م26/11/2019

 .املنشآت هذه على نطاقات برنامج دليل في الواردة األحمر النطاق معايير وتطبيق األحمر النطاق لىإ
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 عوامل املخاطرة 

باإلضافة إلى املعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة، يتوجب على كل من يرغب باالستثمار في األسهم املطروحة لالكتتاب دراسة كافة 

ها نشرة اإلصدار هذه بعناية، بما فيها عوامل املخاطرة املبينة أدناه في هذا القسم قبل اتخاذ قرار شراء أسهم املعلومات التي تحتوي

 بأن املخاطر املوضحة أدناه قد ال تشمل كافة املخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل من املمكن وجود مخاطر إضافية 
ً
الطرح، علما

لحالي، أو قد تعتبرها الشركة غير جوهرية. وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها ليست معلومة للشركة في الوقت ا

 .وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها املستقبلية بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث أو تحقق أحد عوامل املخاطر املشار إليها أدناه

ادهم، بعدم وجود أي مخاطر جوهرية من املمكن أن يؤثر عدم ذكرها على كما يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة، بحسب علمهم واعتق

قرار املساهمين واملستثمرين املحتملين، وتكون معلومة لديهم حتى تاريخ هذه النشرة غير ما تم اإلفصاح عنه ضمن هذا القسم. ال يكون 

 سوى للمستثمرين القادرين على تقيي
ً
م مخاطر ومزايا ذلك االستثمار والذين يملكون موارد كافية االستثمار في األسهم املطروحة مناسبا

لتحمل أية خسارة قد تنجم عن ذلك االستثمار، وينبغي على املستثمر املحتمل الذي لديه أي شكوك بشأن قرار االستثمار في الشركة أن 

 .ة بشأن االستثمار في األسهم املطروحةيستعين بمستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق املالية للحصول على املشورة املناسب

وفي حال حدوث أو تحقق أي من عوامل املخاطرة التي تعتقد الشركة في الوقت الحاضر بأنها مهمة، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن 

في السوق وقد يخسر للشركة أن تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم 

 .املستثمر املحتمل كامل استثماره بهذه األسهم أو جزء منها

 إن املخاطر املبينة أدناه مذكورة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها، كما أن املخاطر اإلضافية غير املعلومة أو التي تعتبر غير جوهرية 
ً
حاليا

 .لنشرةقد يكون لها نفس اآلثار أو العواقب الواردة في هذه ا

 

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 

 املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية 

 سبيل على بنجاح الستراتيجيتها وتحقيقها أعمالها لخطط الفّعال التنفيذ مدى على ربحيتها وتحسين إيراداتها زيادة في الشركة قدرة تعتمد

 أعمالها في التوسع على الشركة قدرة إن. جديدة أنشطة في الدخول  أو الشركة فيها تعمل التي الحالية طةاألنش تحسين الحصر، ال املثال

 املناسب، الوقت وفي بكفاءة واإلدارية واملالية التشغيلية املعلومات نظم وتحسين تنفيذ مواصلة على قدرتها على تعتمد املستقبل في

 . عليها واملحافظة وتحفيزها وتدريبها لةالعام قواها زيادة على قدرتها على وكذلك
ً
 تعتزم األعمال في توسع خطط أي فإن ذلك، على عالوة

 إلنجاز تمويل إلى الشركة تحتاج وقد لها، املحدد الزمني التنفيذ وجدول  املقدرة للتكاليف تخضع سوف املستقبل في بها القيام الشركة

  التوسع خطط تنفيذ من تتمكن لم وإذا توسع، خطط أي
ً
 حال في أو للمشروع املقدرة التكاليف ووفق لها املحدد الزمني للجدول  وفقا

 أو املشاريع هذه تنفيذ وقت السوق  حالة تغير فيها بما مختلفة ألسباب يعود قد والذي املشاريع هذه من املرجوة الربحية تحقيق عدم

 .وربحيتها أعمالها نتائج وبالتالي للشركة، التنافس ي الوضع على سلبي بشكل سيؤثر ذلك فإن الجدوى، دراسة في خلل

 بعدم ضمانات أي هناك وليس سيطرتها، عن خارج هو ما منها مختلفة لعوامل الحالية استراتيجيتها تنفيذ على الشركة قدرة وتخضع

 النظم أو  الشركة عينهمت الذين املوظفين بأن أو التوسع، عملية أثناء اإلنتاج خطوط عمل في مفاجئ انقطاع أو عطل أو خلل أي حدوث

 إخفاق حال وفي بنجاح، الستراتيجيتها وتحقيقها املستقبلي والتوسع النمو لدعم كافية ستكون  تعتمدها التي والضوابط واإلجراءات

 ئجونتا الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تأثير له سيكون  ذلك فإن األسباب، من سبب ألي استراتيجيتها من جزء أي تنفيذ في الشركة

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها
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 بالسيولة املتعلقة املخاطر  

 نسبة بلغت وقد استحقاقها، حال املتداولة املالية باملطلوبات املتعلقة التزاماتها مقابلة على الشركة قدرة عدم في السيولة مخاطر تتمثل

، م2020 ديسمبر 31 في كما مرة 2.34 و م،2019 ديسمبر 31 في كما مرة 5.76و م،2018 ديسمبر 31 في كما مرة 9.15 للشركة التداول 

 31يوم كما في  173م، و 2018ديسمبر  31يوم كما في   208كما بلغت دورة التحول إلى نقد للشركة   م2021مارس  31مرة كما في  2.30و

 على الشركة قدرة على ضمان يوجد وال ،م2021مارس  31يوم كما في  190م، و2020ديسمبر  31يوم كما في 157م، و2019ديسمبر 

  السيولة مخاطر تنتج أن ويمكن. االستحقاق مواعيد في بالتزاماتها الوفاء
ً
 بسرعة متداولة مالية موجودات بيع على املقدرة عدم عن أيضا

  يؤثر مما فورية، سيولة بتتطل قد مفاجئة أو طارئة أحداث أية وقوع عدم الشركة تضمن وال لها، العادلة القيمة يقارب وبمبلغ
ً
 سلبا

 .واملالية التشغيلية العمليات نتائج على وبالتالي الشركة أعمال على

 مخاطر االئتمان  

 ومدفوعات تجارية مدينة ذمم رصيد بلغ وقد. اآلخر للطرف معين مالي بالتزام الوفاء عن األطراف أحد يعجز عندما االئتمان مخاطر تنشأ

و  ،م2020 عام في( 16,553,042)و ،م2019 عام في( 12,603,460)م، و2018في عام  (11,072,429) نحو أخرى  مدينة وذمم مقدمة

 إجمالي من( %31.23)و%(  24.53)و%(  30.77) و (%26.01) نحو ممثلة ،م2021مارس  31أشهر املنتهية في  الثالثة لفترة( 20,606,389)

 أرصدة وجود منها دائمة أو مؤقتة حاالت عدة في االئتمان مخاطر الشركة واجهت وقد. التوالي على الفترات لنفس الشركة موجودات

  املعلومات من ملزيد) العمالء من مدينة
ً
 ومناقشة املالية املعلومات( "6) القسم من" قائمة املركز املالي( "6-6) الفرعي القسم راجع فضال

 الشركة فيها تكون  التي الحاالت من وغيرها الشركة، تجاه بالتزاماتها بالوفاء دائنة أخرى  أطراف وفشل ،(النشرة هذه من" اإلدارة وتحليل

 .االئتمان ملخاطر معرضة

  تستطيع ال وهي ماتهم،بالتزا الوفاء في معهم تتعامل التي األطراف فشل عدم ضمان الشركة تستطيع ال
ً
 املستقبلية قدرتهم توقع أيضا

  ذلك يؤثر فسوف الشركة، مستحقات بسداد الدائنين التزام عدم حالة وفي. دقيق بشكل بااللتزام
ً
 الشركة على جوهري  وبشكل سلبا

 .عملياتها ونتائج املالي وضعها وعلى

 مخاطر الضمانات 

م(، 01/03/2021ه )املوافق 19/06/1442 بتاريخ، ضمن برنامج كفالة مصرف اإلنماءالشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع  أبرمت

ويقّدم بموجب العقد عّدة ضمانات للوفاء بجميع االلتزامات التي قد تنشأ في حال استخدام الشركة للتسهيالت املتاحة لها بموجب هذه 

جل وتضّمنت بين أحكامها أن تقّدم الشركة سنًدا ألمر لبنك اإلنماء االتفاقية. وبموجب هذه االتفاقية فقد تم إبرام اتفاقية بيع باآل 

وتضّمنت االتفاقية ضرورة إخطار املصرف بأي تغيير محتمل في الشكل القانوني أو نسب امللكية في الشركة وذلك قبل إجراء  كضمان.

يد فعلى الشركة تقديم جميع املستندات الالزمة التغيير، وفي حال قبول مصرف اإلنماء االستمرار مع الشركة بالشكل القانوني الجد

 ( يوًما من إجراء التغيير املطلوب وتوقيع جميع العقود واملستندات اإلضافية مع املصرف الستمرار العالقة. وقد15خالل خمسة عشر )

  .م30/09/2021 بتاريخحصلت الشركة على عدم ممانعة  مصرف االنماء 

ا بتوفير ضمانات للوفاء بجميع وأي من االلتزامات كما أن الشركة لديها عدة اتفاق
ً
يات بيع باآلجل، وقد تضمّنت تلك االتفاقيات شروط

التي قد تنشأ على الشركة في حال طلبت أوامر شراء بموجب هذه االتفاقية، وقد تضّمنت تلك الضمانات وجود سندات ألمر. وكما في 

( ماليين ريال سعودي ملوّردي مواد وخدمات 7سندات ألمر بقيمة تتجاوز ) 7ل عن هذه اللحظة؛ فقد تقّدمت الشركة بتزويد ما ال يق

 أو بموجب اتفاقية تسهيالت ائتمانية. لبموجب اتفاقيات بيع آج
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م(، ويقّدم 11/08/2021ه )املوافق 03/01/1443كما قد أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية أخرى مع البنك العربي الوطني بتاريخ 

وجب العقد عدة ضمانات للوفاء بجميع االلتزامات التي قد تنشأ في حال استخدام الشركة للتسهيالت املتاحة لها بموجب هذه بم

( خمسة ماليين ريال سعودي، باإلضافة 5،000،000االتفاقية، ومن بين هذه االلتزامات تقديم سند ألمر بقيمة مبلغ التسهيالت وهو )

( أربعة ماليين وسبعمائة 4،750،000در عن برنامج كفالة لتمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمبلغ )لوثيقة كفالة الكترونية تص

وخمسون ألف ريال سعودي، كما أن االتفاقية قد تضّمنت حق البنك في طلب أي ضمانات أخرى قد يطلبها البنك. وقد اشترطت 

لقانوني وعلى ملكية املنشأة وعدم تغيير نشاطها. وقد تم إبرام اتفاقية بيع االتفاقية بأن تحافظ الشركة على وضعها املالي واإلداري وا

 وشراء سلع لغرض التوّرق بموجب هذه االتفاقية.

إن فشل الشركة في سداد قيمة هذه السندات وإلغاءها قد يتسبب في خسائر مالية كبيرة على الشركة، وقد يكّبدها خسارة موّرديها 

  ذلك يؤثر سوفوإمداداتها للمواد، و 
ً
ومركزها  عملياتها ونتائج ووضعها التشغيلي املالي وضعها وعلى الشركة على جوهري  وبشكل سلبا

 .املستقبلي وتوقعاتها املستقبلية

 املحتملة بااللتزامات املتعلقة املخاطر  

 أخرى  تكاليف أو التزامات أي إلى فةباإلضا والضرائب، بالزكاة املتعلقة التكاليف مثل الشركة، على املحتملة االلتزامات بعض تنشأ قد

  ستؤثر فإنها االلتزامات هذه تحقق حال وفي للموظفيين، الخدمة نهاية كمكافأة الشركة بنشاط متعلقة
ً
 للشركة املالي الوضع على سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ومركزها

 والشهادات والتصاريح اخيصالتر  تجديد عدم أو  استخراج بعدم املتعلقة املخاطر  

 هذه وتشمل. عليها واملحافظة بأنشطتها يتعلق فيما املختلفة النظامية واملوافقات والتراخيص التصاريح على الحصول  الشركة على يتعين

 وشهادة ةالتجاري الغرفة عضوية وشهادات التجارة وزارة من الصادرة الشركة تسجيل شهادات: الحصر ال املثال سبيل على التراخيص

 حول  التفاصيل من وملزيد. )املضافة القيمة ضريبة في التسجيل وشهادة الزكاة وشهادات السعودة وشهادات التجارية العالمة تسجيل

  ، الشركة عليها حصلت التي والشهادات التراخيص
ً
( 10) القسم من" والتراخيص ملوافقاتاجدول ( "10-9-1) الفرعي القسم راجع فضال

(. ومن الجدير بالذكر أن للشركة رخصة تشغيل صادرة عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية النشرة هذه من" القانونية املعلومات"

قد تقدمت الشركة بطلب ه و 04/01/1442في انتهت ه وقد 20/08/1414( بتاريخ 5961441150008932ومناطق التقنية )مدن( برقم )

وفيما عدا ذلك فجميع التراخيص والتصاريح والشهادات قد تم الحصول  تاريخ هذه النشرة.تجديده حتى االنتهاء من لم يتم تجديده و 

 عليها بواسطة الشركة وهي ال زالت سارية حتى حينه.

 أو ألعمالها الالزمة التراخيص من أي على الحصول  أو الحالية وشهاداتها وتصاريحها هارخص تجديد من التابعة الشركة تمكن عدم إن

 قدرة عدم حالة في أو للشركة، مناسبة غير بشروط التراخيص تلك من أي تجديد تم إذا أو تراخيصها من أي انتهاء أو تعليق تم إذا

طلب قد التي اإلضافية والشهادات والتصاريح الرخص على الحصول  الشركة
ُ
 للتوقف الشركة يعرض قد ذلك فإن املستقبل، في منها ت

 كتجديد) لهم الرقابية الجهات تقدمها التي الخدمات جميع تجميد أو فروعها إغالق أو للشركة كإغالق بأعمالها القيام على القدرة وعدم

 وتكبدها الشركة عمليات تعطل عنه سينتج مما( الخ...الكفاالت ونقل اإلقامة ورخص التأشيرات واستخراج والشهادات التراخيص

  سيؤثر وبالتالي العالقة، ذات األنظمة حسب مالية وعقوبات إضافية تكاليف
ً
 املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها
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 بالنظام األساس للشركة املتعلقة املخاطر  

 ،(م11/11/2015 املوافق) هـ28/01/1437 بتاريخ الصادر الشركات نظام ألحكامداخلية لوائح وأنظمة وسياسات الشركة ال تخضع

، وتلتزم الشركة بناًء عليه بأن يكون نظامها األساس (م11/04/2018 املوافق) ه25/07/1439 وتاريخ( 79/م) رقم امللكي باملرسوم واملعدل

ليه نظام الشركات. وقد قامت الشركة بتعديل نظامها األساس آلخر مرة في وفًقا للنموذج املعتمد من وزارة التجارة ووفًقا ملا نص ع

م؛ حيث نتج عن هذا التعديل اختالف في اإلشارة املرجعية إلى بعض املواد في ذات النظام. ومنها مرجعية ما نصت عليه 16/11/2020

ادسة واألربعون من النظام األساس، بينما حسب التعديل املادة الثانية والعشرون بأن مكافأة املجلس تتكون مما نصت عليه املادة الس

دية األخير فقد تغّير رقم املادة لتصبح السابعة واألربعون، ومرجعية املادة الخامسة والثالثون بأن يكون انعقاد الجمعية العامة غير العا

املادة لتصبح الحادية والثالثون. ومع أن الشركة حسب املادة الثالثون من النظام األساس، بينما حسب التعديل األخير فقد تغير رقم 

؛ إال أن النظام األساس للشركة لم اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة طريقة األساس الشركة نظام يبينتلتزم بحسب نظام الشركات بأن 

مكافأة أعضاء مجلس ينص على طريقة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولم يتضّمن أي مرجعية لقرارات أو سياسات منفصلة تنص على 

 اجتماع بمحضر املعتمدة املنبثقة واللجان اإلدارة مجلس في العضوية وإجراءات ومعايير سياساتاإلدارة. وقد ذكرت مكافآت املجلس في 

 .  (م29/10/2020 املوافق) ه12/03/1442 بتاريخ املنعقد للشركة العادية غير العامة الجمعية

بالتصويت على تعديل   م(16/11/2016ه )املوافق 16/02/1438معية العامة التحولية املنعقد في كما قد قامت الشركة باجتماع الج

املادة الخامسة املتعلقة باملركز الرئيس ي للشركة لينقل من الرياض إلى القصيم )بريدة(، ومع هذا فلم يتم عكس هذا التغيير في النظام 

 األساس للشركة لحينه.

عديل نظامها األساس بشكل صحيح ليعكس جميع التغيرات واملتطلبات اإللزامية حسب نظام الشركات قد إن عدم قدرة الشركة على ت

( خمسمائة ألف 500.000بغرامة ال تزيد على )كما ورد في املادة الثالثة عشرة بعد املائتين بأن يعاقب  نظامية وغرامات لعقوبات يعرضها

تطبيق األنظمة والقرارات املرتبطة كل من أهمل أو أخل أو لم يراعي  -ينص عليها نظام آخرمع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد وذلك  – ريال

 ،، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلكوزارة التجارةبعمل الشركة ونشاطها وال يمتثل للتعليمات أو التعاميم أو الضوابط التي تصدرها 

في حال إتمام تعديل آخر مع إبقاء هذه األمور دون -كما قد تعّده وزارة التجارة ملثل هذه املخالفة، في حالة العود  تلك العقوبة تضاعفو 

  - اإلثبات من قبيل -تعديل
ً
بيانات كاذبة أو لفي عقد تأسيس الشركة أو في نظامها األساس أو في غير ذلك من وثائق الشركة؛  -عمدا

  يعاقبنظام الشركات، وبالتالي فمخالفة ألحكام 
ّ
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة وذلك  – لوثائق أو نشرها مع علمه بذلكع تلك اكل من وق

، ( مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين1.000.000بالسجن مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على ) -أشد ينص عليها نظام آخر

 عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي أثيرت له سيكون  الذي األمر ،ملثل هذه املخالفة ةفي حالة العود تلك العقوبة تضاعفو 

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها

 التنفيذية واإلدارة الرئيسيين املوظفين على باالعتماد املتعلقة املخاطر  

 استقطاب إلى الشركة وتهدف الرئيسيين، واملوظفين التنفيذية إدارتها وكفاءات خبرات على للنجاح املستقبلية وخططها الشركة تعتمد

 الشركة بأن يؤكد ما هناك وليس. السليم والتشغيل الفعالة اإلدارة خالل من األعمال وجودة كفاءة لضمان املؤهلين األشخاص وتوظيف

 الستقطاب أو بقاءهم تضمن لكي موظفيها رواتب زيادة إلى الشركة ستحتاج كذلك موظفيها، خدمات استمرارية ضمان من ستتمكن

  الشركة خسرت إذا وعليه. مناسبة وخبرات مؤهالت ذات جديدة كوادر
ً
 من تتمكن ولم املؤهلين املوظفين أو التنفيذيين كبار من أيا

  لذلك فسيكون  للشركة مناسبة وبتكلفة واملؤهالت الخبرة مستوى  بنفس بدائل توظيف
ً
  تأثيرا

ً
  سلبيا

ً
 ونتائج الشركة أعمال على جوهريا

 .تقبليةاملس وتوقعاتها عملياتها
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 سلوكهم سوء أو  املوظفين بأخطاء املتعلقة ملخاطر ا 

 والتزوير والسرقة واالحتيال واالختالس املتعمدة واألخطاء كالغش أخطائهم أو املوظفين سلوك سوء تالفي تضمن أن الشركة تستطيع ال

 التصرفات تلك عن يترتب قد وبالتالي. طلوبةامل اإلدارية التفويضات على الحصول  دون  عنها نيابة والتصرف ممتلكاتها استخدام وإساءة

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

 وتوقعاتها عملياتها نتائج أو املالي وضعها على جوهري  بشكل اإلضرار إلى يؤدي لن أخطائهم أو املوظفين سلوك سوء أن ضمان تستطيع ال

 .املستقبلية

  
 
 املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في املستقبل، ومن الجدير بالذكر، أن الحصول على 

قدية والضمانات املقدمة وسجلها االئتماني. وال تعطي الشركة أي تأكيد التمويل يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها املالي وتدفقاتها الن

أو ضمان بشأن حصولها على التمويل املناسب إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي 

أثر سلبي على أداء الشركة وعملياتها  تحتاجه من جهات ممولة، أو تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له

 .التشغيلية وخططها املستقبلية

 الشركة التزامات بزيادة املتعلقة املخاطر  

  الشركة التزامات زيادة تشكل أن املمكن من
ً
 االلتزامات إجمالي نسبة بلغت حيث املالية، ومالءتها للشركة العام املالي الوضع على خطرا

 ديسمبر 31 في كما( %49.09)و م،2019 ديسمبر 31 في كما%( 20.11)و م،2018 ديسمبر 31 في كما األصول  إجمالي من%( 13.99)

 وزيادة املالي مركزها على سلبي بشكل التأثير إلى ستؤدي الشركة التزامات زيادة فإن وعليه م،2021مارس  31كما في  (%47.04)و م،2020

 ووضعها الشركة أعمال على سلبي تأثير لذلك وسيكون  بالتزاماتها، الوفاء شركةال على سيصعب ذلك، حدوث حال وفي التمويل، تكاليف

  املعلومات من وملزيد. )املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي
ً
 القسم من" قائمة املركز املالي( "6-6) الفرعي القسم راجع فضال

 (.النشرة هذه من" اإلدارة وتحليل ومناقشة املالية املعلومات"(6)

 املخاطر املتعلقة بالذمم املدينة 

م، 2018 ديسمبر 31 في ريال سعودي كما (11,072,429) أخرى وذمم مدينة ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة  رصيدبلغ 

 (20,606,389)وم، 2020ديسمبر  31( ريال سعودي كما في 16,553,042م، و)2019 ديسمبر 31 في ي كما( ريال سعود12,603,460)و

 حوالي 90وتمثل الذمم املدينة غير املسددة ألكثر من  ،م2021مارس  31ريال سعودي كما في 
ً
%( 29.51%( و)45.73)و %(23.47) يوما

 م على التوالي.2020م و2019و م2018 ديسمبر 31في كما  ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة أخرى  رصيدمن 

إن التأخر في تحصيل الذمم املدينة سيكون له األثر السلبي على توفر السيولة لحاجات الشركة ومصاريفها وتدفقاتها النقدية، األمر 

 راجع  .ليةاملستقب وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ووضعها الشركة أعمال على سلبي تأثيرالذي سيكون له 
ً
)وملزيد من املعلومات فضال

 من" قائمة املركز املالي( "6-6)" من القسم الفرعي ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى ( "6-6-7)القسم الفرعي 

 اإلدارة" من هذه النشرة(. وتحليل ومناقشة املالية "املعلومات (6) القسم

 املعلومات وتقنية التشغيل بأنظمة املتعلقة املخاطر  

 أو النظام كانهيار ة،األنظم هذه تعطل ملخاطر الشركة ُيعّرض مما اومرافقه اأعماله إلدارة املعلومات تقنية أنظمة على الشركة تعتمد

 عدم أو االتصال أخطاء أو الحرائق أو الطبيعية الكوارث أو اإللكترونية الفيروسات أو الشركة أنظمة اختراق أو الحماية أنظمة فشل

 في أو ويرهاوتط املعلومات تقنية أنظمة على الحفاظ في  الشركة فشلت فإن وإدارتها، األنظمة هذه لتشغيل الالزمة املاهرة العمالة توفر
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 املالية ونتائجها الشركة أعمال على سلبي بشكل ذلك سيؤثر متكرر، إخفاق أو كبير عطل حدوث أو وظائفها في أعطال أي وجود حال

 .والتشغيلية

 املخاطر املتعلقة بالتغيرات في املعايير املحاسبية أو تطبيق معايير جديدة 

 بهم املرفقة واإليضاحاتم 2020و م2019و م2018 ديسمبر 31 في املنتهية املالية سنواتال عن للشركة املدققة املالية القوائم إعداد تم

 
ً
الهيئة  اعتمدتها التي األخرى  واإلصدارات واملعايير السعودية العربية اململكة في املعتمدة (IFRS) املالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا

 املعايير هذه على تطرأ التي التغييرات أو التعديالت بتطبيق الحالة هذه في ملزمة والشركة(، SOCPA) السعودية للمراجعين واملحاسبين

  يؤثر أن املمكن من الجديدة املعايير بعض تطبيق إلزامية أو املعايير هذه في تغييرات أي فإن وبالتالي. آلخر وقت من
ً
 القوائم على سلبا

 .املالي ومركزها للشركة املالية النتائج على وبالتالي املالية

 املخاطر املتعلقة بمتطلبات التوطين 

  التوطين بمتطلبات االلتزام يعتبر
ً
  متطلبا

ً
 بموجبه تلتزم بحيث باململكة، االجتماعية والتنمية البشرية املوارد وزارة قبل من صادر نظاميا

 . النسبة تلك على واملحافظة وظفيهام مجموع بين السعوديين املوظفين من معينة نسبة بتوظيف اململكة في العاملة الشركات جميع
ً
 ووفقا

%(، 26،36حوالي ) النشرة هذه تاريخ في كما التوطين نسبة بلغت االجتماعية، والتنمية البشرية املوارد وزارة من الصادر نطاقات لبرنامج

  ملتزمة الشركة أن من الرغم وعلى ،ومصنفة ضمن النطاق "األخضر املرتفع"
ً
 عدم حال في أنه إال طلوبة،امل التوطين بنسب حاليا

 في شدة أكثر توطين سياسات فرض االجتماعية والتنمية البشرية املوارد وزارة قررت حال في أو النسب هذه على الحفاظ في استمرارها

 على عقوبات رضف إلى سيؤدي ذلك فإن االجتماعية، والتنمية البشرية املوارد وزارة بمتطلبات االلتزام من الشركة تتمكن ولم املستقبل،

 سلبي تأثير لها سيكون  والتي السعوديين، غير للعاملين الكفالة ونقل العمل تأشيرات طلبات كتعليق الحكومية، الجهات تفرضها الشركة

  املعلومات، من وملزيد. )وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ومركزها الشركة أعمال على جوهري 
ً

 املوظفون ( "3-12) الفرعي القسم راجع فضال

 (.النشرة هذه من" أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية( "3) القسم من" والسعودة

 املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبیعیة 

الشركة مثل الفيضانات والحرائق والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى والتي قد قد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية يصيب مرافق 

تھا ال تتوفر تغطية تأمينية كافية عليها، إلى تكبد الشركة تكاليف كبيرة وطائلة. كما یؤثر بشدة على قدرة الشركة على أداء وممارسة عملیا

ات عمالئها. وفي حالة حدوث كوارث طبیعیة وإضرارها بمرافق وأصول الشركة وبالتالي التقليل من نتائجها التشغيلية وااللتزام بمتطلب

ولم تتوفر تغطية تأمينية كافیة علیھا، فسیكون لذلك أثر سلبي وجوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ومركزها املالي وتوقعاتها 

 .املستقبلية

 فات املطلوبة من قبل العمالءاملخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة واملواص 

تسعى الشركة إلى املحافظة على رضا عمالئها من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها وخدماتها. ولكن في حال عدم 

وبالتالي  القدرة على االستمرار بتقديم منتجاتها وخدماتها بنفس مستوى الجودة، فإن ذلك سوف يؤثر سلًبا على سمعتها لدى عمالئها

 العزوف عن التعامل معها، مما يؤثر بشكل سلبي على مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية واملالية.

 املخاطر  املتعلقة بالدعاوى واملطالبات  

لبات تتعلق بأنشطتها. وال قد تتعرض الشركة في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها العامة وعملياتها ونزاعات ومطا

تضمن الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين أطراف أخرى تتعامل معها أو بينها وبين بعض حاملي الوثائق، مما قد يؤدي إلى رفع قضايا لدى 

ات الجهات القضائية املختصة سواء من الشركة أو ضد الشركة. ونتيجة لذلك، قد تكون الشركة عرضة ملطالبات قضائية من هيئ
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وإدارات حكومية وتحقيقات في اململكة. وبطبيعة الحال، ال يمكن للشركة توقع نتائج تلك املطالبات في حال حدوثها، كما ال تضمن 

 الشركة أن ال يكون لتلك املطالبات تأثير جوهري على أعمالها ووضعها املالي ونتائج عملياتها. كما إن الشركة ال تستطيع أن تتوقع بشكل

تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي دقيق حجم 

 هذه القضايا سوف تؤثر سلًبا على الشركة.  تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات، وبالتالي فإن أي نتائج سلبية ملثل

عرض في سياق ممارسة أعمالها لقضايا أو دعاوى أقامها بعض حاملي الوثائق تتعلق بعملياتها ونزاعات وتؤكد الشركة بأنها لم تت

 ألي قضايا أو دعاوى. وكما 
ً

ومطالبات تتعلق منتجاتها وخدماتها املقدمة، ومع هذا فال يمكن للشركة أن تضمن أنها لن تتعرض مستقبال

فع أي قضايا أو دعاوى مطالبات ضد الغير فيما عدا ما ورد في هذه النشرة )وملزيد من بتاريخ إعداد هذه النشرة؛ فلم تقم الشركة بر 

 راجع القسم الفرعي 
ً

 .القانونية"("املعلومات  (10)"املنازعات القضائية" من القسم  (10-13)التفاصيل فضال

 املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية 

 زكاة شهادة على وحصلت ،م 2020ديسمبر  31حتى السنة املنتهية في  ةالزكوي هااتإقرار  الشركة وقدمت الزكوي  موقفها الشركة أنهت

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لدى املراجعة قيد السنوات لهذه النهائي الزكوي  الربط ومازالم، 2022 أبريل 30 سارية املفعول حتى

  املعلومات من)وملزيد  .النشرة هذه تاريخ حتى
ً
 ( " االلتزامات املستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل6الفقرة ) راجع فضال

 القسم من"االلتزامات املستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة بصفتها "صاحب الترخيص"  (10-9-4) الفرعي القسم" من 

 .)النشرة هذه من" القانونية املعلومات( "10)

 ستقبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كانت إذا ما التنبؤ ركةالش تستطيع ال للشركة، الزكوي  للوضع شرح من أعاله ذكر ما على وبناءً 

 الربوط بإصدار النشرة هذه تاريخ حتى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقم لم والتي أعاله املذكورة املالية السنوات عن الزكوية تقديراتهم

  زكوية فروقات أي بدفع ستطالبهاأو  لها، الزكوية
ً
  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قامت ما وإذا ام،األعو  هذه عن مستقبال

ً
 بمطالبة فعال

  سيؤثر ذلك فإن الفروقات، هذه مثل بدفع  الشركة
ً
 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أرباح على سلبا

 أخطار تذبذب نسب الفائدة وتكاليف التمويل 

( عشرة 10،000،000بسقف ) م(01/03/2021ه )املوافق 19/06/1442ف اإلنماء، بتاريخ تسهيالت ائتمانية مع مصر  الشركة لدى

. وبموجب م2021ولم تقم باستخدامه في الربع األول من عام  %( بالنسبة لتمويل البيع اآلجل4مليون ريال سعودي فقط، وبفائدة قدرها )

متوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي تسهيالت ائتمانية  الشركة لدىكما أنه  قيات تابعة لها.هذه االتفاقية فقد تم إبرام اتفا

 مليون ريال سعودي فقط خمسة( 5،000،000بسقف ) م(11/08/2021ه )املوافق 03/01/1443الوطني ضمن برنامج كفالة، بتاريخ 

  .%( بالنسبة لتمويل االعتمادات4وبهامش ربح قدره )

حصول على قروض وتسهيالت بنكية إضافية لتمويل خطط التوسع في املستقبل، ومن الجدير بالذكر، قد تحتاج الشركة إلى الومع هذا ف

أن الحصول على التمويل يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها املالي وتدفقاتها النقدية والضمانات املقدمة وسجلها االئتماني. وال تعطي 

يل املناسب إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن حصولها على التمو 

التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة، أو تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي على أداء الشركة 

 وعملياتها التشغيلية وخططها املستقبلية. 

م قد وافق على طلب تسهيالت ائتمانية للشركة وذلك وفًقا ملا 22/12/2020في اجتماعه املنعقد بتاريخ كما يجدر ذكر أن مجلس اإلدارة 

( عشرة مليون ريال 10،000،000م، وذلك بشرط أن تكون بحد أقص ى مبلغ )2021تقتضيه مصلحة الشركة ولزيادة املبيعات خالل عام 

ت الشركة اتفاقية التسهيالت االئتمانية مع مصرف اإلنماء. في حين أن اتفاقية . ، وبموجبها قد أبرم%( على األكثر.5سعودي وفائدة )
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التسهيالت االئتمانية مع البنك العربي الوطني فقد تم الدخول بها لتمويل شراء مصنع باملنطقة الصناعية الثانية بالرياض تابع للهيئة 

 م(.03/10/2021ه )املوافق 26/02/1443ريخ السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والذي تم شراؤه بتا

 على ربحيتها املستقبلية وقدرتها على 
ً
إن ارتفاع تكاليف التمويل سيعرض الشركة لتكبد تكاليف تمويل عالية، األمر الذي يعود سلبا

أو املتغيرة )أي التكاليف التي تتخذ كما إن ارتفاع معدالت تكاليف التمويل سواًء الثابتة  .الوفاء وبسداد التزاماتها تجاه الجهات املمولة

 الحتسابه أو ما يعرف بالـ "سايبور" )
ً
أو سعر االقتراض فيما بين البنوك  SAIBOR)من سعر االقتراض فيما بين البنوك السعودية أساسا

التمويل الذي تحتاجه  التي تستحق للجهات املمولة للشركة سوف تؤدي إلى زيادة تكلفة LIBOR)اليبور" ) في لندن أو ما يعرف باـل"

 الشركة في تمويل أعمالها، مما قد يؤثر على معدالت ربحيتها ونتائجها املالية.

 مخاطر االعتماد على مواد أولية رئيسية 

املواد الخام األولية الدهانات  وبودرة والذي يتم الحصول عليه من  شركة سابك وشركة الراجحي لصناعات الحديدية يعتبر الحديد

ة املستخدمة من قبل الشركة في إنتاج منتجاتها. وفي حال وجود أي اضطراب في توريد أي من هذه املواد )سواء كانت األسباب الرئيسي

متعلقة باملورد، أو نقص في السوق، أو كوارث طبيعة، أو ارتفاع أسعار املواد أو تغيرات في السياسة التجارية أو االشتراطات البيئية( 

ادرة على إنتاج منتجاتها أو ستكون ليست في ذات امليزة التنافسية التي هي عليها اليوم. ونتيجة لذلك ستتأثر عمليات ستكون الشركة غير ق

أسعار منتجات الشركة ومبيعاتها وقدرتها على تلبية طلبات العمالء بالجودة والسعر والوقت املناسب الشركة بشكل سلبي كبير وبالتالي 

 .ر بشكل جوهري على وضعها املالي أو نتائج عملياتهااألمر الذي سيكون له األث

 االعتماد على املوردين الرئيسيين 

، وقد بلغت نسبة  .تعتمد الشركة في توفير املواد الخام واملستلزمات الالزمة لعملياتها اإلنتاجية على موردين رئيسيين داخليين وخارجيين

 م2018 ديسمبر 31 في للسنوات (%10%(، و)19%(، و )15، و)(%37للشركة نسبة ) تكلفة االيرادت إلى اإليرادت من أكبر خمسة موردين

فبالنسبة لخامات الحديد والتي تشكل األساس في عملية  م على التوالي2021مارس  31م، وللثالثة األشهر املنتهية في 2020و م2019و

" حيث يتم الشراء في الوقت املحدد للتوريد مع منح تسهيالت التصنيع يتم االعتماد على الشركة  السعودية للصناعات األساسية " سابك

في السداد وفي حالة تأثر املوردين الرئيسيين وعدم قدرتهم على توفير متطلبات الشركة فقد تتأثر عمليات الشركة بشكل سلبي كبير. 

مما يؤثر على أسعار منتجات الشركة ومبيعاتها  وبالرغم من كثرة البدائل فقد تكون األسعار والشروط غير مناسبة مقارنة بالوضع الحالي

 .وقدرتها على تلبية طلبات العمالء بالجودة والسعر والوقت املناسب

 املخاطر املتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية 

 أعمالها تدعم والتي التجارية، اوعالمته وشعارها اسمها استخدام على أعمالها وتطوير ومنتجاتها خدماتها تسويق في الشركة قدرة تعتمد

  وتمنحها التنافس ي ومركزها
ً
  تميزا

ً
 الجهات لدى التجارية عالمتها تسجيلبطلب  لشركةتقدمت ا وقد. العمالء بين السوق  في واضحا

 ) املختصة
ً
 هذه من" القانونية املعلومات( "10) القسم من" وق امللكيةوحق التجارية العالمات( "10-12) الفرعي القسم راجع فضال

 وقد الشركة، سمعة على التأثير إلى سيؤدي للشركة التجارية للعالمة مشروع غير استخدام أو امللكية بحقوق  إخالل أي إن(. النشرة

 عالمتها حماية أجل من وذلك اإلجراءات لهذه اإلدرايين موظفيها بعض جهود تركز وأن مكلفة قضائية إجراءات في للدخول  الشركة تضطر

 املشابهة، العالمات تتبع أو التسجيل شهادة تجديد عند فعال بشكل التجارية عالمتها حماية في الشركة فشلت إذا ما حال وفي. التجارية

  سيؤثر ذلك فإن
ً
  ينعكس مما قيمتها، على سلبا

ً
 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال لىع سلبا
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 املخاطر املتعلقة بكفاية التغطية التأمينية املناسبة  

ال تحتفظ الشركة بأي غطاء تأميني يغطي جميع املخاطر التي من املمكن أن تتعرض لها الشركة. فمن املمكن أن تقع أحداث في املستقبل 

 على أعمالها ونتائج عملياتها. ال تكون الشرك
ً
ة مؤمنة ضدها على اإلطالق. وفي هذه الحاالت، ستتكبد الشركة خسائر من شأنها التأثير سلبا

باإلضافة إلى ذلك، ال يوجد ما يضمن بأن الشركة سوف تستطيع الحصول على وثائق تأمين تنافسية بنطاق تغطية تأمينية وبشروط 

. أو قدرتها ع
ً
لى تجديد هذه الوثائق الحًقا على اإلطالق. وفي حال نقص أو عدم توفر تأمين كاف للمجاالت املختلفة من مقبولة تجاريا

 .أعمال الشركة، فسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمالها ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة بالعقود مع الغير 

 ) الغير مع واالتفاقيات العقود من عدد الشركة أبرمت
ً
( 10) القسم من" الجوهرية العقود ملخص( "10-11) الفرعي القسم راجع فضال

 بالتزاماتها بالوفاء رغبتها عدم أو معها املتعاقدة الجهات درةق عدم لخطر الشركة تتعرض وعليه(. النشرة هذه من" القانونية املعلومات"

  ذلك في بما األسباب من سبب ألي بالتزاماتها الشركة معها تتعاقد التي الجهات تخل وقد. التعاقدية
ً
 املالية مالءتها عدم أو إلفالسها نتيجة

 .الصعبة السوق  ظروف ظل في حّدة أكثر تالجها هذه مع التعامل عن تنشأ التي املخاطر وتصبح عملياتها، تعطل أو

 معها املتعاقدة األطراف أو الشركة قدرة عدم حال وفي الشركة، تطلعات مستوى  على تكون  سوف األطراف تلك بأن التأكيد يمكن ال كما

  سيؤثر ذلك فإن ازعاتاملن لتلك الشركة وخسارة قضايا، أو مستقبلية منازعات أي وقوع حال في أو العقود، تلك ببنود االلتزام على
ً
 سلبا

 .التشغيلية ونتائجها النقدية وتدفقاتها املالي مركزها على

 املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير السعوديين 

 ائجنت على يؤثر قد مما الشركة، في املوظفين إجمالي من( %73.64) حوالي النشرة هذه تاريخ في كما السعوديين غير املوظفين نسبة تشكل

 بدالء إيجاد أو السعوديين غير من كوادرها على املحافظة من تتمكن لم إذا سلبي بشكل التشغيلية ونتائجها املالي ووضعها الشركة أعمال

 سبةن في زيادة عنها نتج االجتماعية والتنمية البشرية املوارد وزارة ولوائح سياسات في تغير حدث أو املطلوبة والخبرات املهارات بنفس عنهم

 التي الحكومية الرسوم ارتفاع إلى يؤدي السعوديين غير املوظفين من مرتفعة نسبة على الشركة اعتماد أن إلى باإلضافة. القطاع سعودة

 عام، بشكل الشركة تكاليف في زيادة إلى يؤدي الذي األمر وإقامات، عمل رخص من سعودي غير موظف كل مقابل الشركة تتحملها

 سلب يؤثر وبالتالي
ً
 .عملياتها ونتائج املالي وأدائها أعمالها على ا

 مخاطر املعدات والتكاليف التشغيلية وخطر تعطل األعمال 

إن لدى الشركة آالت ومعدات متخصصة تستخدمها في إنتاج منتجاتها، وهي مهمة للغاية لنجاح تشغيل مرافقها. لذلك تعتمد الشركة 

من أجل تحقيق أهدافها وتوقعاتها املالية. إن أي عطل غير متوقع يطرأ على اآلالت أو املعدات على التشغيل املوثوق واملتسق لهذه املعدات 

أو أي صيانة مطولة لها من شأنه أن يعطل إنتاج الشركة ويضعف قدرتها على إنتاج كميات كافية من املنتجات بصورة مستمرة أو على 

  .وقد يكون لهذا اإلخفاق تأثير سلبي على أعمال الشركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها تأمين جودة املنتجات بالشكل الذي يلبي مطالب عمالئها.

إن أي تأخير في إصالح وصيانة املعدات أو أي نقص في إمدادات املياه أو الكهرباء من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل عمليات الشركة إلى حد 

باإلضافة إلى ذلك، قد ترتفع التكاليف  .ونتائج عملياتها ووضعها املاليكبير وهذا بدوره قد يكون له أثر سلبي على توقعات الشركة 

التشغيلية للشركة بشكل ملحوظ نتيجة لعوامل خارجة عن إرادتها. وتشمل أبرز التكاليف التشغيلية للشركة تكلفة املواد الخام مثل 

 .الحديد والخشب والبالستيك
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 مخاطر وجود بعض أصول الشركة على أراض مستأجرة 

من قبل الهيئة السعودية  تعتمد الشركة على املواقع املستأجرة إذ يقع املصنع للشركة في بريدة، املدينة الصناعية األولى وهي مملوكة

للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" حيث إن عقود إيجار هذه املواقع هي عقود محددة املدة بطبيعتها إذ ال يمكن ضمان أال تصدر 

ل شروط وأحكام متعلقة بتأجير االراض ي خاصة املتعلقة منها ببدل اإليجار املستحق، سواء خالل مدة سريانها أو عند قرارات بتعدي

تجديدها، والتي لها تأثير على وضع الشركة من ناحية التكاليف في حال تم فرض تكاليف إضافية غير متوقعة من قبل الجهة املؤجرة 

باإلضافة إلى ذلك، وحيث أن للشركة مكاتب مستأجرة  .بي على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها املاليلتتكبدها الشركة فسيكون له أثر سل

 راجع القسم الفرعي ) من جهات أخرى في مناطق مختلفة
ً
( "املعلومات القانونية" من 10عقود اإليجار " من القسم ) ( "10-11-4)فضال

، قد ال تتمكن الشركة من تجديد عقود إيجار املواقع املستأجرة على اإلطالق أو أن يتم تجديدها ولكن بشروط غير تفضيلية هذه النشرة(

في غرض العقار وفي حال قررت الشركة للشركة مقارنة بالشروط الحالية التي تتضمنها عقود اإليجار. كما تخضع هذه العقود لتغيرات 

ه، فإن الشركة ال تضمن بأنه سيكون ال أو أجبرت على االنتقال ملوقع آخر نتيجة لعدم تجديد عقود اإليجار على النحو املوضح أع

نفقات رأسمالية بمقدورها نقل مرافقها إلى مواقع جديدة خالل فترة قصيرة أو مالئمة، كما ستؤدي عملية النقل هذه إلى تكبد الشركة 

 على استمرارية أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها املالي
ً
 .غير متوقعة، مما سيؤدي إلى التأثير سلبا

 

 (19 -قة بجائحة فيروس كورونا )كوفیداملخاطر املتعل 

  كورونا فيروس) باسم يعرف ُمعدي فيروس ي مرض انتشر م2020 عام مطلع مع
ً
 معظم في باالنتشار بدأ حيث ،"(19 – كوفيد" واختصارا

 جائحة، بأنه م2020 مارس 11 بتاريخ العاملية الصحة منظمة صنفته ذلك أثر وعلى السعودية، العربية اململكة ضمنها ومن العالم دول 

 عوديةالس العربية اململكة حكومة سارعت وعليه. انتشاره من وللحد الفيروس هذا ملواجهة الالزمة الوقائية اإلجراءات اتخاذ إلى ودعت

 ومحافظات مدن بعض في الكلي أو الجزئي التجول  حظر فرض الحصر؛ ال املثال سبيل على عنها نتج الشأن بهذا صارمة قرارات اتخاذ إلى

 عدد وتقليص والصيدليات، الغذائية املواد بيع محال باستثناء داخلها األنشطة وجميع التجارية واملجمعات للمطارات وإقفال اململكة

. الجزئي الحظر فترة ابتداء حين الى العمل ساعات عدد تستمر حيث الشركة فيه تعمل الذي كالقطاع القطاعات لبعض ملالع ساعات

 .فقط املنزلي التوصيل طلبات على مقتصر العمل كان الكلي الحظر قرار فرض تم وعندما

 كافة على كبير بشكل أثرت" 19 – كوفيد" كورنا وسفير وباء تفش ي من للحد اململكة حكومة اتخذتها التي االحترازية االجراءات إن

 حتى الوباء هذا عن الناتجة السلبية اآلثار إلنتهاء متوقع تاريخ يوجد ال أنه إال للفيروس، لقاح توفر من وبالرغم. االقتصادية القطاعات

 املستقبل في لذلك تبعات وجود تضمن وال اءالوب هذا انتشار عن الناجمة الخسائر حجم تقدير يمكنها ال الشركة فإن النشرة هذه تاريخ

  تؤثر قد
ً
 .املستقبلية عملياتها ونتائج املالي ومركزها الجديدة ومشاريعها الشركة أعمال على جوهري  وبشكل سلبا

 املخاطر املرتبطة بسمعة الشركة 

قوية مع األطراف النظيرة، ويمكن أن تتضرر تعد سمعة الشركة أمًرا بالغ األهمية الستقطاب عمالء جدد واإلبقاء عليهم وإقامة عالقة 

ة سمعة الشركة في املستقبل نتيجة عدة عوامل تشمل على سبيل املثال ال الحصر: تراجع نتائجها املالية أو تعديلها أو اإلجراءات القانوني

كما ترتبط سمعة  ية املعمول بها.أو النظامية ضد الشركة أو سلوك أحد موظفيها الذي قد يتسبب في اخالل الشركة باملتطلبات النظام

ه )املوافق 01/06/1442الشركة باسم الشركة السابق "شركة مصنع الصمعاني للصناعات"، وقد سبق وأن أعلنت الشركة في 

م( عن تغيير اسم الشركة إلى شركة صدر للخدمات اللوجستية؛ وقد يؤّدي تغيير اسم الشركة إلى اختالف بسيط في عدد 14/01/2021

وسيؤدي  ء الشركة في حال عدم قدرة هؤالء العمالء على تمييز أن شركة صدر هي ذاتها شركة مصنع الصمعاني للصناعات سابًقاعمال

 تضرر سمعة الشركة إلى التأثير سلًبا على أعمالها ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبلية.
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 البيئة والصحة والسالمة خضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح 

تخضع عمليات الشركة إلى نطاق واسع من األنظمة واللوائح املتعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة في اململكة والتي تفرض بصورة 

والغرامات متزايدة معايير صارمة يتوجب على الشركة االلتزام بها بصورة مستمرة. وقد تكون تكاليف االلتزام بتلك األنظمة واللوائح 

الناتجة عنها كبيرة، كما قد يتطلب االلتزام بمعايير جديدة وصارمة إلى تحمل مصروفات إضافية من راس املال أو نشوء تعديالت في 

املمارسات التشغيلية. كما قد يؤدي الفشل في االلتزام بمتطلبات تلك األنظمة واللوائح إلى فرض عقوبات مدنية وجنائية، وإنهاء 

أو العمليات، وإقامة دعاوى قضائية من قبل أطراف ثالثة. وقد تنشأ الحوادث املتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة بشكل التراخيص 

خارج عن سيطرة الشركة مما قد يؤثر سلبا على سمعة الشركة أو تشغيل مرافقها األساسية، الذي بدوره سيكون له أثر سلبي على 

 ا ومركزها املالي.توقعات أعمال الشركة ونتائج عملياته

 مخاطر سحب الترخيص الصناعي 

تمارس الشركة نشاطها من خالل مصنعها، الذي يقوم بتصنيع وتوريد الطبليات بجميع أنواعها الحديدية والخشبية والبالستيكية 

 للترخيص الصناعي رقم )
ً
( بتاريخ 421102109011والبالتات واألرفف، وذلك للمساهمة في صنع املنتجات املعدنية اإلنشائية وفقا

ه من وزارة الصناعة والثروة املعدنية. يجب على الشركة في اململكة االلتزام بالشروط والتعليمات التي تفرضها وزارة التجارة 02/05/1442

 لوزارة التجارة بعد البد
ً
ء بإنشاء على الشركات التي حصلت على تراخيص صناعية. وعلى املرخص له بمزاولة نشاط صناعي التقدم فورا

 املصنع الستكمال البيانات الصناعية من خالل تقديم معلومات عن إجمالي التمويل والطاقة اإلنتاجية واملواد واآلالت والعمالة املطلوبة

 :ليتسنى لوزارة التجارة تقديم الدعم الالزم وذلك حسب شروط الرخصة. ويجوز للوزارة إلغاء الرخصة في األحوال التالية

م باملواصفات القياسية السعودية املعمول بها في اململكة وإذا لم تتوفر املواصفات فيتم التنسيق بين صاحب عدم االلتزا .1

املشروع والهيئة العربية للمواصفات واملقاييس والجودة الختيار أنسب مواصفات دولية تفي بالغرض لحين صدور مواصفة 

 .سعودية

 .افظة على البيئة من التلوثعدم االلتزام باتخاذ التدابير الالزمة للمح .2

عدم الحصول على موافقة البلدية املختصة والتقيد بما يصدر من تعليمات في حالة إقامة املصنع خارج املدن الصناعية  .3

 .املرخصة

 .ضم شركاء آخرين قبل الحصول على موافقة وزارة التجارة .4

 .رة التجارةجمع أموال أو تغيير في ملكية الترخيص قبل الحصول على موافقة وزا .5

ه الصادر من وزارة الداخلية )الدفاع املدني  1404/  03/  21ه( وتاريخ  1404/  902عدم االلتزام بما ورد بالقرار الوزاري رقم ) .6

 .( بشأن تطبيق القواعد التنظيمية ملفهوم السالمة واألمن الصناعي في جميع املنشآت الصناعية

 للنشاط الصناعيعدم االلتزام بالحد األدنى إلجمالي الت .7
ً
 .مويل املطلوب ملنح التراخيص الصناعية وفقا

 .عدم تقّدم صاحب الترخيص بطلب تجديده قبل نهاية مدته حيث يعتبر الترخيص في هذه الحالة ال غيا .8

 ألي تعديالت من بياناتها 
ً
ومنها على سبيل وعلى كافة الشركات الصناعية املرخصة من وزارة التجارة التقدم بطلب تعديل ترخيصها تبعا

وإذا تم سحب الترخيص من الشركة فإنه لن  .املثال امللكية أو زيادة رأس املال أو تعديل االسم التجاري أو زيادة عدد عمالة أو سواها

الي وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها امل .يكون باستطاعتها االستمرار في ممارسة نشاطها

 .وعلى أسعار أسهمها

اقع التي تشغلها الشركة وغير مرتبطة بعقود إيجار املتعلقة املخاطر    باملو

تعتمد قدرة الشركة في مزاولة أنشطتها على وجود مواقع تشغلها ملزاولة تلك األنشطة، وتمتلك الشركة ستة عشر موقًعا مختلًفا ملزاولة 

( ملخص العقود 10-11املواقع التي تشغلها الشركة واملذكورة في القسم الفرعي )القسم )أنشطتها واألعمال املرتبطة بها، منها تلك 
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( وهي مرتبطة بعقود إيجار مكتوبة. كما تشغل الشركة موقعين إضافيين ملزاولة أنشطتها غير مرتبطة بعقود إيجار مكتوبة الجوهرية"

في  حقها يثبت عقد أي للشركة يوجد ال لكناملترتبة عليها، و  السنوية املبالغ ودفع الشفهي واالتفاق اليد وضع طريق عن وإنما تشغلها

وفيما يلي توضيح تلك املواقع واألعمال القائمة عليها وحجم األعمال القائمة  املرتبطة بهذين املوقعين يجاراإل  مدد أو يحدد شغل املوقعين

 قارنة مع باقي املواقع:في هذه املواقع م

 املواقع التي تشغلها الشركة وغير مرتبطة بعقود إيجار  وحجم أعمالها(: 1) رقم الجدول 

 األعمال القائمة عليها قيمة اإليجار املوقع م

حجم األعمال القائمة عليها مقارنة مع بقية مواقع 

 الشركة

 السنة

مبيعات كال 

واقع م

 املنصورية

من    النسبة

اجمالي مبيعات 

 الشركة

 -الرياض   .1

 املنصورية

ريال  25،500

 سعودي سنوًيا

تستخدم كـ )حوش( للتخزين 

حيث تقوم وتجارة األخشاب 

الشركة بشراء الطبالي 

الخشبية وتخزينها باألحواش 

وتجديدها وإعادة بيعها 

خارج منطقة  للعمالء

املنصورية بالرياض وجميع 

 .ن اململكةمد

 %5 2،870،316 م2020

 %10 4،349،530 م2019

 -الرياض   .2

 املنصورية

ريال  26،715

 %16 6،480،782 م2018 سعودي سنوًيا

 املصدر: الشركة 

وبموجب االتفاق الشفهي لشغر هذه األماكن من قبل الشركة؛ فللشركة الحق في استخدام هذين املوقعين وفًقا لألعمال املوضحة 

ه، ولم يتم اشتراط أي شروط أو قيود خاصة أو فوائد أو تفضيالت، وال يوجد هناك أي ترخيص مرتبط بشغل هذا املوقع أعال 

(  "مواقع 10-11-5القسم الفرعي )القسم )باستخدامه موقًعا للتخزين. وملزيد من التفاصيل حول إيجار هذه املواقع، نرجو االطالع على 

وعلى الرغم من أنه وفًقا لالتفاق الشفهي مع املؤّجر؛ فللشركة الحق في شغر هذه املواقع والعمل من خاللها؛  أخرى تشغلها الشركة"(.

 إن عدم وجود عقود إيجار مكتوبة تثبت حق الشركة في شغل هذه املواقع واستمرار مزاولة أنشطتها من خاللها سيجعلها معرضة إال

دعوى قضائية ضد  ورفع بل يد الشركة من هذه املواقع سحب وبالتالي ؛لحظة أي في االتفاقيات الشفهية لشغل هذه املواقع إنهاءلخطر 

 وخسائر إضافية تكاليف وتكبدها الشركة عمليات تعطل عنه سينتج مما ،الصفة ذوي  من أي من األمالك على التعدي بشأن الشركة

  سيؤثر وبالتالي العالقة، ذات األنظمة حسب لتعويض ذوي الصفة مالية
ً
 وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على سلبا

 .املستقبلية

 مراجعة داخلية  مدير املتعلقة بعدم وجود  املخاطر  

للقيام  الجزيرة لحلول األعما ل شركة إرساءوقد قامت الشركة بتعيين  النشرة همراجعة داخلية حتى تاريخ هذ مديرال يوجد لدى الشركة 

وينتهي بتاريخ  م10/08/2021ملدة عام واحد تبدأ من تاريخ  بمهمة املراجعة الداخلية وصدر هذا االمر بقرار من لجنة املراجعة

التدقيق ، ومن أهم مهام إدارة املراجعة الداخلية، إصدار تقارير دورية إلى لجنة املراجعة تلخص نتائج جميع مهام م10/08/2022

وتقييمات املخاطر ونظم الرقابة الداخلية لدى الشركة، والتي تهدف للتنبيه على أهم املخاطر بشكل فوري وتطبيق اإلجراءات 

فإن الشركة ستكون معرضة  ،للشركة املراجعة الداخلية وجود قصور فيوفي حال  .التصحيحية لتخفيف تأثر الشركة بتلك املخاطر
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 أعمال على، وهو ما سيكون له أثر سلبي الداخلية للشركة كضعف أوعدم االلتزام باالجراءات  ومالية ورقابية ملخاطر تشغيلية وإدارية

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة

 املخاطر املتعلقة بإدارة رأس املال العامل  

األصول حيث بلغت نسبة إجمالي  اماتها املتعلقة باملطلوبات املالية حال استحقاقهاتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التز 

ديسمبر  31كما في مرة 2.34م، و2019ديسمبر  31كما في مرة  5.76م، و2018ديسمبر  31كما في  مرة 9.15 املتداولة إلى إجمالي االلتزامات املتداولة

، وقد ال تتمكن الشركة ون املطلوبات املالية للشركة من قروض وذمم دائنة ومصاريف مستحقةتتكو ، م 2021مارس  31كما في  سمرة 2.3م، و2020

 عن عدم املقدرة على بيع موجودات مالية من
ً
بسرعة وبمبلغ يقارب  الوفاء بالتزاماتها في مواعيد االستحقاق. ويمكن أن تنتج مخاطر السيولة أيضا

 على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج العمليات  سيولة تتطلب قد رئة أو مفاجئةطا أية أحداث وقد تقع القيمة العادلة لها،
ً
فورية، مما يؤثر سلبا

 التشغيلية واملالية.

 عن مكاتب الشركة اطر املتعلقة باختالف  موقع مصنع الشركةاملخ 

جســـــــــتية بكفاءة، ويقع املصـــــــــنع الرئيســـــــــ ي للشـــــــــركة في مدينة يعتمد  نجاح الشـــــــــركة إلى حد كبير على املحافظة على اداء اعمالها وإدارة الخدمات اللو  

  بريدة،  في  حين أنه لدى الشــــــــــــــركة مكاتب ومقرات إدارات اخرى  في مدن مختلفة، وفي حال حدوث أي أعطال أو توقف  عن األعمال أو صــــــــــــــعوبة في

يؤثر  على ايرادات الشركة وربحيتها، مما سيؤثر بدوره ادارة الخدمات اللوجستيى نتيجة  اختالف مقرات الشركة عن مصنعها الرئيس ي، فإن ذلك س

 بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 املخاطر ذات الصلة بالسوق والقطاع 

 املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي في اململكة 

 سبيل على وتشمل، عام بشكل اململكة في االقتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل من عدد ىعل للشركة املتوقع املستقبلي األداء يعتمد

 بشكل والجزئي الكلي اململكة اقتصاد ويعتمد. ذلك ونحو الفرد دخل ومتوسط املحلي الناتج ونمو التضخم عوامل الحصر، ال املثال

 غير تقلبات أي فإن وعليه اإلجمالي، املحلي الناتج من كبيرة حصة لىع تسيطر تزال ال والتي النفطية والصناعات النفط على أساس ي

 اإلنفاق معدالت وعلى عام بشكل اململكة اقتصاد ونمو خطط على والجوهري  املباشر أثرها لها سيكون  النفط أسعار في تحدث مواتية

  التأثير شأنه من والذي الحكومي،
ً
  املالي، الشركة أداء على سلبا

ً
 اإلنفاق بمعدالت وتأثرها اململكة اقتصاد منظومة منض لعملها نظرا

 .الحكومي

 والخاص الحكومي القطاعين واستثمارات السكاني النمو استمرار فيها بما أخرى  عوامل عدة على اململكة اقتصاد نمو استمرار يعتمد كما

 وجوهري  سلبي بشكل سيؤثر وبالتالي االقتصاد على كبير تأثير له سيكون  العوامل هذه من أي في سلبي تغيير أي فإن لذا التحتية، البنية في

 .املستقبلية وتوقعاتها املالية ونتائجها الشركة أعمال على

 املخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السياس ي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 

 الظروف بأن ضمانات يوجد وال. الحاضر الوقت في األمني أو السياس ي االستقرار عدم من األوسط الشرق  منطقة دول  من العديد تعاني

 الشركة عمالء قدرة على وبالتالي اململكة اقتصاد على سلبي تأثير لها يكون  لن أخرى  بلدان أي أو البلدان تلك في والسياسية االقتصادية

 عملياتها ونتائج الشركة أعمال على سلبي بشكل سيؤثر الذي األمر جدد، عمالء على الحصول  قدرتها وعدم معها عالقتهم تجديد على

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها
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 املخاطر املتعلقة بنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات 

 املوافق) هـ28/01/1437 بتاريخ الصادر الشركات نظام ألحكام املختلفة ونشاطاتها أعمالها وتسيير إدارتها في الشركة تخضع

 الهيئة مجلس أصدر كما(. م11/04/2018 املوافق) ه25/07/1439 وتاريخ( 79/م) رقم امللكي رسومبامل واملعدل ،(م11/11/2015

  الصادرة التنظيمية واإلجراءات الضوابط( م17/10/2016 املوافق) هـ16/1/1438 وتاريخ( 2016-127-8) رقم القرار بموجب
ً
 تنفيذا

 املوافق) ه15/09/1440 وتاريخ( 3-57-2019) رقم الهيئة مجلس بقرار واملعدلة املدرجة املساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام

 املوافق) هـ16/5/1438 وتاريخ( 8-16-2017) رقم القرار بموجب الهيئة مجلس أصدر ذلك، إلى وباإلضافة(. م20/05/2019

 املوافق) ه15/09/1440 وتاريخ( 3-57-2019) رقم الهيئة مجلس بقرار واملعدلة الشركات حوكمة الئحة( م13/2/2017

 والتي الشركات وحوكمة بالتنظيم املتعلقة الجديدة املتطلبات بعض الشركات حوكمة والئحة الشركات نظام ويفرض(. م20/05/2019

 على إلزامية تعتبر والتي وقواعده أحكامه مخالفة على صرامة أشد عقوبات الشركات نظام فرض كما. بها االلتزام الشركة على يجب

 من العقوبات هذه مثل إلى التنفيذية إدارتها أو إدارتها مجلس أعضاء أو الشركة تتعرض أن املمكن من فإنه وبالتالي ركات،الش جميع

 مراجع أو إدارة مجلس عضو أو مسؤول أو مدير كل أن على الشركات نظام نص املثال سبيل على) كالهما أو السجن أو مالية غرامات

 ريال ماليين خمسة على تزيد ال وبغرامة سنوات 5 عن تزيد ال مدة بالسجن يعاقب فإنه مضللة أو ذبةكا بيانات سجل مصف أو حسابات

 . والقواعد األحكام بتلك التزامها عدم حال في( سعودي

تم وضع دليل حوكمة خاص بالشركة وتمت املوافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها املنعقد بتاريخ 

م( على تعديل 24/08/2021ه )املوافق 16/01/1443كما وافقت الجمعية العامة للشركة في اجتماعها املنعقد في م. 29/10/2020

في حال عدم تمكن الشركة من االمتثال لالئحة حوكمة الشركات فقد تتعرض لعقوبات مما سيؤثر  الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة.

 تها وتوقعاتها املستقبلية.بشكل سلبي على أعمالها ونتائج عمليا

في حال حصول أي تعارض بين اللوائح الداخلية  للشركة مع نظام الشركات أو الئحة حوكمة الشركات وعدم تمكن الشركة من االمتثال 

 .فإن ذلك سيعرضها لعقوبات وغرامات نظامية جميع املواد اإللزامية في الئحة حوكمة الشركاتلنظام الشركات ول

، الشركات حوكمة الئحة في اإللزامية املواد وجميع الشركات نظام مواد بجميع بااللتزام الشركة قإخفا حال في
ً
 حال في أو مستقبال

 سيعرضها ذلك فإن بها، وااللتزام بتطبيقها الشركة تقم ولم إلزامية، الشركات حوكمة الئحة في االسترشادية املواد كل أو بعض أصبحت

 وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تأثير له سيكون  الذي ألمرا نظامية، وغرامات لعقوبات

 .املستقبلية

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

 والتعاميم واللوائح األنظمة في التغييرات ملخاطر  الشركة تخضع وبالتالي اململكة، في الحكومية الجهات من عدد إلشراف الشركة تخضع

 وتحسينها تطويرها يتم والتي واللوائح، األنظمة من العديد إصدار اململكة في والتنظيمية التشريعية البيئة وتشهد. اململكة في والسياسات

 قوانين إصدار أو الحالية اللوائح أو األنظمة على تغييرات الإدخ حالة وفي. مرتفعة األنظمة لهذه االلتزام تكاليف وتعتبر. مستمر بشكل

 وتلبية اللوائح بتلك بااللتزام تتعلق ألغراض متوقعة غير إضافية مالية ملصروفات  الشركة تكبد إلى سيؤدي ذلك فإن جديدة لوائح أو

 اللوائح لهذه التزامها عدم حال في املختصة شرافيةاإل  السلطات تفرضها التي والغرامات للعقوبات تخضع قد أو القوانين، هذه اشتراطات

  سيؤثر مما مستمر، بشكل واألنظمة
ً
 . املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج أعمالها على سلبا
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 مخاطر العقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات املختصة 

مة والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق املالية وعدد من الجهات الحكومية األخرى، نظًرا ألن أعمال الشركة تخضع للعديد من األنظ

فإن الشركة عرضة للعقوبات والجزاءات في حال عدم تقيدها بأي من تلك األنظمة واللوائح والتعليمات أو التأخر في استيفاء أي منها أو 

عدد من العقوبات واملخالفات من قبل هيئة السوق املالية ومنها تعليق ما يتم من استحداثة وال تواكبه الشركة. وقد تتعرض الشركة ل

 بعض أو جميع أعمالها أو التداول على أسهمها بما سيؤثر بصورة سلبية وجوهرية على اعمالها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية. بناءً 

املخالفات أو التقصير في تطبيق األنظمة واللوائح التي  عليه؛ في حال قامت أحد الجهات املختصة بزيارات تفتيشية ورصدت أي من

أعمال الشركة تخضع لها الشركة؛ فقد يترتب على الشركة مخالفات وغرامات وسيحمل الشركة نفقات تشغيلية سيؤثر جوهرًيا على 

 .ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية

 مخاطر زيادة املنافسة 

في اململكة والخليج العربي وغيرها من دول منطقة الشرق األوسط بالتنافسية العالية. وتتوقع الشركة زيادة هذه  يتسم قطاع االرفف

 :املنافسة واحتدامها في املستقبل. كما تواجه الشركة عدد متنوع من التحديات التنافسية منها

 .توقع الطلبات املتغيرة للمستهلك النهائي وسرعة االستجابة له -

 .املنتجات بأسعار تنافسية ملنافسة الشركات الصينيةتسعير  -

وقد تؤدي زيادة املنافسة إلى ضغوط على األسعار، وتخفيض للهوامش اإلجمالية للربح ونقص في الحصة السوقية. وسيؤثر ذلك على 

 .أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية

 يمة املضافةاملخاطر املتعلقة بضريبة الق 

 مضافة قيمة النظام هذا ويفرض. م2018 يناير 1 بتاريخ النفاذ حيز دخل والذي املضافة القيمة ضريبة نظام بإصدار اململكة قامت

 وذلك% 15 إلى% 5 من املضافة القيمة ضريبة نسبة زيادة اململكة حكومة قررت وقد والخدمات، املنتجات من عدد على% 5 بنسبة

 املضافة القيمة ضريبة تطبيق عن الناتجة التغييرات مع التكيف الشركة على يتعين ذلك، على وبناءً  م،2020 يوليو 01 يختار  من ابتداءً 

 أو عقوبات أو لغرامات ُيعرضهم سوف الشركة، إدارة قبل من الضريبة لنظام خاطئ تطبيق أو انتهاك أي إن. عليها طرأت التي والزيادة

  سيزيد مما بسمعتهم اإلضرار إلى يؤدي
ً
  للشركة التنافس ي الوضع من يقلل أن يمكن ما وهو التشغيلية، واملصاريف التكاليف من أيضا

 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ووضعها الشركة على سلبي تأثير له سيكون  مما خدماتهم، على الطلب ومستوى 

 ظيف املوظفين غير السعودييناملخاطر املتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على تو  

 لنظام العمل وأنظمة اإلقامة والتي تسعى من خاللها إلى 
ً
اتخذت حكومة اململكة تدابير وإجراءات لتنظيم توظيف العمال األجانب وفقا

تطابق مع اتخاذ إجراءات ضد الشركات واملوظفين األجانب الذين ال يعملون لدى صاحب العمل الذي يكفلهم أو يقومون بأعمال ال ت

 لرخص إقاماتهم
ً
 لرخص إقامة املوظفين األجانب العاملين لدى الشركة ومقارنتها بوظائفهم الفعلية، تبين  .املسمى الوظيفي وفقا

ً
وطبقا

وفي حال عدم التزام الشركة  .أن املسمى الوظيفي لجميع املوظفين في الشركة تتطابق مع ذلك الوارد في عقود عملهم في الوقت الحالي

( عشرة آالف ريال سعودي إلى) 10،000ألنظمة والتعليمات املطبقة بهذا الخصوص، فإن ذلك سيعرض الشركة لغرامة تتراوح ما بين )با

ه 27/09/1440( بتاريخ 178743(عشرين ألف ريال سعودي لكل عامل مخالف وذلك وفقا لقرار وزير املوارد البشرية رقم )20،000

 على نشاط الشركة ونتائج واملتعلق بجدول املخالفات وال
ً
عقوبات املترتبة على مخالفة أحكام نظام العمل، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر سلبا

 .أعمالها

كما قد أقرت الحكومة عدًدا من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في اململكة العربية السعودية، والتي اشتملت 

( أربعمائة 400م، وبواقع )01/01/2018كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتباًرا من على إقرار رسوم إضافية مقابل 
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( 800م، ثم )2019( ستمائة ريال سعودي شهرًيا عام 600م، تزيد إلى )2018ريال سعودي شهرًيا عن كل موظف غير سعودي عام 

زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة مقابل موظفيها غير  م، األمر الذي سيؤدي إلى2020ثمانمائة ريال سعودي شهرًيا عن عام 

السعوديين، والتالي زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها وأدائها املالي ونتائج 

( ريال سعودي عام 1،031،856م، و)2018ودي عام ( ريال سع841,623عملياتها. وقد بلغ إجمالي قيمة رسوم املوظفين غير السعوديين )

 م. 2020( ريال سعودي عام 256،923م، و)2019

م( وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على أن تتحمل 24/09/2019ه )املوافق 25/01/1441ومن الجدير بالذكر، أنه في تاريخ 

 للفقرتين )الدولة ملدة خمسة أعوام املقابل املالي املقرر 
ً
( من قرار مجلس الوزراء رقم )2ـ أ( و )1على العمالة الوافدة وفقا

ً
( 197ـ أ( من البند )ثانيا

 من تاريخ 22/12/2016ه )املوافق 23/03/1438وتاريخ 
ً
م(، عن املنشآت الصناعية املرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك اعتبارا

والتي  عليه فإن الشركة معفاة من رسوم املقابل املالي على العمالة الوافدة لديها ملدة خمسة أعوامم(، وبناًء 01/10/2019ه )املوافق 02/02/1441

، أو في حال إلغاء هذا م2025نهاية الربع األول من عام ب، وعند انتهاء املدة املحددة لتحمل الدولة هذه الرسوم م2020بدأت في الربع الثاني من عام 

الشركة ستكون معرضة لدفع هذه الرسوم، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة مقابل  ، فإنأو عدم تجديده القرار

 عملياتها. موظفيها غير السعوديين، وبالتالي زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمالها وأدائها املالي ونتائج

لك فقد أقرت الحكومة أيًضا رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي املوظفين غير السعوديين )رسوم املرافقين( باإلضافة إلى ذ

م، 2017( مائة ريال سعودي شهرًيا لكل تابع في عام 100م، علًما أنها ارتفعت تدريجًيا من )01/07/2017والتي أصبحت نافذ اعتباًرا من 

م، وعليه فإن الزيادة في رسوم إصدار وتجديد اإلقامة التي سيتحملها 2020يال سعودي شهرًيا لكل تابع في عام ( أربعمائة ر 400لتصل إلى )

املوظف غير السعودي عن عائلته من املمكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة املعيشة عليه، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجهه للعمل في 

أقل، وإذا ما حدث مثل هذا األمر فستواجه الشركة صعوبة في املحافظة على موظفيها غير  دول أخرى تكون تكلفة املعيشة فيها

السعوديين، األمر الذي قد يضطرها إلى تحمل تلك التكاليف عن املوظفين غير السعوديين أو جزء منها بشكل مباشر، أو غير مباشر 

ذي سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة، وبالتالي سيكون له تأثير سلبي عن طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها غير السعوديين، األمر ال

 وجوهري على أعمالها وأدائها املالي ونتائج عملياتها.

 مخاطر أسعار صرف العمالت 

وتواجه الشركات مخاطر أسعار صرف العمالت في معظم  .تتمثل مخاطر أسعار صرف العمالت في تذبذب سعر صرف العمالت األجنبية

حيان عندما تربطها عالقات تجارية مع أطراف دولية تتطلب منها التعامل معهم بعملتهم. يتم التعامل مع املوردين الخارجيين للشركة األ 

بالعمالت األجنبية. وبالتالي، فإن الشركة تواجه مخاطر اسعار صرف العمالت األجنبية. وسوف تؤثر أي تذبذبات كبيرة غير متوقعة في 

 .ى تكاليف املواد املستوردة والتي ستؤثر بدورها بشكل سلبي على األداء املالي للشركةأسعار الصرف عل

تتم عمليات الشركة بعملة الريال السعودي حيث أن مبيعاتها على نطاق مدن اململكة العربية السعودية. وفي حال قامت الشركة 

جنبية، فسوف تواجه مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية. وسوف بتحصيل أية مبالغ من مبيعاتها أو من تعامالتها الخارجية بعملة أ

 .تؤثر أية تذبذبات كبيرة غير متوقعة في أسعار الصرف سلبا على األداء املالي للشركة

 مخاطر تعديل أسعار منتجات الطاقة والكهرباء واملياه والخدمات ذات الصلة 

سعار الطاقة )بما في ذلك الوقود( وتعرفة استهالك الكهرباء وتسعيرة بيع املياه م برفع أ 2015/  12/  28أصدر مجلس الوزراء قراره في 

واالرتفاق بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي، كجزء من السياسات املتعلقة برفع كفاءة الدعم الحكومي في 

بأال يكون هناك قرارات متعلقة برفع األسعار مرة أخرى مما اململكة مما أثر على مصاريف متعلقة بتشغيل الشركة. وال يوجد ضمانات 

 على تكاليف اإلنتاج وأعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية
ً
 .سيؤثر ذلك سلبا
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 املخاطر املتعلقة باألنظمة واملعايير البيئية 

ها ملسؤولية قانونية بموجب األنظمة البيئية املوضوعة من قبل الهيئة تنطوي أعمال الشركة على بعض املخاطر التي من شأنها أن تعرض

” الهيدروكلوريك"حمض ، فعملية تصنيع األرفف املعدنية تتطلب استخدام مادة «مدن »السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 

بعملية املعالجة الكيميائية، حيث يتم غمس أجزاء من أجل تنظيف أسطح املنتجات الحديدية تمهيدا لعملية الطالء النهائية، وهي تعرف 

من الحديد في حمام من الحمض، وبناء عليه فهناك احتمالية صرف مواد ذات حموضة عالية، مما يؤدي إلى رفع درجة حموضة الصرف 

ة على هذه املسؤوليات وهذا قد يسبب تآكل شبكات الصرف ومحطات املعالجة مما سيعرض الشركة لعقوبات أو لتحمل التكاليف املترتب

وتخضع أعمال الشركة لبعض األنظمة واللوائح املعنية بحماية البيئة من  .البيئية حيث إن هذه األضرار ال تدخل ضمن نطاق التأمين

لك والتي يمكن أن تتغير من وقت آلخر، ففي حال لم تلتزم الشركة بت« مدن »قبل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 

األنظمة واللوائح البيئية الحالية أو املستقبلية فإن الشركة ستضطر إلى تحمل نفقات تشغيلية ورأس مالية غير متوقعة لاللتزام 

باملتطلبات أو املعايير الحالية والجديدة. والجدير بالذكر أنه يوجد لدى الشركة إجراءات داخلية تم تطويرها مع الشركة املشغلة 

هدف منها معالجة املواد الخاصة باملصنع والوصول بها إلى نقطة التعادل قبل صرفها على الشبكة لضمان حماية ملحطات الصرف ال

الشبكة ومحطة الصرف. وفي حال لم تلتزم الشركة باألنظمة واللوائح البيئية املعمول بها، فستطبق السلطات املختصة الغرامات، وفي 

أو إيقاف عملياتها أو إلى إصالح املواقع أو إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية أخرى أو إلى دفع  ظل هذه الظروف ستضطر الشركة إلى تقليص

ريال سعودي عن كل مخالفة، مما سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها ووضعها  20,000تعويضات تصل إلى 

 .املالي

 التقلبات في أسعار املواد الخام 

وأرباح صناعة الرفوف إلى حد ما على مواد أولية كالحديد والبالستيك والخشب. وتعتمد أسعار هذه املواد على أسواق تعتمد إيرادات 

السلع العاملية املدفوعة بالعرض والطلب العامليين. وحيث إن األسواق العاملية تتعرض لتقلبات واسعة وسريعة في كثير من األحيان، 

 الخشب قد شهدت تقلبات كبيرة في السنوات األخيرة، وقد تخضع لتقلبات إضافية في املستقبل. فإن أسعار الحديد والبالستيك و 

إن الشركة ال تتحكم بالعوامل التي تؤثر على أسعار السلع األساسية، وبالتالي فإن التغيرات الفعلية في العرض والطلب، وعدم استقرار 

وضاع االقتصادية والسياسية قد تؤثر على األسعار أو دقة االفتراضات أو اآلفاق السوق، واملضاربة من قبل املتداولين بالسوق، واأل 

ن املستقبلية لصناعة الرفوف، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعار املواد الخام ستؤدي إلى تكبد الشركة لتكاليف إنتاجية إضافية والتي سيكو 

 .تائج عملياتها ووضعها املالي بشكل عاملها تأثير سلبي على اآلفاق املستقبلية للشركة وأعمالها ون

تقوم الشركة بشراء املواد الخام عن طريق أوامر شراء أو عقود توريد قصيرة األجل وتتأثر أعمال الشركة بشكل كبير بمدى توفر املواد 

بشكل مؤقت أو دائم أو عدم  الخام التي تدخل في تصنيع منتجاتها. إن عدم توافر املواد الخام او عدم تمكن الشركة من الحصول عليها

قدرة الشركة على إدارة املخزون بشكل فعال سيؤدي إلى إعاقة العمليات اإلنتاجية للشركة مما سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة 

 .ونتائج عملياتها ومركزها املالي

 مخاطر التقلبات في العرض والطلب في األسواق املحلية واإلقليمية 

ع االقتصادية في اململكة والبلدان املجاورة تعتبر عامل رئيس ي للتقلبات في مستويات العرض والطلب في مجال عمل إن تقلبات األوضا

الشركة. تأثر قطاع التجزئة والسلع االستهالكية وغيرها من القطاعات التي تشكل عاما رئيسيا في زيادة مستوى الطلب على منتجات 

ثر ذلك على حجم إنتاج الشركة ومبيعاتها في حال انخفاض الطلب على السلع االستهالكية والتي الشركة املصنعة كاألرفف وغيرها، سيؤ 

من شأنها الحد من توسع تلك القطاعات في انشاء نقاط بيع أو توزيع جديدة والتي تحتاج إلى تجهيزات التخزين واملستودعات مثل األرفف 

 .ةأو حتى توسيع استيعاب املخازن واملستودعات الحالي
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افز الداعمة للتنمية الصناعية    املخاطر املتعلقة بوقف الحو

التي تقدمها الحكومة للمســـــــــــتثمرين من أجل دعم التصـــــــــــنيع في اململكة، ودعم البنية التحتية وتوفير ز الشـــــــــــركة من الحواف تاســـــــــــتفاد

(  وتـــاريخ 74ر مجلس الوزراء رقم )وقـــد اســــــــــــــتفـــادت الشــــــــــــــركـــة  من قرا األراضــــــــــــ ي والطــاقــة وامليــاه بــأســــــــــــعــار مخفضــــــــــــــة في املــدن الصــــــــــــنــاعيــة.

املقابل املالي املقرر على العمالة الوافدة عن املنشــــــآت الصــــــناعية املرخص لها بموجب ترخيص من ملدة خمســــــة أعوام  من اإلعفاء (ه25/01/1441)

أثير ســــــــــــلبي على أعمال الشــــــــــــركة، وســــــــــــيؤدي أي وقف أو تعليق لهذه الحوافز إلى تأعمال وكان لهذه الحوافز دور هام في نجاح  صــــــــــــــناعي

 .وتوقعاتها املستقبلية الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها

 املخاطر املتعلقة باألوراق املالية املطروحة 

 املخاطر املتعلقة بالتذبذب املحتمل في سعر حقوق األولوية 

رة على سهم الشركة. وقد يكون هذا التذبذب قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب التغير في العوامل املؤث

ا من سعر اإلغالق لليوم السابق( بالنسبة 10كبيًرا بسبب الفرق بين نسبة التذبذب اليومي املسموح بها )والتي تتمثل في )
ً
%( ارتفاع وهبوط

لحقوق على سعر تداول أسهم الشركة للحقوق، مقارنة بنسبة التذبذب اليومي املسموح بها بالنسبة ألسهم الشركة. ويعتمد سعر تداول ا

 ورؤية السوق للسعر العادل للحقوق. إن هذه العوامل من املمكن أن تؤثر سلبا على سعر تداول الحقوق.

 املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهم 

  التداول  فترة أثناء للحقوق  السوقي السعر يكون  ال قد
ً
 سعر يكون  ال قد وكذلك. الطرح بعد لشركةا ألسهم السوقي السعر على مؤشرا

  الشركة سهم
ً
. للشركة الحالية األسهم أو بالحقوق  املتعلقة السوق  ظروف عن الناتجة التقلبات بسبب كبير بشكل يتأثر وقد مستقرا

  التقلبات هذه تنتج وقد
ً
 على القدرة دمع الشركة، أداء ضعف األسهم، سوق  ظروف: الحصر دون  منها العوامل من العديد عن أيضا

 وأي املالية، األوراق لسوق  واملحللين الخبراء تقديرات أو رؤية في التغير للسوق، جدد منافسين دخول  املستقبلية، الشركة خطط تنفيذ

 .استراتيجية تحالفات أو واستحواذ اندماج بعمليات يتعلق منافسيها من أي أو للشركة إعالن

  البيع هذا مثل حدوث باحتمالية اإلعتقاد أو املساهمين قبل من األسهم من كبيرة كميات بيع وسيؤثر
ً
 في الشركة أسهم سعر على سلبا

  ذلك يؤثر أن دون  السوق  في أسهمهم بيع من املساهمون  يتمكن ال قد ذلك، إلى باإلضافة. السوق 
ً
 ما هناك ليس. األسهم سعر على سلبا

 الجديدة، األسهم في املستثمرين اكتتاب بعد األمر هذا حدث وإذا الطرح، رسع من أقل يكون  لن الشركة ألسهم السوقي السعر أن يضمن

  خسائر املستثمرون يتكبد قد وعليه. تعديله أو االكتتاب إلغاء يمكن ال فإنه
ً
 . لذلك نتيجة

ً
 أن يضمن ما هناك ليس تقدم، ما على عالوة

 .الجديدة األسهم في اإلكتتاب بعد عنه يزيد أو الطرح سعر يساوي  بسعر أسهمه بيع من يتمكن سوف املساهم

 املخاطر املتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية 

ليس هنالك ما يضمن ربحية السهم من خالل التداول به بسعر أعلى، ويضاف إلى ذلك، عدم ضمان التمكن من بيعه من األساس مما 

األولوية أو استالم تعويض من قبل الشركة، علما أن املستثمر ينوه إلى عدم وجود ما يضمن الطلب الكافي في السوق ملمارسة حقوق 

 الذي لم يكتتب أو يبيع حقوقه، وأصحاب کسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح املتبقي بسعر الطرح.

 املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية 

شركة ال يمكن توقعها فعليا وقد تختلف عن املوجودة في هذه النشرة. إذ أن انجازات وقدرة الشركة إن النتائج املستقبلية وبيانات األداء لل

التطور هي من تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى املخاطر التي  على
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لى قراره االستثماري، حيث أنه في حال اختالف النتائج املستقبلية وبيانات األداء اختالفا يجب على املساهم التعرف عليها حتى ال تؤثر ع

 جوهريا عن ما هو مذكور في هذه النشرة فإن ذلك، سيؤدي إلى خسارة املساهمين جزء أو كل استثماراتهم في أسهم الشركة.

 املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 

دة من قبل الشركة يعتمد على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، ففي حال قررت الشركة إن إصدار أي أسهم جدي

إصدار أسهم جديدة كحقوق أولوية لزيادة رأس مالها، ووافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على هذا القرار، ولم يقم 

دة، فإن ملكية األسهم سوق تنخفض بشكل تناسبي إضافة إلى ملحقاتها من حق املساهمون بممارسة حقوقهم باالكتتاب باألسهم الجدي

 التصويت والحصول على األرباح مما سيؤثر على السعر السوقي للسهم.

 املخاطر املتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة 

ترة التداول، وذلك لتمكين حامل حقوق األولوية )سواء ليس هناك ما يضمن أنه سيكون هناك طلب كاف على حقوق األولوية خالل ف

كان مساهم مقيد أو مستثمر جديد( من بيع حقوق األولوية وتحقيق ربح منها، أو تمكينه من بيع الحقوق على اإلطالق. كما أنه ليس 

ترة الطرح املتبقي، وفي حال لم هناك أي ضمان بأنه سيكون هناك طلب كافي على أسهم الشركة من قبل املؤسسات االستثمارية خالل ف

تقم املؤسسات االستثمارية بتقديم عروض لألسهم املتبقية بسعر عالي، قد ال يكون هناك تعويض كافي لتوزيعه على أصحاب حقوق 

السوق  األولوية الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب أو ألصحاب كسور األسهم. وعالوة على ذلك ليس هناك ضمان من وجود طلب كاٍف في

على األسهم التي حصل عليها مكتتب إما من خالل ممارسة حقوق األولوية لهذه األسهم، أو من خالل الطرح املتبقي أو من خالل السوق 

 املفتوحة.

 املخاطر املتعلقة بانخفاض نسبة امللكية 

وحقوق التصويت التابعة لها، كما أنه إذا لم يكتتب أصحاب حقوق األولوية بكامل حقهم في األسهم الجديدة، سوف تنخفض ملكيتهم 

ليس هناك أي ضمان في حال رغب حامل حقوق األولوية املقيد، ببيع حقوق األولوية الخاصة به خالل فترة التداول، بأن يكون العائد 

ال يوجد ضمان بأن الذي يتلقاه كافية لتعويضه بالكامل عن انخفاض نسبة ملكيته في رأس مال الشركة نتيجة لزيادة رأس مالها، كما 

يكون هناك مبلغ تعويض يوزع على املساهمين املستحقين الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب أو ألصحاب کسور األسهم في حال لم تقم 

املؤسسات االستثمارية في فترة الطرح املتبقي بتقديم عروض لألسهم املتبقية بسعر عالي، أو ان يكون مبلغ التعويض )إن وجد( كافيا 

 للتعويض عن انخفاض نسبة امللكية في رأس مال الشركة.

 املخاطر املتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت املناسب 

. ويجب على م(16/12/2021ه )املوافق 12/05/1443وستنتهي في  م(06/12/2021ه )املوافق 02/05/1443تبدأ فترة االكتتاب في 

ن يمثلونهم اتخاذ التدابير املناسبة التباع جميع التعليمات الالزمة قبل انقضاء فترة االكتتاب. إذا مالكي الحقوق والوسطاء املاليين الذي

لم يتمكن املساهمون املستحقون من ممارسة حقوق االكتتاب بشكل صحيح بحلول نهاية فترة االكتتاب بناء على ما يملكونه من حقوق 

ويض يوزع على املساهمين املستحقين غير املشاركين أو ممن لم يقوموا بإجراءات األولوية، فال يوجد ضمان أن يكون هناك مبلغ تع

 ممارسة االكتتاب بشكل صحيح أو ألصحاب كسور األسهم.

 املخاطر املتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم 

 ومركزها ا
ً
ملالي واالحتياجات الرأسمالية تعتمد أرباح األسهم في املستقبل على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة مستقبال

 واحتياطاتها القابلة للتوزيع والقوة االئتمانية املتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة وعوامل أخرى يعتبرها أعضاء مجلس إدارة

في حال تحقيق أرباح، إال على الرغم من أن الشركة تعتزم توزيع أرباح سنوية ملساهميها  .الشركة من وقت آلخر على قدر كبير من األهمية
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، كما ال تقدم أي ضمان فيما يتعلق باملبلغ الذي سيوّزع في أية سنة معينة. 
ً
أنها ال تضمن بأن أية أرباح على األسهم سوف توّزع فعليا

 .يخضع توزيع أرباح األسهم لقيود وشروط معينة ينص عليها النظام األساس ي للشركة

 وق األولويةاملخاطر املتعلقة باملضاربة في حق 

 حقوق  تداول  لسعر به املسموح اليومي التذبذب نطاق ويفوق . جوهرية خسائر في تتسبب قد ملخاطر األولوية حقوق  في املضاربة تخضع

 % 10 في يتمثل والذي) السوقي للسعر به املسموح اليومي التذبذب نطاق األولوية
ً
  ارتفاعا

ً
 كما ،(السابق لليوم اإلغالق سعر من وهبوطا

( اليومي التذبذب نطاق أي) اليومية السعرية الحدود ستتأثر وعليه. اإلرشادية الحق وقيمة الشركة سهم سعر بين طردية عالقة دتوج

 أمام فسيكون  التداول، فترة نهاية قبل للحقوق  املساهم بيع عدم حال وفي. األسهم لتداول  اليومية السعرية بالحدود الحقوق  لتداول 

 ممارسة عدم حال وفي ذلك، ممارسة عدم أو االكتتاب، فترة نهاية قبل الجديدة األسهم في لالكتتاب الحقوق  ههذ ممارسة إما خيارين

 الطرح فترة في األسهم بيع حال في الربح أو االستثمارية، محفظته قيمة في االنخفاض أو للخسارة املستثمر يخضع أن يمكن الحقوق 

 واألسهم الحقوق  وتداول  إدراج آلية عن الكاملة التفاصيل مراجعة املستثمرين على يجب يوبالتال. الطرح سعر من أعلى بسعر املتبقي

 . )كاملين وإدراك وعي على استثماري  قرار أي استناد من للتأكد وذلك فيها، املؤثرة العوامل بجميع واإلملام عملها، وطريقة الجديدة
ً
 فضال

 (.النشرة هذه في" وشروطه الطرح وأحكام باألسهم املتعلقة املعلومات( "13) القسم راجع

 ملخاطر املتعلقة بعدم نشر القوائم واملعلومات املاليةا  

صدر إعداد قوائمه املالية األوليلطبقا للمادة الثالثة والستون من قواعد طرح األوراق املالية واال
ُ
ة وفحصها تزامات املستمرة : يجب على امل

 ملعايير املحاسبة واملراجعة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن يفصح عنها للجمهور خالل فترة ال تتجاوز 
ً
 30وفقا

 مل
ً
عايير املحاسبة يوما من نهاية الفترة املالية التي تشملها تلك القوائم. كما يجب على املصدر إعداد قوائمه املالية السنوية ومراجعتها وفقا

واملراجعة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن يفصح عن هذه القوائم وأن يفصح عنها للجمهور خالل فترة ال 

يميا يوما تقو  21تتجاوز ثالثة أشهر من نهاية الفترة املالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويجب على املصدر خالل مدة ال تقل عن 

قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للمصدر. وطبقا للمادة السادسة والثالثون من قواعد اإلدراج فإنه يجوز للسوق املالية 

السعودية تعليق تداول األوراق املالية للمصدر عند عدم التزام املصدر باملواعيد املحددة لإلفصاح عن معلوماته املالية الدورية وفق 

(أشهر من دون أن يتخذ املصدر إجراءات مناسبة لتصحيح 6التنفيذية ذات العالقة وإذا استمر تعليق تداول األوراق املالية مدة ) اللوائح

ل ذلك التعليق فيجوز للهيئة إلغاء إدراج أوراقه املالية وفي حال تم تعليق تداول األوراق املالية للمصدر سوف يؤثر ذلك سلبيا على إكما

   وبالتالي على وضع الشركة املالي وتوقعاتها املستقبلية. عملية الطرح
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 أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية 

 الشركة عن نبذة 

كمؤسسة فردية تحت مسمى "مصنع «( شركة صدر»أو « الشركة»بدأت شركة صدر للخدمات اللوجستية )ويشار إليها فيما بعد بـ

( وتاريخ  1131012302 الصمعاني، وتم قيدها في السجل التجاري رقم )الصمعاني للصناعات املعدنية " لصاحبها محمد عبدهللا

 ( مائة ألف ريال سعودي.  100,000م( برأس مال قدره )31/01/1994ه )املوافق 20/08/1414

م( تم تحويل املؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم شركة مصنع 04/01/2016ه )املوافق 23/03/1437بتاريخ 

ه )املوافق 15/01/1438( ستة ماليين وخمسمائة ألف ريال سعودي. بتاريخ 6،500،000اني للصناعات املعدنية برأس مال قدره )الصمع

م( تم تحويل 03/11/2016ه )املوافق 03/02/1438( بتاريخ 26م( بناء على قرار الشركاء وبموجب القرار الوزاري رقم )ق/16/10/2016

ت املعدنية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة سعودية مساهمة مقفلة برأس مال قدره شركة مصنع الصمعاني للصناعا

درجت أسهم الشركة في السوق املوازية "نمو" 26/02/2017ه )املوافق 29/05/1438( تسعة ماليين ريال سعودي.  في 9،000،000)
ُ
م( أ

ن ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي، ويمثل عدد األسهم التي تم (إحدى عشر مليو 11,250,000وبدأ التداول فيها، برأس مال قدره )

( مائتان وخمسة وعشرون ألف سهم عادي بقيمة اسمية 225،000االكتتاب بها من قبل املستثمرين املؤهلين من خالل عملية الطرح )

ح. بناًء على قرار الجمعية العامة غير % من رأس مال الشركة بعد الطر 20( عشر رياالت سعودية للسهم الواحد، والتي تشكل نسبة 10)

تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس املال من  (م19/04/2017املوافق) ه22/07/1438 العادية املنعقدة في 

 (إحدى عشر مليون ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي. بتاريخ11,250,000( تسعة ماليين ريال سعودي، إلى )9،000،000)

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية 11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439

(إحدى عشر مليون 11,250,000)أسهم منحة( للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل ثالثة أسهم مملوكة، بحيث تكون الزيادة من )

( مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف سهم عادي عادي بقيمة اسمية 1،125،000عودي، مقسم إلى )ومائتان وخمسون ألف ريال س

( خمسة عشر مليون ريال سعودي، مقسم 15،000،000( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة )10قدرها )

وفي  ( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.10( مليون وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )1،500،000إلى )

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم 25/06/2020ه )املوافق 04/11/1441

مسمائة ( مليون وخ1،500،000( خمسة عشر مليون ريال سعودي، مقسم إلى )15،000،000مجانية )أسهم منحة( للمساهمين من )

( خمسة 25،000،000( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة )10ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )

( عشرة رياالت 10( مليونين وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )2،500،000وعشرون مليون ريال سعودي، مقسم إلى )

م( تم اإلعالن عن تغيير اسم الشركة 14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442مة بالكامل. بتاريخ سعودية للسهم الواحد مدفوعة القي

م( حيث تمت املوافقة 29/10/2020ه )املوافق 12/03/1442وفقا ملا تمت املوافقة عليه بالجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 

لقة باسم الشركة من شركة مصنع الصمعاني للصناعات املعدنية إلى شركة على تعديل املادة الثانية من نظام الشركة األساس املتع

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على 01/12/2021ه  )املوافق 26/04/1443صدر للخدمات اللوجستية. وبتاريخ 

( مليونين وخمسمائة ألف 2،500،000( خمسة وعشرون مليون ريال سعودي، مقسم إلى )25،000،000زيادة رأس مال الشركة من )

( مائة وخمسة 175،000،000( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة )10سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )

( عشرة 10( سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )17،500،000وسبعون ريال سعودي، مقسم إلى )

 ودية.رياالت سع

الرمز  7227مبنى  26املدينة الصناعية األولى شارع  -يقع مقر املركز الرئيس للشركة في مدينة بريدة، وعنوانه طريق امللك عبد العزيز 

 اململكة العربية السعودية. 1364ص.ب :  51431البريدي :
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 تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها 

 مصنع" مسمى تحت فردية كمؤسسةم( 31/01/1994ه )املوافق 1414ستية في عام تأسست شركة صدر للخدمات اللوج 

( مائة ألف ريال سعودي وتم قيدها 100،000برأس مال قدره ) الصمعاني عبدهللا محمد لصاحبها"  املعدنية للصناعات الصمعاني

 ه. 20/08/1414( بتاريخ 1131012302في السجل التجاري بمدينة بريدة برقم )

م( تم تحويل املؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم شركة مصنع 04/01/2016ه )املوافق 23/03/1437 بتاريخ 

 ( ستة ماليين وخمسمائة ألف ريال سعودي. 6،500،000الصمعاني للصناعات املعدنية برأس مال قدره )

( بتاريخ 26ب القرار الوزاري رقم )ق/م( بناء على قرار الشركاء وبموج16/10/2016ه )املوافق 15/01/1438بتاريخ  

م( تم تحويل شركة مصنع الصمعاني للصناعات املعدنية من شركة ذات مسؤولية 03/11/2016ه )املوافق 03/02/1438

 ( تسعة ماليين ريال سعودي. 9،000،000محدودة إلى شركة سعودية مساهمة مقفلة برأس مال قدره )

درجت أسهم الشركة في السوق املوازية "نمو" وبدأ التداول فيها، برأس مال قدره 26/02/2017ه )املوافق 29/05/1438في  
ُ
م( أ

(إحدى عشر مليون ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي، ويمثل عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبل 11,250,000)

( عشر رياالت 10سهم عادي بقيمة اسمية )( مائتان وخمسة وعشرون ألف 225،000املستثمرين املؤهلين من خالل عملية الطرح )

 % من رأس مال الشركة بعد الطرح.20سعودية للسهم الواحد، والتي تشكل نسبة 

تمت موافقة الجمعية العامة غير  (م19/04/2017املوافق) ه22/07/1438 بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية املنعقدة في  

 (إحدى عشر مليون ومائتان وخمسون 11,250,000)( تسعة ماليين ريال سعودي، إلى 9،000،000)العادية على زيادة رأس املال من 

 ألف ريال سعودي.

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح 11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439بتاريخ  

د مجاني لكل ثالثة أسهم مملوكة، بحيث تكون الزيادة من أسهم مجانية )أسهم منحة( للمساهمين بواقع سهم واح

( مليون ومائة وخمسة وعشرون 1،125،000ألف ريال سعودي، مقسم إلى ) (إحدى عشر مليون ومائتان وخمسون 11,250,000)

( 15،000،000( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة )10ألف سهم عادي عادي بقيمة اسمية قدرها )

( عشرة 10( مليون وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )1،500،000خمسة عشر مليون ريال سعودي، مقسم إلى )

 رياالت سعودية للسهم الواحد.

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق 25/06/2020ه )املوافق 04/11/1441وفي  

( 1،500،000( خمسة عشر مليون ريال سعودي، مقسم إلى )15،000،000هم مجانية )أسهم منحة( للمساهمين من )منح أس

( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة 10مليون وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )

( مليونين وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة 2،500،000( خمسة وعشرون مليون ريال سعودي، مقسم إلى )25،000،000)

 ( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.10اسمية قدرها )

م( تم اإلعالن عن تغيير اسم الشركة وفقا ملا تمت املوافقة عليه بالجمعية العامة 14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442بتاريخ  

م( حيث تمت املوافقة على تعديل املادة الثانية من نظام 29/10/2020ه )املوافق 12/03/1442 غير العادية للشركة بتاريخ

 الشركة األساس املتعلقة باسم الشركة من شركة مصنع الصمعاني للصناعات املعدنية إلى شركة صدر للخدمات اللوجستية.

غير العادية للمساهمين على زيادة رأس مال الشركة م( وافقت الجمعية العامة 01/12/2021)املوافق  ه 26/04/1443وبتاريخ  

( مليونين وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة 2،500،000( خمسة وعشرون مليون ريال سعودي، مقسم إلى )25،000،000من )

 ريالخمسة وسبعون ( مائة و 175،000،000( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة )10اسمية قدرها )

( عشرة رياالت 10سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )وخمسمائة ألف  مليون  سبعة عشر( 17،500،000سعودي، مقسم إلى )

 سعودية.
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 األنشطة الرئيسية للشركة 

 ه، وتتمثل أنشطة الشركة في:20/08/1414( وتاريخ 1131012302السجل التجاري رقم )تمارس الشركة نشاطها بموجب 

 ية.صناعة املنصات الخشب -

 صناعة وحدات الهياكل الحديدية الجاهزة. -

 صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع بالطرق أو الكبس أو السبك والدلفنة. -

 صناعة األثاث لكافة األغراض من البالستيك واللدائن. -

ه؛ 14/01/1445نتهي بتاريخ ه الذي ي02/05/1442( بتاريخ 421102109011وبموجب ترخيص وزارة الصناعة والثروة املعدنية رقم )

 (.2511فإن النشاط الرئيس ي للشركة هو صنع املنتجات املعدنية اإلنشائية )

 وتتمثل أنشطة الشركة كما في نظامها األساس ي في:

 الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية. -

 التشييد والبناء. -

 النقل والتخزين والتبريد. -

 خدمات األخرى.خدمات املال واألعمال وال -

 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية. -

 التجارة. -

 تقنية املعلومات. -

 األمن والسالمة. -

 الزراعة والصيد. -

 املناجم والبترول وفروعها. -

 الكهرباء والغاز واملاء وفروعه. -

نظام الشركات، واألحكام وللشركة أن تباشر جميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها، وتمارس الشركة أنشطتها وفًقا ل

 واألنظمة واللوائح السارية في اململكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.

يد وتمارس الشركة أنشطتها من خالل مصنعها الرئيس بمدينة بريدة، ومقرها الرئيس في الرياض وفروعها في مدينتي الدمام وبريدة، )ملز 

 راجع 
ً
 .( "املعلومات القانونية"(10قسم )من املعلومات فضال

 الشركة رؤية 

هدف إلى تقديم أفضل الحلول ت. و هافي منتجاترائدة كون تالتجارية وأن  هالترسيخ عالمت هاوقيم هامن خالل خبرات ةاهدالشركة جسعى ت

 في مجال التخزين واملناولة من خالل اإللتزام الصارم بمعايير الجودة والصحة والسالمة.ها الئلتلبية احتياجات عم

 الشركة رسالة 

في سوق الخليج و الشرق  هافي مجال رائدةكون تتوفير أفضل الحلول في أنظمة التخزين و املناولة لتحقيق املعايير الدولية للجودة و أن 

 األوسط.

 الشركة استراتيجية 

  سع الجغرافي على مستوى اململكةالتو 

 النمو من خالل التوسع في الخدمات واملنتجات 
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  وصول إلى العميل عبر جميع القنوات 

 فهم احتياجات العميل وخدمته بالشكل املطلوب 

 توفير الحلول املتكاملة للمستودعات والخدمات اللوجستية 

 للشركة التنافسية وامليزات القوة نواحي 

 التوريد على حسب احتياج العميل املرونة في مواعيد  

 تنوع املوردين داخل اململكة أو من الخارج  

 سنة بمجال تصنيع األرفف 12 العالمة التجارية في السوق حيث أنها تعمل منذ أكثر من  

 تلبية احتياجات العمالء بمجموعة كبيرة من املنتجات والتصاميم املرنة التي تتناسب مع احتياجاتهم 

 

 لكباراملساهمون ا 

 يوضح الجدول أدناه امللكية املباشرة للمساهمين الكبار كما في تاريخ هذه النشرة:

 املساهمون الكبار(: 2) رقم الجدول 

 عدد األسهم امللكية املساهم م

 425،000 %17 محمد عبدهللا عبدالكريم الصمعاني 1

 288،000 %11.52 بندر محمد عبدهللا الصمعاني 2

 151،500 %6.06 عبدهللا محمد عبدهللا الصمعاني 3
 املصدر: الشركة 

 فروع الشركة 

تقوم الشركة بتقديم وتسويق منتجاتها الصناعية وخدماتها املختلفة من خالل مركزها الرئيس في مدينة بريدة، وفروعها في مدينة 

 الدمام، والرياض، وبريدة، وفيما يلي تفاصيل الفروع:

 فروع الشركة (: 3) رقم لجدول ا

 املدينة اسم السجل م
رقم السجل 

 التجاري 
 تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار النشاط

1 

شركة مصنع 

الصمعاني 

 للصناعات املعدنية

 2050115434 الدمام
تجارة الجملة والتجزئة في 

 األرفف والطبليات

08/05/1439

)املوافق  ه

25/01/2018

 م(

ه 08/05/1443

)املوافق 

 م(12/12/2021

2 

شركة مصنع 

الصمعاني 

 للصناعات املعدنية

 1131035610 بريدة

استيراد مواد ومعدات صناعية 

واستيراد صوميل وأرفف 

معدنية ومستلزمات مواد انتاج 

واستيراد رافعات شوكية يدوية 

 وأخشاب

12/07/1432

 ه

)املوافق 

14/06/2011

 م(

ه 09/09/1443

)املوافق 

 م(10/04/2022
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3 

شركة مصنع 

الصمعاني 

 للصناعات املعدنية

 1131023051 بريدة

مقاوالت عامة للمباني صيانه 

ونظافة وترميم املباني واألعمال 

الجبسية والديكور للمباني 

وأعمال شبكات املياه والصرف 

 الصحي

02/02/1428

ه )املوافق 

20/02/2007

 م(

ه 09/09/1443

)املوافق 

 م(10/04/2022

4 

شركة مصنع 

الصمعاني 

 للصناعات املعدنية

 1010947309 الرياض

البيع بالجملة ملنتجات اللحوم، 

البيع بالجملة ملنتجات 

األسماك، البيع بالجملة 

ملنتجات القهوة والشاي، البيع 

بالجملة لألغذية واملشروبات، 

 مخازن املواد الغذائية املجمدة.

27/06/1439

ه )املوافق 

15/03/2018

 م(

ه 27/06/1443

)املوافق 

 م(30/01/2022

 املصدر: الشركة 

 الشركات التي تمتلك فيها الشركة حصص أو أسهم 

 ال تمتلك الشركة أي استثمارات في شركات سواًء داخل اململكة أو خارجها، وال تمتلك الشركة أي شركة تابعة لها.

 انقطاع األعمال 

ا في الوضع املالي خالل الـ )لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الش
ً
 ( شهًرا األخيرة.12ركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيًرا ملحوظ

 املوظفون والسعودة 

كما في تاريخ هذه النشرة، فإن نطاق الشركة في تصنيف نطاقات هو )أخضر مرتفع(، وبموجب شهادة السعودة الصادرة عن وزارة املوارد 

 (؛ فإن الشركة قد حققت نسب التوطين املطلوبة منها.20002107000420ه برقم )18/12/1442البشرية بتاريخ 

 اإلدارة

 م2021مارس  31 م2020 م2019 م2018

 السعوديين
غير 

 السعوديين
 السعوديين

غير 

 السعوديين
 السعوديين

غير 

 السعوديين
 السعوديين

غير 

 السعوديين

 0 2 0 2 0 2 0 2 اإلدارة التنفيذية

 5 4 4 4 4 5 4 4 اليةاإلدارة امل

 1 4 1 4 1 4 1 4 إدارة الجودة

 0 12 0 11 0 8 0 8 إدارة املوارد البشرية

 2 8 3 8 3 4 2 4 إدارة املشتريات

 10           13 10 12 10 10 10 10 إدارة التسويق

 3 3 3 3 3 3 3 3 اإلدارة الفنية

 19 2 16 2 15 1 15 1 إدارة الخشب

 3 6 3 5 3 4 3 4 إدارة املشاريع

 133 4 103 3 95 2 92 2 إدارة اإلنتاج

 1 0 1 0 0 0 0 0 اإلدارة التقنية

 اإلجمالي
42 130 43 134 54 144 58 177 

 177 198 235 
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 للشركةالهيكل التنظيمي  

 الهيكل التنظيمي 

 يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة: 

 (: الهيكل التنظيمي للشركة1) رقم الشكل 
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 مجلس اإلدارة 

 يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس إدارة الشركة:

 (: أعضاء مجلس اإلدارة:4) رقم الجدول 

 أعضاء مجلس اإلدارة

عين بتاريخ 
ُ
 (م24/08/2021 املوافق) ه16/01/1443مجلس إدارة الشركة امل

 صفة العضوية املنصب سماال 
تاريخ بداية 

 دورة العضوية
 العمر الجنسية

 األسهم اململوكة

 **مباشرة

 النسبة العدد

محمد عبدهللا 

 الصمعاني
 رئيس مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي

 غير مستقل
 %17 425،000 65 سعودي م16/09/2021

بندر محمد 

 الصمعاني

الرئيس التنفيذي 

مجلس ونائب رئيس 

 اإلدارة

 تنفيذي

 غير مستقل 
 %11.52 288،156 44 سعودي م16/09/2021

خالد سليمان عبدهللا 

 املديفر
 عضو مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي

 مستقل
 0 0 52 سعودي م16/09/2021

طارق سعد عبدالعزيز 

 التويجري 
 عضو مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي

 مستقل 
 1 42 سعودي م16/09/2021

0.00004

%  

د عبد العزيز خال

 البكري 
 عضو املجلس

 غير تنفيذي

 مستقل
 0 0 43 سعودي م16/09/2021

 املصدر: الشركة 

ي بدأت بتاريخ والت( ثالث سنوات ميالدية 3ومدتها ) للدورة الحالية م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 24/08/2021ه )املوافق 16/01/1443*وافقت الجمعية العامة للشركة في اجتماعها املنعقد في 

 م..2024سبتمبر  15م، وتنتهي بتاريخ 2021سبتمبر   16

 ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة. **

ينص  وتلتزم الشركة بنظام الشركات والئحة الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق املالية، حيث أن النظام األساس ي للشركة

على أن عدد أعضاء املجلس يجب أن يكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية ملدة ال تزيد على ثالث سنوات. كما تبين 

( من الئحة الحوكمة التي تلزم الشركات املدرجة بأن تكون أغلبية أعضاء املجلس من 16الئحة حوكمة الشركة التزام الشركة باملادة )

 . )التنفيذين وبأن ال يقل عدد أعضائه املستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء املجلس )أيهما أكثر األعضاء غير

 

 لجان الشركة 

 فيما يلي وصف للجان الشركة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين لكل لجنة:

 لجنة املراجعة  

ه 16/01/1443بتاريخ ة من قبل الجمعية العامة )العادية( املنعقدة ( أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء لجنة املراجع3تتشكل لجنة املراجعة من ثالثة )

سبتمبر   16والتي بدأت بتاريخ ( ثالث سنوات ميالدية 3ومدتها ) للدورة الحاليةم( على تشكيل لجنة املراجعة 24/08/2021)املوافق 

 :النشرة هذه تاريخ في كما جعةاملرا لجنة أعضاء التالي الجدول  ويوضحم، 2024سبتمبر  15م، وتنتهي بتاريخ 2021
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 (: أعضاء لجنة املراجعة 5) رقم الجدول 

 املنصب االسم

 عضو مجلس إدارة مستقل خالد سليمان املديفر

 عضو مجلس إدارة مستقل طارق بن سعد التويجري 

 عضو مالي من خارج املجلس يزيد بن حسام الهياف
 ة املصدر: الشرك

 ملخص مسؤوليات ومهام لجنة املراجعة:

تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، 

 وتشمل مهام اللجنة حسب ما ورد في دليل الحوكمة الخاص بالشركة على ما يلي:

 التقارير املالية: .أ

وائم املالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان دراسة الق .1

 نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة  -بناًء على طلب مجلس اإلدارة-إبداء الرأي القني  .2

وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املالي للشركة وأدائها ونموذج عملها ومفهومة 

 واستراتيجيتها. 

 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية. .3

زام في الشركة أو مراجع البحث بدقة في أي مسائل يصيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلت .4

 الحسابات.

 التحقق من التقديرات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها. .5

 

 املراجعة الداخلية: .ب

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة. .1

 تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة  .2

؛ للتحقق من توافر -إن وجدت –الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة  .3

فعلى اللجنة تقديم توصيتها  املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء االعمال واملهام املنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي،

 إلى املجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

 التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أ إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي واقتراح مكافأته. .4

 

 مراجع الحسابات: .ت

م أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقيي .1

 ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

 فنية أو إدارية تخرج عن نطاق  .2
ً

التحقق من استقالل مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماال

 أعمال املراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

 لشركة.اإلجابة على استفسارات مراجع حسابات ا .3

 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. .4
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 ضمان االلتزام: .ث

 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.  .1

 ت العالقة.التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذا .2

مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس  .3

 اإلدارة.

 رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها. .4

 

 فيذيةاإلدارة التن 

 يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة:

 (: اإلدارة التنفيذية6) رقم الجدول 

 العمر الجنسية تاريخ التعيين املنصب االسم

 األسهم اململوكة

 مباشرة
غير 

 مباشر*****

 النسبة العدد النسبة العدد

 بندر محمد عبدهللا

 الصمعاني
 - - %11.52 288،000 44 سعودي م14/03/2021 العضو املنتدب

عبدالرحمن إبراهيم 

 حمد الهدلق
 0 0 0 0 31 سعودي م14/03/2021 الرئيس التنفيذي

أحمد مصطفى 

 مصطفى قرطام
 0 0 0 0 39 مصري  م18/04/2012 الرئيس املالي التنفيذي

 0 0 0 0 35 هندي م01/12/2019 مسئول إدارة الجودة محمد رحمة هللا

 0 0 0 0 24 سعودي م15/09/2019 أخصائي املوارد البشرية مها بنت فهد بن نفيسه

 محمد سيداحمد

 سيداحمد
 0 0 0 0 62 سوداني م08/03/2021 مسؤول إدارة املشتريات

 عبداللطيف احمد

 حبيب امين
 0 0 0 0 40 مصري  م16/10/2010 مدير إدارة التسويق

 لحسانينا محمد احمد

 الحلو
 0 0 0 0 33 مصري  م25/10/2014 مدير اإلدارة الفنية

 حسن محسن تامر

 نصير
 0 0 0 0 39 مصري  م15/09/2018 مدير إدارة الخشب

 محمد عبدهللا رامى

 عيس ى
 0 0 0 0 36 مصري  م12/12/2019 مدير إدارة املشاريع

 0 0 0 0 32 انيباكست م02/04/2014 مسئول إدارة اإلنتاج ارسالن صديق ارسالن

وائل ابو الحسن شاذلى 

 ابو الحسن
 0 0 0 0 35 مصري  م01/03/2020 مدير اإلدارة التقنية

 املصدر: الشركة 
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 تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

لى لجنة الترشيحات واملكافآت. تقع مسؤولية اقتراح التعويضات واملكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ع

ويوضح الجدول التالي قيمة الرواتب واملكافآت والبدالت التي يتقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة مدراء تنفيذيين خالل الثالثة 

 أعوام املاضية:

 لتنفيذيين(: مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار ا7) رقم الجدول  

 بالرياالت السعودية
 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018ديسمبر 

 31السنة املالية املنتهية في 

 م2019ديسمبر 

 31السنة املالية املنتهية في 

 م2020ديسمبر 

 449,028 268،739 418،825 أعضاء مجلس اإلدارة

 1,395,494 1،317،338 1،077،230 مكافآت كبار التنفيذيين

 1،844،522 1،586،077 1،496،055 جمالياإل 

 املصدر: الشركة

 املوظفون  
 برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية الخاضعة لهذه النشرة 

 كما بتاريخ هذه النشرة، ال يوجد لدى الشركة أي برامج تخصيص أسهم ملوظفيها.

 املالترتيبات تشرك املوظفين في رأس  

 كما بتاريخ هذه النشرة، ال يوجد أي ترتيبات تشرك املوظفين في رأس مال الشركة.
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 املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة 
 املقدمة 

م 2018ديسمبر  31 يستند ما يلي من مناقشة وتحليل للوضع املالي ونتائج العمليات إلى القوائم املالية املدققة للشركة عن السنوات املالية املنتهية في

م، واإليضاحات املرفقة بها. وقد 2021مارس  31م باإلضافة إلى القوائم املالية املوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 2020م و2019و

م 2020م و2019م و2018يسمبر د 31قامت شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه بتدقيق القوائم املالية للشركة عن السنوات املالية املنتهية في 

م، وفًقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة 2021مارس  31وفحص القوائم املالية املوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

)املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  ملحاسبينالهيئة السعودية للمراجعين واالعربية السعودية، واملعاير واإلصدارات األخرى املعتمدة من 

 املعتمدة في اململكة العربية السعودية(.

م، 2020م و2019م و2018ديسمبر  31وهي تستند وينبغي أن تقرأ باالقتران مع القوائم املالية املدققة للشركة عن السنوات املالية املنتهية في 

القوائم ”م، واإليضاحات املرفقة بها )يشار إليها فيما يلي باسم2021مارس  31ة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في والقوائم املالية املوجزة غير املدقق

رفقة في هذه النشرة“( املالية
ُ
  .امل

شأنها أن تؤثر  ال تمتلك شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه وال أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة أي حصة أو مصلحة من أي نوع في الشركة من

ات للشركة على استقالليتها، كما وأعطت موافقتها الكتابية ولم تتراجع عنها فيما يتعلق بنشر إسمها وشعارها وإفادتها في هذه النشرة كمراجع حساب

 عن الفترات املذكورة أعاله.

على خالف ذلك، وتم تقريب املبالغ إلى أقرب عدد صحيح،  ُيرجى العلم بأن األرقام املعروضة بجداول هذا القسم هي بالريال السعودي، ما لم ينص

بة إلى أقرب رقم عشري، ولذلك قد ال يعطي حساب النسبة املئوية للزيادة / النقص باستخدام األرقام املوجود ة في الجداول كما أن النسب املئوية مقرَّ

 إلى ذلك، وألغراض قسم )معروضة بآالف الرياالت وتم تقريبها إلى أقرب عدد صحيح( تطابًقا تاًم 
ً
ا مع النسب املئوية املذكورة في الجداول. إضافة

م 2019م و2018ديسمبر  31مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع املالي ونتائج العمليات هذا، تم استخدام املعلومات املالية للسنوات املالية املنتهية في 

م 2019ديسمبر  31علومات املالية املقارنة املعروضة في القوائم املالية للسنوات املنتهية في م من امل2020مارس  31وفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 م، على التوالي.2021مارس  31م و2020و

يخص قد يشتمل هذا القسم على بيانات مستقبلية ذات صلة بالتوقعات املستقبلية للشركة اعتماًدا على الخطط الحالية لإلدارة وتوقعاتها فيما 

جوهري و الشركة، ونتائج عملياتها، ومركزها املالي، والذي قد ينطوي على مخاطر وتصورات غير مؤكدة. وقد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل نم

التي تمت عن النتائج التي تمت اإلشارة إليها أو تضمينها في هذه البيانات املستقبلية وذلك بسبب عوامل مختلفة وأحداث مستقبلية، بما فيها تلك 

 أخرى من هذه النشرة، السيما في قسم "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة. مناقشتها فيما يلي وفي مواضع

 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص املعلومات املالية 

 يقر  أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

ملالي في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات أنه قد تم اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية املتعلقة بالشركة وأدائها ا .1

 أو حقائق أخرى لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مضللة.

ديسمبر  31ية في أن املعلومات املالية الواردة في هذه النشرة قد تم استخراجها من القوائم املالية املوحدة املراجعة للسنوات املالية املنته .2

م واإليضاحات 2021مارس  31الثالثة أشهر املنتهية في  لفترةم باإلضافة إلى القوائم املالية املوجزة غير املدققة 2020م و2019م و2018

ة التي املرفقة بهم دون أي تغير جوهري عليها، وأنها تشمل على معلومات مالية مقدمة على أساس موحد في شكل يتفق مع القوائم املالي

 (.IFRSالدولية للتقارير املالية )تقرها الشركة سنوًيا بحسب املعايير 

أنه ليس لدى الشركة أي ممتلكات بما في ذلك أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب  .3

 .التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم املوقف املالي
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الشركة ليست على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في األعمال والوضع املالي للشركة أن  .4

 ( "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة.2باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في هذا القسم والقسم )

و اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن الشركة ليس لديها معلومات عن أي سياسات حكومية أ  .5

 .أن تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غير مباشر( في عمليات الشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في هذا القسم من هذه النشرة

شرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية لم تشهد أي تعديالت في رأس املال خالل السنوات الثالث السابقة مبا  أن الشركة .6

 .الخاضعة لهذه النشرة باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم من النشرة 

 بحق خيار كما في تاريخ هذه النشرة .7
ً

 .أنه ليس لدى الشركة أي رأس مال مشموال

م يتم إصدارها أو قروض ألجل أو قروض مضمونة برهن أو غير عدم وجود لدى الشركة أدوات دين صادرة أو قائمة أو موافق عليها ول .8

 ."" مخاطر الضمانات"2-1-4باستثناء ماتم اإلفصاح عنه في قسم " مضمونة برهن أو قروض مشمولة بضمان شخص ي

الف ما تم ال يوجد لدى الشركة أي التزامات محتملة أو ضمانات أو أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها بخ أنه

 وقسم "استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية  "" مخاطر الضمانات"2-1-4و في قسم " اإلفصاح عنه في هذا القسم

أنه ال يوجد لدى الشركة أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك البيع على املكشوف من الحسابات املصرفية، كما يقرون بعدم وجود  .9

بما في ذلك الضمان الشخص ي أو غير املشمولة بضمان شخص ي أو املضمونة برهن أو غير املضمونة برهن( أو أي التزامات ضمان )

 " مخاطر الضمانات""2-1-4في قسم " التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري باستثناء ما تم اإلفصاح عنه 

 هذه النشرة.

وباستثناء ما تم  م2020مارس  31والفترة املنتهية في  م2019ديسمبر  31ية خالل الفترة املالية املنتهية في أن الشركة تكبدت خسائر مال .10

والتجاري خالل السنوات الثالثة السابقة املباشرة  اإلفصاح عنه في هذه النشرة، ليس لدى الشركة أي تغير سلبي جوهري في الوضع املالي

إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير املحاسب القانوني  لحقوق األولية الخاضعة لهذه النشرةلتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح ا

 .حتى اعتماد نشرة االصدار

أنه باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة، لم تقدم الشركة أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي إلى  .11

دارة أو كبار التنفيذيين أو القائمين بعرض أو طرح األوراق املالية الذين حصلوا على أي من تلك الدفعات أو أي من أعضاء مجلس اإل 

املنافع خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق 

 بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

مجلس اإلدارة أو ألي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة من  ء( من هذه النشرة، ليس ألعضا31د، ما ورد في الصفحات ) خالفب .12

 الشركة. في نوعأي 

 ملخص السياسات املحاسبية الهامة 

 أهم السياسات املحاسبية املطبقة في إعداد هذه القوائم املالية للشركة تم إدراجها أدناه.

 أسس اإلعداد 

 اللتزامبيان ا (أ)

ا آخر للقياس كما هو تم إعداد القوائم املالية وفًقا ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الحاالت التي تتطلب فيها املعايير الدولية للتقرير املالي أساًس 

 ( من هذه النشرة.3-1مفصح عنها في ملخص السياسات املحاسبية الهامة رقم )

 عايير والتفسيرات التي اعتمدتها الشركةاملعايير الجديدة والتعديالت على امل (ب)

 (16تعديل على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) 19-( أثر التطبيق األولي لتخفيضات األجرة املتعلقة بجائحة كوفيد 1-)ب 
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على املعيار الدولي للتقرير املالي تعديل  19 -م، أصدر مجلس معايير املحاسبة الدولية تخفيضات األجرة املتعلقة بجائحة كوفيد 2020مايو  28في 

  19 –( عقود اإليجار كوسيلة عملية، قد يختار املستأجر عدم تقييم ما إذا كان تخفيض اإليجار املرتبط بكوفيد 16رقم )
ً

من املؤجر يعد تعديال

 19 –ناتج عن تخفيض اإليجار املرتبط بكوفيد لعقد اإليجار. يقوم املستأجر الذي يقوم بهذا االختيار بالحسابات ألي تغيير في مدفوعات اإليجار 

 لعقد اإليجار.16بنفس الطريقة التي يفسر بها التغيير بموجب املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )
ً

 (، إذا لم يكن التغيير تعديال

 استيفاء جميع الشروط التالية: وفقط إذا تم 19 –تنطبق الوسيلة العملية فقط على تخفيضات األجرة التي تحدث كنتيجة مباشرة لكوفيد 

 يماثل إلى حد كبير عوض عقد اإليجار قبل التغيير مباشرة، أو أقل منه. أن يؤدي التغيير في دفعات اإليجار إلى عوض معدل لعقد اإليجار (أ

ي تخفيض األجرة هذا م )سيستوف2021يونيو  30أن يؤثر أي تخفيض في دفعات اإليجار فقط على املدفوعات املستحقة ابتداًء في أو قبل  (ب

 ؛ و م(2021يونيو  30م وزيادة في دفعات اإليجار التي تلي 2021يونيو  30الشرط إذا أدى إلى تخفيض دفعات اإليجار في أو قبل 

 أال يكون هناك أي تغيير جوهري في الشروط واألحكام األخرى لعقد اإليجار. (ت

الهيئة السعودية للمراجعين معايير وتفسيرات املعايير الدولية للتقرير املالي الصادرة عن في السنة الحالية، طبقت الشركة التعديالت التالية على 

م. لم يكن لتطبيقها أي تأثير جوهري على 2020يناير  1واملعتمدة باململكة العربية السعودية والتي تسري لفترة سنوية تبدأ في أو بعد  واملحاسبين

 هذه القوائم املالية.اإلفصاحات أو على املبالغ الواردة في 

 الوصف تعديالت على املعيار
تطبق للسنوات التي 

 تبدأ في أو بعد
 ملخص عن التعديل

معيار املحاسبة الدولي 

( ومعيار املحاسبة 1)

 (8الدولي )

 م2020يناير  1 تعريف األهمية النسبية 

تقدم التعديالت تعريًفا جديًدا لألهمية النسبية 

ة ستعتمد على طبيعة وتوضح أن األهمية النسبي

أو حجم املعلومات، سواء بشكل فردي أو مع 

 معلومات أخرى، في سياق القوائم املالية

املعيار الدولي للتقرير 

 (3املالي )
 م2020يناير  1 تعريف األعمال

يوضح التعديل أنه لكي يتم اعتباره أعمال، يجب 

أن تتضمن مجموعة متكاملة من األنشطة 

قل، مدخالت وعملية واملوجودات، على األ

موضوعية تساهم مًعا بشكل كبير في القدرة على 

إنشاء املخرجات. عالوة على ذلك، يوضح أن 

األعمال يمكن أن توجد دون تضمين جميع 

 املدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء املخرجات.

اإلطار املفاهيمي 

 للتقارير املالية املعدل

ي تعديالت على مراجع اإلطار املفاهيم

في املعايير الدولية للتقرير املالي 

والتعريفات املحدثة ومعايير 

االعتراف للموجودات واملطلوبات 

 وتوضح بعض املفاهيم الهامة.

 م2020يناير  1

يتضمن اإلطار املفاهيمي املعدل بعض املفاهيم 

الجديدة والتعاريف املحدثة ومعايير االعتراف 

فاهيم باملوجودات واملطلوبات ويوضح بعض امل

 الهامة.

املعيار الدولي للتقرير 

( ومعيار 9( و)7املالي )

 (39املحاسبة الدولي )

 م2020يناير  1 تصحيح قياس سعر الفائدة

يتم إجراء مراجعة أساسية وتصحيح قياس سعر 

الفائدة الرئيسية على الصعيد العاملي. يشارك 

مجلس معايير املحاسبة الدولية في عملية من 

ل إرشاداته للمساعدة في انتقال مرحلتين لتعدي

 عن السعر املعروض بين 
ً
أكثر سالسة بعيدا

 البنوك.

 



  
 

39 

 املعايير والتفسيرات الجديدة املعدلة التي تم إصدارها ولم تصبح سارية بعد

التالية التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح  في تاريخ اعتماد هذه القوائم املالية، لم تقم الشركة بتطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة واملعدلة

 سارية املفعول بعد:

 الوصف تعديالت على املعيار
تطبق للسنوات 

 التي تبدأ في أو بعد
 ملخص عن التعديل

املعيار الدولي للتقرير 

 ، (4) ، (7) ، (9املالي )

( ومعيار املحاسبة 16)

 (39الدولي )

 –تصحيح قياس سعر الفائدة 

 2املرحلة 
 م2021ير ينا 1

تعدل هذه التعديالت متطلبات محاسبة التحوط 

املحددة للسماح بمواصلة محاسبة التحوط للتحوط 

املتأثر خالل فترة عدم التأكد قبل تعديل بنود التحوط 

أو أدوات التحوط املتأثرة بمعايير أسعار الفائدة 

الحالية نتيجة لإلصالحات القياسية ألسعار الفائدة 

تعديالت أيًضا متطلبات إفصاح الجارية. تقدم ال

( لعالقات 7جديدة على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

التحوط التي تخضع لالستثناءات التي أدخلتها 

 (.9التعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي )

معيار املحاسبة الدولي 

(37) 

تكلفة الوفاء  –العقود املجحفة 

 بالعقد
 م2022يناير  1

دد التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشمل تح

"التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد". تنطبق هذه 

التعديالت على العقود التي لم تفي املنشأة بها بعد جميع 

التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها 

.
ً

 املنشأة التعديالت أوال

املعيار الدولي للتقرير 

( 1، ) (9، ) (16املالي )

ومعيار املحاسبة الدولي 

(41) 

التعديالت السنوية للمعايير 

الدولية للتقرير املالي )دورة 

 ) م2020 –م 2018

 م2022يناير  1

(: يزيل التعديل 16املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

الرسم التوضيحي لسداد التحسينات على العقارات 

 املستأجرة

 

(: يوضح التعديل أنه عند 9قرير املالي )املعيار الدولي للت

في املائة" لتقييم ما إذا كان سيتم  10تطبيق اختبار "

إلغاء االعتراف بااللتزام املالي، ال تشمل املنشأة سوى 

الرسوم املدفوعة أو املستلمة بين املنشأة )املقترض( 

واملقرض. يجب تطبيق التعديل بأثر مستقبلي على 

التي تحدث في أو بعد التاريخ الذي  التعديالت والتبادالت

 تطبق فيه املنشأة التعديل ألول مرة.

 

(: يلغي التعديل مطلب معيار 41معيار املحاسبة الدولي )

( للمنشآت الستبعاد 41املحاسبة الدولي رقم )

 التدفقات النقدية للضرائب عند قياس القيمة العادلة.

 

لتعديل إعفاًء (: يوفر ا1املعيار الدولي للتقرير املالي )

إضافًيا لشركة تابعة تصبح بعد تطبيقها ألول مرة بعد 

الشركة األم فيما يتعلق بمحاسبة فرق الترجمة 

 التراكمي.
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معيار املحاسبة الدولي 

(16) 

املمتلكات واآلالت واملعدات: 

االستخدام  املتحصالت قبل

  املقصود

من بنود  تحظر التعديالت الخصم من تكلفة أي بند م2022يناير  1

املمتلكات واآلالت واملعدات أي عائدات من بيع البنود 

املنتجة قبل أن يصبح هذا األصل متاًحا لالستخدام. 

باإلضافة إلى ذلك، توضح التعديالت أيًضا معنى "اختبار 

 ما إذا كان األصل يعمل بشكل صحيح".

املعيار الدولي للتقرير 

 (3املالي )

( 3التعديل ككل حدث املعيار الدولي للتقرير املالي ) م2022يناير  1 إشارة إلى اإلطار املفاهيمي

 من 2018بحيث يشير إلى اإلطار املفاهيمي لعام 
ً

م بدال

 م.1989إطار عام 

معيار املحاسبة الدولي 

(1) 

تصنيف املطلوبات كاملتداولة أو 

 غير املتداولة

ء يوضح التعديل ما هو املقصود بالحق في إرجا م2023يناير  1

التسوية، وأن الحق في التأجيل يجب أن يكون موجوًدا 

في نهاية فترة التقرير، وأن هذا التصنيف ال يتأثر 

باحتمالية ممارسة الكيان لحق التأجيل الخاص به، 

وذلك فقط إذا كان مضمًنا املشتقات في التزام قابل 

للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية ولن تؤثر شروط 

 يفهاااللتزام على تصن

 املعايير الجديدة والتعديالت على املعايير والتفسيرات التي اعتمدتها الشركة )تتمة( 5-1

 التي تم إصدارها ولم تصبح سارية بعد )تتمة( املعايير والتفسيرات الجديدة املعدلة

 

تعديالت على 

 املعيار
 الوصف

تطبق للسنوات التي 

 تبدأ في أو بعد
 ملخص عن التعديل

 تعديالت على

املعيار الدولي 

( 10للتقرير املالي)

ومعيار املحاسبة 

 (28الدولي) 

بيع أو املساهمة في األصول بين 

املستثمر والشريك أو املشروع 

 املشترك

 

( 10تتعامل التعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي ) ال ينطبق

( مع املواقف التي يكون فيها 28ومعيار املحاسبة الدولي رقم )

أو مساهمة في األصول بين املستثمر والشركة الزميلة أو  بيع

املشروع املشترك. على وجه التحديد، تنص التعديالت على 

أن األرباح أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على 

 شركة تابعة.

 

شركة عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد ال يكون لتطبيق تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق تفسيرات وتعديالت املعايير الجديدة هذه في القوائم املالية لل

 هذه التفسيرات والتعديالت أي تأثير مادي على القوائم املالية للشركة في فترة التطبيق األولية.

 األدوات املالية 

قياس األصول والخصوم املالية مبدئًيا يتم االعتراف باألصول والخصوم املالية عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لهذه األدوات. يتم 

 بالقيمة العادلة. 

ة بالقيمة ويتم إضافة تكاليف املعاملة التي تتعلق بشكل مباشر بشراء األصول والخصوم املالية أو إصدارها )بخالف األصول املالية والخصوم املالي

خصم منها، حسب االقتضاء، عند االعتراف األولي. وإن  العادلة من خالل الربح أو الخسارة( إلى القيمة العادلة لألصول املالية
ُ
والخصوم املالية أو ت
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راف بها مباشرة تكاليف املعاملة التي تتعلق بشكل مباشر بشراء األصول املالية والخصوم املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم االعت

 .في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 األصول املالية

ا حتى تاريخ يتم تصنيف األصول املالية إلى الفئات التالية: األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، واالستثمارات املحتفظ به

ملالية ويتم تحديده في وقت االستحقاق، واألصول املالية املتاحة للبيع، القروض والذمم املدينة. يعتمد التصنيف على طبيعة وهدف األصول ا

وعمليات الشراء  االعتراف األولي. ويتم االعتراف بكل عمليات بيع وشراء األصول املالية بالطرق العادية أو عدم االعتراف بها على أساس تاريخ التعامل.

اإلطار الزمني املحدد بموجب اللوائح أو العرف في أو البيع بالطرق املعتادة هي مشتريات أو مبيعات األصول املالية التي تتطلب تسليم األصول ضمن 

 السوق.

 وألغراض القياس املستقبلي يتم تصنيف األصول املالية إلى الفئات التالية عند االعتراف األولي:

 طريقة معدل الفائدة / العائد الفعلي

وتوزيع إيرادات الفوائد/العوائد على الفترة ذات العالقة.  طريقة معدل الفائدة/العائد الفعلي هي طريقة احتساب التكلفة املطفأة ألدوات الدين

 فوعة(.معدل الفائدة/العائد الفعلي هو املعدل الذي يستخدم لخصم املبالغ النقدية املستقبلية املقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط املد

 نخفاض قيمة األصول املاليةا

الية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، لتحديد مؤشرات يتم تقييم األصول املالية، بخالف األصول امل

ت النقدية انخفاض القيمة في نهاية كل فترة إعداد التقارير. وتعتبر األصول املالية منخفضة القيمة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن التدفقا

 أثرت وذلك نتيجة وقوع حدث أو أكثر بعد التسجيل املبدئي لألصول املالية.املستقبلية املقدرة لالستثمار قد ت

تكلفتها ُيعتبر  وبالنسبة الستثمارات حقوق امللكية املتاحة للبيع، فإن االنخفاض الجوهري أو املتواصل في القيمة العادلة لألوراق املالية إلى ما دون 

 موضوعًيا على انخفاض القيمة.
ً

 دليال

 يع األصول املالية األخرى، يمكن أن يتضمن الدليل املوضوعي على انخفاض القيمة ما يلي:بالنسبة لجم

 رة أو الجهة املقابلة؛ أو صّدِّ
ُ
 مشكالت مالية كبيرة للجهة امل

 اإلخالل بالعقد، مثل التخلف عن السداد أو التقصير في سداد الفوائد أو املدفوعات الرئيسية؛ أو 

 في مرحلة اإلفالس أو إعادة التنظيم املالي؛ أو من املحتمل أن املدين سيدخل 

 .اختفاء السوق النشطة لتلك األصول املالية بسبب املشكالت املالية 

ي حتى وبالنسبة لفئات معينة من األصول املالية، مثل الذمم التجارية املدينة، فيتم تقييم األصول لتحديد االنخفاض في القيمة على أساس جماع

 لى أنها ال تنخفض بصورة منفصلة.وإن تم تقييمها ع

وقد يتضمن الدليل املوضوعي على انخفاض قيمة محفظة الذمم املدينة، خبرة الشركة السابقة في تحصيل الدفعات، والزيادة في عدد الدفعات 

عاملية واملحلية التي ترتبط بالتقصير املتأخرة في املحفظة عن متوسط فترة االئتمان املمنوحة، وكذلك التغيرات امللحوظة في الظروف االقتصادية ال

 حول الذمم املدينة.

لألصول  بالنسبة لألصول املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة، فإن حجم خسارة االنخفاض في القيمة التي تم تحقيقه هو الفرق بين القيمة الدفترية

 ائدة/العائد الفعلي األصلي لألصول املالية. والقيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مخصومة بمعدل الف
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مة الحالية بالنسبة لألصول املالية املدرجة بالتكلفة، يتم قياس حجم خسارة االنخفاض في القيمة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصول والقي

 الية مماثلة.للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مخصومة بمعدل العائد الحالي السوقي ألصول م

ارية يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصول املالية من خالل خسارة االنخفاض في القيمة بشكل مباشر لجميع األصول املالية باستثناء الذمم التج

تحصيل، يتم املدينة حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية من خالل استخدام حساب مخصص. وعندما تعتبر الذمم التجارية املدينة غير قابلة لل

 تخفيضها مقابل حساب املخصص. وتقيد املبالغ املستردة الالحقة للمبالغ املشطوبة سابًقا مقابل الحساب املخصص. ويتم تسجيل التغيرات في

 القيمة الدفترية للحساب املخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

تكلفة املطفأة، إذا انخفضت خسارة االنخفاض في القيمة، في فترة الحقة، وكان من املمكن ربط االنخفاض بالنسبة لألصول املالية التي يتم قياسها بال

بشكل موضوعي بحدث وقع بعد تسجيل انخفاض القيمة، فإنه يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة املسجلة سابًقا من خالل قائمة الربح أو 

ذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لالستثمار، في تاريخ عكس االنخفاض في القيمة، ما لو كانت عليه الخسارة والدخل الشامل اآلخر إلى الحد ال

 التكلفة املطفأة لو لم يتم تسجيل االنخفاض في القيمة.

 استبعاد األصول املالية

صل أو عندما تقوم بتحويل األصول املالية وعلى تقوم الشركة باستبعاد األصول املالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األ 

 نحٍو فعلي كافة املخاطر واملزايا مللكية األصول إلى طرف آخر. 

يل حصتها إن لم تقم الشركة فعلًيا بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا امللكية واستمرت في السيطرة على األصول املحولة، تقوم الشركة بتسج

 صول وااللتزامات ذي الصلة للمبالغ التي قد تضطر لسدادها. املحتفظ بها في األ 

 
ً
تعترف  إذا احتفظت الشركة فعلًيا بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصول املالية املحولة فإن الشركة تستمر باالعتراف باملوجودات املالية وأيضا

 باالقتراض املضمون مقابل العائدات املستلمة.

ة بأكملها، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصول ومجموع املقابل املستلم والذمم املدينة واملكاسب أو الخسائر املتراكمة عند استبعاد األصول املالي

سجل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
ُ
 التي تم تسجيلها في اإليرادات الشاملة األخرى واملتراكمة في حقوق امللكية ت

 عندما تبقي الشركة خيار إلعادة شراء جزء من أصل محول(، فإن الشركة تخصص القيمة الدفترية عند استبعاد أصل 
ً

مالي ليس بأكمله )مثال

ة النسبية السابقة لألصل املالي بين الجزء الذي واصلت االعتراف به تحت املشاركة املستمرة والجزء الذي لم يعد معترف به على أساس القيم العادل

بتاريخ التحويل. والفرق بين القيمة الدفترية املخصصة إلى الجزء الذي لم يعد معترف به ومبلغ املقابل املستلم للجزء الذي لم يعد لتلك األجزاء 

دخل معترف به وأي ربح او خسارة تراكمية مخصصة له والذي تم االعتراف به في دخل شامل آخر يتم االعتراف به في قائمة الربح أو الخسارة وال

لذي ل اآلخر. واألرباح والخسائر التراكمية التي تم االعتراف بها في دخل شامل آخر يكون مخصص بين الجزء الذي يستمر االعتراف به والجزء االشام

 لم يعد معترف به على أساس القيم العادلة النسبية لتلك األجزاء.   

 املطلوبات املالية وأدوات حقوق امللكية

 حقوق امللكية التصنيف كمطلوبات مالية أو 

لترتيبات يتم تصنيف املطلوبات املالية وأدوات حقوق امللكية الصادرة من قبل الشركة على أنها إما مطلوبات مالية أو حقوق ملكية وفًقا ملضمون ا

 التعاقدية وتعريفات املطلوبات املالية وأدوات حقوق امللكية.

 أدوات حقوق امللكية

ت حصة متبقية في أصول أي كيان بعد خصم كافة املطلوبات الخاصة بها. ويتم تسجيل أدوات حقوق امللكية أداة حقوق امللكية هي أي عقد يثب

 الصادرة عن الشركة باملتحصالت املستلمة بعد خصم تكاليف اإلصدار املباشرة.
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 املطلوبات املالية 

صنف املطلوبات املالية إما على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خال
ُ
ل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر أو "املطلوبات املالية ت

 األخرى". 

 املطلوبات املالية األخرى 

املطفأة باستخدام يتم قياس املطلوبات املالية األخرى )بما في ذلك القروض والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى( مبدئًيا وفعلًيا بالتكلفة 

 دة/ العائد الفعلية.طريقة الفائ

لصلة. تعد طريقة الفائدة/ العائد الفعلية إحدى طرق حساب التكلفة املطفأة للمطلوبات املالية وتخصيص مصروفات الفوائد على مدى الفترة ذات ا

كافة الرسوم والنقاط املدفوعة  وإن معدل الفائدة/ العائد الفعلي هو املعدل الذي يخصم بدقة املدفوعات النقدية املستقبلية املقدرة )بما في ذلك

املتوقعة أو املستلمة والتي تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، وتكاليف املعامالت، واألقساط أو الخصومات األخرى( على مدى الفترة 

 .للمطلوبات املالية، أو )عند االقتضاء( فترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفترية عند التسجيل املبدئي

 استبعاد املطلوبات املالية

بين القيمة تقوم الشركة باستبعاد املطلوبات املالية فقط عندما يتم الوفاء بالتزامات الشركة أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها. ويتم تسجيل الفرق 

 دخل الشامل اآلخر. الدفترية للمطلوبات املالية املستبعدة واملقابل املدفوع واملستحق في قائمة الربح أو الخسارة وال

 املمتلكات واآلالت واملعدات 

والحالة الالزمة يتم االعتراف بجميع املوجودات األخرى مبدئًيا بتكلفة االقتناء، بما في ذلك أية تكاليف منسوبة مباشرة إلعادة املوجودات إلى املوقع 

وجودات الحًقا بالتكلفة ناقًصا االستهالك املتراكم وخسائر االنخفاض في لتمكينها من العمل بالطريقة التي تنشدها إدارة الشركة. يتم قياس هذه امل

 القيمة املتراكمة إن وجدت.

ات واآلالت عندما يكون للمكونات الرئيسية لبنود املمتلكات واآلالت واملعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم املحاسبة عنها كبنود منفصلة في املمتلك

 واملعدات.

الك على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر واحتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة لكل يتم تحميل االسته

 بند من املمتلكات واآلالت واملعدات. وفيما يلي نسب االستهالك املقدرة للموجودات التي سيتم استهالكها:

ـــــان ــ  النسبة   بيـــ

 %15 - ٪ 5 باتمبانــــي وتركي

 ٪ أو فترة اإليجار أيهما أقل 5 تحسينات على مباني مستأجرة

 ٪ 12  آالت ومعدات

 ٪ 25  سيارات

 ٪20 عدد وأدوات

 ٪ 25-15 أثاث ومفروشات

 

يرات في الظروف تشير إلى تم مراجعة املوجودات غير املتداولة فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغ

الدفترية لألصل أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجدت( بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة 

 بيع والقيمة املتبقية لالستخدام أيهما أعلى.قيمتها القابلة لالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف ال
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 ال يتم استهالك األصول قيد اإلنشاء، والتي ليست جاهزة للغرض املقصود منها.

من  يتم تحميل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. تتم رسملة مصاريف اإلصالح والصيانة التي تزيد

 أو تزيد من عمرها اإلنتاجي بشكل جوهري.قيمة األصول 

 . تتم مراجعة طريقة االستهالك وتقديرات القيمة املتبقية وتقديرات األعمار اإلنتاجية سنوًيا

تقبلية فع مسيتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود املمتلكات واملعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود منا

صالت متوقعة من االستعمال أو االستبعاد. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل )التي يتم احتسابها كفرق بين صافي متح

فيض القيمة ( في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وذلك عند التوقف عن إثبات األصل. يتم تخ االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل

 الدفترية لألصل فوًرا إلى قيمته القابلة لالسترداد في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد املقدرة له.

 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 

تحميل جميع النفقات املتعلقة باملوجودات املحددة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقًصا أية خسائر انخفاض في القيمة. يتم  يتم إظهار

دات عندما تكون التي تم تكبدها أثناء فترة اإلنشاء والتشييد إلى التركيب. يتم تحويل تكلفة املخزون إلى الفئة املناسبة من املمتلكات واآلالت واملع

 ى بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى جلب املشروع لالستخدام.جاهزة لالستخدام. وتشمل تكلفة املشروع تكاليف الشراء والتكاليف التي تعز 

 موجودات غير ملموسة  

 يتم االعتراف باألصل غير امللموس مبدئيا بالتكلفة التي تساوي القيمة العادلة للمقابل املدفوع وقت االستحواذ على األصل.

ناقًصا اإلطفاء املتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة املتراكمة. يتم احتساب تدرج املوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية املحددة بالتكلفة 

موس اإلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة األصول على مدى العمر اإلنتاجي. حاليا، لدى الشركة برنامج حاسب آلي كأصل غير مل

 سنوات.  10-7يتم إطفاءه على مدى 

 بالتكلفة ناقًصا االنخفاض في القيمة، إن وجدت. التي ليس لها عمر إنتاجيامللموسة  يتم إدراج املوجودات غير

 يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد املوجودات غير امللموسة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

 انخفاض قيمة املوجودات امللموسة وغير امللموسة

يخ كل قوائم مالية بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على وقوع هبوط في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، أو عندما تقوم الشركة بتار 

ل القيمة يكون من الضروري إجراء اختبار سنوي للتأكد من وجود هبوط في القيمة، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل، والتي تمث

ينتج من على للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة املدرة للنقد ناقصة تكاليف البيع وقيمة استخدامه، أيهما أكبر. ويتم تحديدها ألصل فردي ما لم األ 

م تخفيضها األصل تدفقات نقدية واردة تعتبر مستقلة بشكل كبير عن األصول األخرى أو مجموعات األصول. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل يت

معدل الخصم  إلى القيمة القابلة لالسترداد. وعند تقدير القيمة الحالية، تخصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام

 زمة لألصل.ملا قبل الضريبة )ما قبل الزكاة/ الضريبة( والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املال 

ت تقوم الشركة باحتساب الهبوط في القيمة على أساس املوازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة منفصلة لكل وحدة من الوحدا

رات األطول، يتم املدرة للنقدية بالشركة التي خصصت إليها األصول الفردية. تغطي هذه املوازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات. وبالنسبة للفت

 احتساب معدل النمو للمدى الطويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية املستقبلية بعد فترة املوازنة.

يفة يتم إثبات خسائر الهبوط في العمليات املستمرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ضمن فئات املصاريف وبما يتماش ى مع وظ

 قيمته. األصل الذي هبطت
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إنتاجية بصرف النظر عما إذا كان هناك أي مؤشر على وجود هبوط في القيمة، تقوم الشركة أيضا باختبار األصول غير امللموسة التي ليس لها أعمار 

ويا وذلك بمقارنة محدودة )بما في ذلك الشهرة( ـ واألصول غير امللموسة التي لم تصبح متاحة لالستخدام بعد التأكد من وجود هبوط في قيمتها سن

ه في نفس قيمتها الدفترية مع القيمة القابلة لالسترداد. يمكن إجراء اختبار الهبوط في القيمة في أي وقت خالل فترة سنوية، شريطة أن يتم إجراؤ 

ذلك، إذا تم في األصل إثبات  الوقت كل عام. يمكن اختبار األصول غير امللموسة املختلفة للتأكد من وجود هبوط في قيمتها في أوقات مختلفة، ومع

 هذه االصول غير امللموسة خالل الفترة املالية الحالية، يتم اختبار هذا األصل امللموس قبل نهاية الفترة السنوية الحالية.

قل القيمة القابلة لالسترداد يحدد الهبوط في الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة مدرة للنقدية التي تتعلق بها الشهرة. وعندما ت

 بلية.للوحدة املدرة للنقدية عن قيمتها الدفترية، يتم إثبات خسارة الهبوط. ال يمكن عكس خسائر الهبوط املتعلقة بالشهرة في الفترات املستق

وجود دليل على أن خسائر الهبوط املثبتة وبالنسبة لألصول، عدا املذكورة أعاله يتم في نهاية فترة إعداد كل قوائم مالية إجراء تقويم للتأكد من 

درة للنقدية. سابًقا لم تعد موجودة أو انخفضت. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة امل

تخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ تاريخ يتم عكس قيد خسارة الهبوط املثبتة سابًقا فقط في حالة وجود تغير في االفتراضات املس

أو القيمة  إثبات آخر خسارة هبوط في القيمة. يعتبر عكس القيد هذا محدوًدا بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له

لم يتم إثبات خسارة الهبوط في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد  الدفترية التي كان من املفترض تحديدها، بعد خصم االستهالك، فيما لو

 هذا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

 تكلفة االقتراض 

ات يتم رسملة تكاليف التمويل للقروض التي استخدمت مباشرة لتمويل إنشاء املوجودات خالل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال تلك املوجود

التمويل"  وإعدادها لالستخدامات املحدد لها. يتم قيد تكاليف االقتراض األخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها ويتم إدراجها ضمن "تكلفة

 بقائمة الربح أو الخسارة.

 املخزون 

الغيار، وتدرج بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة  يتضمن املخزون اإلنتاج التام، اإلنتاج تحت التشغيل، املواد الخام، مستلزمات املخازن وقطع

ف األخرى، لالسترداد أيهما أقل. تتضمن التكلفة تكلفة املواد وجميع املصروفات املتعلقة مباشرة بعملية التصنيع وكذلك القدر املناسب من التكالي

واد الخام والعمالة ومصاريف اإلنتاج العامة املناسبة. يتم تحديد تكلفة بناء على القدرة التشغيلية العادية. وتشمل تكلفة املنتجات النهائية تكلفة امل

 املخزون باستخدام طريقة املتوسط املرجح.

ل تتكون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر البيع التقديري خالل السير االعتيادي لألعمال بعد خصم تكاليف اإلنتاج اإلضافية لإلكما

 ع.ومصروفات البيع والتوزي

تم تقوم الشركة بمراجعة القيمة الدفترية للمخزون بشكل منتظم، وعند الحاجة، يتم تخفيض املخزون إلى صافي القيمة القابلة لالسترداد أو ي

 تكوين مخصص للتقادم في حالة وجود أي تغيير في نمط االستخدام و / أو الشكل املادي للمخزون ذات الصلة.

 النقد وما في حكمه 

داد قائمة التدفقات النقدية يتكون بند النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق والحسابات الجارية وودائع لدى البنوك واالستثمارات وألغراض إع

بلغ نقدي األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق األصلي خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الحيازة والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى م

 دد وتخضع ملخاطر غير جوهرية للتغير في القيمة، املطلوبات تحت الطلب والسحب على املكشوف والتي يتم دفعها عند الطلب يتم خصمها.مح

   مكافأة نهاية الخدمة 

 االلتزامات قصيرة األجل
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ة وتذاكر السفر املتوقع سدادها بالكامل خالل اثني عشر إن االلتزامات املتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك املنافع غير النقدية واإلجازات املتراكم

عداد القوائم شهًرا بعد انتهاء الفترة التي يقوم فيها املوظفين بتقديم الخدمات ذات العالقة، يتم إثباتها بخصوص خدمات املوظفين حتى نهاية فترة إ

 التزامات منافع املوظفين الحالية في قائمة املركز املالي. املالية وتقاس باملبالغ املتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات. يتم عرض

 االلتزامات األخرى املتعلقة بمنافع املوظفين طويلة األجل 

لسنوية التي ال إن االلتزامات األخرى املتعلقة بمنافع املوظفين طويلة األجل )بما في ذلك مكافآت الخدمة املستمرة وإجازة الخدمة الطويلة واإلجازة ا

الحالية قع سدادها بالكامل خالل اثني عشر شهًرا بعد انتهاء الفترة التي يقدم فيها املوظفين الخدمة طويلة ذات العالقة( يتم قياسها بالقيمة يتو 

ام طريقة الوحدة للدفعات املستقبلية املتوقعة التي سيتم إجراؤها بشأن الخدمات التي يقدمها املوظفين حتي نهاية فترة إعداد القوائم املالية باستخد

الت املوظفين، االئتمانية املتوقعة، وتسجل كالتزامات غير متداولة، يتم األخذ بعين االعتبار مستويات األجور والرواتب املستقبلية املتوقعة، واستقا

ية فترة إعداد القوائم املالية على ومعدالت تقليص األيدي العاملة، وفترات الخدمة. يتم خصم املدفوعات املستقبلية باستخدام عوائد السوق في نها

يتم سندات الحكومية أو الشركات ذات الجودة العالية بشروط وعمالت تتطابق قدر اإلمكان مع التدفقات النقدية الصادرة املستقبلية املقدرة. 

 والدخل الشامل اآلخر.إثبات إعادة القياس نتيجة لتسويات التغيرات في االفتراضات اإلكتوارية في قائمة الربح أو الخسارة 

 

شهًرا على األقل بعد فترة  12تظهر االلتزامات كالتزامات متداولة في قائمة املركز املالي لم يكن لدى الشركة حق غير مشروط لتأجيل السداد ملدة 

 إعداد القوائم املالية بغض النظر عن تاريخ السداد الفعلي.

في قائمة املركز املالي املتعلقة ببرنامج املنافع املحددة ملا بعد انتهاء فترة الخدمة يمثل القيمة العادلة إن صافي األصول أو التزامات التقاعد املثبتة 

 ألصول البرنامج، إن وجدت، ناقصة القيمة الحالية اللتزام املنافع املحددة املتوقعة بتاريخ إعداد القوائم املالية.

( "مزايا 19ا لطريقة تكلفة الوحدة املتوقعة طبًقا ملعيار املحاسبة الدولي للمحاسبة رقم )يحتسب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفًق 

ت املزايا املحددة. املوظفين" مع األخذ في االعتبار نظام العمل في اململكة العربية السعودية، يتم االعتراف باملخصص بناًء على القيمة الحالية اللتزاما

لتزامات املزايا املحددة باستخدام افتراضات ملتوسط النسبة السنوية لزيادة الرواتب ومتوسط فترة عمل املوظفين يتم احتساب القيمة الحالية ال

 ومعدل الخصم املناسب. يتم احتساب االفتراضات املستخدمة على أساس ثابت لكل فترة وتعكس أفضل تقدير لإلدارة. وتحدد معدالت الخصم بناءً 

فرة عن العائدات السائدة في السوق املتوفرة حالًيا في تاريخ القوائم املالية بالرجوع إلى منحنى مقايضات أسعار العموالت على أفضل التقديرات املتو 

 في اململكة العربية السعودية أو أساس آخر، إذ ينطبق ذلك.

تقاعد املحددة إكتوارًيا في نهاية السنة املالية، بعد تم احتساب تكاليف التزامات املنافع املحددة على أساس السنة حتى تاريخه باستخدام تكاليف ال

ات في بداية تعديلها بالتقلبات املهمة التي تطرأ على السوق وبأي أحداث مهمة تقع ملرة واحدة يتم تمديد االلتزامات اإلكتوارية استناًدا لالفتراض

 فترة فإنه يجب إعادة قياس هذه االلتزامات.السنة. وفي حالة وجود تغيرات مهمة في االفتراضات أو الترتيبات خالل ال

ح أو الخسارة يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات والتغيرات في االفتراضات اإلكتوارية في الفترة التي تحدث فيها بنود الرب

ملحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة والدخل الشامل اآلخر. يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات املنافع ا

 مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر كتكاليف خدمة سابقة.

ل اآلخر بينما يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة املتعلقة بمنافع ما بعد انتهاء الخدمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشام

اإلكتوارية  يتم تسجيل الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم املستخدمة كتكاليف تمويلية. إن أية تغيرات في صافي االلتزامات نتيجة لعمليات التقويم

 والتغيرات في االفتراضات يتم إعادة قياسها في بنود الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

 خاطر إكتوارية مثل مخاطر الخصم ومخاطر الرواتب.تتعرض خطة الشركة مل

 م.2020ديسمبر  31تم إجراء آخر تقييم إكتواري للقيمة الحالية ملخصص مكافأة نهاية الخدمة في 
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 املخصصات 

موثوق ومن املحتمل  يتم االعتراف باملخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل

أفضل  أن يتطلب تدفقات خارجة ملنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام. تتم مراجعة املخصصات في تاريخ كل قائمة مركز مالي ويتم تعديلها لتعكس

 التقديرات الحالية.

 املطلوبات املحتملة 

ها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو أكثر من األحداث جميع االلتزامات املحتملة الناجمة عن أحداث سابقة والتي سوف يتأكد وجود

مثبتة  املستقبلية غير املؤكدة والتي ال تخضع لسيطرة كاملة من قبل الشركة، أو جميع االلتزامات الحالية الناجمة عن أحداث سابقة ولكنها غير

 كامنة في املنافع االقتصادية سيكون مطلوًبا لتسوية االلتزام، ( عدم وجود احتمال بأن تدفق املوارد الخارجة ال1لألسباب التالية: )

ملالية للشركة ( عدم إمكانية قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية؛ فإنه يجب تقييمها جميًعا بتاريخ كل قائمة مركز مالي واإلفصاح عنها في القوائم ا2أو )

 ضمن املطلوبات املحتملة.

 القروض 

مبدئًيا بالقيمة العادلة، بالصافي بعد تكاليف املعاملة املتكبدة. تدرج القروض الحقا بالتكلفة املطفأة. يتم االعتراف بأي فرق االعتراف بالقروض  يتم

باستخدام  بين العائدات )بالصافي من تكاليف املعاملة( وقيمة االسترداد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر على مدى فترة االقتراض

 ريقة الفائدة الفعلية.ط

 االعتراف باإليرادات 

 بيع البضائع

مبدأ أن يتم إثبات اإليرادات بمبلغ يعكس االعتبار الذي تتوقع املنشأة الحصول عليه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات للعميل. ويعتمد هذا على 

ات بالقيمة العادلة للمستلم أو املستحق، مع مراعاة شروط الدفع اإليرادات تتحقق عند التحكم بالسلعة أو نقل خدمة إلى عميل. تقاس اإليراد

صرف كمدير أو املحددة تعاقدًيا وباستثناء الضرائب أو الرسوم. يتم تقييم ترتيبات اإليرادات بناًء على معايير محددة لتحديد ما إذا كانت الشركة تت

ل االعتراف باإليرادات. في حالة عدم وجود معايير محددة، سيتم تطبيق السياسة وكيل. يجب الوفاء بمعايير االعتراف املحددة املوضحة أدناه قب

 أعاله ويتم تسجيل اإليرادات على أنها مكتسبة ومستحقة.

  إيرادات املبيعات

الخطوات الخمس وتطبيق تعترف الشركة باإليرادات عند التحكم في املنتجات املباعة والتحويالت إلى العميل، والتي سيتم النظر فيها في سياق نهج  

 شروط الشحن املعمول بها.

 حقوق االسترجاع 

عندما ينص عقد مع العميل على حق إرجاع البضاعة خالل فترة محددة، تقوم الشركة بحساب حق العودة عندما يطلب العميل ذلك ويتم استيفاء 

 الشروط التعاقدية.

 إيرادات الخدمات

مقابل املستلم أو املستحق لقاء تقديم الخدمات في سياق األنشطة االعتيادية للشركة. تظهر اإليرادات بالصافي تتمثل اإليرادات في القيمة العادلة لل

رادات بعد خصم ضرائب املبيعات/القيمة املضافة، والحسومات والخصومات. إذا كانت الشركة تقدم ائتمان بدون فوائد ملشتري فإنه يتم إثبات اإلي

  .ات املستقبليةبالقيمة الحالية للمدفوع
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تقبلية تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عندما يكون من املمكن قياس مبلغ اإليراد بشكل موثوق، أو يكون من املتوقع أن تتدفق منافع اقتصادية مس

 على املنشأة.

 توزيع التزامات األداء

يتم ذلك عندما يكون التسليم محل املشتري وتقدم خدمات  في بعض الحاالت، تحدد الشركة خدمات التوصيل على أنها منفصلة عن بيع البضائع.

 التوصيل إلى موقع املشتري. تخصص الشركة جزًءا من إجمالي سعر املعاملة لتقديم الخدمات بناًء على أفضل تقدير لخدمة مماثلة.

 التسعير املبدئي –التسعير املتغير 

متغيرة. تحدد هذه الترتيبات أن السعر املبدئي يتم تحميله على العميل في وقت نقل  قد يتم بيع بعض املنتجات في بعض األسواق بترتيبات تسعير

االت، وبغض التحكم على املنتجات بينما ال يمكن تحديد السعر النهائي للمنتجات إال بالرجوع إلى فترة زمنية تنتهي بعد ذلك الوقت. في مثل هذه الح

ألولية والنهائية، يتم تسجيل اإليرادات في وقت نقل السيطرة على املنتجات بمبلغ يمثل املبلغ النهائي النظر عن الصيغة املستخدمة لتحديد األسعار ا

 املتوقع من املقابل الذي تتلقاه الشركة.

السعر النهائي  عندما تسجل الشركة "ذمم مدينة " للسعر األولي، يجب أال تسجل التغييرات الالحقة في السعر النهائي املقّدر كإيراد حتى يتم تحديد

ياس الفعلي )طاملا أن هذه التغييرات ناتجة عن تغييرات في سعر السوق / مؤشر سعر السوق للمنتجات(. ومع ذلك، يمكن اعتبارها عند إعادة الق

 الحًقا كأصل مالي بالقيمة العادلة. قد يتم تسجيل إعادة القياس هذه كإيراد منفصل. 

ى السعر األولي مقابل اإليرادات مع تسجيل املبلغ املستحق القبض اإلضافي بموجب عقد أصل أو التزام العقد. يتم تسجيل جميع التغيرات األخرى عل

 يتم إدراج أصل أو التزام العقد هذا مقابل الذمم املدينة في الوقت الذي يتم فيه تحديد السعر النهائي الفعلي.

 مصاريف البيع والتسويق واملصاريف العمومية واإلدارية 

 من تت
ً
كلفة شتمل مصاريف البيع والتسويق واملصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف املباشرة وغير املباشرة التي ال تعتبر بشكل خاص جزءا

 االيرادات. يتم التوزيع بين تكلفة اإليرادات ومصاريف البيع والتسويق واملصاريف العمومية واإلدارية، عند الضرورة، على أساس ثابت.

 يبة القيمة املضافةضر  

 يتم إثبات اإليرادات واملصاريف واألصول بعد خصم ضريبة القيمة املضافة فيما عدا:

 وفي هذه الهيئة العامة للزكاة والدخل عندما تكون ضريبة القيمة املضافة املتكبدة بشأن شراء أصول أو خدمات غير قابلة لالسترداد من ،

 ، و;الحالة يتم إثبات ضريبة املعاملة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من بنود املصاريف، حيثما ينطبق ذلك

 .الذمم املدينة والدائنة التي تم إدراجها مع مبلغ ضريبة املعامالت 

الهيئة العامة للزكاة والدخل كجزء من الذمم املدينة أو  ع إلىيتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة املضافة القابلة لالسترداد من، أو املستحقة الدف

 الدائنة في قائمة املركز املالي.

 الزكاة  

الخسارة  وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(، تخضع الشركة للزكاة. يتم إثبات مخصص الزكاة للشركة ويحمل على قائمة الربح أو

الهيئة العامة للزكاة  تم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبلوالدخل الشامل اآلخر. وي

 والدخل في الفترة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية.

سب نظام قوانين الضريبة باململكة العربية تقوم الشركة باستقطاع ضرائب على بعض املعامالت مع األطراف املقيمين في اململكة العربية السعودية ح

 السعودية.
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على إن الشركة مؤهلة بالدرجة األولى لدفع الزكاة فقط. وحيث أن عكس فروقات التوقيت، إن وجد، ليس من املتوقع أن يكون له أي تأثير جوهري 

 ريبي مؤجل في هذه القوائم املالية.مبلغ الزكاة في املستقبل املنظور، وبالتالي لم يتم االعتراف بأي التزام أو أصل ض

 املعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية 

صرف  يتم تحويل املعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ املعامالت. يتم إثبات أرباح وخسائر

دة قياس البنود النقدية املقومة بالعملة األجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه املعامالت ومن إعا

 في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

خ املعاملة(، ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية في نهاية السنة ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية )يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في تاري

 ة العادلة.باستثناء البنود غير النقدية املقاسة بالقيمة العادلة والتي يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيم

 التقارير القطاعية 

 القطاع التشغيلي (أ)

ات ويتحمل عنها مصروفات بما في ذلك اإليرادات واملصروفات القطاع التشغيلي هو أحد مكونات الشركة والذي يقوم بأنشطة قد يحقق منها إيراد

ر حتى املتعلقة بمعامالت مع مكونات أخرى بالشركة. يتم تقييم جميع نتائج القطاعات بشكل دوري من قبل متخذ القرارات التشغيلية التخاذ القرا

 ية املتاحة بشكل منفصل.يتم اتخاذ قرارات وتقييم أداء املوارد املخصصة لكل قطاع واملعلومات املال

يصها على تتضمن نتائج القطاعات التي يتم رفعها إلى متخذ القرارات التشغيلية بنوًدا عائدة مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخص

 ت ومطلوبات الزكاة.املطلوبات ذات العالقة وموجودا أساس مناسب. مصروفات املركز الرئيس ي وتكاليف البحث والتطوير واملوجودات/

األخرى(. -الخدمات اللوجستية  –الرافعات  –خشب  –يتم تصنيع منتجات الشركة في اململكة العربية السعودية ولها قطاعات تشغيلية، )حديد 

اء قطاع الخدمات اللوجستية والذي (. باستثن8) بلغ كل قطاع الحدود الكمية املشار إليها في معيار التقارير القطاعية املعيار الدولي للتقرير املالي رقم

م وبناًء على ذلك، تم اإلفصاح 2021م في ظل عقود طويلة االجل ومن املتوقع ان يتجاوز الحدود الكمية في عام 2020بدء من الربع الثالث من عام 

 عن تقارير عن القطاعات التشغيلية في القوائم املالية املرفقة.

 القطاع الجغرافي (ب)

هو مجموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت التي تعمل في أنشطة مربحة في بيئة اقتصادية معينة خاضعة ملخاطر وعوائد القطاع الجغرافي 

 مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

 ربحية السهم 

م األساسية من صافي الربح )الخسارة( بقسمة تقوم الشركة بعرض ربحية السهم األساسية واملخفضة للسهم العادي. يتم احتساب ربحية السه

ئمة خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املنسوبة إلى املساهمين العاديين للشركة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القا

لشامل اآلخر املرتبطة باملساهمين العاديين واملتوسط السنة. يتم تحديد الربح املخفف للسهم من خالل تعديل قائمة الربح أو الخسارة والدخل ا

 املرجح لعدد األسهم العادية القائمة آلثار جميع األسهم العادية املخفضة املحتملة.

 توزيعات األرباح النقدية والتوزيعات غير النقدية للمساهمين  

د املوافقة على التوزيع، وطبًقا لنظام الشركات في اململكة العربية غير النقدية للمساهمين كمطلوبات وذلك عن يتم إثبات التوزيعات النقدية أو

واالعتراف به السعودية، تتم املوافقة على توزيعات األرباح عند املصادقة عليها من قبل املساهمين. يتم خصم املبلغ املوزع مباشرة من حقوق امللكية 

 كمطلوبات.
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 التقديرات واالفتراضات املحاسبية املهمة  

  قديرات واألحكام املحاسبية املهمةالت  (أ)

راضات التي تؤثر يتطلب إعداد القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املطبقة في اململكة العربية السعودية استخدام التقديرات واالفت

ة في تاريخ القوائم املالية واملبالغ املدرجة لإليرادات على املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات واإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات املحتمل

ها معقولة واملصروفات خالل فترة التقرير. بالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل معرفة لإلدارة باألحداث واألحداث الحالية التي يعتقد أن

 في ظل هذه الظروف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

في فترة اجعة التقديرات واالفتراضات املتعلقة بها على أساس مستمر. التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات املحاسبية يتم إظهار أثرها تتم مر 

 املراجعة والفترات املستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.

 عدم التأكد من التقديرات  (ب)

يرات وحاالت عدم التأكد واألحكام املهمة عند تطبيق السياسات املحاسبية والتي لها تأثيًرا جوهرًيا على فيما يلي معلومات حول املجاالت املهمة للتقد

 املبالغ املدرجة في القوائم املالية:

 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

من االفتراضات. إضافة لذلك، يتطلب االلتزام تعتمد القيمة الحالية لاللتزام على عدد من العوامل التي تحدد على أساس إكتواري باستخدام عدد 

يل التدفقات املحدد االفتراضات التي يجب اتخاذها للنتائج املستقبلية والتي تتضمن أساًسا زيادة في الرواتب واملزايا، ومعدل الخصم املستخدم لتحو 

 لی القیمة الدفترية لاللتزام.النقدية املستقبلية للقيمة الحالية. إن أي تغیيرات في ھذه االفتراضات سوف تؤثر ع

 لموسةتقدير العمر اإلنتاجي ومعدل االستهالك / االستهالك وطريقة االستهالك والقيم املتبقية للممتلكات واملنشآت واملعدات واألصول غير امل

إلطفاء وطريقة االستهالك والقيمة املتبقية تقوم اإلدارة بمراجعة تقديراتها لألعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك ومعدل االستهالك / ا

 املستخدمة في احتساب االستهالك في تاريخ كل تقرير على أساس االستخدام املتوقع للموجودات. وتتعلق أوجه عدم التيقن في هذه التقديرات

 بالتقادم التكنولوجي الذي قد يغير من منفعة األصول.

 مخصص الزكاة

ستحقة من قبل الشركة، تأخذ اإلدارة في االعتبار القوانين السارية وقرارات/ أحكام الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن عند تقدير الزكاة الحالية امل

 بعض القضايا السابقة.

 انخفاض قيمة املوجودات غير املالية

حدة املولدة للنقد على أساس التدفقات النقدية عند تقدير االنخفاض في القيمة، تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل أصل أو الو 

وتحديد  املستقبلية املتوقعة وتستخدم سعر الفائدة لخصمها. إن عدم التأكد من التقديرات يتعلق باالفتراضات حول النتائج التشغيلية املستقبلية

 معدل خصم مناسب.

 انخفاض قيمة املوجودات املالية

ملوجودات املالية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل كافة املبالغ يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة ا

و إعادة املستحقة وفًقا للشروط األصلية لالتفاقية. إن الصعوبات املالية الكبيرة التي تواجه العميل، وإمكانية دخول العميل في مرحلة إفالس أ

التأخر في السداد تعتبر جميعها مؤشرات على وجود دليل موضوعي لالنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية. بالنسبة الهيكلة املالية، والعجز أو 
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جماعي، ويتم للمبالغ الفردية املهمة، يتم إجراء تقييم على أساس فردي. وبالنسبة للمبالغ غير الفردية املهمة، ولكنها متأخرة، فيتم تقييمها بشكل 

 األخذ باالعتبار طول املدة الزمنية وفًقا ملعدالت االسترداد السابقة.إثبات مخصص ب

   القيم القابلة للتحقق للمخزون

د يتأثر تحقق تقوم اإلدارة بتقدير صافي القيم القابلة للتحقق للمخزون، ما األخذ في االعتبار األدلة األكثر موثوقية في وقت استخدام التقديرات. ق

 بال
ً
 .تقنية املستقبلية أو غيرها من التغيرات التي تحركها السوق والتي قد تقلل من أسعار البيع املستقبليةاملخزون مستقبال

 قياس القيمة العادلة

ات تستخدم اإلدارة تقنيات التقييم لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية )عندما ال تتوفر أسعار السوق النشطة(. ويتضمن ذلك وضع تقدير 

كن تفق مع كيفية تسعير املشاركين في السوق لألداة. وتستند اإلدارة إلى افتراضها على القوائم املالية القابلة للمالحظة قدر اإلمكان ولوافتراضات ت

. وفي تلك الحالة تستخدم اإلدارة أفضل املعلومات املتاحة. قد تختلف القيم العادلة املقدرة عن األسعار الفعل
ً
 دائما

ً
التي سيتم ية هذا ليس متوفرا

 تحقيقها في معاملة تجارية بحتة في تاريخ التقرير.

 عوامل املخاطرة  

 وتتمثل أهم املخاطر التشغيلية والتمويلية ومخاطر السوق املحتملة التي تواجه الشركة وسياسة الشركة في إدارتها فيما يلي:  

 :املخاطر التشغيلية -أ

د أولية رئيسية وهي  الحديد واالعتماد على موردين رئيسيين لهذه املواد مثل سابك وتعمل الشركة على وتتمثل أهم هذه املخاطر في االعتماد على موا

كة مخاطر تنويع مورديها داخل وخارج اململكة واعتماد سياسة شراء تضمن توافر املواد الخام الالزمة لإلنتاج في الوقت املناسب ، كما واجهة الشر 

يف الرسوم الحكومية للعمالة املرتبطة بالنشاط التشغيلي وكان للمبادرات الحكومية الخاصة بالقطاع الصناعي كبير تشغيلية تتمثل في ارتفاع تكال

 .م واألعوام التالية2020األثر في تخفيف هذه املخاطر واألعباء على الشركة خالل العام املالي 

 :املخاطر التمويلية -ب

األطراف عن الوفاء بالتزاماته املالية وتعمل الشركة على إدارة مخاطر االئتمان من خالل دراسة منح  وتتمثل في مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد

ت االئتمان وفق شروط محددة وتكوين مخصصات ملواجهة خسائر االئتمان املتوقعة، كما تنطوي املخاطر التمويلية على مخاطر القروض والتسهيال 

ت بنكية لتمويل عملياتها التشغيلية ويمثل ذلك عبئا على الشركة من حيث تكاليف التمويل أو عدم القدرة عندما ترتبط الشركة باتفاقيات تسهيال 

على سداد االلتزامات في حال استخدمت الشركة هذه التسهيالت، وتعمل إدارة الشركة على استخدام التسهيالت بالقدر الضروري مع جدولة 

 .النقدية بالشركةااللتزامات الناتجة عنها من خالل إدارة 

 :مخاطر السوق  -ت

على تقليل  وتعتبر مخاطر زيادة املنافسة ومخاطر التقلبات في أسعار املواد الخام من أهم املخاطر السوقية التي تواجه الشركة وتعمل إدارة الشركة

 أثر املنافسة من خالل التركيز على الجودة ورضا العميل وتطوير املنتجات والحلول املقدمة

 عمالء كما تعمل الشركة على دراسة أسعار السوق للمنافسين وللمواد الخام للتنبؤ باتجاهات األسعار واعتماد سياسة شراء تمكن الشركة منلل

 .مواجهة مخاطر تقلب أسعار الخامات

 :فيروس كورونا املستجد -ث

ثر لقطاعات األعمال على مستوى العالم، وقد قامت إدارة الشركة م ، تأكد ظهور فيروس كورونا املستجد، وما ترتب علیه من تأ2020في مطلع سنة 

الشركة أسوة  باتخاذ كافة التدابير واالجراءات الالزمة لحمایة الشركة والعاملين بھا واملتعاملين معھا، وعلى الرغم من تلك التحديات التي واجھتھا
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لك لقیام الشركة بتطبيق السياسات الالزمة ملواجهة األزمة بشكل جید بباقي الشركات، استمرت عمليات الشركة ولم تتأثر بشكل كبير، وذ

ة قد یؤثر واالستفادة من املبادرات واملحفزات التي قدمتها الجھات الحكومية، وال تعتقد إدارة الشركة وجود أي عامل بسبب التغير في ظروف الجائح

 قوم الشركة باإلفصاح عن أي تغيرات جوھریة مستقبال حال حدوثها.على العمليات التشغيلية للشركة خالل الفترة القادمة، وسوف ت

 نتائج العمليات 

 مؤشرات األداء الرئيسية 

م باإلضافة إلى فترة الثالثة 2020م و2019م و2018ديسمبر 31يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة للسنوات املالية املنتهية في 

 م2021مارس  31أشهر املنتهية في 

 (: مؤشرات األداء الرئيسية8الجدول رقم )

  

 ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في   
فترة الثالثة أشهر 

 مارس  31املنتهية في 

 الوحدة
 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م 2021

 45.0% 29.1% 6.3% (14.4%) % معدل نمو اإليرادات  

%284.8 (235.5%) (514.0%) (91.9%) % معدل نمو صافي )الخسارة(/ الربح    

 29.7% 27.0% 23.3% 27.3% % هامش مجمل الربح  

 6.9% 6.3% (3.7%) 2.3% % هامش )الخسارة(/ الربح من العمليات  

 4.0% 4.8% (4.5%) 1.2% % هامش صافي )الخسارة(/ الربح   

 x 0.31 (0,76) (1,03) 0.13 )الخسارة(/ ربح السهم  

 x 9.15 5.76 2.34 2.30 املوجودات املتداولة/ املطلوبات املتداولة  

 x 7.15 4.97 2.04 2.13 مجموع املوجودات/ مجموع املطلوبات  

 0.9% 3.8% (4.6%) 1.1% % العائد على املوجودات  

 1.7% 7.5% (5.8%) 1.3% % العائد على حقوق امللكية  

 أن مؤشرات األداء موضحة على شكل أرقام.  x) معلومات اإلدارة. يوضح الرمز ) ملصدر:ا 

 قائمة الدخل 

  م. 2020م و2019م و2018ديسمبر 31يوضح الجدول التالي قائمة الدخل للشركة للسنوات املالية املنتهية في 

 (: قائمة الدخل9الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

النمو املركب  زيادة / )نقص( ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 

-م2018السنوي 

 م2020

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

       اإليرادات

 17.2% 29.1% 6.3% 54,283 42,036 39,531 اإليرادات

) (32,226) (28,747) تكلفة اإليرادات 439,60 ) %12.1 %22.9 %17.4 

 16.7% 49.6% (9.0%) 14,679 9,810 10,784 مجمل الربح

 5.3% (17.0%( 33.5% (5,895) (7,102) (5,321) مصاريف بيعيه وتسويقية

 7.9% 11.1% 4.8% (4,868) (4,381) (4,182) مصاريف عمومية وإدارية

) (822) خسائر االنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية 05 ) (542) )%93.9) %984.5 (%18.8) 

 (66.9%) (69.2%) (64.4%) 49 159 447 إيرادات أخرى، صافي

 94.2% 318.8% (272.3%) 3,423 (1,564) 908 الربح / )الخسارة( من العمليات

 167.2% 923.9% (30.3%( (420) (41) (59) فوائد التزامات اإليجار

 (8.9%) (19.6%) 3.1% 415 516 500 عادلة من خالل الربح أو الخسارةأرباح من استثمارات مدرجة بالقيمة ال

 59.1% 413.8% (180.7%) 3,417 (1,089) 1,349 صافي الربح / )الخسارة( قبل الزكاة
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 (2.9%( 2.9% (8.4%( (839) (815) (889) الزكاة

 136.8% 235.5% (514.0%) 2,579 (1,904) 460 صافي ربح / )خسارة( السنة

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31صدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ملا 

م، ويعود 2019مليون ريال سعودي في عام  42.0م إلى 2018مليون ريال سعودي في عام  39.5% من 6.3شهد إجمالي اإليرادات ارتفاًعا طفيًفا وبنسبة 

% نتيجة التوسع في قاعدة عمالء الخشب ودخول عمالء جدد للشركة والتركيز على مبيعات التصنيع 61.0خشب بنسبة في مبيعات ال ذلك إلى ارتفاع

مليون ريال  54.3م إلى 2019مليون ريال سعودي في عام  42.0% من 29.1. وتابع إجمالي اإليرادات ارتفاعه بنسبة حيث تم تعيين مدير جديد للقطاع

ا االرتفاع نتيجة ارتفاع في مبيعات معدات التخزين ومبيعات الخدمات اللوجستية ومبيعات الخدمات األخرى. وضحت م. وجاء هذ2020سعودي في 

م كان نتيجة التعاقد مع شركة سيرا ) املباني 2020إدارة الشركة أن االرتفاع في مبيعات معدات التخزين وتحديًدا الرافعات الشوكية خالل عام 

وتأثر االرتفاع في  مليون ريال سعودي. 5.0م إلى 2020ت ) رافعات شوكية ( حيث وصلت مبيعات هذا التعاقد خالل عام الثالث ( لتوريد فوركلف

م 2020حيث وصلت مبيعات هذا القطاع خالل عام  املبيعات خالل العام نفسه بدخول الشركة في قطاعات جديده كقطاع الخدمات اللوجستية

دخول في قطاع اإلنشاءات الخاصة بإنشاء املخازن والثالجات، ووضحت الشركة أيًضا أن عقد شركة اليحي تحديًدا مليون ريال إلى جانب ال 4.5إلى 

 مليون ريال سعودي. 3.1وهو من ضمن قطاع الخدمات األخرى ساهم بشكل إيجابي على املبيعات خالل العام بمبلغ 

الحديد وقطاع االخشاب ومعدات التخزين والخدمات اللوجستية والقطاعات األخرى.  تتكون تكلفة اإليرادات بشكل رئيس ي من  تكلفه ايرادات قطاع

مليون  32.2مليون ريال سعودي إلى  28.7مليون ريال سعودي من  3.5% أو ما يعادل 12.1م نسبة 2019مثلت الزيادة في تكلفة اإليرادات خالل عام 

ث ساهمت في زياده قيمة تكاليف اإليرادات، وباإلضافة إلى توليفة املبيعات من القطاعات ريال سعودي وتعود الزيادة إلى زياده حجم اإليرادات حي

مليون ريال سعودي. كما سّجلت تكلفة  3.0املختلفة حيث نمت مبيعات قطاع األخشاب مما أدى إلى ارتفاع في تكلفة املبيعات لهذا القطاع بمقدار 

مليون ريال  39.6م إلى 2019مليون ريال سعودي في العام  32.2مليون ريال سعودي من  7.4ما يعادل % أو ب22.9اإليرادات ارتفاًعا إضافًيا بنسبة 

% حيث ارتفعت تكلفة اإليرادات 22.9% مما أدى إلى ارتفاع تكلفة االيرادات بنسبه 29.1م بسبب ارتفاع املبيعات بنسبة 2019سعودي في العام 

مليون ريال  5.6مليون ريال سعودي وكذلك ارتفعت تكلفة املبيعات لقطاع معدات التخزين بمبلغ  3.6لقطاع الخدمات اللوجستية الجديد بمبلغ 

 مليون ريال سعودي. 2.1سعودي وتكلفة املبيعات لقطاع الخدمات األخرى بمبلغ 

م تماشًيا مع االرتفاع في 2019م مليون ريال سعودي في عا 9.8م إلى 2018مليون ريال سعودي في عام  10.8% من 9.0انخفض مجمل الربح بنسبة 

مليون ريال 9.8مليون ريال سعودي من  4.9% أو بما يعادل 49.6م. ثم سّجل مجمل الربح ارتفاًعا بنسبة 2019تكلفة اإليرادات املسجلة خالل عام 

على من ارتفاع تكلفة اإليرادات إلى ازدياد م. وقد ساهم ارتفاع اإليرادات بنسب أ2020مليون ريال سعودي في العام 14.7م إلى 2019سعودي في العام 

% 27.0% و23.3% و27.3م مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت الشركة هامش مجمل ربح يبلغ 2020ملحوظ في هوامش مجمل الربح خالل عام 

 م، على التوالي. 2020م و2019م و2018لألعوام 

ما في حكمها. كما تضمنت مصاريف النقل والتصدير والتركيبات وعلى عموالت البيع تضمنت املصاريف البيعية والتسويقية من الرواتب واألجور و 

مليون ريال سعودي في  7.1م إلى 2018مليون ريال سعودي في عام  5.3% من 33.5والتسويق. كانت الزيادة في املصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 

% ويرجع 30.8ور وما في حكمها بسبب ارتفاع تكاليف الرواتب و االجور وما في حكمها بنسبة م ويعود ذلك الرتفاع في تكاليف الرواتب واألج2019عام 

خفضت العمالة ذلك إلى زيادة بند العمالة املؤجرة الخاصة بمقاولي الباطن للتركيبات واالعتماد عليهم نظًرا الرتفاع التكاليف الحكومية للعمالة وان

لتكاليف الحكومية للعمالة نتيجة املبادرات الحكومية إلعفاء املنشآت الصناعية من املقابل املادي للعمالة م بسبب انخفاض ا2020املؤجرة  في عام 

ات إلى زيادة وساهم أيًضا االرتفاع في تكاليف النقل والتصدير والتركيبات الناتجة من زياده تكلفة بند مصروفات الشحن الداخلي تبًعا لزيادة املبيع

 7.1مليون ريال سعودي من  1.2% أو بقيمة 17.0التسويقية في العام نفسه. ثّم انخفضت املصاريف البيعية والتسويقية بنسبة املصاريف البيعية و 

 م.2020مليون ريال سعودي في عام  5.9م إلى 2019مليون ريال سعودي في العام 

ا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان وعلى رسوم حكومية تتكون املصروفات العمومية واإلدارية بشكل أساس ي من رواتب وأجور وما في حكمه

مليون ريال سعودي في  4.4م إلى 2018مليون ريال سعودي في عام  4.2% من 4.8واشتراكات وتداول. ارتفعت املصروفات العمومية واإلدارية بنسبة 

الحكومية للعمالة والرواتب واألجور وما في حكمها وكان ذلك  الرسوم م حيث ارتبطت الزيادة في املصروفات العمومية واإلدارية بالزيادة في2019عام 
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% أو 11.1م بنسبة 2020نتيجة ارتفاع التكاليف الحكومية للعمالة وزيادة رواتب املوظفين. استمر ارتفاع املصروفات العمومية واإلدارية في العام 

دي ويرجع ذلك لالرتفاع في الرسوم الحكومية واالشتراكات وتداول ومكافآت أعضاء مليون ريال سعو  4.9مليون ريال سعودي لتصل إلى  0.5بما يعادل 

 مجلس االدارة واللجان واملصاريف األخرى بشكل عام.

الشركة تتعلق خسائر االنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية باالنخفاض في قيمة محفظة الذمم املدينة على أساس جماعي وغالًبا تتأثر بخبرة 

قتصاد حصيل الدفعات، والزيادة في عدد الدفعات املتأخرة في املحفظة عن متوسط فترة االئتمان املمنوحة، وكذلك بالتغيرات امللحوظة بظروف االبت

ات املالية العاملية واملحلية التي ترتبط بالتقصير حول الذمم املدينة. تذبذبت خسائر االنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية خالل فترة السنو 

إلى جانب جائحة كورونا مما أدى إلى التوسع اإلدارة في البيع  ةتذبذب السوق وزيادة املنافسم ويعود ذلك بسبب 2020م و2019م و2018املنتهية في 

 .اآلجل لزيادة حجم التعامالت مع العمالء وزيادة قاعدة العمالء وزيادة املبيعات

مليون ريال سعودي في عام  0.5% من 64.4طة بأنشطة الشركة الرئيسية. انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة اإليرادات األخرى هي إيرادات غير مرتب

م مدفوعة بشكل أساس ي ببنود الدخل غير املتكررة مثل التعويضات املوارد البشرية املمنوحة من 2019ألف ريال سعودي في عام  159.4م إلى 2018

ألف  49.1ألف ريال سعودي لتصل إلى  110.3% أو بمقدار 69.2تمرت اإليرادات األخرى باالنخفاض بنسبة قبل الحكومة واإليرادات األخرى. اس

 ريال سعودي متأثًرا بانخفاض اإليرادات األخرى بشكل عام. 

م، 2019عام. أما في عام م مدفوًعا بصافي اإليرادات املسجلة خالل ال2018مليون ريال سعودي في عام  0.9سجلت الشركة ربح من العمليات بمقدار 

مليون ريال سعودي نتيجة لنمو تكلفة اإليرادات واملصاريف البيعية والتسويقية بنسبة تفوق نسبة  1.6سجلت الشركة خسارة من العمليات بمقدار 

نمو في صافي   %6.3مقارنًتا ب% على التوالي 33.5% و12.1النمو في اإليرادات حيث نمت تكلفة اإليرادات واملصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 

% من 29.1مليون ريال سعودي مدفوعة بشكل رئيس ي من نمو اإليرادات بنسبة  3.4اإليرادات. عادت الشركة وسجلت ربح من العمليات بمقدار 

الربح/)الخسارة( من العمليات  م. ويرجع أيًضا لزيادة في هامش2020مليون ريال سعودي في عام  54.3م إلى 2019مليون ريال سعودي كما في عام  42.0

 م.2020% كما في عام 6.3م إلى ربح بنسبة 2019% كما في عام 3.7% ليتحول من خسارة بنسبة 269.5بنسبة 

مصنع ارتبطت فوائد التزامات اإليجار بشكل أساس ي بعقود اإليجارات التشغيلية التي تديرها الشركة ألنواع مختلفة من العقود تشمل إيجار أرض 

انخفضت  . م2017صيم وإيجار مبنى املقر الرئيس ي للشركة بالرياض باإلضافة إلى فوائد على القروض والتسهيالت التي تم الحصول عليها في عام الق

م ويعود ذلك بسبب دفع 2019ألف ريال سعودي في عام  41.0م إلى 2018ألف ريال سعودي في عام  58.8٪ من 30.3بنسبة  فوائد التزامات اإليجار

خالل  م، حيث مثلت فوائد التزامات اإليجار2018جميع املستحقات والفوائد على القروض والتسهيالت املصرفية وجميع األرصدة القائمة خالل عام 

م 2020عام خالل  (. وارتفعت فوائد التزامات اإليجار16م على فوائد من التزام إيجار على أثر تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )2019عام 

م مدفوعة بشكل رئيس ي من ارتفاع في رصيد التزام 2020ألف ريال سعودي في عام  420.2م إلى 2019ألف ريال سعودي في  41.0% من 923.9بنسبة 

 اإليجار الناتج عن إضافة التزام اإليجار الخاص بمخازن كي جي ال ومخازن القصيم. 

مليون ريال سعودي في 1.1م إلى خسارة بقيمة  2018مليون ريال سعودي في عام 1.3٪ من 180.7ة انخفض صافي )الخسارة(/ الربح قبل الزكاة بنسب

م تماشًيا مع االنخفاض في مجمل الربح والخسارة من العمليات. تأثر النمو في صافي )الخسارة(/ الربح قبل الزكاة بشكل رئيس ي من النمو 2019عام 

 في املصاريف البيعية والتشغيلية.  باإليرادات وتأثر بشكل جزئي من االنخفاض

مليون ريال سعودي 0.8م إلى 2018مليون ريال سعودي في عام 0.9ألف ريال سعودي من  74.9% أو بما يعادل 8.4انخفضت مصروفات الزكاة بنسبة 

أثر االنخفاض في مصروفات الزكاة م والتي أدت إلى تخفيض الزكاة، وكذلك ت2019م. ويعزى ذلك باألساس للخسائر املسجلة في عام 2019في عام 

تغير خالل العام نفسه بزيادة األصول الثابتة وما في حكمها وانخفاض االستثمارات مما أدي لتخفيض الوعاء الزكوي. ولم تشهد مصاريف الزكاة ل

م مدفوعة 2020ودي في عام مليون ريال سع0.8م إلى 2019مليون ريال سعودي في 0.8% من 2.9م حيث ارتفعت بنسبة 2020جوهري خالل عام 

 م.2020بارتفاع األرباح املسجلة خالل عام 

م 2018ألف ريال سعودي في عام  459.8% من ربح بقيمة  514.0شهد صافي ربح/ )خسارة( السنة تقلبات خالل األعوام الثالث، حيث انخفض بنسبة 

س ي إلى الزيادة في تكلفة اإليرادات واملصاريف البيعية والتسويقية. عاد م مدفوعة بشكل أسا2019مليون ريال سعودي في عام  1.9إلى خسارة بقيمة 
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مليون ريال  1.9مليون ريال سعودي من خسارة بقيمة  4.5% أو بمقدار 235.5م ارتفاًعا بنسبة 2020في عام  وحقق صافي ربح/ )خسارة( السنة

 وانخفاض في املصاريف البيعية والتسويقية. مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع في اإليرادات 2.6سعودي لربح بقيمة 

 

 اإليرادات من حيث القطاعات 

 م. 2020م و2019م و2018ديسمبر 31يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة من حيث القطاعات للسنوات املالية املنتهية في 

 ت(: اإليرادات من حيث القطاعا10الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 
النمو املركب السنوي 

 م2018 م2020-م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر    م 2019ديسمبر     

 (0.4%) 0.4% (1.2%) 28,105 27,993 28,318 إيرادات الحديد

 22.3% (7.1%) 61.0% 9,695 10,437 6,481 إيرادات الخشب

 ال ينطبق 703.4% ال ينطبق 6,701 834 - إيرادات معدات التخزين

 ال ينطبق ال ينطبق - 4,493 - - إيرادات الخدمات اللوجستية

 5.7% 90.8% (41.4%) 5,290 2,772 4,731 إيرادات أخرى 

 17.2% 29.1% 6.3% 54,283 42,036 39,531 اإلجمالي

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31م املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ملصدر: القوائا

والخشب ومعدات التخزين والخدمات  يمكن تصنيف نشاطات الشركة والخدمات املرتبطة بشكل عام ضمن خمس قطاعات رئيسية وهي الحديد

 مات األخرى.اللوجستية والقطاعات أخرى والتي تتمثل بالبالستيكيات والخد

يتخصص قطاع الحديد في توفير رفوف التخزين معدنية واملنصات الحديدية للتخزين والحاويات واألقفاص الحديد الصناعي والحديد التجاري. 

مالي % من إج51.8% و66.6% و71.6شكلت إيرادات قطاع الحديد النصيب األكبر من إجمالي إيرادات الشركة حيث ساهمت إيرادات الحديد بنسبة 

 م. 2020م و2019م و2018م على التوالي. لم تشهد إيرادات الحديد تقلبات جوهرية خالل األعوام 2020م و2019م و2018اإليرادات في عام 

% من 61.0تشير إيرادات الخشب على اإليرادات من قطاع الخشب واملتمثل في طبليات التخزين والشحن الخشبية. ارتفعت إيرادات الخشب بنسبة 

م، ويعود السبب الرئيس ي في ذلك إلى التوسع في النشاط من حيث الزيادة 2019مليون ريال سعودي في  10.4م إلى 2018مليون ريال سعودي في  6.5

بية الخش في حجم االنتاجية وعدد العمال، والتوسع في قاعدة العمالء حيث شهد القطاع زيادة في عدد العمالء، وزيادة الكميات املباعة من الطبالى

م، انخفضت إيرادات الخشب بنسبة 2020والصناديق الخشبية املصنعة، وجهود املوظفين امللموسة على أثر تعيين مدير لقطاع األخشاب. وفي عام 

 مليون ريال سعودي، مما يعزى بشكل رئيس ي إلى انخفاض بعض أسعار الطبالى الخشبية املقدمة لبعض العمالء نظًرا لظروف 9.7% لتصل إلى 7.1

 السوق. 

تم إعادة تصنيف إيرادات قطاع معدات التخزين ويعود السبب الرئيس ي في ذلك إلى زيادة مبيعات معدات قطاع التخزين وبالتحديد مبيعات 

% من إجمالي مبيعات 10.0% من إجمالي املبيعات أي أكثر من 12.3م بشكل ملحوظ حيث أصبحت مبيعات القطاع تمثل 2020الفوركلفت خالل عام 

لشركة لذا وجب إعادة التصنيف. يتكون قطاع معدات التخزين من معدات الفوركلفت وهي عبارة عن رافعات شوكية هيدروليكية خفيفة وثقيلة، ا

ن مليو  0.8% من 703.4والهاند بالت التي تمثل على رافعات يدوية، وعلى ماكينات التعبئة والتغليف وخالفه. ارتفعت إيرادات معدات التخزين بنسبة 

م، ويرجع ذلك بسبب رئيس ي إلى التعاقد مع شركة سيرا ) املبانى الثالث ( لتوريد فوركلفت 2020مليون ريال سعودي في  6.7م إلى 2019ريال سعودي في 

 مليون ريال سعودي. 5.0م إلى 2020)رافعات شوكية (حيث وصلت مبيعات هذا التعاقد خالل عام 

يم خدمات التخزين والنقل للغير عن طريق عقود طويلة األجل مع عمالئها. بدأت الشركة استثماراتها يتمثل قطاع الخدمات اللوجستية في تقد

م في إطار خطة الشركة التوسعية والتي تستهدف تنويع الخدمات واملنتجات 2020وعملياتها التشغيلية في هذا القطاع اعتباًرا من الربع الثالث من عام 

 م. 2020% من إجمالي اإليرادات في عام 8.3كة وتقدمها لعمالئها. ساهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة والقطاعات التي تعمل بها الشر 



 

56 

ت تتألف اإليرادات من القطاعات األخرى بشكل رئيس ي من إيرادات البالستيكيات وخدمات الفك والتركيب والصيانة والجلفنة، انخفضت اإليرادا

فصل إيرادات معدات م، وذلك بعد 2019مليون ريال سعودي في  2.8م إلى 2018مليون ريال سعودي في  3.4% من 17.5من القطاعات األخرى بنسبة 

ويعزى االنخفاض باإليرادات من القطاعات األخرى بشكل رئيس ي إلى انخفاض  التخزين من اإليرادات األخرى لتصبح معروضة ضمن قطاع منفصل،

م وذلك بسبب ظروف 2019مليون ريال سعودي في عام  0.6م إلى 2018مليون ريال سعودي في عام  2.5% من 75.7اإليرادات البالستكية بنسبة 

% 90.8ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة . السوق حيث انخفض الطلب على املنتج وارتفعت املنافسة مع املصنعين كونه منتج تجاري بالنسبة للشركة

% أو بما 59.0م الناتجة من إيرادات أعمال البناء واإلنشاء حيث شكلت 2020يون ريال سعودي في مل 5.3م إلى 2019مليون ريال سعودي في  2.8من 

 مليون ريال سعودي من إجمالي اإليرادات األخرى.  3.1يعادل 

لنقل. وساهمت هذه خالل الفترة املشمولة بالتقرير ، شاركت الشركة في بعض املعامالت التجارية ملرة واحدة مثل الجلفنة واألغذية والبناء وا

 ٪ من إجمالي اإليرادات وإجمالي الربح خالل الفترة املشمولة بالتقرير.1.8٪ و 4.0املعامالت بمتوسط 

 التوزيع الجغرافي لإليرادات 

 م. 2020م و2019م و2018ديسمبر 31للشركة للسنوات املالية املنتهية في  يوضح الجدول التالي تفاصيل التوزيع الجغرافي لإليرادات

 (: التوزيع الجغرافي لإليرادات11الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
النمو املركب السنوي 

 م2020-م2018
 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

  2.4%                  34.3%               (22.0%)             26,980               20,082               25,737                    املنطقة الوسطى

  39.3%                44.6%                34.2%                15,185               10,504               7,829                      املنطقة الغربية

  42.6%                13.0%                80.1%                11,679               10,336               5,740                      املنطقة الشرقية

044                     1,065                  107                          البحرين              %898.7             (%58.7)            %103.1  

 (100.0%)          (100.0%)          (87.6%)               -                         11                        85                            اإلمارات

 (100.0%)          (100.0%)           16.3%                  -                         38                        33                            الكويت

  17.2%                29.1%                6.3%                  54,283               42,036               39,531                    اإلجمالي

 معلومات اإلدارة ملصدر:ا 

ت من حيث تمارس الشركة أعمالها في مختلف أنحاء اململكة العربية السعودية ومملكة البحرين واإلمارات العربية املتحدة والكويت. توزعت اإليرادا

ث تحقيق اإليرادات للشركة، التوزيع الجغرافي من مختلف أنحاء اململكة، إال أن اإليرادات املتحصلة من املنطقة الوسطى كانت هي األكبر من حي

م، على التوالي. انخفضت اإليرادات من املنطقة الوسطى في 2020م و2019م و2018% في األعوام املالية 49.7% و47.8% و65.1وتمثل ما نسبته 

بيعات في املنطقة الوسطى امل مندوبيانخفاض عدد مليون ريال سعودي وكان ذلك على أثر  25.7مليون ريال سعودي من  20.1م لتصل إلى 2019عام 

 . نتيجة التغيرات الحاصلة في فريق املبيعات وتوظيف مندوبي مبيعات جدد

% 34.2م بنسبة 2020م و2019شهدت اإليرادات من املنطقة الغربية ثاني أكبر منطقة من حيث تحقيق اإليرادات للشركة ارتفاًعا خالل األعوام 

يادة عدد مندوبي املبيعات باملنطقة الغربية مما أدى إلى التوسع في قاعدة العمالء واالنتشار، باإلضافة إلى ز على التوالي. ويرجع ذلك نتيجة  %،44.6و

ا خالل عامي 
ً
م من ضمنها املبيعات الناتجة عن إضافة قطاع األغذية )من ضمن القطاعات 2020م و 2019تركز مبيعات القطاعات املضافة حديث

 .م2020م و2019نطقة الغربية مما أثر إيجابًيا على الزيادة في مبيعات هذه املنطقة خالل أعوام األخرى( وقطاع اللوجستيك في امل

%  في األعوام املالية  21.5% و24.6% و14.5فيما تحقق املنطقة الشرقية ثالث أكبر منطقة من حيث تحقيق اإليرادات للشركة، وتمثل ما نسبته  

م لتصل إلى 2020م و2019% في العامين 13.0% و80.1دت إيرادات املنطقة الشرقية ارتفاًعا بنسبة م، على التوالي. شه2020م و2019م و2018

م حيث أن الزيادة في مبيعات قطاع 2020م و 2019مليون ريال سعودي وكان ذلك الرتفاع نتيجة زيادة مبيعات قطاع األخشاب في األعوام  11.7
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اسباك ...( عمالء التصنيع وكما تأثرت الزيادة الحاصلة في املنطقة -باسف-ديرمابيت -)تيناريسالخشب متمثلة في عمالء املنطقة الشرقية مثل 

 الشرقية بالزيادة في عدد املندوبين في هذه املنطقة.  

 روس كورونام، ويرجع ذلك لظروف السوق العامة واملتأثرة بجائحة في2020م و2019تذبذبت اإليرادات املحققة من منطقة البحرين خالل األعوام 

 مما أثر سلبًيا على املبيعات في هذه املنطقة خالل العام.م 2020حيث تم إغالق املنافذ بين الدول في عام 

ألف ريال سعودي ثم عادت  48.4ألف ريال سعودي إلى  117.5% من 58.8انخفضت نسبة اإليرادات في منطقة اإلمارات والكويت مجتمعين بنسبة 

على رغبًتا بالحد من  إغالق املنافذ بين الدول م ويعود ذلك بشكل أساس ي لظروف السوق العامة و 2020لى صفر في عام % إ100.0وانخفضت بنسبة 

 تفش ي فيروس كورونا.

 تكلفة اإليرادات 

 م. 2020م و2019م و2018ديسمبر 31يوضح الجدول التالي تفاصيل تكلفة إيرادات الشركة للسنوات املالية املنتهية في 

 (: تكلفة اإليرادات 12) الجدول رقم

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 
النمو املركب السنوي 

 م2020-م2018
 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر     م 2019ديسمبر     

  19.5%                23.9%                      15.2%               (38,682)                (31,224)                (27,105)                تكلفة البضاعة املباعة

 (25.1%)             (8.3%)                     (38.7%)            (922)                      (1,006)                   (1,642)                   ضبط املخزون

 (100.0%)          (100.0%)                 1,238.8%            -                             4                              0                             خصومات مستحقة

)                (28,747)                اإلجمالي 2,2263 )                (39,604)               %12.1                      %22.9                %17.4  

 ملصدر: معلومات اإلدارةا

 تتألف تكلفة اإليرادات من تكلفة البضاعة املباعة وتعديالت على فروقات متعلقة باملخزون وخصومات مستحقة للعمالء.

مليون ريال سعودي  32.2م إلى 2018مليون ريال سعودي في العام  28.7مليون ريال سعودي من  3.5% أو بقيمة 12.1نسبة ارتفعت تكلفة اإليرادات ب

ت م. كان االرتفاع املذكور متماشًيا مع ارتفاع اإليرادات بين العامين والذي أدى إلى ارتفاع في تكاليف البضاعة. عادت تكاليف اإليرادا2019في العام 

مليون ريال سعودي في العام  39.6م إلى 2019مليون ريال سعودي في العام  32.2مليون ريال سعودي من  7.4% أو بقيمة 22.9نسبة وارتفعت ب

 م متماشًيا مع ارتفاع اإليرادات خالل الفترة.2020م. كان الرتفاع في العام 2020

 تكلفة اإليرادات من حيث القطاعات 

 م. 2020م و2019م و2018ديسمبر 31إيرادات بناًء  على قطاعات الشركة للسنوات املالية املنتهية في يوضح الجدول التالي تفاصيل تكلفة 

 (: تكلفة اإليرادات حيث القطاعات13الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

النمو املركب  زيادة / )نقص( ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 

-م2018السنوي 

 م2020
 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة

ديسمبر     

 م 2019
 م2020ديسمبر   

 (5.4%) (16.6%) 7.4% (17,257) (20,685) (19,263) تكلفة إيرادات الحديد

 20.3% (5.5%) 53.1% (8,178) (8,653) (5,652) تكلفة إيرادات الخشب

) (754) - تكلفة إيرادات معدات التخزين 3716,  ال ينطبق 744.6% ال ينطبق (

 ال ينطبق ال ينطبق - (3,608) - - تكلفة إيرادات الخدمات اللوجستية

 4.6% 96.5% (44.3%) (4,190) (2,133) (3,832) تكلفة إيرادات أخرى 

 17.4% 22.9% 12.1% (39,604) (32,226) (28,747) اإلجمالي

 م.2020م 2019م و2018ديسمبر  31نوات املالیة املنتھیة في ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسا
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لت 2020م والعام 2018تركزت تكلفة اإليرادات املسّجلة ما بين العام 
ّ
% من إجمالي تكلفة 43.6% و64.2%  و67.0م في تكلفة الحديد والتي مث

 م على التوالي. 2020م والعام 2019م والعام 2018اإليرادات في العام 

مليون ريال  20.7م إلى 2018مليون ريال سعودي في العام  19.3مليون ريال سعودي من  1.4% أو بقيمة 7.4كلفة إيرادات الحديد بنسبة ارتفعت ت

مليون ريال سعودي من  1.4% أو بقيمة 12.0م، وكان االرتفاع نتيجة ارتفاع أسعار الخامات املستخدمة في اإلنتاج بنسبة 2019سعودي في العام 

مليون ريال سعودي  3.4% أو بقيمة 16.6مليون ريال سعودي. عادت تكلفة إيرادات الحديد وانخفضت بنسبة  13.6ليون ريال سعودي  إلى م 12.2

م، وقد كانت الحركة املذكورة مدفوعة بانخفاض تكاليف 2020مليون ريال سعودي في العام  17.3م إلى 2019مليون ريال سعودي في العام  20.8من 

 والتي تتمثل في انخفاض تكلفه املقابل املادي للعمالة اإلنتاجية. التشغيل

 8.7م إلى 2018مليون ريال سعودي في العام  5.7مليون ريال سعودي من  3.0% أو بقيمة 53.1ارتفعت تكلفة اإليرادات املرتبطة بالخشب بنسبة 

% أو 5.5% خالل العام. عادت تكلفة اإليرادات وانخفضت بنسبة 61.0م نتيجة ارتفاع ايرادات الخشب بنسبة 2019مليون ريال سعودي في العام 

م، بعد انخفاض اإليرادات 2020مليون ريال سعودي في العام  8.2م إلى 2019مليون ريال سعودي في العام  8.7مليون ريال سعودي من  0.5بقيمة 

 %.7.1بين العامين ونتيجة النخفاض إيرادات الخشب بنسبة 

مليون  5.6% أو بقيمة 744.6م. ارتفعت التكلفة املرتبطة بهذا املنتج بنسبة 2019، تم إعادة تصنيف قطاع معدات التخزين في العام كما ذكر سابًقا

م. كان االرتفاع متماشًيا مع ارتفاع اإليرادات 2020مليون ريال سعودي في العام 6.4م إلى 2019مليون ريال سعودي في عام  0.8ريال سعودي من 

 م.2020% من إجمالي تكلفه املبيعات لعام 16.1لذلك تم فصل القطاع عن القطاعات األخرى حيث أن تكلفة قطاع معدات التخزين تمثل  ونتيجة

م حيث نتج على أثر إضافة هذا القطاع تكاليف إيرادات بمقدار 2020لم تكن هنالك أنشطة وتكاليف متعلقة بقطاع الخدمات اللوجستية قبل عام 

 % من إجمالي تكلفة اإليرادات خالل العام نفسه. 9.1م، وشكلت هذه التكاليف نسبة 2020ريال سعودي كما في عام مليون  3.6

 1.7% أو بقيمة 44.3بنسبة  البالستيكيات وخدمات الفك والتركيب والصيانة والجلفنة انخفضت تكلفة اإليرادات األخرى املرتبطة بتكاليف إيرادات

م ويرجع ذلك نتيجة لفصل تكلفة 2019مليون ريال سعودي في العام  2.1م إلى 2018مليون ريال سعودي في العام  3.8مليون ريال سعودي من 

% 38.4إيرادات معدات التخزين املتضمنة على تكلفة الفوركليفت عن تكلفة اإليرادات األخرى حيث مثلت تكلفت مبيعات قطاع معدات التخزين على 

م. وتأثر االنخفاض في تكلفة اإليرادات األخرى أيًضا 2018ل سعودي من إجمالي تكلفة  اإليرادات األخرى كما في عام مليون ريا 1.5أو بما يعادل 

مليون ريال  2.1مليون ريال سعودي من  2.1% أو بقيمة 96.5باالنخفاض في اإليرادات الناتجة عن القطاعات األخرى. كما ارتفعت التكلفة بنسبة 

م. حيث كانت الحركة طوال الفترة متأثرة باالستثمار في قطاع جديد وهو قطاع 2020مليون ريال سعودي في العام  4.2م إلى 2019سعودي في العام 

 م.2020مليون ريال سعودي من إجمالي تكلفه اإليرادات األخرى لعام  2.7اإلنشاءات والذي يمثل 

 إجمالي الربح / )الخسارة( من حيث القطاعات 

 م. 2020م و2019م و2018ديسمبر 31الشركة من حيث القطاعات للسنوات املالية املنتهية في  ي إجمالي ربح / )خسارة(يوضح الجدول التال

 من حيث القطاعات (: إجمالي الربح / )الخسارة(14الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 قص(زيادة / )ن ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 
النمو املركب السنوي 

 م2018 م2020-م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر    م 2019ديسمبر     

 9.4% 48.5% (19.3%) 10,848 7,307 9,055 قطاع الحديد

 35.3% (15.0%) 115.1% 1,516 1,784 829 قطاع الخشب

 ينطبقال  314.0% ال ينطبق 330 80 - قطاع معدات التخزين

 ال ينطبق ال ينطبق - 885 - - قطاع الخدمات اللوجستية

 10.6% 71.9% (28.9%) 1,100 640 900 قطاعات أخرى 

 16.7% 49.6% (9.0%) 14,679 9,810 10,784 اإلجمالي

 املصدر:  معلومات اإلدارة
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% خالل الفترة املذكورة 32.2م حيث سجل ما يعادل 2020م وعام 2018كان هامش مجمل الربح لقطاع الحديد بمعدل متوسط األعلى ما بين عام 

 % على التوالي.15.2% و21.0يليه القطاعات األخرى ثم قطاع الخشب بمقدار 

مليون ريال سعودي في العام  7.3م إلى 2018مليون ريال سعودي في العام  9.0% من 19.3انخفض إجمالي الربح املرتبط بقطاع الحديد بنسبة 

م. وكانت حركة مجمل 2020مليون ريال سعودي في العام  10.8م إلى 2019مليون ريال سعودي في العام  7.3% من 48.5بنسبة  م، ثم ارتفع2019

 الربح للقطاع متماشية مع حركة اإليرادات وتكلفة اإليرادات.

مليون  1.8م إلى 2018ل سعودي في العام مليون ريا 0.8مليون ريال سعودي من  1.0% أو بمقدار 115.1ارتفع مجمل الربح لقطاع الخشب بنسبة 

مليون ريال سعودي في العام  1.5% إلى 15.0م نتيجة الرتفاع املبيعات في العام نفسه. عاد مجمل الربح وانخفض بنسبة 2019ريال سعودي في عام 

، بحيث ارتفع هامش مجمل الربح من م بعد االنخفاض امللحوظ للمبيعات. كانت حركة هامش مجمل الربح متماشية مع حركة مجمل الربح2020

 م.  2020% في العام 15.6م،  ثم عاد وانخفض إلى 2019% في العام 17.1م إلى 2018% في العام 12.8

ألف ريال سعودي  330.3م إلى 2019ألف ريال سعودي في العام  79.8% من 314.0أما بالنسبة لقطاع معدات التخزين، ارتفع مجمل الربح بنسبة 

مليون ريال سعودي خالل عام  6.7م إلى 2019مليون ريال سعودي خالل عام  0.8زيادة مبيعات القطاع من م. وجاء االرتفاع نتيجة ل2020 في العام

م وجاء انخفاض 2020% في العام 4.9م إلى 2019% في العام 9.6. كما انخفض هامش مجمل الربح من م مما أدى إلى زيادة في مجمل الربح2020

% 744.6م والتي بلغت 2020م و2019الربح نتيجة لالرتفاع امللحوظ في تكلفة اإليرادات التي سجلها قطاع معدات التخزين ما بين العام هامش مجمل 

 % بين الفترتين املذكورتين.703.4مقارنة بنسبة ارتفاع اإليرادات والتي بلغت 

م من بعد قطاع 2020ي وسجل ثالث أعلى هامش مجمل ربح خالل العام مليون ريال سعود 0.9سجل قطاع الخدمات اللوجستية مجمل ربح يعادل 

 % خالل العام نفسه، على التوالي. 20.8% و38.6الحديد والقطاعات األخرى حيث سجلت القطاعات املذكورة هامش ربح بمعدل 

مليون ريال سعودي في العام 0.6م إلى 2018ام مليون ريال سعودي في الع 0.9% من 28.9انخفض إجمالي الربح املرتبط بالقطاعات األخرى بنسبة 

م. وكانت حركة مجمل الربح 2020مليون ريال سعودي في العام  1.0م إلى 2019مليون ريال سعودي في العام 0.6% من 71.9م، ثم ارتفع بنسبة 2019

 للقطاع متماشية مع حركة اإليرادات وتكلفة اإليرادات.

 الربع األول من عام  و 2020و  2019و  2018٪ في السنوات املالية 42.5٪ و 22.7٪ و 38.6٪ و 26.1٪ و 32.0 يدالحدبلغ هامش الربح اإلجمالي لقطاع 

على التوالي. إن التقلبات في هوامش قطاع الصلب لها التأثير األكبر على الهوامش اإلجمالية للشركة ، بسبب املساهمة الكبيرة للقطاع  م2021و 2020

 الربح اإلجمالي.٪ من إجمالي 76.3أي 

، والدعم  2019بشكل أساس ي إلى تكاليف القوى العاملة مدفوعة بزيادة رسوم تصريح العمل في السنة املالية  الحديدرجع التقلب في هوامش قطاع ي

 .2020الحكومي في شكل إعفاء من رسوم تصريح العمل ومبادرة ساند في السنة املالية 

 ويرجع ذلك أساًسا إلى املشاريع ذات الهامش املرتفع مع ميرو للتجارة ووزارة املالية. 2021ي الربع األول من عام ٪ ف42.5تحسن الهامش اإلجمالي إلى 

 مصاريف بيعية وتسويقية 

 م. 2020م و2019م و2018ديسمبر 31للشركة للسنوات املالية املنتهية في  يوضح الجدول التالي تفاصيل مصاريف بيعية وتسويقية

 (: مصاريف بيعية وتسويقية15الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 
النمو املركب السنوي 

 م2020-م2018
 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م 2019ديسمبر     

ديسمبر   

 م2020

072,0 رواتب وأجور وما في حكمها  2,625 2,518 %30.8 (%4.0) %12.0 

 3.8% (33.9%) 63.0% 1,267 1,917 1,176 نقل وتصدير وتركيبات
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 20.9% (2.2%) 49.3% 544 556 372 عموالت بيع وتسويق

 (2.3%) (52.1%) 99.3% 206 431 216 رسوم حكومية

 2.0% (10.0%) 15.7% 368 409 354 مستلزمات بيعيه

 (12.1%) (17.5%) (6.3%) 311 377 402 إيجارات

 (13.3%) (21.1%) (4.7%) 224 285 299 استهالك وإطفاء

 35.5% 21.4% 51.3% 239 197 130 صيانة ونظافة

 (100.0%) - (100.0%) - - 60 تأمينات اجتماعية

 ال ينطبق ال ينطبق - 45 - - استهالك حق استخدام أصول 

  ينطبقال 19.7% ال ينطبق 44 37 - تأمين طبي وعالج

 ال ينطبق 65.7% ال ينطبق 42 25 - كهرباء ومياه واتصاالت

 (69.8%) (87.7%) (25.4%) 10 85 114 دعاية وإعالن

 (37.3%) (52.8%) (16.8%) 75 159 191 أخرى 

 5.3% (17.0%) 33.5% 5,895 7,102 5,321 اإلجمالي

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملنتھیة في ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة اا

لت 
ّ
% من إجمالي املصاريف 42.7% و37.0% و37.7تألفت املصاريف البيعية والتسويقية بشكل رئيس ي من الرواتب واألجور وما في حكمها والتي مث

مليون ريال 0.6% أو بقيمة 30.8وما في حكمها بنسبة  م على التوالي. ارتفعت الرواتب واألجور 2020م و2019م و2018البيعية والتسويقية في األعوام  

م بسبب ارتفاع بند إيجار العمالة الخارجية بقيمة 2019مليون ريال سعودي في العام  2.6م إلى 2018مليون ريال سعودي في العام  2.0سعودي من 

مليون ريال سعودي في العام  2.6يون ريال سعودي من مل 0.1% أو بقيمة 4.0ألف ريال سعودي. عادت الرواتب واألجور وانخفضت بنسبة  613.4

م ويعود ذلك النخفاض التكاليف الحكومية 2020م بسبب انخفاض العمالة املؤجرة  في عام 2020مليون ريال سعودي في العام  2.5م إلى 2019

 للعمالة نتيجة املبادرات الحكومية إلعفاء املنشآت الصناعية من املقابل املادي للعمالة. 

تشمل مصاريف النقل والتصدير والتركيبات على مصاريف شحن الجمارك الداخلي والخارجي ورسوم شحن البريد ورسوم التنقل. ارتفعت مصاريف 

مليون ريال سعودي  1.9م إلى 2018مليون ريال سعودي في العام  1.2مليون ريال سعودي من 0.7% أو بقيمة 63.0النقل والتصدير والتركيبات بنسبة 

 1.9مليون ريال سعودي من 0.6% أو بقيمة 33.9م بعد ارتفاع في حجم االستيراد بشكل عام. عادت هذه املصاريف وانخفضت بنسبة 2019ي العام ف

 على أثر جائحة كورونا. م نتيجة إغالق املنافذ2020مليون ريال سعودي في العام  1.3م إلى 2019مليون ريال سعودي في العام 

ت البيع والتسويق على حوافز مدفوعة لتحفيز املوظفين العاملين في قسم البيع والتسويق. ارتفعت هذه املصاريف بنسبة مثلت مصاريف عموال 

م بعد ارتفاع 2019مليون ريال سعودي في العام  0.6م إلى 2018مليون ريال سعودي في العام  0.4مليون ريال سعودي من  0.2% أو بقيمة 49.3

م. انخفضت مصاريف عموالت البيع 2019مليون ريال سعودي في عام  42.0م إلى 2018مليون ريال سعودي في عام  39.5إيرادات املبيعات من 

 م.2020مليون ريال سعودي في العام  0.5م إلى 2019مليون ريال سعودي في العام  0.6% من 2.2والتسويق بنسبة  

دة واالستقدام واإلقامة واستخراج تصاريح العمل ورخص القيادة. ارتفعت الرسوم يتم تكبد الرسوم الحكومية في إصدار تأشيرات الخروج والعو 

مليون ريال سعودي في العام  0.4م إلى 2018مليون ريال سعودي في العام 0.2مليون ريال سعودي من  0.2% أو بما يعادل 99.3الحكومية بنسبة 

مليون  0.2% أو بمقدار 52.1ارج اململكة. عادت وانخفضت هذه املصاريف بنسبة م، على أثر خروج العديد من املوظفين وتعيين آخرين من خ2019

مليون ريال سعودي نتيجة النخفاض في تصاريح العمل وتأشيرات االستقدام نتيجة  0.2م إلى 2019مليون ريال سعودي في العام  0.4ريال سعودي من 

 رة جائحة كورونا.النخفاض في إصدار تصاريح املتعلقة بالقوة العمالة خالل فت

كتبية. تتألف املصاريف ملتعلقة باملستلزمات البيعية على البنزين والديزل معدات تغير الزيت والسيفون وعلى عينات للعمالت ولوازم وقرطاسية م

م 2019ي في العام ألف ريال سعود 409.0م إلى 2018ألف ريال سعودي في العام  353.6% من 15.7ارتفعت مصاريف املستلزمات البيعية بنسبة 

 367.9% لتصل إلى 10.0نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والزيوت وزيادة املستلزمات املستخدمة في تركيبات املشاريع. ثم انخفضت هذه املصاريف بنسبة 

 ونا.م بسبب فترات الحظر املفروضة في اململكة ولتخفيض أسعار الوقود أثناء فترة جائحة كور 2020ألف ريال سعودي في عام 
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جده  تشمل مصاريف اإليجار على إيجارات املباني الخاصة بمستودع العزيزية ومستودع املنصورية ومستودع جده واملقر اإلداري وفرع الدمام وفرع

الت واملعدات وسكن موظفي اإلدارة وسكن عمال التركيبات، وعلى إيجارات املركبات املستعملة في مشاريع  توريد وتركيب الرفوف املعدنية، وعلى اآل

 401.9ألف ريال سعودي من  25.2% أو بما يعادل 6.3املستعملة في مشاريع  توريد وتركيب الرفوف املعدنية. انخفضت مصاريف اإليجار بنسبة 

لعقاري. م، نتيجة لتخفيض بعض االيجارات نظًرا لظروف السوق ا2019ألف ريال سعودي في العام  376.6م إلى 2018ألف ريال سعودي في العام 

ألف ريال سعودي نتيجة انخفاض في  310.6ألف ريال سعودي لتصل إلى  66.0% أو بما يعادل 17.5استمرت مصاريف اإليجار باالنخفاض بنسبة 

إلى م ويعزى ذلك باملقام األول 2020ألف ريال سعودي في  208.9م إلى 2019ألف ريال سعودي في العام  329.2% من 36.5إيجارات املباني بنسبة 

 تخفيض قيم االيجارات على أثر جائحة كورونا .

ي خدمة مصاريف االستهالك واإلطفاء املصنفة تحت خانة املصاريف البيعية والتسويقية مرتبطة باألصول الثابتة واألصول الغير ملموسة املوجودة ف

باني واألثاث واملفروشات والسيارات وأجهزة الحاسب اآللي نشاط البيع والتسويق ومنافذ البيه بالفروع ومخازن املنتجات التامة والتي تشمل امل

م. في املقابل، انخفضت هذه املصاريف 2019م والعام 2018املستخدمة من قبل فريق البيع والتسويق. بقيت هذه املصاريف ثابتة نسبًيا ما بين العام 

م 2020ألف ريال سعودي في العام  224.4م إلى 2019ي في العام الف ريال سعود 284.6ألف ريال سعودي من  60.0% أو بما يعادل 21.1بنسبة 

 ألف ريال سعودي. 197.7نتيجة االنخفاضات التي طرأت على السيارات املذكورة والتي بلغت قيمتها  

 عمالة.م لتصبح ضمن بند التكاليف الحكومية لل2020م و2019خضعت مصاريف التأمينات االجتماعية إلى إعادة تصنيف خالل العامين 

( والخاص باإليجار 16تم إضافة استهالك حق استخدام أصول إلى املصاريف البيعية والتسويقية نظًرا لتطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم )

 والذي يقتض ي باستهالك حق استخدام األصل على مدى العمر اإلنتاجي لألصل وفترة اإليجار، أيهما أقصر، على أساس قسط ثابت. 

ألف مصاريف التأمين الطبي والعالج من رسوم وثيقة التأمين الطبي للعاملين في الشركة ورسوم الكشفوفات الطبية. لم تشهد هذه املصاريف تت

 تغيرات جوهري خالل فترة التحليل.

ألف ريال سعودي في عامي  41.9و ألف  25.3م إلى 2018ألف ريال سعودي في العام  22,6ارتفعت مصاريف الكهرباء واملياه واالتصاالت بنسبة من 

 م على التوالي وكان ذلك نتيجة لزياده أسعار تعرفة استهالك الكهرباء واملياه.2020م و2019

ألف ريال سعودي  10.4م إلى 2018ألف ريال سعودي في  113.9م من 2020م و2019م و2018انخفضت مصاريف الدعاية واإلعالن خالل األعوام 

 م نتيجة تفش ي فيروس كورونا.2020شكل رئيس ي إلى عدم وجود معارض خارجية أو داخلية خالل عام م ويرجع ذلك ب2020في 

ية تتألف املصاريف األخرى على تأمين املركبات وامللكية والرسوم البنكية واملناقصات والرخص املرور واملخالفات املرورية واألتعاب املهن

ألف ريال سعودي في العام  159.3م إلى 2018ألف ريال سعودي في العام  191.4% من 16.8واالستشارات. انخفضت املصاريف األخرى بنسبة 

م وكان االنخفاض في كال العامين نتيجة إعادة 2020ألف ريال سعودي في عام  75.2% لتصل إلى 52.8م، ثم انخفضت هذه املصاريف بنسبة 2019

 تصنيف بعض البنود.

 مصاريف عمومية وإدارية 

 م. 2020م و2019م و2018ديسمبر 31التالي تفاصيل مصاريف عمومية وإدارية للشركة للسنوات املالية املنتهية في يوضح الجدول 

 (: مصاريف عمومية وإدارية16الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

النمو املركب  زيادة / )نقص( ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 

-م2018ي السنو 

 م2018 م2020

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر    م 2019ديسمبر     

 15.9% 10.4% 21.6% 2,906 2,631 2,164 رواتب وأجور وما في حكمها

 30.2% 34.8% 25.7% 458 340 270 مكافئات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان

% 22.6% 0.7% 147 120 119 استهالك وإطفاء .111  
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 57.3% 35.0% 83.4% 476 353 192 رسوم حكومية واشتراكات وتداول 

 (100.0%) - (100.0%) - - 169 تأمينات اجتماعية

 (23.8%) 36.2% (57.4%) 200 147 345 أتعاب مهنية واستشارات

 ال ينطبق (6.5%) ال ينطبق 174 186 - استهالك حق استخدام أصول 

 (22.0%) (40.3%) 1.9% 58 96 95 صيانة ونظافة

 26.1% (27.4%) 119.0% 57 79 36 تأمين طبي وعالج

 ال ينطبق (54.7%) ال ينطبق 56 123 - رسوم حكومية عمالة

 (54.1%) (71.1%) (27.1%) 22 75 102 نقل وانتقال ومأموريات

 (12.0%) 7.4% (28.0%) 53 49 69 كهرباء ومياه واتصاالت

% (88.5%) 45 33 291 إيجارات 036.  (%60.5) 

 ال ينطبق (40.6%) ال ينطبق 11 19 - مواد ومستلزمات وقرطاسيات

 (21.0%) 58.1% (60.5%) 206 130 329 أخرى 

 7.9% 11.1% 4.8% 4,868 4,381 4,182 اإلجمالي

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

ل املصاريف العمومية واإلدارية بشكل رئيس ي على رواتب وأجور املوظفين ومكافئات اعضاء مجلس االدارة واستهالك وإطفاء ورسوم حكومية تشم

 واشتراكات وتداول وأتعاب مهنية واستشارات واستهالك حق استخدام أصول ومصاريف أخرى. 

م، وكان 2019مليون ريال سعودي في العام   4.3م إلى 2018مليون ريال سعودي في العام   4.2% من 4.8ارتفعت املصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 

هذه املصاريف  االرتفاع متأثًرا بالزيادة التي شهدتها املصاريف العمومية واإلدارية الناتجة من الزيادة في الرواتب وأجور وما في حكمها حيث ارتفعت

م نتيجة الزيادة السنوية للرواتب والتعينات الجديدة 2019مليون ريال سعودي في  2.6م إلى 2018ي مليون ريال سعودي ف 2.2% من 21.6بنسبة 

 باملناصب اإلدارية خالل العام.

م إلى 2018ألف ريال سعودي في العام  290.7% من 88.5م انخفاًضا في مصاريف إليجارات 2019وشهدت املصاريف العمومية واإلدارية في العام 

م 2019ألف ريال سعودي في العام  185.0م وباملقابل ارتفعت مصاريف استهالك حق استخدام أصول بمقدار 2019يال سعودي في العام ألف ر  33.3

 (.16وكان ذلك على أثر تطبيق املعيار الدولي للمحاسبة )

مليون ريال سعودي في  4.9م إلى 2019ي العام مليون ريال سعودي ف 4.4م من 2020% في العام 11.1ارتفعت املصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 

م وذلك نتيجة الرتفاع في تكاليف رواتب وأجور املوظفين ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان ورسوم حكومية واشتراكات وتداول 2020العام 

ر أن الفترة ذاتها قد شهدت انخفاًضا في رسوم مليون ريال سعودي على التوالي. يذك 0.1مليون ريال سعودي و 0.1مليون ريال سعودي و 0.3بواقع 

ألف ريال سعودي، ويرجع ذلك أساًسا إلى ارتفاع في رسوم تداول بسبب االنتقال إلى السوق الرئيس ي وزياده  67.2حكومية خاصة بالعمالة بواقع 

 ستغناء عن املوظفين.م وعدم اتجاه اإلدارة أثناء الجائحة لتخفيض الرواتب أو اال 2020التعينات اإلدارية في عام 

 خسائر االنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية  

متوسط قترة يتأثر االنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية بخبرة الشركة السابقة في التحصيل، والزيادة في عدد الدفعات املتأخرة في ملحفظة عن 

انخفضت خسائر دية العاملية واملحلية التي ترتبط بالتقصير حول الذمم املدينة. االئتمان املمنوحة، وكذلك بالتغيرات في الظروف االقتصا

م 2019ألف ريال سعودي في عام  50.0م إلى 2018مليون ريال سعودي في عام  0.8% من 93.9االنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية بواقع 

م.عادت خسائر االنخفاض في 2019نية العمالء املتأخرة من أعوام سابقة في عام نتيجة إلى زيادة في عمليات التحصيل حيث تم تحصيل أغلب مديو 

مليون ريال سعودي. كان االرتفاع مدفوًعا  0.5مليون ريال سعودي لتصل إلى  0.5% أو بمقدار 984.5قيمة الذمم املدينة التجارية باالرتفاع بنسبة 

واتجاه أغلب العمالء لطلبات البيع اآلجل سوق وتعثر كثير من العمالء على أثر جائحة كورونا بارتفاع املديونيات لدى العمالء وذلك نظًرا لظروف ال

 .م2020وزيادة املبيعات مما أدي إلى زيادة املديونية وارتفاع في رصيد خسائر االنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية في عام 
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 إيرادات أخرى  

 م. 2020م و2019م و2018ديسمبر 31للشركة للسنوات املالية املنتهية في  ألخرى اإليرادات ا يوضح الجدول التالي تفاصيل

 (: إيرادات أخرى 17الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

النمو املركب  زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

-م2018السنوي 

 م2018 م2020

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 (100.0%) - (100.0%) - - 190 تعويضات موارد بشرية

 (57.6%) (73.8%) (31.3%) 51 193 281 إيرادات أخرى 

 ال ينطبق 172.5% ال ينطبق 1 (1) - خسائر تغير سعر الصرف

 ال ينطبق 180.3% ال ينطبق 2 (3) - خسائر رأسمالية

 (56.4%) (85.1%) 27.2% (4) (30) (24) مصروفات أخرى 

 (66.9%) (69.2%) (64.4%) 49 159 447 اإلجمالي

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

% 64.4كة الرئيسية. انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة تتألف اإليرادات األخرى بشكل رئيس ي على إيرادات ومصروفات غير مرتبطة بأنشطة الشر 

م مدفوعة بشكل أساس ي ببنود الدخل غير املتكررة مثل 2019ألف ريال سعودي في عام  159.4م إلى 2018مليون ريال سعودي في عام  0.5من 

 تسوية األرصدة الدائنة من العمالء.  التعويضات املوارد البشرية املمنوحة من قبل الحكومة واإليرادات األخرى نتيجة االنخفاض في

ألف ريال سعودي في العام  159.4ألف ريال سعودي من  110.3% أو بمقدار 69.2م بنسبة 2020استمرت اإليرادات األخرى باالنخفاض في العام 

ائد من تأمين السيارات، واإليجار لآلخرين، م  متأثًرا بانخفاض اإليرادات األخرى املتضمنة على عو 2020ألف ريال سعودي في العام  49.1م  إلى 2019

ألف ريال  193.3% من 73.8وتسوية األرصدة الدائنة من العمالء، وتسويات مستحقات العاملين واملوردين حيث انخفضت هذه اإليرادات بنسبة 

يجار لآلخرين وكان ذلك على أثر التطبيق م مدفوعة بانخفاض اإليرادات من اإل 2020ألف ريال سعودي في العام  50.7م إل 2019سعودي في العام 

  م.2020مايو  28( املصدر في 16تعديل على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) 19-األولي لتخفيض األجرة املتعلقة بجائحة كوفيد

 فوائد التزامات اإليجاري  

ديرها الشركة ألنواع مختلفة من العقود تشمل إيجار أرض مصنع ارتبطت فوائد التزامات اإليجار بشكل أساس ي بعقود اإليجارات التشغيلية التي ت

وضحت . م2017القصيم وإيجار مبنى املقر الرئيس ي للشركة بالرياض باإلضافة إلى فوائد على القروض والتسهيالت التي تم الحصول عليها في عام 

يتم حساب الفائدة على االلتزامات   لى مجمل العقود التشغيلية.م تم إضافة عقد مخازن كي جي ال ومخازن القصيم إ2020اإلدارة أنه خالل عام 

 %.  5.0م بنسبة 2019يناير  1اإليجار على أساس املتوسط املرجح لزيادة معدل التمويل للمستأجر واملطبق على التزام اإليجار في 

م ويعود ذلك 2019ألف ريال سعودي في عام  41.0إلى م 2018ألف ريال سعودي في عام  58.8٪ من 30.3انخفضت فوائد التزامات اإليجار بنسبة 

م، حيث مثلت تكاليف التمويل 2018بسبب دفع جميع املستحقات والفوائد على القروض والتسهيالت املصرفية وجميع األرصدة القائمة خالل عام 

 (. 16ي رقم )م على فوائد من التزام إيجار على أثر تطبيق املعيار الدولي للتقرير املال2019خالل عام 

ألف ريال سعودي في عام  420.2م إلى 2019ألف ريال سعودي في  41.0% من 923.9م بنسبة 2020وارتفعت فوائد التزامات اإليجار خالل عام 

 قصيم. م مدفوعة بشكل رئيس ي من ارتفاع في رصيد التزام اإليجار النتيجة عن إضافة التزام اإليجار الخاص بمخازن كي جي ال ومخازن ال2020

 أرباح من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

تاجرة حيث ارتبطت األرباح املتعلقة في االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة في عوائد استثمار بصندوق دراية للتمويل التجاري وصندوق تمويل امل

م، 2020م و2019م و2018مليون ريال سعودي كما في العام  5.6مليون ريال سعودي و 10.7مليون ريال سعودي و 13.5استثمرت الشركة بمبلغ 

 على التوالي. 
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م نتيجة تفاوت قيمة االستثمارات والعوائد على االستثمارات خالل 2020م و2019م و2018تذبذبت األرباح من االستثمارات املذكورة خالل األعوام 

 الفترة املذكورة. 

 الزكاة 

مليون ريال سعودي 0.8م إلى 2018مليون ريال سعودي في عام 0.9ألف ريال سعودي من  74.9% أو بما يعادل 8.4ات الزكاة بنسبة انخفضت مصروف

م والتي أدت إلى تخفيض الزكاة، وكذلك تأثر االنخفاض في مصروفات الزكاة 2019م. ويعزى ذلك باألساس للخسائر املسجلة في عام 2019في عام 

بزيادة األصول الثابتة وما في حكمها وانخفاض االستثمارات مما أدي لتخفيض الوعاء الزكوي. ولم تشهد مصاريف الزكاة لتغير  خالل العام نفسه

م مدفوعة 2020مليون ريال سعودي في عام  0.8م إلى 2019مليون ريال سعودي في 0.8% من 2.9م حيث ارتفعت بنسبة 2020جوهري خالل عام 

 م.2020لة خالل عام األرباح املسج بارتفاع

 صافي )الخسارة( الربح للسنة  

 1.9م إلى 2018ألف ريال سعودي في عام  459.8% من 514.0شهد صافي )خسارة(/ ربح السنة تقلبات خالل األعوام الثالث، حيث انخفض بنسبة 

ريف البيعية والتسويقية. عاد وحقق صافي )خسارة(/ م مدفوعة بشكل أساس ي إلى الزيادة في تكلفة اإليرادات واملصا2019مليون ريال سعودي في عام 

 2.3مليون ريال سعودي لربح بقيمة  1.9مليون ريال سعودي من خسارة بقيمة  4.5% أو بمقدار 235.5م ارتفاًعا بنسبة 2020ربح السنة في عام 

 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع في اإليرادات وانخفاض في املصاريف البيعية والتسويقية.

 

 قائمة املركز املالي 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يقدم الجدول التالي ملخص قائمة املركز املالي للشركة كما في 

 (: ملخص قائمة املركز املالي18الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

املركب النمو  زيادة / )نقص( ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 

-م2018السنوي 

 م2018 م2020

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة

ديسمبر     

 م 2019

ديسمبر   

 م2020

 118.3% 358.3% 4.0% 29,546 6,447 6,200 املوجودات غير املتداولة  

 2.1% 9.9% (5.1%) 37,923 34,511 36,363 املوجودات املتداولة  

 25.9% 64.7% (3.8%) 67,469 40,957 42,562 مجموع املوجودات 

 (3.1%) 5.0% (10.6%) 34,348 32,723 36,607 إجمالي حقوق امللكية

 192.0% 654.5% 13.0% 16,887 2,238 1,981 املطلوبات غير املتداولة 

 102.1% 170.7% 50.9% 16,235 5,996 3,975 املطلوبات املتداولة  

% 33,121 8,235 5,955 مجموع املطلوبات  338.  %302.2 %135.8 

 25.9% 64.7% (3.8%) 67,469 40,957 42,562 مجموع حقوق امللكية واملطلوبات 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

 بواقع 
ً

 31مليون ريال سعودي كما في  41.0م إلى 2018ديسمبر  31ا في مليون ريال سعودي كم 42.6% من 3.8شهدت املوجودات انخفاًضا ضئيال

مليون ريال  67.5% إلى 64.7 املوجودات بنسبةمجموع م ارتفعت 2020م، ويرجع ذلك إلى انخفاض في املوجودات املتداولة. وفي عام 2019ديسمبر 

 ر املتداولة.م، ويرجع ذلك بشكل رئيس ي الرتفاع املوجودات غي2020ديسمبر  31سعودي كما في 

م بحد كبير باالنخفاض في األرباح املبقاة. 2019تألفت حقوق امللكية من رأس مال الشركة بشكل رئيس ي. تأثرت االنخفاض في حقوق امللكية في عام 

مليون ريال  34.3م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  32.7% من 5.0م، شهدت الحقوق امللكية ارتفاع بنسبة 2020وأما في عام 

 م. نتيجة للزيادة الحاصلة على رأس املال واالرتفاع في األرباح املبقاة.2020ديسمبر  31سعودي كما في 
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م 2019ديسمبر  31تألفت املطلوبات بشكل رئيس ي من املطلوبات غير املتداولة واملطلوبات املتداولة.  ارتفع مجموع املطلوبات خالل العام املنتهي في  

مليون ريال سعودي كما في  8.3% من 302.2% ، وكان االرتفاع مدفوع بشكل رئيس ي من املطلوبات املتداولة. ثم ارتفع مرة أخرى بنسبة  38.3بنسبة 

 م ويعود االرتفاع بشكل رئيس ي إلى ارتفاع في املطلوبات غير املتداولة.2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  33.1م إلى 2019ديسمبر  31

 وجودات غير املتداولةامل 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي املوجودات غير املتداولة كما في 

 (: املوجودات غير املتداولة19الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

النمو املركب  زيادة / )نقص( ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 

-م2018سنوي ال

 م2020
 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر    م 2019ديسمبر     

 12.4% 40.7% (10.1%) 7,091 5,041 5,610 ممتلكات وآالت ومعدات

 (2.5%) (13.7%) 10.1% 561 650 590 موجودات غير ملموسة

 ينطبقال  2,794.4% ال ينطبق 21,895 756 - حق استخدام األصول 

 118.3% 358.3% 4.0% 29,546 6,447 6,200 إجمالي املوجودات غير املتداولة 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

ل هذا العنصر ما نسبته  شكلت ممتلكات وآالت ومعدات العنصر الرئيس ي من املوجودات غير املتداولة  للشركة، حي 
ّ
% 24.0% و78.2% و90.5ث مث

 م على التوالي. 2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31من إجمالي املوجودات غير متداولة كما في 

م إلى 2018ديسمبر  31ما في مليون ريال سعودي ك 6.2% من 4.0م بنسبة 2019كان االرتفاع الطفيف التي سّجلته املوجودات غير املتداولة في عام 

ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  756.5م مدفوًعا بعد تسجيل حق استخدام األصول بقيمة 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  6.4

 م.2019

ا للموجودات غير املتداولة بنسبة 2020شهد عام 
ً
مليون  29.5م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  6.4% من 358.3م ارتفاًعا ملحوظ

   م حيث كان االرتفاع مدفوًعا بشكل رئيس ي بارتفاع أرصدة حق استخدام األصول خالل الفترة.2020ديسمبر  31ريال سعودي كما في 

 ممتلكات وآالت ومعدات 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تفاصيل صافي القيمة الدفترية للممتلكات وآالت ومعدات كما في 

 (: ممتلكات وآالت ومعدات20الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
النمو املركب السنوي 

 م2018 م2020-م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 48.7% 128.5% (3.2%) 3,524 1,542 1,593 ني وتركيباتمبا

 (2.1%) (6.9%) 2.9% 292 313 304 تحسينات على مباني مستأجرة

 (6.2%) 7.2% (17.9%) 2,517 2,348 2,861 آالت ومعدات

 (30.5%) (53.3%) 3.3% 173 371 359 سيارات

 32.2% 77.0% (1.2%) 240 136 137 عدد وأدوات

 (1.5%) 4.1% (6.8%) 345 331 355 تأثاث ومفروشا

 12.4% 40.7% (10.1%) 7,091 5,041 5,610 صافي القيمة الدفترية

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

 
ّ
% من صافي القيمة الدفترية 35.5% و46.6% و51.0ها الدفترية ل قيمتتتألف املمتلكات واآلالت واملعدات بشكل رئيس ي من آالت ومعدات وتمث

ل قيمتم على التوالي. يليها املباني والتركيبات حيث 2020ديسمبر 31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31واملعدات كما في  وآالتللممتلكات 
ّ
ها تمث
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 31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31واملعدات كما في واآلالت لكات % من صافي القيمة الدفترية للممت49.7% و30.6% و28.4الدفترية 

 م على التوالي2020ديسمبر

م حيث أن الشركة قامت بعدة عمليات استبعاد حيث 2019ديسمبر  31% كما في 10.1املعدات انخفاًضا بنسبة واآلالت و  شهدت قيمة املمتلكات

 . وارتبطت بشكل أساس ي بالسيارات التي تم بيعها من قبل الشركة وكانت أغلبها مهلكة بالكاململيون ريال سعودي  244.0 سجلت استبعاد بقيمة

م 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  5.0م من 2020ديسمبر  31% كما في 40.7واملعدات بنسبة واآلالت وباملقابل ارتفعت قيمة املمتلكات 

واآلالت م متأثرة بشكل رئيس ي من االستثمارات التي قامت بها الشركة عبر جميع أنواع املمتلكات 2020بر ديسم 31مليون ريال سعودي كما في  7.1إلى 

الجات واملعدات وباإلضافة إلى التحويل الحاصل على التركيبات واملباني من املخزون ألجل التوسع في نشاط الخدمات اللوجستية واالستثمار في ث

 التخزين للغير وتجهيزاتها.

 ودات غير ملموسةموج 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تفاصيل صافي القيمة الدفترية للموجودات الغير ملموسة كما في 

 (: موجودات غير ملموسة21الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

النمو املركب  زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

-م2018السنوي 

 م2020
 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 232.5% (13.7%) 1,180.6% 561 650 51 برنامج حاسب آلي

 (100.0%) - (100.0%) - - 539 موجودات غير ملموسة قيد التنفيذ

 (2.5%) (13.7%) 10.1% 561 650 590 صافي القيمة الدفترية

 م.2020م 2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

م بشكل رئيس ي من مصاريف ارتبطت بأنظمة 2020ديسمبر 31م  و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31تألفت املوجودات غير امللموسة كما في 

 سنوات. 10إلى  7يتم إطفائها باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة األصول على مدى  معلومات وبرامج معلوماتية التي

م ارتبطت بشكل أساس ي بتطوير برنامج تخطيط 2018ديسمبر  31تجدر اإلشارة إلى أّن املوجودات غير امللموسة قيد التنفيذ التي سجلتها الشركة في 

 م. 2019ديسمبر  31صاريف املتعلقة بالبرامج املذكور ضمن برامج حاسب آلي كما في رسملة امل املوارد للشركة )أي أر بي(. تم 

 31ألف ريال سعودي كما في  589.8ألف ريال سعودي من  59.7% أو بقيمة 10.1ارتفع صافي القيمة الدفترية للموجودات غير امللموسة بنسبة 

ألف ريال  81.2م نتيجة بعض الزيادات التي طرأت على برنامج أي أر بي بقيمة 2018 ديسمبر 31ألف ريال سعودي كما في  649.5م إلى 2018ديسمبر 

 560.7م ليصل إلى 2020ألف ريال سعودي في العام  88.8% أو بقيمة 13.7سعودي. ثم انخفض صافي القيمة الدفترية للموجودات امللموسة بنسبة 

 ألف ريال سعودي متأثًرا باإلطفاء املستمر لألصول.

 تخدام األصول حق اس 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي حق استخدام األصول كما في 

 (: حق استخدام األصول 22الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

النمو املركب  زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

السنوي 

 م2020-م2018
 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

             حق استخدام األصول:

 ال ينطبق 7.5% ال ينطبق 947 882 - يناير  1التزامات اإليجار في 

 ال ينطبق (100.0%) ال ينطبق - 66 - إعادة تصنيف -م 2018ديسمبر  31إيجار مقدم كما في 

 ال ينطبق ال ينطبق - 24,018 - - سنةاإلضافات خالل ال
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 ال ينطبق 2,535.0% ال ينطبق 24,966 947 - ديسمبر 31الرصيد في 

       االستهالك املتراكم:

 ال ينطبق ال ينطبق - (191) - - يناير 1الرصيد في 

 ال ينطبق 1,407.9% ال ينطبق (2,880) (191) - االستهالك املحمل على السنة

 ال ينطبق 1,507.9% ال ينطبق (3,071) (191) - ديسمبر 31الرصيد في 

 ال ينطبق 2,794.4% ال ينطبق 21,895 756 - ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

م، لكنها لم تقم بإعادة عرض أرقام املقارنة لعام 2019يناير  1عقود اإليجار بأثر رجعي اعتباًرا من  –( 16قرير املالي )طبقت الشركة املعيار الدولي للت

 م.  2019يناير  1م. لذلك، تم االعتراف بإعادة التصنيف والتعديالت الناشئة عن قواعد اإليجار الجديدة في قائمة املركز املالي االفتتاحية في 2018

م بأصول متنوعة حصلت عليها الشركة ضمن عقود 2020ديسمبر  31م و 2019ديسمبر  31الذي تم تسجيله ما بين  األصول حق استخدام  يرتبط

ها إيجار تشغيلية. تتضمن هذه األصول مبنى املقر الرئيس ي للشركة بالرياض ومصنع ومستودع القصيم ومستودع كي جي ال. تمتد هذه العقود أغلب

 .سنة 18ملدة تصل إلى 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.8مليون ريال سعودي من  21.1ارتفع صافي القيمة الدفترية لحق استخدام األصول املستأجرة بقيمة 

لى نهج م. وقد جاء االرتفاع املذكور نتيجة ألعمال التوسعة التي قامت بها الشركة ع2020يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  21.9م إلى 2019

مليون  0.2مليون ريال سعودي و 21.2استراتيجية تنويع املنتجات. حيث أضافت الشركة عقود إيجار مستودع كي جي ال ومستودع القصيم بقيمة 

 ريال سعودي، على التوالي، وذلك لتخزين منتجات القطاع اللوجيستي.

 املوجودات املتداولة 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31في  يوضح الجدول التالي املوجودات املتداولة كما

 (: املوجودات املتداولة23الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

النمو املركب  زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

السنوي 

-م2018

 م2020

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ر ديسمب م2019ديسمبر 

 21.7% 45.9% 1.4% 13,432 9,205 9,075 مخزون

 22.3% 31.3% 13.8% 16,553 12,603 11,072 ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

 (35.6%) (47.6%) (20.8%) 5,588 10,673 13,472 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (7.4%) 15.8% (26.0%) 2,350 2,030 2,743 حكمهالنقد وما في 

 2.1% 9.9% (5.1%) 37,923 34,511 36,363 مجموع املوجودات املتداولة 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

ل هذا املكون شكلت الذمم املدينة التجارية واملدفوعات املقدمة 
ّ
والذمم املدينة األخرى املكون األساس ي من املوجودات املتداولة للشركة، حيث مث

م، على 2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31% من إجمالي املوجودات املتداولة كما في 43.6% و36.5% و30.5ما نسبته  

  .التوالي

م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  36.4% من 5.1م بنسبة 2019جودات املتداولة في عام كان االنخفاض الطفيف التي سّجلته املو 

م متأثًرا باالنخفاض امللحوظ في االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  34.5

م نتيجة تخفيض االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة وتوجيه النقد لالستثمار في أصول 2019ديسمبر  31ا في مليون ريال سعودي كم 2.8بقيمة 

 .قطاع اللوجستيك وتمويل رأس املال العامل وتوزيع األرباح النقدية على املساهمين

ا للموجودات املتداولة بنسبة 2020شهد عام 
ً
مليون ريال  37.9م إلى 2019ديسمبر  31ل سعودي كما في مليون ريا 34.5% من 9.9م ارتفاًعا ملحوظ

مليون ريال سعودي  4.2% أو بما يعادل 45.9م حيث كان االرتفاع مدفوًعا بشكل رئيس ي بارتفاع املخزون بنسبة 2020ديسمبر  31سعودي كما في 
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مليون ريال سعودي ويقابل هذا االرتفاع  4.0% أو بما يعادل 31.3 وبارتفاع الذمم املدينة التجارية واملدفوعات املقدمة والذمم املدينة األخرى بنسبة

 مليون ريال سعودي. 5.0انخفاض في االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بقيمة 

 مخزون 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تفاصيل املخزون كما في 

 (: املخزون24الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

النمو املركب  زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

-م2018السنوي 

 م2020
 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 38.1% 46.3% 30.3% 7,411 5,067 3,888 مواد خام

 13.5% 51.7% (15.1%) 5,009 3,303 3,890 إنتاج تام

 (2.3%) 43.1% (33.3%) 1,090 762 1,141 قطع غيار ومستلزمات

 69.6% 24.5% 131.1% 420 338 146 إنتاج تحت التشغيل

 (100.0%) - ال ينطبق - - 69 بضاعة بالطريق

 23.5% 47.1% 3.7% 13,930 9,469 9,134 مجموع

) ناقص: مخصص مخزون راكد 95 ) (264) (498) %345.4 %88.7 %189.9 

 21.7% 45.9% 1.4% 13,432 9,205 9,075 اإلجمالي

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

ل ما نسبته   تألف املخزون بشكل أساس ي من املواد الخام
ّ
ديسمبر  31% من إجمالي املخزون كما في 92.5% و90.9و %85.7وإنتاج تام الذي مث

 .م على التوالي2020ديسمبر 31م و2019ديسمبر  31م  و2018

مليون  9.2م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  9.1مليون ريال سعودي من  0.1% أو بقيمة 1.4ارتفع رصيد إجمالي املخزون بنسبة 

مليون ريال سعودي إلى  3.9% من 30.3م. كان االرتفاع بين الفترتين مدفوًعا بارتفاع قيمة املواد الخام بنسبة 2019بر ديسم 31ريال سعودي كما في 

 .شراء مواد خام من الحديد وذلك لعمل مخزون استراتيجي نظًرا التجاه أسعار سوق الحديد في االرتفاعمليون ريال سعودي نتيجة  5.0

 13.4م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  9.2مليون ريال سعودي من  4.2% أو بقيمة 45.9ملخزون بنسبة استمر االرتفاع في إجمالي ا

م نتيجة الرتفاع في جميع املواد بشكل عام نتيجة ارتفاع أسعار جميع املواد الخام خالل هذه الفترة 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 

 لق املنافذ مما ترتب عليه قلة املعروض وزياده في األسعار مما أدى إلى زيادة قيمة املخزون. بسبب جائحة كورونا وغ

 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تفاصيل حركة مخصص املخزون الراكد كما في 

 (: حركة مخصص املخزون الراكد25الجدول رقم )

 يال سعوديألف ر 

 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
النمو املركب السنوي 

 م2018 م2020-م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 111.0% 345.4% - 264 59 59 الرصيد في بداية السنة

 بقال ينط 14.4% ال ينطبق 234 205 - املكون خالل السنة

 189.9% 88.7% 345.4% 498 264 59 الرصيد في نهاية السنة

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

خزون الراكد. بشكل م وقد ارتبط املخصص بنوع امل2020ديسمبر 31م و2018ديسمبر  31قامت الشركة بحجز مخصص املخزون الراكد ما بين 

عام، تقض ي سياسة إدارة الشركة بحجز مخصص املخزون الراكد في حال وجود أي تغير في نمط االستخدام والشكل املادي للمخزون ذات الصلة 

 وتتفاوت نسب استقطاع املخصص على حسب نوع املخزون.
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ألف ريال  204.7% أو بقيمة 345.4م بنسبة 2019ديسمبر  31و م2018ديسمبر  31ارتفعت قيمة مخصص املخزون الراكد خالل الفترة ما بين 

م وذلك التباع سياسة احتساب 2019ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  263.9م إلى 2018ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  59.3سعودي من 

 .قيمة املخصص بناًء على تقارير فنية الجودة وحالة املخزون الراكد

 31ألف ريال سعودي كما في  498.1م إلى 2019ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  263.9خصص املخزون الراكد باالرتفاع من استمرت قيمة م

 م نتيجة الدراسة الفنية التي تمت على املخزون الراكد طبًقا لسياسة الشركة. 2020ديسمبر 

مليون ريال سعودي وشكل  3.0يوم والذي بلغت قيمته  360ن راكد ألكثر من تجدر اإلشارة إلى أّن مخصص املخزون الراكد أعاله مستقطع من مخزو 

% من 15.0م.  وقد ارتبط القسم األكبر من املخزون الراكد بمواد الخام حيث شكل 2020ديسمبر  31% من مجموع املخزون كما في 21.0نسبة 

 م.2020ديسمبر  31إجمالي املخزون الراكد كما في 

 فوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى ذمم مدينة تجارية ومد 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تفاصيل الذمم املدينة التجارية واملدفوعات املقدمة وذمم مدينة أخرى كما في 

 (: ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 26الجدول رقم )

 سعوديألف ريال 

 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
النمو املركب السنوي 

 م2018 م2020-م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 19.6% 42.4% 0.5% 15,394 10,813 10,764 ذمم مدينة تجارية

 (1.1%) (78.9%) 364.1% 330 1,567 338 دفعات مقدمة من موردون 

 ال ينطبق 103.6% ال ينطبق 2,115 1,039 - إيراد مستحق

 (72.8%) (87.1%) (42.8%) 47 366 639 اشتراكات مدفوعة مقدًما

 (11.7%) (15.1%) (8.3%) 155 182 199 مصروفات مدفوعة مقدًما

 142.4% 169.4% 118.1% 384 143 65 سلف عاملين

 (100.0%) (100.0%) (6.5%) - 90 96 ضمان حسن تنفيذ

 (51.5%) (9.3%) (74.1%) 60 66 255 ايجارات مدفوعة مقدًما

 (26.5%) 2,057.9% (97.5%) 237 11 439 غطاء خطابات ضمان

  12,794 14,276 18,722 %11.6 %31.1 %21.0 

       يخصم:

مخصص خسائر انخفاض في 

 قيمة الذمم املدينة
(1,722) (1,672) (2,169) (%2.9) %29.7 %12.2 

 22.3% 31.3% 13.8% 16,553 12,603 11,072 اإلجمالي 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

نة التجارية من العمالء للشركة. تضمنت أيًضا تتألف الذمم املدينة التجارية واملدفوعات املقدمة والذمم املدينة األخرى بشكل رئيس ي من الذمم املدي

 على دفعات مقدمة من موردون وسلف العاملين التي تمنح للموظفين وإيرادات مستحقة.

 31ن املحلين والحكوميين الذين تتعامل معهم الشركة. لم تشهد هذه املبالغ تقلبات كثيرة ما بي  الذمم املدينة التجارية هي املبالغ املدينة من العمالء

مليون ريال سعودي  10.8ألف ريال سعودي من  49.2% أو بقيمة 0.5م. ارتفعت الذمم املدينة التجارية بنسبة 2020ديسمبر 31م و 2018ديسمبر 

 4.6ة % أو بقيم42.4م، مع ارتفعت الذمم املدينة التجارية بنسبة 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  10.8م إلى 2018ديسمبر  31كما في 

م. كان االرتفاع 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  15.4م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  10.8مليون ريال سعودي من 

 .م2019م و2018متماشًيا مع ارتفاع مستوى النشاط بين العامين والذي أدى إلى ارتفاع اإليرادات بين العامين 

ردون هي عبارة عن دفعات مقدمه تم دفعها للموردين من أجل تعاقدات على شراء مواد خام الستالمها من املوردين في فترات الدفعات املقدمة من مو 

مليون ريال سعودي نتيجة الرتفاع في عملية شراء املواد الخام لعمل مخزون استراتيجي  1.2% أو بمقدار 364.1الحقة. ارتفعت هذه األرصدة بنسبة 

مليون ريال سعودي وكان  0.3مليون ريال سعودي إلى  1.6% من 78.9م بنسبة 2020سوق الحديد الرتفاع. باملقابل انخفضت في عام نظًرا التجاه 

 هذا االنخفاض مدفوع باتجاه سياسة الشركة للشراء باآلجل بسبب جائحة كورونا.
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 2.1م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.0من  مليون ريال سعودي 1.0% أو بمقدار 103.6ارتفعت اإليرادات املستحقة بنسبة 

م واإليرادات املستحقة طبًقا للمعيار التقرير املالي الدولي 2020م نتيجة زيادة حجم املشاريع في عام 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 

 ( االعتراف بإيرادات املشاريع وفًقا لنسب إتمام املشروع .15)

مليون ريال سعودي كما في  0.6تراكات مدفوعة مقدًما اشتراكات في رخص العمل الخاصة بتأمين املمتلكات. انخفضت هذه االشتراكات من مثلت اش

 م نتيجة تخفيض رسوم رخص العمل من قبل الحكومة للشركات الصناعية.2020ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  47.2م إلى 2018ديسمبر  31

 م2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31ريف املدفوعات املقدمة تقلبات جوهرية خالل األعوام املنتهية في لم تشهد مصا 

% أو بقيمة 118.1تقوم الشركة بمنح موظفيها بمنح سلف ضمن سياق العمل العادي. ارتفعت هذه الذمم املدينة العائدة لسلف العاملين بنسبة 

م، مع ارتفاع 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.1م إلى 2018ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  65.3من  ألف ريال سعودي 77.0

م. كان االرتفاع املستمر في الذمم 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.3مليون ريال سعودي إلى  0.2% أو بقيمة 169.4إضافي بنسبة 

 م متأثًرا بالسياسة الشركة املتبعة لسلف العاملين. 2020ديسمبر 31م و2018ديسمبر  31لعاملين ما بين املدينة العائدة لسلف ا

م نتيجة تطبيق معيار 2020ديسمبر 31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31انخفضت االيجارات مدفوعة مقدًما خالل األعوام املنتهية في 

 اإليجار. ( الخاص بعقود16الدولي للتقرير املالي )

مقدمة لجهات حكومية وجهات خاصة. ارتفعت هذه الضمانات في من بنوك محلية  وخطابات الضمان ابتدائية صادرةشكل غطاء خطابات ضمان 

 ألف 44.5ألف ريال إلى شركة ناقالت النفط الكويتية وبقيمة  181.8مليون ريال سعودي نتيجة الضمانات املصدرة بقيمة  0.2م بقيمة 2020عام 

  ريال سعودي لوزارة املالية.

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تفاصيل حركة مخصص خسائر انخفاض في قيمة الذمم كما في 

 (: حركة مخصص خسائر انخفاض في قيمة الذمم27الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
النمو املركب السنوي 

 م2018 م2020-م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 77.9% (2.9%) 225.7% 1,672 1,722 529 الرصيد في بداية السنة

( على أرباح مبقاه 9أثر تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي )

 م2018يناير  1في 
464 - - (%100.0) - (%100.0) 

 (18.8%) 984.5% (93.9%) 542 50 822 املكون خالل السنة

 (29.9%) (54.4%) 7.8% (45) (99) (92) شطب خالل السنة

 12.2% 29.7% (2.9%) 2,169 1,672 1,722 الرصيد في نهاية السنة

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ھیة في ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتا

م. انخفضت قيمة املخصص بنسبة 2020ديسمبر 31م و 2018ديسمبر  31لم يشهد خسائر انخفاض الذمم مدينة تجارية تقلبات جوهرية ما بين 

ديسمبر  31ل سعودي كما في مليون ريا 1.7م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.7ألف ريال سعودي من  49.4% أو بقيمة 2.9

م. كانت هذه 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.2مليون ريال سعودي إلى  0.5% أو بقيمة 29.7م. عاد املخصص وارتفع بنسبة 2019

سارة املتوقعة في تحصيل ( بناًء على نسب الخ9)التقلبات الطفيفة مرتبطة بسياسة احتساب مخصص الديون طبًقا ملعيار التقرير املالي الدولي 

 .املديونيات

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تفاصيل االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كما في 

 (:  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة28الجدول رقم )
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 ألف ريال سعودي

النمو املركب  زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

-م2018السنوي 

 م2020
 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

       التكلفة

 (20.4%) (20.8%) (20.1%) 10,673 13,472 16,852 داية السنةالرصيد في ب

 (100.0%) (100.0%) (67.1%) - 4,935 15,000 إضافات خالل السنة

 (46.0%) (33.3%) (56.3%) (5,500) (8,250) (18,881) استبعادات خالل السنة

 (8.9%) (19.6%) 3.1% 415 516 500 أرباح استثمارات

 (35.6%) (47.6%) (20.8%) 5,588 10,673 13,472 نةالرصيد في نهاية الس

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

ندوق تمويل املتاجرة حيث االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في استثمارات بصندوق دراية للتمويل التجاري وصتمثل 

م، 2020م و2019م و2018مليون ريال سعودي كما في العام  5.6مليون ريال سعودي و 10.7مليون ريال سعودي و 13.5استثمرت الشركة بمبلغ 

 م نتيجة إلضافات واستبعادات حاصلة.2020م و2019م و2018على التوالي. تفاوتت هذه األرصدة خالل األعوام 

ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31% من إجمالي االستثمارات كما في 24.6% و62.8% و100.0ق دراية للتمويل التجاري نسبة شكل رصيد صندو 

م واستثمرته في بصندوق تمويل املتاجرة بالدوالر 2019مليون ريال سعودي في عام  4.0م. قامت الشركة باسترداد مبلغ 2020ديسمبر  31م و2019

م. 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  6.7م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  13.5صيد من مما أدى على انخفاض الر 

مليون ريال  1.4م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  6.7% من 79.5استمر االنخفاض في رصيد صندوق دراية للتمويل التجاري بنسبة 

 مليون ريال سعودي وتم إضافته إلى رصيد النقد وما في حكمه. 5.5كان هذا االنخفاض مدفوًعا باسترداد بقيمة م و 2020ديسمبر  31سعودي في 

ا من عام 
ً
 31م و2019ديسمبر  31% من إجمالي االستثمارات كما في 75.4% و37.2م حاز صندوق تمويل املتاجرة بالدوالر على نسبة 2019ابتدئ

ائد من هذا الصندوق مقارنة بصندوق االستثمارات بالريال وتوجيه جزء من االستثمارات لهذا الصندوق. شهد م. نتيجة ارتفاع الع2020ديسمبر 

م 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  4.2م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  4.0% من 6.2هذا االستثمار ارتفاًعا بنسب 

 مليون ريال سعودي.  0.2مار في صندوق تمويل املتاجرة بالدوالر بقيمة حيث حققت الشركة أرباح من االستث

% 4.0م ما بين 2018تفاوت هامش الربح من هذه االستثمارات تفاوًتا شهرًيا حيث كانت هوامش الربح من صندوق دراية للتمويل التجاري في عام 

%. وكانت 4.2% و2.6م سجل هوامش بنسبة ما بين 2020% وفي عام 14.3% و3.6م فسجل الصندوق هوامش ربح ما بين 2019% أما في عام 4.8و

 م.2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31%  كما في 7.4% و5.2%، وما بين 8.2% و0.9هوامش الربح من صندوق تمويل املتاجرة بالدوالر ما بين 

 النقد وما في حكمه  

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تفاصيل النقد وما في حكمه كما في 

 (: النقد وما في حكمه29الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
النمو املركب السنوي 

 م2018 م2020-م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 (13.2%) 2.2% (26.3%) 2,021 1,977 2,681 حسابات جارية -بنوك 

 ال ينطبق 560.3% ال ينطبق 305 46 - عهد نقدية

 (37.0%) 263.7% (89.1%) 25 7 62 نقد في الصندوق 

 (7.4%) 15.8% (26.0%) 2,350 2,030 2,743 اإلجمالي

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31املنتھیة في  ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیةا

  .يتألف النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في البنوك والعهد النقدية
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البنوك  في حساباتتعتبر النقد في البنوك املكون الرئيس ي للنقد وما في حكمه، ويشار بالنقد في البنوك إلى الحسابات الحالية الجارية التي يتم إيداعها 

 املختلفة التي تتعامل معها الشركة والتي يتم من خاللها إجراء عمليات الدفع والسحب.

صندوق املكتب الرئيس ي. ويستخدم النقد في الصندوق للمصاريف  –يمثل النقد في الصندوق األرصدة النقدية املحتفظ بها في صندوق املصنع ببريده 

 .النثرية

مليون ريال  0.7% أو بما يعادل 26.0م. انخفض إجمالي النقد وما في حكمه بنسبة 2020م و2018ما بين عامين  تقلبت حركة النقد وما في حكمه

م. جاء االنخفاض متأثًرا 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.0م إلى 2018ديسمبر 31مليون ريال سعودي كما في  2.7سعودي من 

مليون ريال  2.3م بعد قيام الشركة بتوزيع أرباح بما يعادل 2019مليون ريال سعودي في  2.5لية والتي بلغت بالتدفقات النقدية من األنشطة التموي

  سعودي.

 2.4م إلى 2019ديسمبر 31مليون ريال سعودي كما في  2.0مليون ريال سعودي من  0.3% أو بما يعادل 15.8ارتفع إجمالي النقد وما في حكمه بنسبة 

مليون  4.3م. جاء االرتفاع متأثًرا بالتدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة االستثمارية والتي بلغت 2019ديسمبر  31ما في مليون ريال سعودي ك

م بعد بيع الشركة لبعض االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الذي تم الحصول عليه في السنوات 2020ريال سعودي في 

 السابقة.

 املطلوبات غير املتداولة 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي املطلوبات غير املتداولة كما في 

 (: املطلوبات غير املتداولة30الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

النمو املركب  زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

-م2018السنوي 

 م2020
 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 ال ينطبق 2,589.8% ال ينطبق 14,500 539 - التزامات اإليجار

 9.8% 40.4% (14.2%) 2,386 1,699 1,981 مزايا نهاية الخدمة للموظفين

% 654.5% 13.0% 16,887 2,238 1,981 اإلجمالي  0192.  

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

 تتألف املطلوبات غير املتداولة على عنصرين أساسيين وهما التزامات اإليجار ومزايا الخدمات املوظفين.

م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.0% من 13.0م بنسبة 2019عام كان االرتفاع الطفيف التي سّجلته املطلوبات غير املتداولة في 

م 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.5م متأثًرا بإضافة عنصر التزامات اإليجار بقيمة 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.2

 د اإليجار.عقو  –( 16للتقرير املالي )نتيجة تطبيق املعيار الدولي 

ا للمطلوبات الغير املتداولة بنسبة 2020شهد عام 
ً
مليون  16.9م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في   2.2% من 654.5م ارتفاًعا ملحوظ

 م حيث كان االرتفاع مدفوًعا بشكل رئيس ي بارتفاع التزامات خالل الفترة.2020ديسمبر  31ريال سعودي كما في 

 د اإليجار التزامات عقو  

 م  والحركة خالل العام.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار كما في 

 (: التزامات عقود اإليجار31الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

النمو املركب  )نقص(زيادة /  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

السنوي 

 م2020-م2018
 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 ال ينطبق (19.3%) ال ينطبق 711 882 - يناير 1الرصيد في 
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 ال ينطبق ال ينطبق - 24,018 - - اإلضافات خالل السنة

 ينطبق ال 923.9% ال ينطبق 420 41 - املحمل خالل السنة

 ال ينطبق 1,217.5% ال ينطبق (2,787) (212) - يخصم: مدفوعات اإليجار خالل السنة

 ال ينطبق ال ينطبق - (18) - - يخصم: الربح املعدل

 ال ينطبق 3,042.3% ال ينطبق 22,345 711 - ديسمبر 31الرصيد في 

 ال ينطبق 4,460.6% ال ينطبق 7,844 172 - الجزء املتداول  -يخصم: التزامات اإليجار 

 ال ينطبق 2,589.8% ال ينطبق 14,500 539 - الجزء غير املتداول  -التزامات اإليجار 

 ال ينطبق 3,042.3% ال ينطبق 22,345 711 - اإلجمالي 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

م 2020ديسمبر  31م و 2019ديسمبر  31 مليون ريال سعودي 22.3مليون ريال سعودي و 0.7التي بلغت قيمتها  تزامات عقود اإليجارالارتبطت 

س ي بالتزامات متنوعة حصلت عليها الشركة ضمن عقود إيجار تشغيلية. تتضمن هذه االلتزامات على التزامات متعلقة بإيجارات مبنى املقر الرئي

 ض ومصنع ومستودع القصيم ومستودع كي جي ال. للشركة بالريا

 ( املتعلق بحق استخدم األصول. 1-5-3-1-1تقلبت أرصدة التزامات اإليجار نتيجة اإلضافات على عقود اإليجار املذكورة سابًقا بقسم )

م 2019ديسمبر  31سنتين املاليتين املنتهيتين في % من إجمالي التزامات اإليجار خالل ال64.9% و75.8التزامات اإليجار غير املتداولة ما يعادل مثلت 

 م على التوالي. 2020ديسمبر  31و

 مزايا نهاية الخدمة للموظفين  

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي حركة مخصص نهاية الخدمة للموظفين كما في 

 لخدمة للموظفين(: مزايا نهاية ا32الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

النمو املركب  زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

السنوي 

-م2018

 م2020

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2019ديسمبر 

ديسمبر 

 م2020

 22.0% (14.2%) 73.5% 1,699 1,981 1,142 القيمة الحالية في بداية السنة

 15.9% 14.1% 17.7% 539 473 402 دمة والفائدةتكلفة الخ

 17.3% (88.4%) 1,086.4% (56) (485) (41) الدفعات خالل السنة

 (34.7%) 175.7% (156.4%) 204 (269) 478 الخسائر/ )املنافع( اإلكتوارية لاللتزام

 9.8% 40.4% (14.2%) 2,386 1,699 1,981 القيمة الحالية في نهاية السنة

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في  ملصدر:ا

حدد املستحقات وفق التقييم اإلكتواري باستخ
ُ
دام تتبنى الشركة خطة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بموجب أنظمة العمل السعودية السارية. ت

مزايا املوظفين مع األخذ باالعتبار نظام العمل في اململكة العربية السعودية.  –( 19عيار املحاسبة الدولي رقم )طريقة تكلفة الوحدة املتوقعة طبًقا مل

ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  1.7م. باملقابل ارتفع الرصيد من 2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31لم يشهد الرصيد أي تقلبات جذرية ما بين 

م و)املنافع( 2020م حيث أن تكلفة الخدمة والفائدة املخصصة من قبل شركة خالل عام 2020ديسمبر  31ريال سعودي في  مليون  2.4م إلى 2019

لزيادة في رواتب املوظفين وعدد املوظفين وعدد  % مقارنًتا مع العام السابق نتيجة175.7% و14.1الخسائر اإلكتوارية لاللتزام ارتفعت بنسبة  /

 (.19رات الخبير اإلكتوراي وفًقا ملعاير املحاسبة الدولي )سنوات الخدمة وتقدي

 املطلوبات متداولة 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي املطلوبات متداولة كما في 

 (: املطلوبات متداولة33الجدول رقم )

 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في  ألف ريال سعودي
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 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

النمو املركب 

-م2018السنوي 

 م2020

 ال ينطبق 4,460.6% ال ينطبق 7,844 172 - الجزء املتداول  -التزامات اإليجار 

 53.7% 46.7% 61.0% 7,350 5,010 3,111 ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون

 9.8% 27.7% (5.7%) 1,041 815 864 مخصص الزكاة 

 102.1% 170.7% 50.9% 16,235 5,996 3,975 اإلجمالي 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

ل هذا املكون ما نسبته  شكلت الذمم الدائنة التجارية والدائنون األخرون املكون ا
ّ
% 83.5% و78.3ألساس ي من املطلوبات املتداولة  للشركة، حيث مث

  .م، على التوالي2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31% من إجمالي املطلوبات املتداولة كما في 45.3و

مليون  5.9م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  4.0% من 50.9م بنسبة 2019كان االرتفاع التي سّجلته املطلوبات املتداولة في عام 

 31مليون ريال سعودي كما في  1.9م متأثًرا باالرتفاع امللحوظ في ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون بقيمة 2019ديسمبر  31ريال سعودي كما في 

 .ت مع املوردينم نتيجة سياسة الشركة في الشراء اآلجل وفتح تسهيال 2019ديسمبر 

ا للمطلوبات املتداولة بنسبة 2020شهد عام 
ً
مليون ريال  16.2م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  6.0% من 170.7م ارتفاًعا ملحوظ

% أو بما يعادل 4,460.6ة م حيث كان االرتفاع مدفوًعا بشكل رئيس ي بارتفاع الجزء املتداول من التزام اإليجار بنسب2020ديسمبر  31سعودي كما في 

 مليون ريال سعودي. 2.3% أو بما يعادل 46.7مليون ريال سعودي و بارتفاع ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون بنسبة  7.7

 الجزء املتداول  -التزامات عقود اإليجار  

من إجمالي التزامات اإليجار خالل السنتين املاليتين % 35.1% و24.2سجلت التزامات اإليجار قصيرة األجل ذات فترة استحقاق أقل من سنة ما يعادل 

 م على التوالي. 2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31املنتهيتين في 

 ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تفاصيل الذمم الدائنة التجارية والدائنون األخرون كما في 

 (: ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون34م )الجدول رق

 ألف ريال سعودي

النمو املركب  زيادة / )نقص( ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 

-م2018السنوي 

 م2020
 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة

ديسمبر     

 م 2019
 م2020ديسمبر   

 70.2% 100.6% 44.5% 5,144 2,565 1,775 ةذمم دائنة تجاري

 31.8% (62.2%) 359.4% 499 1,318 287 دفعات عمالء مقدمة

 47.8% 92.2% 13.7% 628 327 287 مستحقات عاملين

 ال ينطبق 22.8% ال ينطبق 386 314 - مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان

% 25.8% 95.3% 272 216 111 عموالت مستحقة 6.75  

 (5.0%) (51.9%) 87.6% 103 215 115 ضريبة القيمة املضافة املستحقة

 144.5% 733.0% (28.2%) 318 38 53 مصاريف مستحقة

 ال ينطبق (100.0%) ال ينطبق - 17 - مبالغ بنكية تحت التسوية

 (100.0%) - (100.0%) - - 483 إيرادات مؤجلة

 53.7% 46.7% 61.0% 7,350 5,010 3,111 اإلجمالي

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

للذمم  تألفت الذمم الدائنة التجارية والدائنون األخرون بشكل رئيس ي من الذمم الدائنة التجارية ودفعات عمالء مقدمة ومستحقات عاملين. وكانت

 .لنصيب األكبر من إجمالي الذمم الدائنة التجارية والدائنون األخرون للشركةالدائنة التجارية ا
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مليون ريال سعودي  5.0م إلى 2018مليون ريال سعودي كما في عام  3.1% من 61.0ارتفع رصيد الذمم الدائنة التجارية والدائنون األخرون بنسبة  

مليون ريال سعودي ورصيد الذمم الدائنة التجارية بقيمة  1.0عمالء املقدمة بقيمة م وذلك بسبب ارتفاع رصيد دفعات ال2019ديسمبر  31كما في 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  5.0م، ارتفع رصد الذمم الدائنة التجارية والدائنون األخرون من 2020مليون ريال سعودي. وفي عام  0.9

مليون ريال سعودي في رصيد الذمم الدائنة التجارية. يجدر  2.6م نتيجة الرتفاع يبلغ 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  7.3م إلى 2019

ديسمبر   31مليون ريال سعودي كما في  5.1م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 2.6اإلشارة إلى أن االرتفاع في الذمم الدائنة التجارية من 

مليون ريال سعودي لشركة ايس املستقبل  0.5مليون ريال سعودي و 0.9مليون ريال سعودي و 1.4م نتيجة لذمم تجارية مستحقة بقيمة 2020

 للمقاوالت ولشركة أبناء مقبل عبدالرحمن الخلف التجارية ذ.م.م وملؤسسة خضر سالم درويش خضر، على التوالي.

 املبالغ املستحق ألطراف ذات عالقة  

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31تحق ألطراف ذات عالقة كما في يوضح الجدول التالي تفاصيل املبالغ املس

 (: املبالغ مستحق ألطراف ذات عالقة35الجدول رقم )

 مبرديس 31الرصيد كما في السنة املالية املنتهية في  ديسمبر 31حجم التعامالت كما في السنة املالية املنتهية في  ألف ريال سعودي

 طبيعة العالقة
 طبيعة

 التعامالت

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة

 أعضاء مجلس اإلدارة /

 أعضاء لجنة املراجعة

 اإلدارة العليا /

 386 314 - 477 368 249 مكافآت وبدالت

رواتب واألجور وما في 

 حكمها
1,324 1,091 1,274 - - - 

 - - - 102 153 - نهاية الخدمة اإلدارة التنفيذية

 386 314 -      اإلجمالي

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

ء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية ما تمثل املعامالت مع أطراف ذات عالقة بشكل أساس ي في رواتب ومكافآت وبدالت ونهاية خدمة أعضا

 م. 2020م و2019م و2018ديسمبر  31بين 

م هو عبارة عن مكافآت وبدالت 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  385.9الرصيد املطلوب إلى األطراف ذات العالقة والذي بلغت قيمته 

 ة الذمم الدائنة التجارية والدائنون األخرون.أعضاء مجلس اإلدارة واللجان وتم إضافتها ضمن أرصد

 مخصص الزكاة  

 م. 2020م و2019م و2018ديسمبر 31يوضح الجدول التالي حركة مخصص الزكاة للسنوات املالية املنتهية في 

 (: حركة مخصص الزكاة36الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( ديسمبر 31ي السنة املالية املنتهية ف
النمو املركب السنوي 

 م2018 م2020-م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 30.1% (5.7%) 79.5% 815 864 481 الرصيد في بداية السنة

 (2.9%) 2.9% (8.4%) 839 815 889 محمل للسنة

%) ال ينطبق (2) 4 - تسويات زكوية .0142  ال ينطبق (

 9.8% (29.6%) 71.2% (611) (868) (507) املدفوعات خالل السنة

 9.8% 27.7% (5.7%) 1,041 815 864 الرصيد في نهاية السنة

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

لت مخصص الزكاة املصاريف الد
ّ
 ائنة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وتمثل الزكاة املحّملة عن السنة الزكاة املحسوبة بناًء على صافي دخل الشركة. مث
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ألف ريال  814.6م إلى 2018ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  863.6ألف ريال سعودي من  49.0% أو بقيمة 5.7انخفضت املخصص بنسبة 

% 27.7% مقارنة بالعام السابق. عادت وارتفع املخصص بنسبة 71.2م، نتيجة االرتفاع في الزكاة املدفوعة بنسبة 2019ديسمبر  31سعودي كما في 

م 2019ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  1,040.6م إلى 2019ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  814.6ألف ريال سعودي من  49.0أو بقيمة 

 م.2020ألف ريال سعودي في عام  610.8م إلى 2019ألف ريال سعودي في عام  868.0دفوعة من مدفوعة بانخفاض الزكاة امل

م وحصلت الشركة على شهادة من الهيئة العامة للزكاة والدخل سارية 2019ديسمبر  31قدمت الشركة إقراراتها للهيئة العامة للزكاة والدخل حتى 

 م.2021أبريل  30املفعول حتى 

 حقوق امللكية 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ح الجدول التالي حقوق امللكية كما في يوض

 (: حقوق امللكية37الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
النمو املركب السنوي 

 م2018 م2020-م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 29.1% 66.7% - 25,000 15,000 15,000 رأس املال

 9.3% 19.5% - 1,582 1,324 1,324 احتياطي نظامي

 (100.0%) (100.0%) - - 14,478 14,478 عالوة اإلصدار

 (5.2%) 53.8% (41.5%) (583) (379) (649) احتياطي إكتواري 

02,30 6,453 أرباح مبقاه  8,349 (%64.4) %263.1 %13.7 

 (3.1%) 5.0% (10.6%) 34,348 32,723 36,607 إجمالي حقوق امللكية

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

 رأس املال 

م، حيث 2019م و2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  15.0مقارنة في  م2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  25.0بلغ رأس مال 

م وقرار الجمعية العامة الغير عادية التي انعقدت بتاريخ 2019نوفمبر  20ارتفع رأس مال الشركة بعد توصية مجلس اإلدارة في اجتماع منعقد بتاريخ 

مليون  10.0مليون ريال سعودي عن طريق منح أسهم مجانية بقيمة 10.0الشركة بقيمة  م والتي تضمنت املوافقة على زيادة رأس مال2020يونيو  25

ا على جميع مالكي أسهم الشركة وليزداد عدد األسهم من 
ً
مليون سهم كما  1.5ريال سعودي حيث تم رسملة املبلغ من عالوة اإلصدار والذي كان نافذ

م. وذلك بهدف دعم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدالت 2020يسمبر د 31مليون سهم كما في  2.5م إلى 2019ديسمبر  31في 

 النمو والتوسع في أعمالها خالل األعوام القادمة واملحافظة على املالءة املالية.

مال الشركة عن طريق طرح أسهم م بالتوصية للجمعية العامة غير عادية بزيادة رأس 2021يناير  03قرر مجلس اإلدارة في اجتماع منعقد بتاريخ 

مليون ريال سعودي. ونتج هذا القرار لتمكين الشركة من تنفيذ خططها االستراتيجية والتشغيلية ودعم التوسع في الخدمات  150.0أولية بقيمة 

 امة غير العادية.وفي هذا الصدد، يتطلب من الشركة الحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العالقة والجمعية الع اللوجستية.

 احتياطي نظامي 

% من قيمة رأس املال وال يمكن للشركة التصرف 30.0% من صافي الدخل إلى االحتياطي النظامي حتى يصل إلى 10.0وفًقا لنظام الشركات تحول الشركة 

 ية العامة للمساهمين.به، ومع ذلك، يمكن استخدامه لتغطية خسائر الشركة أو زيادة رأسمالها بعد الحصول على موافقة الجمع

م قامت الشركة بتحويل مبلغ 2020م نتيجة الخسائر املسجلة خالل العام. أما  في عام 2019لم تقم الشركة بإجراء تحويل إلى االحتياطي القانوني في عام 

 % من إجمالي رأس مال الشركة.6.3مليون ريال سعودي ويمثل هذا املبلغ  1.4ألف ريال سعودي ليصل إجمالي االحتياطي النظامي إلى  257.9

 عالوة اإلصدار 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي عالوة اإلصدار كما في 
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 (: عالوة اإلصدار38الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
نوي النمو املركب الس

 م2020-م2018
 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 (100.0%)          (100.0%)             -                          -                         15,300               15,300              عالوة اإلصدار

 (100.0%)          (100.0%)             -                          -                        (822)                  (822)                  مصاريف اإلصدار

 (100.0%)          (100.0%)             -                          -                         14,478               14,478              اإلجمالي

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

 15.3مليون ريال سعودي رأس مال والباقي عالوة اصدار بمبلغ  2.3مليون ريال سعودي منها مبلغ  17.5بلغت املتحصالت من عملية االكتتاب مبلغ 

 مليون ريال سعودي وتم خصمها من عالوة اإلصدار.  0.8دي بلغت املصاريف الناتجة من اإلصدار مبلغ مليون ريال سعو 

م، 2020م. باملقابل في عام 2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  14.5وبذلك شكلت املبالغ ضمن عالوة اإلصدار مبلغ 

مليون ريال سعودي إلى رأس املال وتم منحها للمساهمين وكذلك قامت الشركة بتحويل  10.0ملة مبلغ انخفضت عالوة اإلصدار إلى صفر نتيجة رس

  مليون ريال سعودي إلى رصيد األرباح املبقاة. 4.5مبلغ 

 احتياطي إكتواري  

طبًقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم  املتوقعة يتم احتساب مزايا نهاية الخدمة املحددة سنوًيا من قبل خبراء إكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة الوحدة

. يتم إثبات مبالغ إعادة القياس، إن وجدت، والتصريح عنها ضمن مزايا املوظفين مع األخذ باالعتبار نظام العمل في اململكة العربية السعودية –( 19)

بل لذلك على الدخل الشامل اآلخر والتي تتكون من مكاسب وخسائر حقوق امللكية في قائمة التغيرات في حقوق امللكية وتحمل الزيادة أو النقص املقا

 إكتوارية ناتجة عن مزايا نهاية الخدمة املحددة. 

 أرباح مبقاة  

مليون ريال  2.3م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  6.5مليون ريال سعودي من  4.1% أو بقيمة 64.4انخفضت األرباح املبقاة  بنسبة 

م 2019م و2018م، وكان االنخفاض املذكور مدفوًعا بشكل أساس ي بالخسارة التي سّجلته الشركة ما بين العامين 2019ديسمبر  31كما في  سعودي

مليون  6.0% أو بقيمة 263.1م. عادت األرباح املتراكمة وانخفضت بنسبة 2019مليون ريال سعودي خالل عام  2.3باإلضافة إلى توزيع أرباح بقيمة 

م بعدما قامت الشركة بتسجيل 2020مليون ريال سعودي كما في ديسمبر  8.3م إلى 2019مليون ريال سعودي كما في ديسمبر  2.3ل سعودي من ريا

 مليون ريال سعودي.  2.6ربح بقيمة 

 قائمة التدفقات النقدية 

 .م2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية كما في 

 (: قائمة التدفقات النقدية39الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
النمو املركب 

السنوي 

-م2018

 م2020
 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 ال ينطبق (47.2%) (119.3%) (451) (853) 4,433 في( / الناتج من األنشطة التشغيلية صافي النقد )املستخدم

 61.3% 65.6% 57.1% 4,308 2,601 1,656 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

 (20.8%) 43.7% (56.4%) (3,537) (2,462) (5,639) صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية

 (15.5%) 144.9% (259.0%) 320 (714) 449 ر في النقد وما في حكمهصافي التغي

 (5.9%) (26.0%) 19.6% 2,030 2,743 2,294 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 (7.4%) 15.8% (26.0%) 2,350 2,030 2,743 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملالیة املنتھیة في ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات اا
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 قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية كما في 

 ت النقدية من األنشطة التشغيلية(: قائمة التدفقا40الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
النمو املركب 

السنوي 

-م2018

 م2020
 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 59.1% 413.8% (180.7%) 3,417 (1,089) 1,349 صافي )الخسارة(/ الربح قبل الزكاة

       التعديالت:

 1.3% (3.6%) 6.4% 1,156 1,199 1,127 استهالك ممتلكات واآلت ومعدات

 240.3% 217.7% 264.4% 68 22 6 إطفاء موجودات غير ملموسة

 ال ينطبق 1,407.9% ال ينطبق 2,880 191 - استهالك حق استخدام األصول 

 ال ينطبق (180.2%) ال ينطبق (2) 3 - خسارة بيع ممتلكات واآلت ومعدات

 ال ينطبق 923.9% ال ينطبق 420 41 - تكاليف التمويل

 15.9% 14.1% 17.7% 539 473 402 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 ال ينطبق 14.4% ال ينطبق 234 205 - مخصص مخزون راكد

 (8.9%) (19.6%) 3.1% (415) (516) (500) أرباح من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ال ينطبق ال ينطبق - (18) - - الربح ملعدل من التزامات اإليجار

 ال ينطبق (142.0%) ال ينطبق (2) 4 - تسويات زكوية

 (18.8%) 984.5% (93.9%) 542 50 822 مخصص خسائر االنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية

       التغيرات في:

 ال ينطبق 1,828.3% (116.3%) (6,452) (335) 2,058 نمخزو 

 ال ينطبق 172.7% (827.2%) (4,492) (1,647) 226 ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

 ال ينطبق 23.2% (948.6%) 2,340 1,899 (224) ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

%) - - (285) مستحق ألطراف ذات عالقة .0100 ) - (%100.0) 

 17.3% (88.4%) 1,086.4% (56) (485) (41) مكافأة نهاية الخدمة املدفوعة

 9.8% (29.6%) 71.2% (611) (868) (507) الزكاة املدفوعة

 ال ينطبق (47.2%) (119.3%) (451) (853) 4,433 صافي النقد )املستخدم في(/ الناتج من األنشطة التشغيلية

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ملصدر: القوائم اا 

م بشكل رئيس ي بسبب الحركة في صافي 2020م و2019م و2018تقلبت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية خالل السنوات املالية املنتهية في 

الذمم املدينة التجارية واملدفوعات املقدمة والذمم املدينة األخرى، والذمم الدائنة التجارية الربح / )الخسارة( قبل الزكاة، واملخزون، وأرصدة 

 والدائنون اآلخرون واستهالك حق استخدام األصول.

م. 2018م مليون ريال سعودي في العا 4.4م مقارنة بتدفق إيجابي بمقدار 2019مليون ريال سعودي في العام  0.9تم تسجيل تدفق نقدي خارج بقيمة 

املسجلة بين متأثًرا بشكل أساس ي بارتفاع في أرصدة الذمم املدينة التجارية واملدفوعات املقدمة والذمم املدينة األخرى وصافي الخسائر قبل الزكاة 

 م.2019م و2018العامين 

ركة في النقد من األنشطة التشغيلية متأثرة م. وكانت هذه الح2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  0.5تم تسجيل تدفق نقدي خارج بقيمة 

دمة بشكل رئيس ي من االرتفاع في أرصدة املخزون وبسبب التدفقات النقدية الخارجة من ارتفاع أرصدة الذمم املدينة التجارية واملدفوعات املق

 والذمم املدينة األخرى خالل العام.

 قائمة التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31لجدول التالي قائمة التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية كما في يوضح ا
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 (: قائمة التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية41الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 (زيادة / )نقص ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
النمو املركب السنوي 

 م2018 م2020-م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة
(15,000) (4,935) - (%67.1) (%100.0) (%100.0) 

متحصالت من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

 ربح أو الخسارةخالل ال
18,881 8,250 5,500 (%56.3) (%33.3) (%46.0) 

 (22.6%) 92.2% (68.9%) (1,245) (648) (2,079) إضافات ممتلكات واآلت ومعدات

 ال ينطبق 248.6% ال ينطبق 52 15 - متحصالت من بيع ممتلكات واآلت ومعدات

 (100.0%) (100.0%) (44.4%) - (81) (146) إضافات موجودات غير ملموسة

 61.3% 65.6% 57.1% 4,308 2,601 1,656 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في ا

م. فقد سجلت الشركة نقد داخل من األنشطة 2020م و2018متدة ما بين شهد النقد الناتج من األنشطة االستثمارية عدة ارتفاًعا خالل الفترة امل

م 2020م و2019م و2018مليون ريال سعودي في األعوام  4.3مليون ريال سعودي وبمقدار  2.6مليون ريال سعودي وبمقدار  1.7االستثمارية بمقدار 

 رات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. على التوالي. وقد ارتبطت الحركة املذكورة بحركة املتحصالت من استثما

 قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية كما في 

 فقات النقدية من األنشطة التمويلية(: قائمة التد42الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

النمو املركب  زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

-م2018السنوي 

 م2018 م2020

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 بقال ينط 1,217.5% ال ينطبق (2,787) (212) - مدفوعات عقود إيجار

 (100.0%) - (100.0%) - - (3,952) املسدد من قروض قصيرة األجل

 (33.3%) (66.7%) 33.3% (750) (2,250) (1,688) توزيعات أرباح

 (20.8%) 43.7% (56.4%) (3,537) (2,462) (5,639) صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31ت املالیة املنتھیة في ملصدر: القوائم املالية املدققة للشركة للسنواا

م ويرجع ذلك لقيام الشركة بسداد جميع القروض 2018مليون ريال سعودي في العام  5.6سّجلت الشركة نقد خارج من األنشطة التمويلية بقيمة 

رت التدفقات نقدية الخارجة بشكل 2020م وعام 2019أما بالنسبة لعام  األجل.
ّ
 رئيس ي بدفعات التزامات االيجار التشغيلي.م، تأث
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  مطلوبات محتملة وارتباطات 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي ملخص املطلوبات املحتملة واالرتباطات املترتبة على الشركة كما في 

 (: مطلوبات محتملة وارتباطات43الجدول رقم )

 ف ريال سعوديأل

 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
النمو املركب السنوي 

 م2020-م2018
 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 م2020

 مدققة
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 (100.0%)             -                       ال ينطبق      -                           -                         81                       االرتباطات الرأسمالية

 (100.0%)             -                       ال ينطبق      -                           -                         885                    االلتزامات املحتملة

 (100.0%)              -                       ال ينطبق      -                           -                         966                    اإلجمالي

 م ومعلومات اإلدارة.2020م و2019م و2018ديسمبر  31املصدر: القوائم  املالية املدققة للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في  

هذه االلتزامات التزامات محتملة ناجمة  وتشكل م بااللتزامات املحتملة وااللتزامات الرأسمالية.2018ديسمبر  31كما في  ارتبطت االلتزامات املسجلة

 عن أحداث سابقة والتي سوف يتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو أكثر من األحداث املستقبلية غير املؤكدة والتي ال

 من قبل الشركة، أو التزامات حالية ناجمة عن أحداث سابقة ولكنها غير مثبتة تخضع لسيطرة كاملة

تشكل وضحت اإلدارة أن االلتزامات املحتملة تألفت من الجزء غير املغطى من خطابات الضمان. وأن االرتباطات االلتزامات الرأسمالية املسجلة 

 تعاقدات على شراء معدات وأصول ثابتة إنتاجية.

م مغطاة نقًدا بنسبة 2020ديسمبر  31م وخطابات الضمان الصادرة كما في 2020ديسمبر  31ى الشركة التزامات محتملة كما غي ال توجد لد

 مليون ريال سعودي وتم ادراجها ضمن حساب الذمم املدينة التجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى. 0.2% ومقابل غطاء نقدي بمبلغ 100.0

 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  ومناقشة وتحليل اإلدارة املعلومات املالية 

 قائمة الدخل  

 م. 2021م و2020مارس  31يوضح الجدول التالي قائمة الدخل للشركة لفترتي الثالثة أشهر املنتهية في 

 (: قائمة الدخل 43الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( سمار  31فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 م2020

 غير مدققة

 م2021

 غير مدققة 
 م2021مارس 

 45.0% 14,877 10,262 اإليرادات

 32.2% (10,463) (7,916) تكلفة اإليرادات

 88.1% 4,414 2,346 مجمل الربح

 6.3% (1,594) (1,500) مصاريف بيعيه وتسويقية

 31.6% (1,520) (1,155) مصاريف عمومية وإدارية

 ال ينطبق (267) - ئر االنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجاريةخسا

 (100.5%) (0) 41 إيرادات/ )مصروفات( أخرى، صافي

 485.3% 1,033 (268) العمليات )الخسارة(/ الربح من

 2,194.1% (269) (12) فوائد التزامات اإليجار

 (66.7%) 43 130 أو الخسارةأرباح من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 637.1% 808 (150) صافي )الخسارة(/ الربح قبل الزكاة

 17.8% (206) (175) الزكاة

 284.8% 601 (325) صافي )خسارة(/ ربح السنة
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 م ومعلومات اإلدارة.2021 مارس 31املصدر: القوائم املالية املوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 

مليون ريال سعودي في  14.9م إلى 2020مارس  31مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  10.3% من 45.0تفعت اإليرادات بنسبة ار 

ن قطاع م. يعود ذلك إلى ارتفاع اإليرادات املحققة من جميع القطاعات باإلضافة إلى تسجيل إيرادات م2021مارس  31فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 م.  2021مارس  31مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  3.3الخدمات اللوجستية بمقدار 

مليون ريال سعودي  10.5م إلى 2020مارس  31مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  7.9% من 32.2وارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 

 مع ارتفاع اإليرادات خالل نفس الفترة. 2021ن العام في الفترة املماثلة م
ً
 م. وجاء ارتفاع تكلفة اإليرادات متماشيا

 1.6م إلى 2020مارس  31مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية خالل  1.5% من 6.3ارتفعت املصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 

 م بسبب الزيادة الطبيعية في بعض البنود مثل املرتبات و العموالت . 2021م مليون ريال سعودي في الفترة املماثلة لعا

مليون ريال  1.5م إلى 2020مارس  31مليون ريال سعودي خالل الفترة املنتهية في  1.2% من 31.6ارتفعت املصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 

ارتفاع بند األجور و املرتبات اإلدارية و تعيين رئيس تنفيذي ا/ عبد الرحمن الهدلق  م. يرجع ذلك إلى2021مارس  31سعودي خالل الفترة املنتهية في 

 باإلضافة الى تعيين بعض املوظفين اإلداريين. 

مارس  31مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  0.3سجلت الشركة خسائر االنخفاض في قمة الذمم املدينة التجارية بمقدار 

  م.2021

ريال  216م إلى مصروفات أخرى بمقدار 2020مارس  31ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  41.0تحولت اإليرادات األخرى بمقدار 

 م.2021مارس  31سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

مليون ريال سعودي خالل الفترة املنتهية  0.3م إلى 2020مارس  31هية ألف ريال سعودي خالل الفترة املنت 12.0ارتفعت فوائد التزامات اإليجار من 

 م. يعزى ذلك إلى  وجود عقد إيجار مستودعات اللوجستيك بجدة مع شركة املرابطون الخليجية.2021مارس  31في 

م إلى تفاوت قيمة االستثمارات والعوائد على 2021م و2020مارس  31يرجع االنخفاض في األرباح من استثمارات ما بين فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 االستثمارات خالل الفترات املذكورة. 

ألف ريال سعودي في  206م إلى 2020مارس  31ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  175% من 17.8ارتفعت مصروف الزكاة بنسبة 

 م. 2021الفترة املماثلة لعام 

 تاإليرادات حسب القطاعا 

 م.2021م و2020مارس  31يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة حسب القطاعات لفترتي الثالثة أشهر املنتهية في 

 اإليرادات حسب القطاعات(: 44) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 م2020

 غير مدققة

 م2021

 غير مدققة 
 م 2021مارس 

  1.6%  7,234  7,119 إيرادات الحديد

  23.0%  2,951  2,398 إيرادات الخشب

  55.4%  555  357 إيرادات معدات التخزين

 ال ينطبق    3,307    - إيرادات الخدمات اللوجستية

  114.1%  830  388 إيرادات أخرى 

714,87  10,262 اإلجمالي   %45.0  

 املصدر: معلومات اإلدارة.
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 م. 2020م مقارنة بالفترة املماثلة لعام 2021مارس  31لم تشهد إيرادات الحديد تقلبات جوهرية في فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

مليون ريال سعودي خالل  3.0م إلى 2020مارس  31مليون ريال سعودي خالل الفترة املنتهية في  2.4% من 23.0ارتفعت إيرادات الخشب بنسبة 

% وذلك 29م بنسبة  2020م عن الربع االول عام 2021زيادة في كمية مبيعات الربع االول عام م. يعود ذلك إلى 2021مارس  31الفترة املنتهية في 

 . م2021نتيجة زيادة قاعدة العمالء خالل الربع االول عام 

مليون ريال سعودي  0.6م إلى 2020مارس  31مليون ريال سعودي خالل الفترة املنتهية في  0.4% من 55.4أرتفعت إيرادات معدات التخزين بنسبة 

% الى 50م بنسبة 2020م عن الربع األول لعام 2021م. يعزى ذلك إلى زيادة كمية مبيعات الربع األول لعام 2021مارس  31خالل الفترة املنتهية في 

 جة العمل على تسويق هذا املنتج بصورة أكبر.% نتي4جانب زيادة متوسط سعر البيع بنسبة 

م، حيث بدأت 2021مارس  31مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  3.3سجلت الشركة إيرادات من الخدمات اللوجستية بمقدار 

م في إطار خطة الشركة التوسعية والتي تستهدف 2020الشركة استثماراتها وعملياتها التشغيلية في هذا القطاع اعتباًرا من الربع الثالث من عام 

 تنويع الخدمات واملنتجات والقطاعات التي تعمل بها الشركة وتقدمها لعمالئها. 

مليون ريال سعودي  0.8م إلى 2020مارس  31مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  0.4% من 114.1ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة 

م مما ادى الى 2021م. يعزى ذلك إلى دخول الشركة فى مشاريع انشاء ثالجات وتجهيزها وذلك خالل فترة الربع االول 2021الفترة املماثلة لعام خالل 

 الزيادة في االيرادات االخرى. 

 التوزيع الجغرافي لإليرادات  

 م.2021م و2020مارس  31لثالثة أشهر املنتهية في للشركة لفترتي ا يوضح الجدول التالي تفاصيل التوزيع الجغرافي لإليرادات

 التوزيع الجغرافي لإليرادات(: 45) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 م2021مارس  م2021 م2020

 54.4% 5,958 3,859 املنطقة الوسطى

 108.1% 5,603 2,692 الغربيةاملنطقة 

 (44.3%) 2,068 3,711 املنطقة الشرقية

 ال ينطبق 797 - املنطقة الشمالية 

 ال ينطبق 115 - املنطقة الجنوبية 

 ال ينطبق 336 - اإلمارات

 45.0% 14,877 10,262 اإلجمالي

 املصدر: معلومات اإلدارة.

مليون ريال  6.0م إلى 2020مارس  31مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  3.9ن % م54.4ارتفعت إيرادات املنطقة الوسطى بنسبة 

م نتيجة زيادة الطلب فى السوق الى 2020م عن عام 2021م. وكان ذلك نتيجة زيادة املشاريع املنفذة فى عام 2021سعودي في الفترة املماثلة لعام 

م و اضافة مشارىع انشاء وتجهيز ثالجات متمركزه في 2020البيع فى املنطقه الوسطى عن الربع االول عام جانب توجة الشركة لزيادة عدد مناديب 

 املنطقة الوسطى.

مليون ريال سعودي  5.6م إلى 2020مارس  31مليون ريال سعودي خالل الفترة املنتهية في  2.7% من 108.1ارتفعت إيرادات املنطقة الغربية بنسبة 

م حيث ان مبيعات هذا القطاع كانت متمركزة فى 2020م بسبب الدخول فى القطاع اللوجستى من نهاية عام 2021مارس  31نتهية في خالل الفترة امل

 املنطقة الغربيه فى تلك الفترة.

مليون ريال  2.1م إلى 2020مارس  31مليون ريال سعودي خالل الفترة املنتهية في  3.7% من 44.3انخفضت إيرادات املنطقة الشرقية بنسبة 

 م. يعود ذلك إلى انخفاض الطلب لظروف السوق باملنطقة الشرقية.2021مارس  31سعودي خالل الفترة املنتهية في 
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مليون ريال سعودي، على التوالي خالل فترة  0.1مليون ريال سعودي و 0.8سجلت الشركة إيرادات من املنطقة الشمالية واملنطقة الجنوبية بمقدار 

 م. تعود هذه اإليرادات املسجلة في هاتان املنطقتين إلى ) (. 2021مارس  31هر املنتهية في الثالثة أش

م 2021مارس  31مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  0.3وارتبطت اإليرادات املسجلة من دولة اإلمارات العربية املتحدة بمقدار 

 تمركزة بدولة االمارات العربيه.بـتصدير طبالي خشب لشركة الناصرية امل

 تكلفة اإليرادات  

 م.2021م و2020مارس  31يوضح الجدول التالي تفاصيل تكلفة إيرادات الشركة لفترتي الثالثة أشهر املنتهية في 

 تكلفة اإليرادات(: 46) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس 31ي فترة الثالثة أشهر املنتهية ف

 م2020

 غير مدققة

 م2021

 غير مدققة 
 م2021مارس 

 33.7% 10,508 7,862 تكلفة البضاعة املباعة

 (184.3%) (46) 54 ضبط املخزون

 32.2% 10,463 7,916 اإلجمالي

 ملصدر: معلومات اإلدارةا

مليون ريال سعودي  10.5م إلى 2020مارس  31ي فترة الثالثة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي ف 7.9% من 32.2ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 

 مع ارتفاع اإليرادات خالل نفس الفترة. 2021في الفترة املماثلة من العام 
ً
 م. وجاء ارتفاع تكلفة اإليرادات متماشيا

 تكلفة اإليرادات من حيث القطاعات 

 م.2021م و2020مارس  31اًء على قطاعات الشركة لفترتي الثالثة أشهر املنتهية في يوضح الجدول التالي تفاصيل تكلفة إيرادات بن

 تكلفة اإليرادات من حيث القطاعات (: 47) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 م2020

 غير مدققة

 م2021

 ة غير مدقق
 م2021مارس 

 (24.4%) 4,163 5,504 تكلفة إيرادات الحديد

 45.7% 2,649 1,818 تكلفة إيرادات الخشب

 42.5% 466 327 تكلفة إيرادات معدات التخزين

 ال ينطبق 2,635 - تكلفة إيرادات الخدمات اللوجيستية

 106.0% 549 267 تكلفة إيرادات أخرى 

  32.2% 10,463 7,916 اإلجمالي

 ملصدر: معلومات اإلدارةا

 في إيرادات الحديد خالل الفترة املنتهية في 
ً
م، بينما انخفضت تكلفة 2020م مقارنة بالفترة املماثلة لعام 2021مارس  31سجلت الشركة ارتفاعا

مليون ريال سعودي خالل  4.2 م إلى2020مارس  31مليون ريال سعودي خالل الفترة املنتهية في  5.5% من 24.4اإليرادات من هذا القطاع بنسبة 

 بـانخفاض املقابل املالي الحكومي للعمالة. 2021الفترة املماثلة لعام 
ً
 م حيث جاء االنخفاض في تكلفة إيرادات الحديد مدفوعا

مليون ريال  2.6لى م إ2020مارس  31مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  1.8% من 45.7ارتفعت تكلفة إيرادات الخشب بنسبة 

 % خالل نفس الفترة املذكورة. 23.0م بسبب ارتفاع إيرادات الخشب بنسبة 2021سعودي خالل الفترة املماثلة لعام 
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مليون ريال  0.5م إلى 2020مارس  31مليون ريال سعودي خالل الفترة املنتهية في  0.3% من 42.5وجاء ارتفاع تكلفة إيرادات معدات التخزين بنسبة 

 مع ارتفاع إيرادات معدات التخزين خالل نفس الفترة املذكورة. 2021ودي خالل الفترة املماثلة لعام سع
ً
 م متماشيا

حيث بدأت م 2021مارس  31مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  2.6سجلت الشركة تكلفة إيرادات الخدمات اللوجستية بمقدار 

 م. 2020اتها التشغيلية في هذا القطاع اعتباًرا من الربع الثالث من عام الشركة استثماراتها وعملي

مليون ريال سعودي  0.5م إلى 2020مارس  31مليون ريال سعودي خالل الفترة املنتهية في  0.3% من 106.0ارتفعت تكلفة اإليرادات األخرى بنسبة 

 % خالل نفس الفترة. 114.1يرادات األخرى بنسبة م وذلك بعد ارتفاع اإل 2021مارس  31خالل الفترة املنتهية في 

 إجمالي الربح / )الخسارة( من حيث القطاعات 

 م2021م و2020مارس  31الشركة من حيث القطاعات لفترتي الثالثة أشهر املنتهية في  يوضح الجدول التالي إجمالي ربح / )خسارة(

 الربح / )الخسارة( من حيث القطاعات  إجمالي(: 48) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 م2020

 غير مدققة

 م2021

 غير مدققة 
 م 2021مارس 

  90.2%  3,072  1,615 قطاع الحديد

 (48.0%)   302  580 قطاع الخشب

  196.6%  89  30 قطاع معدات التخزين

 ال ينطبق    672    - الخدمات اللوجيستية قطاع

  131.9%  281  121 قطاعات أخرى 

  88.1%  4,414  2,346 اإلجمالي

 ملصدر: معلومات اإلدارةا

 مليون  3.1م إلى 2020مارس  31مليون ريال سعودي خالل الفترة املنتهية في  1.6% من 90.2ارتفع إجمالي الربح املحقق من قطاع الحديد بنسبة 

 بارتفاع اإليرادات وانخفاض تكلفة اإليرادات من هذا القطاع خالل 2021مارس  31ريال سعودي خالل الفترة املنتهية في 
ً
م. وكان االرتفاع مدفوعا

 نفس الفترة. 

 0.3م إلى 2020س مار  31مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  0.6% من 48.0وانخفض إجمالي الربح من قطاع الخشب بنسبة 

 م. كانت حركة الربح متماشية مع حركة اإليرادات لهذا القطاع خالل نفس الفترة املذكورة. 2021مليون ريال سعودي في الفترة املماثلة لعام 

 80.0م إلى 2020ارس م 31ألف ريال سعودي في الفترة املنتهية في  30.0% من 196.6وارتفع إجمالي الربح املحقق من قطاع معدات التخزين بنسبة 

 م بسبب ارتفاع إيراات القطاع خالل نفس الفترة. 2021ألف ريال سعودي خالل الفترة املماثلة لعام 

 مع ارتفاع 2020م مقارنة بالفترة املماثلة لعام 2021مارس  31% خالل الفترة املنتهية في 131.9وجاء االرتفاع في اإليرادات األخرى بنسبة 
ً
م متماشيا

 ت األخرى خالل نفس الفترة املذكورة. اإليردا

 مصاريف بيعية وتسويقية 

 م2021م و2020مارس  31للشركة لفترتي الثالثة أشهر املنتهية في  يوضح الجدول التالي تفاصيل مصاريف بيعية وتسويقية
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 مصاريف بيعية وتسويقية (: 49) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس 31رة الثالثة أشهر املنتهية في فت

 م2020

 غير مدققة

 م2021

 غير مدققة 
 م2021مارس 

  16.8%  753  645 رواتب وأجور وما في حكمها

  25.1%  351  280 نقل وتصدير وتركيبات

  73.8%  206  119 عموالت بيع وتسويق

 (85.6%)  13  89 رسوم حكومية

 (3.8%)  91  94 همستلزمات بيعي

 (34.8%)  35  54 إيجارات

 (49.3%)  35  69 استهالك وإطفاء

 (64.6%)  31  88 صيانة ونظافة

 50.1% 16 11 تأمين طبي وعالج

 (1.0%) 11 11 استهالك حق استخدام أصول 

 (58.6%) 5 11 كهرباء ومياه واتصاالت

 234.7% 11 3 دعاية وإعالن

  43.1%  36  25 أخرى 

  6.3%  1,594  1,500 إلجماليا

 ملصدر: معلومات اإلدارةا

مليون  0.8م إلى 2020مارس  31مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  0.6% من 16.8ارتفعت الرواتب واألجور وما في حكمها بنسبة 

 . ة في الرواتب واألجور وهي زيادة سنوية للموظفينلزيادة الطبيعيم. يعود ذلك إلى ا2021ريال سعودي في الفترة املماثلة لعام 

 0.4إلى م 2020مارس  31في فترة الثالثة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي  0.3% من 25.1ارتفعت مصاريف النقل والتصدير والتركيبات بنسبة 

 كل عام. بعد ارتفاع في حجم االستيراد بش م2021في الفترة املماثلة لعام مليون ريال سعودي 

مليون ريال  0.2م إلى 2020مارس  31مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  0.1% من 73.8ارتفعت عموالت البيع والتسويق بنسبة 

نب زيادة العموالت الى جا 2020عن الربع األول  2021م. يعزى ذلك إلى زيادة املبيعات الخاصة بالربع األول 2021سعودي في الفترة املماثلة لعام 

 الخارجية. 

ألف ريال  13.0م إلى 2020مارس  31ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  89.0% من 85.6انخفضت الرسوم الحكومية بنسبة 

 ة. م بسبب انخفاض املقابل املالي لرخص العمل من قبل اململك2021مارس  31سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 91م إلى 2020مارس  31فترة الثالثة أشهر املنتهية في  ألف ريال سعودي في 94.0% من 3.8ملتعلقة باملستلزمات البيعية بنسبة اانخفضت املصاريف 

أثناء فترة  بسبب فترات الحظر املفروضة في اململكة ولتخفيض أسعار الوقود م2021مارس  31ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 جائحة كورونا.

ألف ريال سعودي  35.0إلى م 2020مارس  31في فترة الثالثة أشهر املنتهية في ألف ريال سعودي  54.0% من 34.8انخفضت مصاريف اإليجار بنسبة 

 نتيجة تخفيض قيم االيجارات على أثر جائحة كورونا . م2021في الفترة املماثلة لعام 

 

ألف  35.0م إلى 2020مارس  31ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  69.0% من 49.3واإلطفاء بنسبة انخفض مصروف االستهالك 

 م.2020وجود بعض األصول التي تم اهالكها بالكامل في عام م. يرجع ذلك إلى 2021ريال سعودي في الفترة املماثلة لعام 
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ألف  31.0م إلى 2020مارس  31ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  88.0من  %64.6وانخفضت مصاريف الصيانة والنظافة بنسبة 

 م. وجاء االنخفاض في سياق األعمال األعتيادي للشركة. 2021ريال سعودي في الفترة املماثلة لعام 

مارس  31ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في ألف  11.0% من 50.1الطبي والعالج والتأمينات االجتماعية  بنسبة ارتفع مصروف التأمين 

م بسبب  ارتفاع الحد األدنى ألجور السعوديين وأيضا بسبب الزيادة السنوية 2021ألف ريال سعودي في الفترة املماثلة لعام  16.0إلى  2020

 للرواتب وانخفاضها العام السابق بسبب مبادرة ساند مع ظروف جائحه كرونا.

م مقارنة مع الفترة املماثلة لعام 2021مارس  31مصروف استهالك حق إستخدام األصول تقلبات جوهرية في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  ولم يشهد

 م. 2020

 5.0لى م إ2020مارس  31ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املتهية في  11.0% من 58.6وانخفض مصروف الكهرباء واملياة واالتصاالت بنسبة 

 م، حيث يعتبر االنخفاض من ضمن سياق األعمال اإلعتيادية للشركة. 2021ألف ريال سعودي في الفترة املماثلة لعام 

في الفترة ألف ريال سعودي  11.0إلى م 2020مارس  31في فترة الثالثة أشهر املتهية في ألف ريال سعودي  3.0ارتفعت مصاريف الدعاية واإلعالن من 

م نتيجة انحسار 2021ويرجع ذلك بشكل رئيس ي إلى تنظيم عدد من املعارض الخارجية أو الداخلية خالل الربع األول من العام  م2021ام املماثلة لع

 فيروس كورونا.

يال ألف  ر  36.0م إلى 2020مارس  31ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  25.0% من 43.1وارتفعت املصاريف األخرى بنسبة 

 م بسبب  ارتفاع تكاليف النقل الداخلي مع ارتفاع أسعار الوقود من اململكة.2021مارس  31في فترة الثالثة أشهر املنتهية في سعودي 

 مصاريف عمومية وإدارية 

 م2021م و2020مارس  31يوضح الجدول التالي تفاصيل مصاريف عمومية وإدارية للشركة لفترتي الثالثة أشهر املنتهية في 

 مصاريف عمومية وإدارية  (: 50) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 م2020

 غير مدققة

 م2021

 غير مدققة 
 م 2021مارس 

  46,7%  1,176  802 رواتب وأجور وما في حكمها

 (4,9%)  35  37 استهالك وإطفاء

 (42,0%)  59  102 رسوم حكومية واشتراكات وتداول 

 (27,1%)  41  56 أتعاب مهنية واستشارات

  11,9%  48  43 استهالك حق استخدام أصول 

  73,7%  17  10 صيانة ونظافة

 (55,7%)  15  34 رسوم حكومية

  91,8%  22  12 تأمين طبي وعالج

%)  6  8 نقل وانتقال ومأموريات 319, ) 

  42,4%  16  11 كهرباء ومياه واتصاالت

 160,5% 29 11 إيجارات

 (51,0%) 1 3 مواد ومستلزمات وقرطاسيات

 108,7% 59 28 أخرى 

  31,9%  1,524  1,155 اإلجمالي

 ملصدر: معلومات اإلدارةا
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مليون  1.2م إلى 2020مارس  31الثالثة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي في فترة  0.8% من 46.7ارتفعت الرواتب واألجور وما في حكمها بنسبة 

 .الطبيعية في الرواتب واألجور وهي زيادة سنوية للموظفين م بسبب الزيادة2021مارس  31ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 31م مقارنة مع فترة الثالثة أشهر املنتهية في 2021مارس  31ي لم يشهد مصروف االستهالك واإلطفاء تقلبات جوهرية في فترة الثالثة أشهر املنتهية ف

 م.2020مارس 

م إلى 2020مارس  31مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  0.1% من 42.0انخفضت الرسوم الحكومية واالشتراكات وتداول بنسبة 

 م. يعود ذلك إلى انخفاض املقابل املالي لرخص العمل من قبل اململكة.2021مارس  31ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  59.0

ألف  41.0م إلى 2020مارس  31في فترة الثالثة أشهر املنتهية في ألف ريال سعودي  56.0% من 27.1انخفضت األتعاب املهنية واالستشارية بنسبة 

 م.2020. يعود ذلك إلى وجود استشارات قانونيه ملشروع اللوجستيك في عام م2021مارس  31ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

م مقارنة مع فترة الثالثة أشهر املنتهية في 2021مارس  31في فترة الثالثة أشهر املنتهية في ولم يشهد استهالك حق استخدام األصول تقلبات جوهرية 

 .م2020مارس  31

 17.0م إلى 2020مارس  31في فترة الثالثة أشهر املنتهية في آالف ريال سعودي  10.0% من 73.7والنظافة بنسبة وكان االرتفاع في مصاريف الصيانة 

 م في سياق األعمال األعتيادية للشركة.2021مارس  31ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

ألف ريال سعودي في  15م إلى 2020مارس  31فترة الثالثة أشهر املنتهية في  ألف ريال سعودي في 34% من 55,7انخفضت الرسوم الحكومية بنسبة 

 م بعد انخفاض رسوم املعامالت الحكومية.2021مارس  31فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

ألف  22,0م إلى 2021رس ما 31ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  12,0% من 91,8ارتفع مصروف التأمن الطبي والعالج بنسبة 

  م نتيجة تجديد عدد من اتفاقيات التأمين وارتفاع نسبي طرأ على عدد املوظفين.2020مارس  31ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

مقارنة مع فترة الثالثة أشهر م 2021مارس  31ولم يشهد مصروف النقل واالنتقال واملأموريات تقلبات جوهرية في فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 م.2020مارس  31املنتهية في 

م مقارنة مع فترة الثالثة أشهر 2021مارس  31كما لم يشهد مصروف الكهرباء واملياه واالتصاالت تقلبات جوهرية في فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 م.2020مارس  31املنتهية في 

ألف ريال  29,0م إلى 2021مارس  31ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  11,0 % من160,5ارتفعت مصاريف اإليجارات بنسبة 

 في فترة الثالثة أشهر املنتهية في 
ً
م كانت نتيجة تخفيض 2020مارس  31سعودي. يحب اإلشارة إلى أّن مصاريف اإليجارات التي كانت منخفضة نسبيا

 في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  عام طرأ على اإليجارات بعد انتشار جائحة
ً
م بعد انحسار 2021مارس  31الكورونا. عادت اإليجارات وارتفعت نسبيا

.
ً
 جائحة الكورونا نسبيا

م و فترة الثالثة أشهر 2020مارس  31بقيت مصاريف املواد واملستلزمات والقرطاسيات ثابتة ومنخفضة القيمة بين فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 م2021مارس  31نتهية في امل

ألف ريال  59.0م إلى 2020مارس  31ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  28.0% من 108.7وارتفعت املصاريف األخرى بنسبة 

 م. 2021م بسبب زياده بند ايجار السيارات لإلداريين في عام 2021مارس  31سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 خسائر االنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية 

مارس  31مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  0.3سجلت الشركة خسائر االنخفاض في قمة الذمم املدينة التجارية بمقدار 

 م.2021
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 إيرادات أخرى  

 م2021م و2020مارس  31ة أشهر املنتهية في للشركة لفترتي الثالث اإليرادات األخرى  يوضح الجدول التالي تفاصيل

 إيرادات أخرى  (:51) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 م2020

 غير مدققة

 م2021

 غير مدققة 
 م2021مارس 

 691.2% 14 2 تعويضات موارد بشرية

 (106.0%) (1) 13 )خسائر( تغير سعر الصرفأرباح / 

 (671.8%) (14) 2 أرباح / )خسائر( من بيع ممتلكات وآالت ومعددات 

 (100.1%) (0) 23 إيرادات / )مصروفات( أخرى 

 (100.5%) (0) 41 اإلجمالي

 ملصدر: معلومات اإلدارةا

ريال  216م إلى مصروفات أخرى بمقدار 2020مارس  31الثة أشهر املنتهية في ألف ريال سعودي في فترة الث 41.0تحولت اإليرادات األخرى بمقدار 

ألف ريال سعودي خالل  14.0م بسبب خسائر من بيع ممتلكات وآالت ومعدات بمقدار 2021مارس  31سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 م. 2021مارس  31الفترة املنتهية في 

 فوائد التزامات اإليجار 

مليون ريال سعودي خالل الفترة املنتهية  0.3م إلى 2020مارس  31ألف ريال سعودي خالل الفترة املنتهية  12.0ت فوائد التزامات اإليجار من ارتفع

 م. يعزى ذلك إلى  وجود عقد إيجار مستودعات اللوجيستك بجدة مع شركة املرابطون الخليجية.2021مارس  31في 

 قيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةأرباح من استثمارات مدرجة بال 

 أرباح من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (:52) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في 

 ديسمبر  31

الفترة املالية املنتهية في 

 مارس  31
 زيادة / )نقص(

 م2020

 مدققة

 م2021

 غير مدققة 
 م2021مارس 

 (47.6%) 5,588 10,673 الرصيد في بداية السنة

) استبعادات خالل السنة (5,500  ( (5,631  %2.4 

 (89.6%) 43 415 أرباح استثمارات 

 (100,0%) - 5,588 اإلجمالي

 ملصدر: معلومات اإلدارةا

م إلى تفاوت قيمة االســـتثمارات والعوائد على 2021م و2020مارس  31فترة الثالثة أشـــهر املنتهية في يرجع االنخفاض في األرباح من اســـتثمارات مابين 

 31مليون ريال ســـعودي في فترة الثالثة أشـــهر املنتهية في  0,1% من  89.6وقد انخفضـــت األرباح املذكورة بنســـبة  االســـتثمارات خالل الفترات املذكورة.

م بعد اســـــــتبعاد القســـــــم األكبر من اإلســـــــتثمارات بحيث بلغ 2021مارس  31ودي في فترة الثالثة أشـــــــهر املنتهية في ألف ريال ســـــــع 43م إلى 2020مارس 

 م.2021مارس  31رصيد هذه اإلستثمارات صفر كما في 

 الزكاة 

ألف ريال سعودي في  206لى م إ2020مارس  31ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  175% من 17.8ارتفعت مصروف الزكاة بنسبة 

 م. 2021الفترة املماثلة لعام 
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 صافي )الخسارة( الربح للفترة  

مليون  0.3م مقارنة بصافي خسارة بمقدار 2021مارس  31مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  0.6سجلت الشركة صافي ربح بمقدار 

مارس  31مليون ريال سعودي في الفترة املنتهية في  10.3% من 45.05بسبب ارتفاع اإليرادات بنسبة م 2020ريال سعودي في الفترة املماثلة لعام 

 م. 2021مارس  31مليون ريال سعودي في الفترة املنتهية في  14.9م إلى 2020

 قائمة املركز املالي 

 م 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31يقدم الجدول التالي ملخص قائمة املركز املالي للشركة كما في 

 قائمة املركز املالي  (:53) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 31السنة املالية املنتهية في 

 ديسمبر 

 31الفترة املالية املنتهية في 

 مارس 
 زيادة / )نقص(

 م2020

 مدققة

 م2021

 غير مدققة 
 م 2021مارس 

 (7.3%)          27,377            29,546           املوجودات غير املتداولة  

  1.8%             38,614            37,923           املوجودات املتداولة  

 (2.2%)           65,990            67,469           مجموع املوجودات 

  1.8%             34,949            34,348           إجمالي حقوق امللكية

 (15.5%)        14,275            16,887           املطلوبات غير املتداولة 

  3.3%             16,766            16,235           املطلوبات املتداولة  

 (6.3%)           31,041            33,121           مجموع املطلوبات 

 (2.2%)           65,990            67,469           واملطلوبات مجموع حقوق امللكية 

 .م ومعلومات اإلدارة2021مارس  31القوائم املالية املوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في املصدر: 

مارس  31مليون ريال سعودي كما في  66.0م إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  67.5% من 2.2انخفض مجموع الوجودات بنسبة 

 م بسبب انخفاض املوجودات غير املتداولة. 2021

مارس  31مليون ريال سعودي كما في  34.9م إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  34.3% من 1.8وارتفع إجمالي حقوق امللكية بنسبة 

مارس  31مليون ريال سعودي خالل فترة الثالثة أشهر املنتهية في  0.6سجيل صافي ربح بمقدار م. يرجع ذلك إلى ارتفاع األرباح املبقاة بعد ت2021

 م. 2021

مارس  31مليون ريال سعودي كما في  31.0م إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  33.1% من 6.3انخفض مجموع املطلوبات بنسبة 

 املتداولة. م. يرجع ذلك إلى انخفاض املطلوبات غير 2021

 املوجودات غير املتداولة 

 م 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31يوضح الجدول التالي املوجودات غير املتداولة كما في 

 املوجودات غير املتداولة  (:54) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس  31ة املنتهية في الفترة املالي ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 

 م2020

 مدققة

 م2021

 غير مدققة 
 م 2021مارس 

 (1.4%)   6,993  7,091 ممتلكات وآالت ومعدات

 (5.2%)   531  561 موجودات غير ملموسة

 (9.3%)   19,853  21,895 حق استخدام األصول 
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 (7.3%)   27,377  29,546 إجمالي املوجودات غير متداولة 

 .م ومعلومات اإلدارة2021مارس  31القوائم املالية املوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في املصدر: 

 م. 2021مارس  31% من إجمالي املوجودات غير املتداولة كما في 98.1شكلت املمتلكات واآلالت واملعدات وحق استخدات األصول مانسبة 

  ممتلكات وآالت ومعدات  

 م 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تفاصيل صافي القيمة الدفترية للممتلكات وآالت ومعدات كما في 

 ممتلكات وآالت ومعدات (:55) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس 31 الفترة املالية املنتهية في ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2020

 مدققة

 م2021

 غير مدققة
 م2021مارس 

 (2.6%) 3,431 3,524 مباني وتركيبات

 (1.9%) 286 292 تحسينات على مباني مستأجرة

 0.7% 2,535 2,517 اآلن ومعدات

 (11.9%) 153 173 سيارات

 0.1% 240 240 عدد وأدوات

 0.9% 348 345 أثاث ومفروشات

 (1.4%) 6,993 7,091 قيمة الدفتريةصافي ال

 املصدر: معلومات اإلدارة

 م. 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31لم يشهد صافي القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات واآلالت تقلبات جوهرية مابين 

 :قامت الشركة باالستحواذ على األصل التاليوقد  

ري ومنطقة تخزين وصالة إنتاج وسيستخدم املصنع في متر مربع يتكون من مبنى إدا 5516مصنع مساحته 

 .تصنيع وإنتاج منتجات الشركة
 وصف النشاط لألصل موضوع الصفقة

 تفاصيل الصفقة .تم شراء املصنع باملزاد العلني وسداد قيمة الشراء

 قيمة الصفقة .مليون ريال سعودي 4.792

سنة للتأجير من الهيئة السعودية للمدن الصناعية  20سداد قيمة املصنع باملزاد العلني والتعاقد ملدة 

 .ومناطق التقنية
 شروط الصفقة

 طريقة تمويل الصفقة .تم تمويل الصفقة عن طريق تسهيالت الشركة مع البنك العربي الوطني

افق  1443-02-26  تاريخ إبرام الصفقة 03-10-2021املو

 

 موجودات غير ملموسة  

 م 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31افي القيمة الدفترية للموجودات غير امللموسة كما في يوضح الجدول التالي تفاصيل ص
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 موجودات غير ملموسة (:56) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس  31الفترة املالية املنتهية في  ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 

 م2020

 مدققة

 م2021

 غير مدققة
 م 2021مارس 

 (5.2%) 531 561 برنامج حاسب آلي

 (5.2%) 531 561 صافي القيمة الدفترية

 م ومعلومات اإلدارة.2021ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية ااملوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

مليون ريال  0.5م إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.6% من 5.2غير امللموسة بنسبة انخفض صافي القيمة الدفترية للموجودات 

 م. 2021مارس  31م بسبب تسجيل مصروف اإلطفاء خالل فترة الثالثة أشهر املنتهية في 2021مارس  31سعودي كما في 

 حق استخدام األصول  

 م 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31يوضح الجدول التالي حق استخدام األصول كما في 

 حق استخدام األصول   (:57) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 31السنة املالية املنتهية في 

 ديسمبر

 31الفترة املالية املنتهية في 

 مارس
 زيادة / )نقص(

 م2020

 مدققة

 م2021

 غير مدققة
 م2021مارس 

 ال ينطبق   ول:حق استخدام األص

 2,535.0% 24,966 947 يناير  1التزامات اإليجار في 

 ال ينطبق - - إعادة تصنيف -م 2018ديسمبر  31إيجار مقدم كما في 

 (100.0%) - 24,018 اإلضافات خالل السنة

 - 24,966 24,966 ديسمبر 31الرصيد في 

 ال ينطبق   االستهالك املتراكم:

) يناير 1الرصيد في  911 ) 3,071 %1,707.9 

 170.9% 2,042 (2,880) االستهالك املحمل على السنة/ الفترة

 266.5% 5,113 (3,071) ديسمبر/مارس 31الرصيد في 

 (9.3%) 19,853 21,895 ديسمبر /مارس 31صافي القيمة الدفترية في 

 املصدر: معلومات اإلدارة

 19.8م إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  21.9% من 9.3املستأجرة بنسبة فترية لحق إستخدام األصول دانخفض صافي القيمة ال

 م بسبب  اإلهالك لحق استخدام االصول مع عدم إضافة عقود إيجار جديدة. 2021مارس  31مليون ريال سعودي كما في 

 املوجودات املتداولة  

 م 2021مارس  31م و2020ر ديسمب 31يوضح الجدول التالي املوجودات املتداولة كما في 
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 املوجودات املتداولة  (:58) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 31السنة املالية املنتهية في 

 ديسمبر

 31الفترة املالية املنتهية في 

 مارس
 زيادة / )نقص(

 م2020

 مدققة

 م2021

 غير مدققة 
 م2021مارس 

313,08 13,432 مخزون  (%2.6) 

 24.5% 20,606 16,553 ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

 (100.0%) - 5,588 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 109.5% 4,924 2,350 النقد وما في حكمه

 1.8% 38,614 37,923 مجموع املوجودات املتداولة 

 م ومعلومات اإلدارة2021مارس  31ملالية املوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في القوائم ااملصدر: 

 31% من إجمالي املوجودات املتداولة كما في 87.2شكل املخزون والذمم املدينة التجارية واملدفوعات املقدمة والذمم املدينة األخرى مانسبتة 

 م. 2021مارس 

 مخزون  

 م 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31لي تفاصيل املخزون كما في يوضح الجدول التا

 مخزون (:59) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس 31الفترة املالية املنتهية في  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2020

 مدققة

 م2021

 غير مدققة
 م2021مارس 

 (0.2%) 7,399 7,411 د خامموا

 (6.1%) 4,705 5,009 إنتاج تام

 (2.8%) 1,060 1,090 قطع غيار ومستلزمات

 (0.6%) 418 420 إنتاج تحت التشغيل

 (2.5%) 13,581 13,930 مجموع

 - (498) (498) ناقص: مخصص مخزون راكد

 (2.6%) 13,083 13,432 اإلجمالي

 .م ومعلومات اإلدارة2021مارس  31غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  القوائم املالية املوجزةاملصدر: 

 م. 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31لم يشهد املخزون تقلبات جوهرية مابين 

 م 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تفاصيل حركة مخصص املخزون الراكد كما في 

 حركة مخصص املخزون  (:60) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس 31الفترة املالية املنتهية في  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2020

 مدققة

 م2021

 غير مدققة
 م2021مارس 

 88.7% 498 264 الرصيد في بداية السنة / الفترة 

 (100.0%) - 234 لفترة املكون خالل السنة / ا

 - 498 498 الرصيد في نهاية السنة / الفترة 

 .م ومعلومات اإلدارة2021مارس  31القوائم املالية املوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في املصدر: 

 م. 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31لم يطرأ تغير في رصيد مخصص املخزون الراكد مابين 

 مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى  ذمم 

 م 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تفاصيل الذمم املدينة التجارية واملدفوعات املقدمة وذمم مدينة أخرى كما في 
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 ى  ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم أخر  (:61) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس 31الفترة املالية املنتهية في  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2020

 مدققة

 م2021

 غير مدققة
 م2021مارس 

 41.3% 21,754 15,394 ذمم مدينة تجارية

 102.5% 668 330 دفعات مقدمة من موردين

 (100.0%) - 2,115 إيراد مستحق

 62.0% 76 47 اكات مدفوعة مقدًمااشتر 

 (43.0%) 88 155 مصروفات مدفوعة مقدًما

 (13.0%) 334 384 سلف عاملين

 10.5% 66 60 ايجارات مدفوعة مقدًما

 (76.6%) 56 237 غطاء خطابات ضمان

  18,722 23,043 %23.1 

 ال ينطبق   يخصم:

 12.3% (2,436) (2,169) مخصص خسائر انخفاض في قيمة الذمم املدينة

 24.5% 20,606 16,553 اإلجمالي 

 .م ومعلومات اإلدارة2021مارس  31القوائم املالية املوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في املصدر: 

 31ريال سعودي كما في  مليون  21.8م إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  15.4% من 41.3ارتفعت الذمم املدينة التجارية بنسبة 

 . ازيادة البيع باألجل نتيجة ظروف السوق مما ادى زيادة الذمم املدينة التجاريةم. يعزى ذلك إلى 2021مارس 

مليون ريال سعودي كما في  0.7م إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.3% من 102.5ارتفعت الدفعات املقدمة من موردين بنسبة 

 مع السوق.2021مارس  31
ً
 م بسبب ظروف السوق وزيادة اسعار الخامات مما ادى الى ضرورة تغيير سياسة الدفع للدفع النقدي تماشيا

 للمعيار 2021مارس  31لم تسجل الشركة إيراد مستحق كما في 
ً
م بسبب  ان االيراد املستحق عبارة عن ايراد نسبة من اتمام املشاريع وذلك طبقا

 يتم اغالق حساب الفواتير فى االيرادات املؤجله. الفواتير املفوترة  الغير مستحقة للعميل أكبر من قيمة االيرادات املستحقة  وفى حالة ان قيمة

 بنسبة 
ً
مارس  31ألف ريال سعودي كما في  76م إلى 2020ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  47% من 62.0ارتفعت االشتراكات املدفوعة مقدما

ويتم تجديدها بداية العام ويتم استهالكها حتى نهاية العام لذلك  2020د ذلك إلى االنتهاء من املصاريف املقدمة التى تدفع نهاية عام م. يعو 2021

 م. 2020يظهر زبادة فى الربع االول عن نهاية عام 

 بنسبة 
ً
 31ألف ريال سعودي كما في  88م إلى 2020ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  155% من 43.0انخفضت املصروفات املدفوعة مقدما

مما  31/3/2021م. يرجع ذلك إلى االنخفاض فى املصروف املستهلك من قيمة وثيقة التأمين الطبى الى جانب وثيقة تأمين السيارات حتى 2021مارس 

 ادى الى انخفاض املصاريف املقدمة.

 م. 2021مارس  31م و2020 ديسمبر 31لم يشهد رصيد سلف العاملين تقلبات جوهرية مابين 

 31ألف ريال سعودي كما في  56م إلى 2020ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  237% من 76.6انخفض رصيد غطاء خطابات الضمان بنسبة 

 م بسبب استرداد قيمة مبلغ خطاب الضمان الخاص باملستفيد الشركة الكويتية. 2021مارس 

 م 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31صص خسائر انخفاض في قيمة الذمم املدينة كما في يوضح الجدول التالي تفاصيل حركة مخ
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 حركة مخصص خسائر انخفاض في قيمة الذمم املدينة  (:62) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( رسما 31الفترة املالية املنتهية في  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2020

 مدققة

 م2021

 غير مدققة
 م2021مارس 

 29.7% 2,169 1,672 الرصيد في بداية السنة

 (50.8%) 267 542 املكون خالل السنة

 (100.0%) - (45) شطب خالل السنة

 12.3% 2,436 2,169 الرصيد في نهاية السنة / الفترة

 م ومعلومات اإلدارة2021مارس  31دققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في القوائم املالية املوجزة غير املاملصدر: 

مليون ريال  2.4م إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.2% من 12.3ارتفع مخصص خسائر انخفاض في قيمة الذمم املدينة بنسبة 

 مع ارتفاع رصيد2021مارس  31سعودي كما في 
ً
 م. 2021مارس  31الذمم املدينة التجارية كما في  م. وكان االرتفاع متماشيا

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 م 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تفاصيل االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كما في 

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (:63) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس  31الفترة املالية املنتهية في  ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 

 م2020

 مدققة

 م2021

 غير مدققة
 م 2021مارس 

885,5 10,673 الرصيد في بداية السنة   (%47.6) 

  2.4% (5,631) (5,500) إستبعادات خالل السنة

 (89.6%) 43 415 أرباح استثمارات

 (100.0%) - 5,588 الرصيد في نهاية السنة / الفترة 

 م ومعلومات اإلدارة2021مارس  31القوائم املالية املوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في املصدر: 

م إلى صفر 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  5.6االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من انخفض رصيد 

 م. 2021مارس  31م بسبب االستبعادات خالل الفترة املنتهية في 2021مارس  31كما في 

 النقد وما في حكمه 

 م 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31كما في يوضح الجدول التالي تفاصيل النقد وما في حكمه 

 النقد وما في حكمه (:64) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس 31الفترة املالية املنتهية في  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2020

 مدققة

 م2021

 غير مدققة
 م2021مارس 

 124.5% 4,537 2,021 ابات جاريةحس -بنوك 

 25.7% 383 305 عهد نقدية

 (86.1%) 3 25 نقد في الصندوق 

 109.5% 4,924 2,350 اإلجمالي

 م ومعلومات اإلدارة2021ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية ااملوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 31مليون ريال ســــــــــعودي كما في  4.9م إلى 2020ديســــــــــمبر  31مليون ريال ســــــــــعودي كما في  2.4% من 109.5ســــــــــبة ارتفع إجمالي النقد وما في حكمة بن

م. يعود ذلك بشكل رئيس ي إلى املتحصالت من االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة خالل فترة الثالثة أشهر 2021مارس 

 م. 2021مارس  31النتهية في 
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 طلوبات غير املتداولةامل 

 م 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31يوضح الجدول التالي املطلوبات غير املتداولة كما في 

 املطلوبات غير املتداولة (:65) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس 31الفترة املالية املنتهية في  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2020

 مدققة

 م2021

 غير مدققة 
 م2021مارس 

 (18.8%) 11,773 14,500 التزامات اإليجار

 4.8% 2,502 2,386 مزايا نهاية الخدمة للموظفين

 (15.5%) 14,275 16,887 اإلجمالي 

 م ومعلومات اإلدارة2021مارس  31القوائم املالية املوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في املصدر: 

 م. 2021مارس  31% من إجمالي املطلوبات غير املتاولة كما في 82.5شكلت إلتزامات اإليجار مانسبتة 

 التزامات عقود اإليجار  

 م 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار كما في 

 التزامات عقود اإليجار  (:66) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 31السنة املالية املنتهية في 

 ديسمبر 

 31الفترة املالية املنتهية في 

 مارس 
 زيادة / )نقص(

 م2020

 مدققة

 م2021

 غير مدققة
 م 2021مارس 

 3,042.3% 22,345 711 يناير 1الرصيد في 

 (100.0%) - 24,018 السنةاإلضافات خالل 

 (36.0%) 269 420 املحمل خالل السنة

 0.1% (2,791) (2,787) يخصم: مدفوعات اإليجار خالل السنة

 (100.0%) - (18) يخصم: الربح املعدل

 (11.3%) 19,823 22,345 ديسمبر 31الرصيد في 

 50.1% 11,773 7,844 الجزء املتداول  -يخصم: التزامات اإليجار 

 (44.5%) 8,049 14,500 الجزء غير املتداول  -تزامات اإليجار ال

 (11.3%) 19,823 22,345 اإلجمالي 

 م ومعلومات اإلدارة2021ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية ااملوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 31مليون ريال سعودي كما في  11.8م إلى 2020ديسمبر  31ال سعودي كما في مليون ري 14.6% من 18.8انخفض رصيد التزامات اإليجار بنسبة 

 م بسبب  سداد إلتزامات اإليجارات وعدم إضافة عقود جديدة. 2021مارس 

 مزايا نهاية الخدمة للموظفين 

 م 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31يوضح الجدول التالي حركة مخصص نهاية الخدمة للموظفين كما في 
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 مزايا نهاية الخدمة للموظفين  (:67) رقم دول الج

 ألف ريال سعودي

 31السنة املالية املنتهية في 

 م2020ديسمبر

 31الفترة املالية املنتهية في 

 م2021مارس
 زيادة / )نقص(

 م2021مارس  غير مدققة مدققة

 40.4% 2,386 1,699 القيمة الحالية في بداية السنة

 (76.6%) 126 539 تكلفة الخدمة والفائدة

 (81.6%) (10) (56) الدفعات خالل السنة

 (100.0%) - 204 الخسائر اإلكتوارية لاللتزام / (املنافع)

 4.8% 2,502 2,386 الرصيد في نهاية السنة / الفترة

 م ومعلومات اإلدارة2021مارس  31تهية في القوائم املالية املوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املناملصدر: 

 م. 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31هد رصيد مزايا نهاية الخدمة للموظفين تقلبات جوهرية مابين شلم ي

 املطلوبات متداولة 

 م2021مارس  31م و2020ديسمبر  31يوضح الجدول التالي املطلوبات متداولة كما في 

 املطلوبات املتداولة  (:68) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 31السنة املالية املنتهية في 

 م2020ديسمبر

 31الفترة املالية املنتهية في 

 م2021مارس
 زيادة / )نقص(

 م2021مارس  غير مدققة مدققة

 2.6% 8,049 7,844 الجزء املتداول  -التزامات اإليجار 

 31.7% 508 386  مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 2.9% 7,165 6,964 ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون

 0.3% 1,043 1,041 مخصص الزكاة 

 3.3% 16,766 16,235 اإلجمالي 

 م ومعلومات اإلدارة2021مارس  31القوائم املالية املوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في املصدر: 

 31% من إجمالي املطلوبات املتداولة كما في 90.7لتزامات اإليجار والذمم الدائنة التجارية والدائنون اآلخرون مانسبتة شكل الجزء املتداول من ا

 م. 2021مارس 

 الجزء املتداول  -التزامات عقود اإليجار  

 م. 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31لم يشهد الجزء املتداول من التزامات اإليجار تقلبات جوهرية مابين 

 ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون 

 م 2021مارس  31م و2020 ديسمبر 31يوضح الجدول التالي تفاصيل الذمم الدائنة التجارية والدائنون األخرون كما في 

 ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون  (:69) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 31ية في السنة املالية املنته

 م2020ديسمبر

 31الفترة املالية املنتهية في 

 م2021مارس
 زيادة / )نقص(

 م2021مارس  غير مدققة مدققة

 (33.4%) 3,428 5,144 ذمم دائنة تجارية

 16.5% 581 499 عمالء دفعات مقدمة

 6.8% 671 628 مستحقات عاملين

 (32.1%) 185 272 عموالت مستحقة

 537.5% 659 103 املستحقة ضريبة القيمة املضافة

 (36.1%) 203 318 مصاريف مستحقة

 ال ينطبق 6 - مبالغ بنكية تحت التسوية

 ال ينطبق 1,433 - إيرادات مؤجلة

 2.9% 7,165 6,964 اإلجمالي

 إلدارةم ومعلومات ا2021ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية ااملوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
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 31مليون ريال سعودي كما في  3.4م إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  5.1% من 33.4انخفضت الذمم الدائنة التجارية بنسبة 

 لظروف 2021مارس 
ً
السوق م. يعزى ذلك في املقام األول إلى سداد جزء من التزامات الذمم الدائنة الى جانب تغير سياسة لدفع النقدى وذلك نظرا

 وارتفاع اسعار الخامات وذلك لتوفير الخامات وشراءها بأقل سعر ممكن. 

 31مليون ريال سعودي كما في  0.6م إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.5% من 16.5ارتفعت دفعات العمالء املقدمة بنسبة 

 لظروف2021مارس 
ً
 السوق والحفاظ على ثبات وزيادةحجم املبيعات.  م. يعود ذلك إلى  زيادة البيع باألجل وذلك نظرا

 م.2021مارس  31م و2020ديسمبر  31لم تشهد مستحقات العاملين تقلبات جوهرية مابي 

مارس  31مليون ريال سعودي كما في  0.2م إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.3% من 32.1انخفضت العموالت املستحقة بنسبة 

م عن الربع االخير لعام  2021م الى جانب انخفاض ف ى مبيعات الربع االول لعام 31/2/2020سداد املستحق الذي يخص الفترة م بسبب 2021

 م.2020

مليون ريال سعودي كما  0.7م إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.1% من 537.5ارتفعت ضريبة القيمة املضافة املستحقة بنسبة 

 م. 2020% خالل الربع الثالث من العام 15% إلى 5م بسبب ارتفاع نسبة القيمة املضافة من 2021مارس  31في 

مارس  31مليون ريال سعودي كما في  0.2م إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.3% من 36.1انخفضت املصاريف املستحقة بنسبة 

ستحقة في الربع االول ولم تستحق أي مصاريف خالل تلك الفترة مما ادى الى انخفاض لسداد جزء من املصاريف املم. يعود ذلك إلى 2021

 . م2021لعام  2020% من عام 36.1املصاريف املستحقة بنسبة

الكامل م والتي ارتبطت بـاملشاريع التي لم يتم االنتهاء منها ب2021مارس  31مليون ريال سعودي كما في  1.4سجلت الشركة إيرادات مؤجلة بمقدار 

 حيث انه يتم االعتراف باملنجز فقط من املشاريع طبقا للمعايير املحاسبية الدولية. 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة  

 م2021م و2020مارس  31يوضح الجدول التالي تفاصيل املعامالت الرئيسية ألطراف ذات عالقة لفترتي الثالثة أشهر املنتهية في 

 املعامالت الرئيسية ألطراف ذات عالقة  (:70) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

  

 مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في  مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 م2020 م2020

 123 95 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 50 4 بدالت حضور املجلس واللجان 

 445 248 حكمهاالرواتب واألجور وما في 

 م ومعلومات اإلدارة2021مارس  31القوائم املالية املوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في املصدر: 

مة هذه تشمل املعامالت مع األطراف ذات العالقة رواتب ومكافأت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية بشكل رئيس ي. تتبدل قي

 عامالت بشكل مستمر ضمن سياق العمل العادي. امل

ألف ريال سعودي  123م إلى 2020مارس  31ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  95ارتفعت قيمة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة من 

 ما تتأثر قيمة هذه املعامالت بال2021مارس  31في فترة الثالثة أشهر املنتهية في 
ً
نتائج التي تحققها الشركة وبقرارات اإلدارة العليا فيما م. عادة

 يتعلق بقيمة املكافآت التي يجب أن تمنح.

ألف ريال سعودي في  50م إلى 2020مارس  31آالف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  4ارتفعت قيمة بدالت حضور املجلس واللجان من 

 م نتيجة ارتفاع أعداد اإلجتماعات التي عقدت بين الفترتين املذكورتين.2021مارس  31فترة الثالثة أشهر املنتهية في 
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ألف ريال  445م إلى 2020مارس  31آالف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  248ارتفعت قيمة الرواتب واألجور وما في حكمها من 

 م نتيجة ارتفاع أعداد املوظفين املشمولين في فريق اإلدارة التنفيذي.2021مارس  31سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 م. 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31لم يشهد مخصص الزكاة تقلبات جوهرية مابين 

 حقوق امللكية 

 م 2021مارس  31م و2020ديسمبر  31يوضح الجدول التالي حقوق امللكية كما في 

 حقوق امللكية  (:71) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس 31الفترة املالية املنتهية في  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2020

 مدققة

 م2021

 غير مدققة 
 م2021مارس 

 - 25,000 25,000 رأس املال

 - 1,582 1,582 احتياطي نظامي

 - (583) (583) احتياطي إكتواري 

 7.2% 8,950 8,349 أرباح مبقاه

 1.8% 34,949 34,348 إجمالي حقوق امللكية

 م ومعلومات اإلدارة2021مارس  31القوائم املالية املوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في املصدر: 

مارس  31مليون ريال سعودي كما في  34.9م إلى 2020ر ديسمب 31مليون ريال سعودي كما في  34.3% من 1.8ارتفع إجمالي حقوق امللكية بنسبة 

مارس  31مليون ريال سعودي خالل فترة الثالثة أشهر املنتهية في  0.6م. يرجع ذلك إلى ارتفاع األرباح املبقاة بعد تسجيل صافي ربح بمقدار 2021

 م. 2021

 قائمة التدفقات النقدية 

 م2021م و2020مارس  31فترتي الثالثة أشهر املنتهية في يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية ل

 التدفقات النقدية (:72) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 م2021مارس  م2021 م2020

 (112.9%) (55) 422 لتشغيليةصافي النقد )املستخدم في( / الناتج من األنشطة ا

 3,396.8% 5,419 (164) صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

 ال ينطبق (2,791) - صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية

 898.3% 2,574 258 صافي التغير في النقد وما في حكمه

 15.8% 2,350 2,030 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 115.3% 4,924 2,288 لنقد وما في حكمه في نهاية الفترة ا

 م ومعلومات اإلدارة2021مارس  31القوائم املالية املوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في املصدر: 

 قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 م2021م و2020مارس  31التشغيلية لفترتي الثالثة أشهر املنتهية في  يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية من األنشطة
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 التفقدات النقدية من األنشطة التشغيلية  (:73) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 م 2021مارس  م2021 م2020

 637.1% 808 (150) سارة(/ الربح قبل الزكاةصافي )الخ

     التعديالت:

  8.0% 309 287 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 (8.6%)  16 17 إطفاء موجودات غير ملموسة

  3,357.6% 2,042 59 استهالك حق استخدام األصول 

  2,194.1% 269 12 فوائد عقود اإليجار 

 (671.9%)  14 (2) ت ومعداتخسارة / )ربح( بيع ممتلكات وآال 

  32.6% 126 95 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 100.0%  - (13) فروق عملة 

 ال ينطبق   267 - مخصص خسائر االنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية

 (66.7%)  (43) (130) أرباح من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ال ينطبق     ات في:التغير 

 175.1%  349 (464) مخزون

 (721.0%)  (4,320) 696 ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

 (25.3%)  201 269 ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

 158.8%  123 (208) مستحق ألطراف ذات عالقة

 (76.8%)  (10) (44) مكافأة نهاية الخدمة املدفوعة

 ال ينطبق   204 - الزكاة املدفوعة

 (112.9%)           (55) 422 صافي النقد )املستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية

 م ومعلومات اإلدارة2021مارس  31القوائم املالية املوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في املصدر: 

م إلى صافي نقد 2020مارس  31في فترة الثالثة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي  0.4طة التشغيلية بمقدار تحول صافي النقد الناتج من األنش

م. يعزى ذلك في املقاك األول إلى ارتفاع الذمم 2021مليون ريال سعودي في الفترة املماثلة لعام  0.1مستخدم من األنشطة التشغيلية بمقدار 

 ت املقدمة والذمم املدينة األخرى. املدينة التجارية واملدفوعا

 قائمة التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 م2021م و2020مارس  31يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية لفترتي الثالثة أشهر املنتهية في 

 لنقدية من األنشطة االستثمارية  التفقدات ا (:74) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 م2021مارس  م2021 م2020

 (100.0%) - 31 متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

 8.2% (211) (195) إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات 

 ال ينطبق 5,631 - جة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة متحصالت من استثمارات مدر 

 3,396.8% 5,419 (164) صافي النقد الناتج من / )املستخدم في( األنشطة االستثمارية

 م ومعلومات اإلدارة2021مارس  31القوائم املالية املوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في املصدر: 

م إلى صافي 2020مارس  31في فترة الثالثة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي  0.2ي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية بمقدار تحول صاف

بسبب املتحصالت من م 2021مارس  31مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر املنتهية في  5.4نقد ناتج من األنشطة االستمثارية بمقدار 

 ارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. االستثم
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 قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 م2021م و2020مارس  31لفترتي الثالثة أشهر املنتهية في  يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 التفقدات النقدية من األنشطة التمويلية  (:75) رقم الجدول 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 م 2021مارس  م2021 م2020

 ال ينطبق   (2,791)                     -                           مدفوعات عقود إيجار

 ال ينطبق   (2,791)                     -                           طة التمويليةصافي النقد املستخدم في األنش

 م ومعلومات اإلدارة2021مارس  31القوائم املالية املوجزة غير املدققة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في املصدر:   

م والتي ارتبطت بـسداد 2021مارس  31الثالثة أشهر املنتهية في في فترة مليون ريال سعودي  2.8سجلت الشركة مدفوعات عقود إيجار بمقدار 

 قيمة التزامات عقود اإليجار املستحقة.

 مطلوبات محتملة وارتباطات 

 م. 2021مارس  31ال توجد لدى الشركة التزامات رأس مالية أو ارتباطات رأس مالية كما في 
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 املستقبلية واملشاريع الطرح متحصالت استخدام 

 الطرح حصالتمت صافي 

ماليين  ثالثة حوالي مبلغ منها سيدفع سعودي، ( ريال150,000,000مائة وخمسون مليون ) بقيمة األولوية حقوق  أسهم طرح متحصالت إجمالي يقدر

 واملستشار طيةالتغ ومتعهد االكتتاب ومدير املالي املستشار أتعاب تشمل والتي الطرح تكاليف لتغطية سعودي، ريال( 3,500,000) وخمسمائة ألف

 املصاريف من وغيرها ومصاريف دراسة الجدوى ومصاريف تداول  والتوزيع والطباعة التسويق ومصاريف مستشار العناية املالية املهنيةو  القانوني

 .باالكتتاب املتعلقة

االستثمار في في  سيستخدم والذي سعودي، ريال( 146,500,000)مائة وستة وأربعون مليون وخمسمائة ألف  حوالي الطرح متحصالت صافي سيبلغ

 من أي على املساهمون  يحصل ولنتطوير القطاعات التشغيلية )أالت ومعدات وتجهيزات(. ، و الخدمات اللوجستية ) النقل والتخزين للغير (

 .الطرح عن الناشئة املتحصالت

 الفعلي االستخدام بين أكثر أو( 5%) بنسبة اختالف وجود عند )تداول( السعودية املالية السوق  موقع على للجمهور  باإلفصاح الشركة ستقوم كما

ح ما مقابل الطرح ملتحصالت فصِّ
ُ
  وذلك. بذلك علمها فور  هذه اإلصدار نشرة في عنه أ

ً
 املالية األوراق طرح قواعد من( 55) املادة من( ب) للفقرة وفقا

صدر على يجب" أنه على تنص والتي املستمرة وااللتزامات
ُ
 الفعلي االستخدام بين أكثر أو% 5 بنسبة اختالف وجود عند للجمهور  اإلفصاح امل

ح ما مقابل األولوية حقوق  أسهم إصدار ملتحصالت فصِّ
ُ
 بذلك". علمه فور  العالقة ذات اإلصدار نشرة في عنه أ

 الطرح متحصالت استخدام 

ستراتيجية والتشغيلية ودعم التوسع في الخدمات لتمكين الشركة من تنفيذ خططها اال رئيس  بشكل الطرح متحصالت صافي استخدام سيتم

 ولن يحصل املساهمون على أي من املتحصالت الناشئة عن الطرح. اللوجستية.

 :يما يلمتحصالت الطرح لتمويل  إجماليستقوم الشركة باستخدام 

ل أتعاب املستشار املالي ومدير لتغطية تكاليف الطرح والتي تشممليون ريال  3.5سيتم استخدام حوالي  : تغطية مصاريف الطرح  (1

ومصاريف دراسة   ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيعمستشار العناية املالية املهنية االكتتاب ومتعهد التغطية واملستشار القانوني و 

 .وغيرها من املصاريف املتعلقة باالكتتاب الجدوى ومصاريف تداول 

استخدام جزء من متحصالت تعتزم الشركة التوسع في نشاطها من خالل  للغير(:خزين والت )النقلاالستثمار في الخدمات اللوجستية  (2

 Fulfillment Center)) كمخازن  ، قطاع الخدمات اللوجستيةفي  استثمارية تعملفرص  االستحواذ على مليون ريال في 128.5بمبلغ  الطرح

ازن ذات التخزين في حرارة الجو املحيط الخاصة بمنتجات قطاع ذات التخزين البارد الخاصة بمنتجات األطعمة واملشروبات، واملخ. 

البيع بالتجزئة، واملخازن املختصة في التخزين السائل الخاص باملواد البترولية والكيماوية، واملستودعات املفتوحة الخاصة باملركبات 

، الزيادة في رأس املال اكتمال إجراءاتعن الفرص بعد  بدء البحث، وسيتم وتقديم كافة الخدمات للمتاجر االلكترونية واملعدات الثقيلة

مع التفاوض  مالءمتها يتمحال  للشركة، وفيسيتم دراسة الفرصة والتأكد من مالءمتها  فرصة، أيوتجدر اإلشارة الى أنه قبل الدخول في 

ارات قصيرة األجل لحين استثمارها وفق ، كما يجوز للشركة أن يتم استثمار املبالغ النقدية في استثمعليها الفرص لالستحواذ مالك

 خطط الشركة. 
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تمكن الشركة من االستحواذ على مشاريع قائمة حسب املواصفات الواردة أعاله، ستقوم  الشركة باالستثمار في الخدمات  عدم  في حال

 ا يلي:اللوجستية من خالل  تطوير مشروع جديد  كخيار بديل  وستكون  املواصفات املستهدفة للمشروع  كم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وتشير التقديرات  األولية لتكاليف املشروع  كما يلي:

 التكاليف التقديرية األولية  للمشروع ول جد

 تكلفة املشروع
 االجمالي

 شهر 18

  46,440,000 األرض

  42,768,000 التخزين  املحيط

  22,356,000 التخزين املبرد

  4,860,000 التخزين املجمد

 م البيان سعر الشراء

 1 املدينة الرياض

 2 املوقع مدينة البوابة الصناعية بطريق الخرج

 3 املساحة 54.000

 4 سعر متر االرض 800

 5 القيمة االجمالية شامل الضريبة والسعي 46.440.000

 6 االرتفاع متر 16متر الى  13

 7 الطاقة التخزينية ألف طبلية 89

  كلفة البناءت 25.500.000

  تكلفة اآلالت واملعدات وتوابعها  44.600.000

  تكاليف أخرى  11.900.000

 8 القيمة االجمالية شامل الضريبة والسعي 128.440.000

 9 الخدمات  Ambient، والتخزين املحيط جمد، وممبردتخزين  
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  116,424,000 اجمالي التكاليف الثابتة  

  10,772,760 تكاليف غير مباشرة

  1,303,240 التأسيس وتكاليف الطوارئ تكاليف   

  128,500,000 االجمالي

 املصدر: الشركة 

 ويبين الجدول التالي البرنامج الزمني للتنفيذ: 

 تكلفة املشروع
 الربع األول   الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول  الربع الرابع

 اإلجمالي
2021 2022 2022 2022 2022 2023 

  46,440,000       46,440,000 األرض

تكاليف  البناء  والتطوير  

  82,060,000  10,170,000  10,170,000  15,430,000  15,430,000  15,430,000  15,430,000 واآلالت واملعدات وغيرها

  128,500,000  10,170,000  10,170,000  15,430,000  15,430,000  15,430,000  61,870,000 اإلجمالي 

 

 

أو استبدالها  الثابتة الحاليةالشركة  أصول  تجديدهذه املبالغ في  سيتم استخدام وتجهيزات(:ومعدات  آالت) تطوير القطاعات التشغيلية

 ويبين الجدول التالي األصول التي سيتم استبدالها بأصول جديدة: .مليون ريال 18حيث خصصت لهذا البند مبلغ  بأصول جديدة

 الطرح  لتجديد أصول الشركة ملتحصالت املتوقع اماالستخد

 املوقع اآلالت
االستخدام املتوقع 

 من متحصالت الطرح

التاريخ املتوقع لبداية  

 التجديد

التاريخ املتوقع لالنتهاء من  

 التجديد
 اآلالت  عمر  التاريخ املتوقع للتشغيل

نسبة 

 االهالك

   ماكينه ابريت

صيم
الق

 

 %10  سنوات 10  2022عام  الثالثالربع   2022عام  الثانيالربع   2022ول عام الربع اال  6,600,000

 %10  سنوات 10  2022عام  الثالثالربع   2022عام  الثانيالربع  2022عام  الربع االول  7,500,000   ماكينه بيم

 %20    سنوات 5  2022عام  ثالثالالربع   2022عام  الثانيالربع  2022عام  الربع االول  150,000  ماكينه برسينج

 %20    سنوات 5  2022عام  الثالثالربع   2022عام  الثانيالربع   2022الربع االول عام  350,000  ماكينه الجريتنج

 %20    سنوات 5  2022عام  الثالثالربع   2022عام  الثانيالربع  2022عام  الربع االول  350,000   ماكينه الريل

 %20    سنوات 5  2022عام  الثالثالربع   2022عام  الثانيالربع  2022عام  الربع االول  300,000  لستيب بيمماكينه ا

 %10  سنوات 10  2022عام  الثالثالربع   2022عام  الثالثالربع  2022عام   الربع الثانى 2,500,000   خط الدهان

 %20    سنوات 5  2022عام  الثالثالربع   2022عام  لثانياالربع  2022عام  الربع االول  65,000  مم 6مقص 

 %20    سنوات 5  2022عام  الثالثالربع   2022عام  الثانيالربع  2022عام  الربع االول  70,000  مم 6تنايه 

 %20    سنوات 5  2022عام  الثالثالربع   2022عام  الثانيالربع  2022عام  الربع االول  65,000  طن 80مكبس 

 %20    سنوات 5  2022عام  الثالثالربع   2022عام  الثانيالربع  2022عام  الربع االول  50,000  طن 60مكبس 

      18,000,000 اإلجمالي

 الشركة: املصدر

 

 ويوضح الجدول التالي االستخدام ملتحصالت الطرح:

 توقع ملتحصالت الطرحاالستخدام امل (:76) رقم الجدول 

 القيمة بالرياالت السعودية
2023 – 2021 

 اإلجمالي الربع األول  الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول  الربع الرابع
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2021 2022 2022 2022 2022 2023 

 3,500,000 0 0 0 0 0 3,500,000 مصاريف اإلصدار

  االستثمار في الخدمات اللوجستية

 ) النقل والتخزين للغير (
61,870,000 15,430,000 15,430,000 15,430,000 10,170,000 10,170,000 128,500,000 

 تطوير القطاعات التشغيلية

 ) أالت ومعدات وتجهيزات ( 
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0 18,000,000 

 150,000,000 10,170,000 10,170,000 19,930,000 19,930,000 19,930,000 69,870,000 اإلجمالي

 املصدر: الشركة

 من متحصالت الطرح.
ً
 وتجدر اإلشارة إلى أن البنود املذكورة أعاله سيتم تمويلها حصريا
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 إفادات الخبراء 
إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى نشر  (، من هذه النشرة موافقتهم الخطية على اإلشارةو( و)هقدم جميع املستشارون الواردة أسماؤهم في الصفحات )

 إفاداتهم في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم بحسب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة.

أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم وليس ألي منهم  –من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة  –إن جميع املستشارين والعاملين لديهم 

 ا في الشركة  بما قد يؤثر على استقاللهم كما في تاريخ هذه النشرة.مصلحة مهما كان نوعه
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 اإلقرارات 

 يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:

ا في الوضع املالي خالل الـ ) .1
ً
 ( شهًرا األخيرة.12لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيًرا ملحوظ

لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة  .2

 لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية. 

م وباستثناء 2020مارس  31م والفترة املنتهية في 2019ديسمبر  31ة في ن الشركة تكبدت خسائر مالية خالل الفترة املالية املنتهيأ  .3

ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة، ليس لدى الشركة أي تغير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري خالل السنوات الثالثة 

شرة إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها السابقة املباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الحقوق األولية الخاضعة لهذه الن

 .تقرير املحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة االصدار

أي مجلس اإلدارة أو ألي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة من  ء( من هذه النشرة، ليس ألعضا31د، بخالف ما ورد في الصفحات ) .4

 الشركة. في نوع

 .تحتفظ الشركة بأسهم خزينة وال لم .5

 عملية شراء أسهم الشركة. ىعلى موافقة الجمعية العامة عللم تحصل  أن الشركة .6
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 املعلومات القانونية 

 اسم الشركة 

 تم قيد الشركة في السجل التجاري للشركات املساهمة بمدينة بريدة تحت االسم التجاري "شركة صدر للخدمات اللوجستية".

 تأسيس الشركة ومراحل تطور رأس املال 

ه )املوافق 1414لخدمات اللوجستية تحت إسم ]شركة مصنع الصمعاني للصناعات املعدنية[ في عام تأسست شركة صدر ل 

( مائة ألف ريال سعودي وتم قيدها في السجل 100،000م( كمؤسسة لصاحبها محمد عبدهللا الصمعاني برأس مال قدره )31/01/1994

 ه. 20/08/1414تاريخ ( ب1131012302التجاري للشركات املساهمة بمدينة بريدة برقم )

م( تم تحويل املؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم شركة مصنع 04/01/2016ه )املوافق 23/03/1437بتاريخ  

 ( ستة ماليين وخمسمائة ألف ريال سعودي. 6،500،000الصمعاني للصناعات املعدنية برأس مال قدره )

ه 03/02/1438( بتاريخ 26ناء على قرار الشركاء وبموجب القرار الوزاري رقم )ق/م( ب16/10/2016ه )املوافق 15/01/1438بتاريخ  

م( تم تحويل شركة مصنع الصمعاني للصناعات املعدنية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة سعودية 08/11/2016)املوافق 

 ( تسعة ماليين ريال سعودي. 9،000،000مساهمة مقفلة برأس مال قدره )

درجت أسهم الشركة في السوق املوازية "نمو" وبدأ التداول فيها، برأس مال قدره 26/02/2017ه )املوافق 29/05/1438في  
ُ
م( أ

( إحدى عشر مليون ومائتان وخمسين ألف ريال سعودي، ويمثل عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبل املستثمرين 11,250,000)

( عشر رياالت سعودية للسهم 10( مائتان وخمسة وعشرون ألف سهم عادي بقيمة اسمية )225،000املؤهلين من خالل عملية الطرح )

 % من رأس مال الشركة بعد الطرح.20الواحد، والتي تشكل نسبة 

 غير العامة الجمعية موافقة تمت (م19/04/2017املوافق) ه22/07/1438 بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية املنعقدة في  

 إحدى عشر مليون ومائتان وخمسين  ألف( 11,250,000إلى ) سعودي، ريال ماليين تسعة( 9،000،000) من املال رأس زيادة على ديةالعا

 .سعودي ريال

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم 11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439بتاريخ  

( إحدى عشر 11,250,000منحة( للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل ثالثة أسهم مملوكة، بحيث تكون الزيادة من )مجانية )أسهم 

( مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف سهم عادي عادي بقيمة 1،125،000مليون ومائتان وخمسين  ألف ريال سعودي، مقسم إلى )

( خمسة عشر مليون ريال سعودي، 15،000،000احد ليصبح رأس مال الشركة )( عشرة رياالت سعودية للسهم الو 10اسمية قدرها )

 ( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.10( مليون وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )1،500،000مقسم إلى )

ة رأس مال الشركة عن طريق منح م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زياد25/06/2020ه )املوافق 04/11/1441وفي  

( مليون 1،500،000( خمسة عشر مليون ريال سعودي، مقسم إلى )15،000،000أسهم مجانية )أسهم منحة( للمساهمين من )

( 25،000،000( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة )10وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )

( عشرة 10( مليونين وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )2،500،000مليون ريال سعودي، مقسم إلى )خمسة وعشرون 

 رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

لعامة غير م( تم اإلعالن عن تغيير اسم الشركة وفقا ملا تمت املوافقة عليه بالجمعية ا14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442بتاريخ  

م( حيث تمت املوافقة على تعديل املادة الثانية من نظام الشركة األساس 29/10/2020ه )املوافق 12/03/1442العادية للشركة بتاريخ 

 املتعلقة باسم الشركة من شركة مصنع الصمعاني للصناعات املعدنية إلى شركة صدر للخدمات اللوجستية.

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على زيادة رأس مال الشركة من 01/12/2021)املوافق  ه26/04/1443وبتاريخ  

( مليونين وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية 2،500،000( خمسة وعشرون مليون ريال سعودي، مقسم إلى )25،000،000)

مليون ريال وخمسة وسبعون ( مائة 175،000،000( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة )10قدرها )

 .( عشرة رياالت سعودية10سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ) وخمسمائة ألف مليون  سبعة عشر( 17،500،000سعودي، مقسم إلى )
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 تعديل رأس املال 

 ة على النحو التالي:أدخلت الشركة عدة تعديالت على نظامها األساس ي بعد موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادي

( مائة ألف 100،000برأس مال قدره )تحت إسم ]شركة مصنع الصمعاني للصناعات املعدنية[ كمؤسسة فردية تأسست الشركة  

 ..ه20/08/1414 وتاريخ( 1131012302) بموجب السجل التجاري قم ريال سعودي

شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره م( تم تحويل املؤسسة إلى 04/01/2016ه )املوافق 23/03/1437بتاريخ  

 ( ستة ماليين وخمسمائة ألف ريال سعودي. 6،500،000)

( بتاريخ 26م( بناء على قرار الشركاء وبموجب القرار الوزاري رقم )ق/16/10/2016ه )املوافق 15/01/1438بتاريخ  

لية محدودة إلى شركة سعودية مساهمة مقفلة م( تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤو 08/11/2016ه )املوافق 03/02/1438

 ( تسعة ماليين ريال سعودي. 9،000،000برأس مال قدره )

( 9،000،000تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس املال من ) (م19/04/2017املوافق) ه22/07/1438 بتاريخ  

 ألف ريال سعودي.ليون ومائتان وخمسون إحدى عشر م (11,250,000)تسعة ماليين ريال سعودي، إلى 

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح 11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439بتاريخ  

 (11,250,000)أسهم مجانية )أسهم منحة( للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل ثالثة أسهم مملوكة، بحيث تكون الزيادة من 

( مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف سهم عادي 1،125،000ريال سعودي، مقسم إلى )إحدى عشر مليون ومائتان وخمسون ألف 

( خمسة عشر 15،000،000( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة )10عادي بقيمة اسمية قدرها )

( عشرة رياالت سعودية 10وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )( مليون 1،500،000مليون ريال سعودي، مقسم إلى )

 للسهم الواحد.

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق 25/06/2020ه )املوافق 04/11/1441وفي  

( 1،500،000ن ريال سعودي، مقسم إلى )( خمسة عشر مليو 15،000،000منح أسهم مجانية )أسهم منحة( للمساهمين من )

( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة 10مليون وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )

( مليونين وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة 2،500،000( خمسة وعشرون مليون ريال سعودي، مقسم إلى )25،000،000)

 عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.( 10اسمية قدرها )

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على زيادة رأس مال الشركة من 01/12/2021)املوافق  ه26/04/1443وبتاريخ  

عادي بقيمة  ( مليونين وخمسمائة ألف سهم2،500،000( خمسة وعشرون مليون ريال سعودي، مقسم إلى )25،000،000)

مليون وخمسة وسبعون ( مائة 175،000،000( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة )10اسمية قدرها )

( عشرة رياالت 10سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ) سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف( 17،500،000ريال سعودي، مقسم إلى )

 سعودية.

 

 أغراض الشركة 

 ه، وتتمثل أنشطة الشركة في:20/08/1414( وتاريخ 1131012302سجل التجاري رقم )لوفًقا ل 

 صناعة املنصات الخشبية. -

 صناعة وحدات الهياكل الحديدية الجاهزة. -

 صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع بالطرق أو الكبس أو السبك والدلفنة. -

 ئن.صناعة األثاث لكافة األغراض من البالستيك واللدا -
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ه الذي ينتهي بتاريخ 02/05/1442( بتاريخ 421102109011وبموجب ترخيص وزارة الصناعة والثروة املعدنية رقم ) 

 (.2511ه؛ فإن النشاط الرئيس ي للشركة هو صنع املنتجات املعدنية اإلنشائية )14/01/1445

 وتتمثل أنشطة الشركة كما في نظامها األساس ي في: 

 ها حسب التراخيص الصناعية.الصناعات التحويلية وفروع -

 التشييد والبناء. -

 النقل والتخزين والتبريد. -

 خدمات املال واألعمال والخدمات األخرى. -

 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية. -

 التجارة. -

 تقنية املعلومات. -

 األمن والسالمة. -

 الزراعة والصيد. -

 املناجم والبترول وفروعها. -

 الكهرباء والغاز واملاء وفروعه. -

ركة أن تباشر جميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها، وتمارس الشركة أنشطتها وفًقا لنظام الشركات، واألحكام وللش

 واألنظمة واللوائح السارية في اململكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.

 مدة الشركة 

( تسعة وتسعين سنة ميالدية تبدأ من تاريخ قيدها 99لسادسة من النظام األساس ي للشركة على أن تكون مدة الشركة )( ا6نصت املادة )

دائًما إطالة هذه املدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة  ز بالسجل التجاري كشركة مساهمة، ويجو 

 على األقل.

 مجلس اإلدارة 

 يل املجلستشك 

 للمادة )
ً
( خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية 5( الثامنة عشرة من نظامها األساس ي مجلس إدارة مؤلف من )18يتولى إدارة الشركة وفقا

( ثالث سنوات واستثناًء من ذلك عين  املؤسسون أول مجلس إدارة ملدة خمس سنوات 3العامة العادية للمساهمين ملدة ال تزيد عن )

انتخبت الجمعية ( م27/10/2016 املوافق) ه26/01/1438يخ قيد الشركة في السجل التجاري كشركة مساهمة. بتاريخ تبدأ من تار 

ه )املوافق 08/02/1438من تاريخ قيد السجل التجاري في  بدأتالعامة التحولية أعضاء مجلس اإلدارة للدورة األولى والتي 

 في للشركة العامة الجمعية ، وقد وافقتم(15/09/2021ه )املوافق 08/02/1443 فيوالتي انتهت  م( وملدة خمس سنوات 08/11/2016

 ثالث( 3) ومدتها الحالية للدورة اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على( م24/08/2021 املوافق) ه16/01/1443 في املنعقد اجتماعها

من الح  وقد تشكل مجلس اإلدارة للدورة .م2024 مبرسبت 15 بتاريخ وتنتهي م،2021 سبتمبر  16والتي بدأت بتاريخ  ميالدية سنوات

 السادة التالية أسماؤهم:
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 أعضاء مجلس اإلدارة (:77) رقم الجدول 

 أعضاء مجلس اإلدارة

عين بتاريخ 
ُ
 (م24/08/2021 املوافق) ه16/01/1443مجلس إدارة الشركة امل

 صفة العضوية املنصب االسم

يخ بداية تار 

دورة 

 العضوية

 العمر الجنسية

 األسهم اململوكة

 *مباشرة*

 النسبة العدد

محمد عبدهللا 

 الصمعاني
 %17 425،000 65 سعودي م16/09/2021 غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة

بندر محمد 

 الصمعاني

الرئيس التنفيذي 

ونائب رئيس مجلس 

 اإلدارة

 تنفيذي

 غير مستقل 
 %11.52 288،156 44 سعودي م16/09/2021

خالد سليمان عبدهللا 

 املديفر
 عضو مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي

 مستقل
 0 0 52 سعودي م16/09/2021

طارق سعد عبدالعزيز 

 التويجري 
 عضو مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي

 مستقل 
  %0.00004 1 42 سعودي م16/09/2021

خالد عبد العزيز 

 البكري 
 عضو املجلس

 نفيذيغير ت

 مستقل
 0 0 43 سعودي م16/09/2021

 املصدر: الشركة 

 ميالدية سنوات ثالث( 3) ومدتها الحالية  للدورة املرشحين بين من اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على( م24/08/2021 املوافق) ه16/01/1443 في املنعقد اجتماعها في للشركة العامة الجمعية وافقت*

 .م2024 سبتمبر 15 بتاريخ وتنتهي م،2021 تمبرسب  16والتي بدأت بتاريخ 

 ** ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

وتلتزم الشركة بنظام الشركات والئحة الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق املالية، حيث أن النظام األساس ي للشركة ينص 

املجلس يجب أن يكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية ملدة ال تزيد على ثالث سنوات. كما تبين  على أن عدد أعضاء

( من الئحة الحوكمة التي تلزم الشركات املدرجة بأن تكون أغلبية أعضاء املجلس من 16الئحة حوكمة الشركة التزام الشركة باملادة )

 . )ل عدد أعضائه املستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء املجلس )أيهما أكثراألعضاء غير التنفيذين وبأن ال يق

 رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس وأمين السر 

الشركة ملتزمة بالنظام األساس ي والئحة الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق من ناحية التعيين اإللزامي في هذه املناصب 

على تعيين األستاذ/ حسين أحمد حسين كأمين سر املجلسوفيما يلي مناصب م 16/09/2021ة بتاريخ حيث وافق مجلس إدارة الشرك

 مجلس اإلدارة:

 مناصب مجلس اإلدارة (:78) رقم الجدول 

 املنصب اسم الشخص املعين

 رئيس مجلس اإلدارة محمد عبدهللا الصمعاني

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب نائب بندر محمد الصمعاني

 أمين سر مجلس اإلدارة حسين أحمد حسين

 املصدر: الشركة 
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وبحسب النظام األساس ي للشركة يكون ملجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة واإلشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها 

ض الذي قامت من أجله، ولهم الحق أن يفوضوا ببعض أو كل صالحياتهم إلى غيرهم ورسم السياسة العامة التي تسير عليها لتحقيق الغر 

من أعضاء املجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة بعد موافقة مجلس اإلدارة بكل أو بعض ما ذكر، وذلك داخل اململكة 

كورة لرئيس مجلس اإلدارة أو نائب رئيس املجلس أو العضو وخارجها. وملجلس اإلدارة زيادة أو إلغاء أو تقييد بعض الصالحيات املذ

 املنتدب املذكور في النظام األساس ي، وملجلس اإلدارة إجراء األعمال التالية على سبيل املثال ال الحصر:

 وضع الئحة داخلية ألعمال املجلس والشركة وتنظيم اجتماعات املجلس وقراراته وكل ما يتعلق بسير العمل فيه، وكذلك .1

وضع الئحة تنظم عمل الجمعية العامة العادية وغير العادية وبشرط موافقة الجمعية العامة على الالئحة الخاصة بعمل 

 الجمعية العامة العادية وغير العادية.

ركة إبرام جميع العقود واالتفاقيات وعلى سبيل املثال عقود البيع والشراء وعقود اإليجار واالستئجار والقيام نيابة عن الش .2

بشراء األراض ي والعقارات وغيرها من ممتلكات األصول واألموال املنقولة وغير املنقولة الالزمة لتحقيق أغراض الشركة ودفع 

الثمن وبيع تلك املنقوالت واإلفراغ وقبوله والتهميش والرهن وفك الرهن ألي من أمالك الشركة لدى املحاكم وكتاب العدل 

إلقرار بقبضه واالستالم والتسليم ودمج الصكوك والتجزئة والفرز واستالم الصكوك وتحديثها وقبول البيع وتحديد الثمن وا

وإدخالها في النظام الشامل والتنازل عن النقص في املساحة والحذف واإلضافة وتعديل الحدود واألطوال واملساحة وأرقام 

ستحكام لكافة األمالك وعقود الوكاالت واالمتياز القطع واملخططات والصكوك وتواريخها وأسماء األحياء وإخراج حجج اال 

 وغيرها من املستندات واملعامالت والصفقات نيابة عن الشركة والدخول في املناقصات نيابة عنها.

التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق واملستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات والتعديالت واملالحق  .3

كاء في الشركات املشاركة بها الشركة داخل وخارج اململكة وزيادة رأسمالها وتخفيضه وتعديل املدراء وعزلهم وقرارات الشر 

وتعديل بند اإلدارة ودخول وخروج الشركاء، الدخول في شركات قائمة وشراء الحصص واألسهم ودفع الثمن وبيع الحصص 

ألسهم من رأس املال سواء ان كان كلية أو جزء منها وقبول التنازل واألسهم واستالم القيمة واألرباح والتنازل عن الحصص وا

عن الحصص واألسهم ورأس املال ولهم حق حضور جمعياتها التأسيسية والتحويلية والعامة العادية وغير العادية أو تفويض 

واستخراج السجالت  ما يراه مناسب للحضور للمناقشة والتصويت باسم الشركة ودفع الرسوم واستالم شهادات التسجيل

التجارية والتجديد واإلضافة والتعديل والشطب ومتابعة إجراءات دمجها وتحويلها وتصفيتها أمام جميع السلطات املختصة، 

وتغيير الكيان القانوني إلى كيانات مختلفة، وتوقيع االتفاقيات وتسجيل العالمات والوكاالت التجارية والتنازل عنهم وتسجيل 

اع وفتح امللفات للشركة واستراك الغرفة التجارية وتجديدها والتوقيع على كافة القرارات واملستندات املطلوبة براءة االختر 

لفتح فروع للشركة والتوقيع على عقود تحول فروع الشركة إلى شركات مستقلة بكيان قانوني منفصل إما شركات ذات 

كافة املستندات املطلوبة لذلك، واإلعالن في الصحف الرسمية مسؤولية محدودة أو شركات مساهمة مقفلة، والتوقيع على 

 ومقابلة جميع الجهات الحكومية والتوقيع على كل ما يلزم مما تقدم.

تعيين املوظفين والعمال وفصلهم وعزلهم وطلب التأشيرات واالستقدام والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم  .4

 والعودة النهائية ونقل الكفاالت والتنازل عنها.واستخراج اإلقامات وتأشيرات الخروج 

 مكافآت املجلس 

ّص عليه النظام األساس ي للشركة وحسب سياسات ومعايير وإجراءا
ُ
العضوية في مجلس اإلدارة  تتكون مكافأة مجلس اإلدارة حسب ما ن

ه )املوافق 12/03/1442د بتاريخ واللجان املنبثقة املعتمدة بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة املنعق

م )والذي تمت املوافقة 2019م( وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه. وتشتمل تقارير مجلس اإلدارة لعام 29/10/2020

ملوافقة م )والذي تمت ا2018م((، وعام 25/06/2020ه )املوافق 04/11/1441عليه من قبل الجمعية العامة )غير العادية( في تاريخ 

م )والذي تمت املوافقة عليه 2017م((، وعام 09/05/2019ه )املوافق 04/09/1440عليه من قبل الجمعية العامة )العادية( في تاريخ 

م(( على بيان لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس 11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439من قبل الجمعية العامة )العادية( في تاريخ 

املالية من مكافآت وبدل ومصروفات وغير ذلك من املزايا؛ كما تضمن التقرير املذكور على بيان ما قبضه أعضاء  اإلدارة خالل السنة
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 على بيان بعدد جلسات املجلس 
ً
املجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية ويشتمل أيضا

 مجلس في العضوية وإجراءات ومعايير سياسات وحسبن تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو م

 ألحكام الفصل الثاني  املنبثقة واللجان اإلدارة
ً
للشركة فتحدد املكافآت السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة عن الخدمات التي يؤدونها طبقا

أعضاء مجلس اإلدارة نسبة من هذه األرباح: فتخصص بعد ما تقدم مكافأة  من السياسات. وفي حال حققت الشركة أرباح وكانت مكافأة

%( من األرباح الصافية، يوزع الباقي بعد ذلك إن وجد على املساهمين كحصة إضافية من 10أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة ال تزيد عن )

 األرباح. 

 اجتماعات املجلس 

ساس ي للشركة يجتمع املجلس مرتين على األقل في السنة بدعوة من رئيسه وتكون ( من النظام األ 24وفق املادة الرابعة والعشرون )

الدعوة خطية، وأن تسلم باليد أو ترسل بالبريد االلكتروني، ويجب على رئيس املجلس أن يدعو إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان 

 ضور أو عن طريق وسائل التقنية الحديثة )اون الين(. من األعضاء أو حدد أوقات معينة لالجتماع، وينعقد االجتماع إما بالح

 لجان املجلس 

( ثالث لجان فرعية تعاونه في مهامه. ومن الجدير بالذكر، أن مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 3لدى مجلس اإلدارة )

 اللجان الفاعلة اليوم هي على النحو التالي:م قد ارتأى عدم حاجة الشركة لتشكيل لجنة املخاطر خالل الفترة الحالية. و 09/09/2020

 

 لجنة املراجعة -

 ه16/01/1443بتاريخ ( أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء لجنة املراجعة من قبل الجمعية العامة )العادية( املنعقدة 3تتشكل لجنة املراجعة من ثالثة )

م، 2024سبتمبر  15م، وتنتهي بتاريخ 2021سبتمبر   16بدأت بتاريخ  والتي( ثالث سنوات ميالدية 3ومدتها ) الحالية للدورة(م24/08/2021 املوافق)

 : أسمائهم التالية األعضاء من تتكون  وهي

 أعضاء لجنة املراجعة  (:79) رقم الجدول 

 املنصب االسم

 عضو مجلس إدارة مستقل خالد سليمان املديفر

 مجلس إدارة مستقلعضو  طارق بن سعد التويجري 

 عضو مالي من خارج املجلس يزيد بن حسام الهياف
 املصدر: الشركة 

 املوافق) ه12/10/1438تم اعتماد الئحة عمل لجنة املراجعة من قبل الجمعية العامة العادية باجتماعها املنعقد بتاريخ 

 راجع القسم الفرعي ) (م06/07/2017
ً
( " الهيكل 4( "لجان الشركة" من القسم )4-3( "لجنة املراجعة" من القسم الفرعي )4-3-1)فضال

 .التنظيمي للشركة(

 31( اجتماعات خالل العام املالي املنتهي في 4م،و )2018ديسمبر  31نتهي في ( اجتماعات خالل العام املالي امل4وقد عقدت اللجنة )

 م.2020ديسمبر  31( اجتماعات خالل العام املالي املنتهي في 4م، و)2019ديسمبر 
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 الترشيحات واملكافآتلجنة  -

كافآت من قبل مجلس اإلدارة بموجب تتشكل لجنة الترشيحات واملكافآت من ثالثة أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات وامل

، وقد تم اعتماد الئحة الترشيحات واملكافآت في اجتماع الجمعية م16/09/2021قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 

 :أسمائهم وهي تتكون من األعضاء التالية، م 29/10/2020العامة غير العادية في اجتماعها املنعقد بتاريخ 

 أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت: (:80) رقم ل الجدو 

 املنصب االسم

 رئيس اللجنة خالد سليمان املديفر

 عضو طارق سعد التويجري 

 عضو خالد عبد العزيز البكري
 املصدر: الشركة 

 

 اإلدارة التنفيذية 

م، ويوضح الجدول التالي 14/03/2021حمن الهدلق وذلك اعتباًرا من تاريخ يشغل منصب الرئيس التنفيذي حالًيا األستاذ/ عبدالر 

 تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة.

 اإلدارة التنفيذية (:81) رقم الجدول 

 تاريخ التعيين العمر الجنسية املنصب االسم

 األسهم اململوكة

 غير املباشرة مباشرة

 النسبة العدد النسبة لعددا

بندر محمد 

 عبدهللا الصمعاني

العضو 

 املنتدب
 - - %11.52 288،000 م14/03/2021 44 سعودي

عبدالرحمن 

إبراهيم حمد 

 الهدلق

الرئيس 

 التنفيذي
 0 0 0 0 م14/03/2021 31 سعودي

أحمد مصطفى 

 مصطفى قرطام

الرئيس املالي 

 التنفيذي
 0 0 0 0 م18/04/2012 مصري  39

 محمد رحمة هللا
مسئول إدارة 

 الجودة
 0 0 0 0 م01/12/2019 هندي 35

مها بنت فهد بن 

 نفيسه

أخصائي 

 املوارد البشرية
 0 0 0 0 م15/09/2019 سعودي 24

 محمد سيداحمد

 سيداحمد

مسؤول إدارة 

 املشتريات
 0 0 0 0 م08/03/2021 سوداني 62

 عبداللطيف احمد

 حبيب امين

مدير إدارة 

 التسويق
 0 0 0 0 م16/10/2010 مصري  40

 محمد احمد

 الحلو الحسانين

مدير اإلدارة 

 الفنية
 0 0 0 0 م25/10/2014 مصري  33

 حسن محسن تامر

 نصير

مدير إدارة 

 الخشب
 0 0 0 0 م15/09/2018 مصري  39
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 محمد عبدهللا رامى

 عيس ى

مدير إدارة 

 املشاريع
 0 0 0 0 م12/12/2019 مصري  36

 صديق ارسالن

 النارس

مسئول إدارة 

 اإلنتاج
 0 0 0 0 م02/04/2014 باكستاني 32

وائل ابو الحسن 

 شاذلى ابو الحسن

مدير اإلدارة 

 التقنية
 0 0 0 0 م01/03/2020 مصري  35

 املصدر: الشركة 

 

 حوكمة الشركات 

 لألنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق املالية وعلى وجه الخصوص الئحة ح
ً
وكمة الشركات الصادرة بموجب قرار وفقا

م( بناًء على نظام الشركات الصادر 2017 /13/02ه )املوافق 1438 /16/05م( وتاريخ 2017-16-8مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )

( وتاريخ 2019–57-3م( واملعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )10/11/2015ه )املوافق 28/01/1437( وتاريخ 3باملرسوم امللكي رقم )م/ 

م(؛ تم وضع دليل حوكمة خاص بالشركة وتمت املوافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير 20/05/2019ه )املوافق 15/09/1440

ه 16/01/1443كما وافقت الجمعية العامة للشركة في اجتماعها املنعقد في م، 29/10/2020العادية في اجتماعها املنعقد بتاريخ 

 على تعديل الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة.م( 24/08/2021)املوافق 

 

افقات والتراخيص والشهادات الحكومية   املو

افقات والتراخيص   جدول املو

حصلت الشركة )بما في ذلك فروعها( على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات املختصة، ويتم تجديد تلك التراخيص 

فهو قيد التجديد وفق اإلجراءات املعتادة. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حاصلة على والشهادات بصفة دورية، وما انتهى منها 

جديد جميع التراخيص واملوافقات الالزمة ملزاولة أعمالها واالستمرار في ذلك، وما انتهى منها قيد التجديد وليسوا على اطالع على ما يمنع ت

 التراخيص والشهادات الحالية التي حصلت عليها الشركة:أي مما انتهى منها. وتوضح الجداول التالية 

 التراخيص واملوافقات التي حصلت عليها الشركة (:82) رقم الجدول 

 الجهة املصدرة تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار رقم الترخيص الغرض نوع الترخيص

 السجل التجاري 
قيد الشركة في سجل الشركات 

 التجارية )شركات املساهمة(
1131012302 

ه 20/08/1414

)املوافق 

 م(31/01/1994

ه )املوافق 18/07/1443

 م(19/02/2022

مكتب  –وزارة التجارة 

السجل التجاري 

 بمدينة بريدة

 شهادة سعودة

 لإلفادة بأن الشركة ملتزمة

 بنسبة التوطين املطلوبة

 منها وفق برنامج نطاقات

20002107000420 

ه 18/12/1442

)املوافق 

 م(28/07/2021

ه )املوافق 22/03/1443

 م(28/10/2021

وزارة املوارد البشرية 

 والتنمية االجتماعية

شهادة التأمينات 

 االجتماعية

التزام الشركة تجاه أنظمة 

للمؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية

40002912 

ه 19/12/1442

)املوافق 

 م(29/07/2021

افق ه )املو 19/01/1443

 م(27/08/2021

املؤسسة العامة 

 للتأمينات االجتماعية
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 )بريدة(

شهادة عضوية 

الغرفة التجارية 

 الصناعية

التزام الشركة بنظام السجل 

التجاري الذي يوجب على 

الشركة االشتراك في الغرفة 

 التجارية الصناعية

601000118989 

ه 12/07/1442

)املوافق 

 م(24/02/2021

فق ه )املوا18/07/1443

 م(19/02/2022
 غرفة القصيم

شهادة عضوية 

الغرفة التجارية 

 الصناعية

التزام الشركة بنظام السجل 

التجاري الذي يوجب على 

الشركة االشتراك في الغرفة 

 التجارية الصناعية

449146 

ه 24/08/1439

)املوافق 

 م(.10/05/2018

ه )املوافق 27/06/1443

 م(30/01/2022
 غرفة الرياض

يل في شهادة تسج

ضريبة القيمة 

 املضافة

التزام الشركة بتسجيلها في 

 ضريبة القيمة املضافة
310020810300003 

ه 02/12/1438

)املوافق 

 م(24/08/2017

- 
الهيئة العامة للزكاة 

 والدخل

شهادة الزكاة 

 والدخل

لإلفادة بأن الشركة قدمت 

إقرارها عن الفترة املنتهية في 

 م31/12/2020

1110857447 

هـ 04/12/1442

)املوافق 

 م(14/07/2021

هـ )املوافق 29/09/1443

 م(30/04/2022

الهيئة العامة للزكاة 

 والدخل

ترخيص منشأة 

 صناعية
 421102109011 مزاولة األنشطة الصناعية

ه 02/05/1442

)املوافق 

 م(17/12/2020

ه )املوافق 14/01/1445

 م(01/08/2023

وزارة الصناعة والثروة 

 املعدنية

 تشغيلرخصة 

ترخيص تأهيل ملمارسة أعمال 

املنشأة ضمن منطقة مملوكة 

للهيئة السعودية للمدن 

الصناعية ومناطق التقنية 

 "مدن"

596144115008932 - 

ه )املوافق 04/01/1442

قيد  –م( 23/08/2020

 التجديد

الهيئة السعودية 

للمدن الصناعية 

 ومناطق التقنية "مدن"

تصريح بيئي 

 للتشغيل

وافقة على مزاولة تصريح بامل

أنشطة املنشأة من الناحية 

 البيئية

17203 

ه 15/06/1441

)املوافق 

 م(09/02/2020

ه )املوافق 10/06/1443

 م(13/01/2022

الهيئة العامة لألرصاد 

 وحماية البيئة

 املصدر: الشركة 

افقات التي حصلت عليها فروع الشركة   :التراخيص واملو

 التراخيص واملوافقات التي حصلت عليها فروع الشركة (:83) رقم الجدول 

 العنوان تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار رقم الترخيص الغرض نوع الترخيص

 السجل التجاري 

قيد الشركة في سجل الشركات 

 التجارية

 )فرع شركة(

2050115434 
ه )املوافق 08/05/1439

 م(25/01/2018

وافق ه )امل08/05/1443

 م(12/12/2021

 

 الدمام

 السجل التجاري 
قيد الشركة في سجل الشركات 

 التجارية
1131035610 

ه )املوافق 12/07/1432

 م(14/06/2011

ه )املوافق 09/09/1443

 م(10/04/2022

 

 بريدة
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 )فرع شركة(

 السجل التجاري 

قيد الشركة في سجل الشركات 

 التجارية

 )فرع شركة(

1131023051 
)املوافق  ه02/02/1428

 م(20/02/2007

ه )املوافق 09/09/1443

 م(10/04/2022

 

 بريدة

 السجل التجاري 

قيد الشركة في سجل الشركات 

 التجارية

 )فرع شركة(

1010947309 
ه )املوافق 27/06/1439

 م(15/03/2018

ه )املوافق 27/06/1443

 م(30/01/2022

 

 الرياض

 املصدر: الشركة

افقات املتعلقة بامل  ا لألنظمة املعمول بها:ملخص املو
 
 نتجات الصناعية التي تقدمها الشركة وفق

 منتجات الشركة الصناعية (:84) رقم الجدول 

 الوحدة الطاقة االنتاجية وصف املنتج رمز املنتج م

 صناعة املنتجات الخشبية

 وحدة 700.0 بكرات وباليتات خشبية 44152000 1

 وحدة 240،000.0 طبليات خشبية وألواح تحميل 44152000 2

صناعة وتركيب املنتجات املعدنية املصنوعة من أجزاء في الوحدة ذاتها واملستخدمة في البناء والتشييد وأشغال معدنية مماثلة 

 أخرى 

 متر طولي 8،000.0 أرفف واستاندات سوبر ماركت 76109090 3

 صناعة معدات وغرف التجميد والتبريد

 متر مربع 15،000.0 مستودعات وغرف تبريد وتجميد ثابتة 84186940 4

 صناعة آالت رفع ومناولة بسيطة ومعقدة

 وحدة 1،100.0 رافعات ذات أذرع 84261900 5

لة صناعة وتركيب املنتجات املعدنية املصنوعة من أجزاء في الوحدة ذاتها واملستخدمة في البناء والتشييد وأشغال معدنية مماث

 أخرى 

 وحدة 60،000.0 أرفف معدنية وملحقاتها 73089020 6

 متر مربع 8،500.0 هناجر ومستودعات ومظالت حديدية 73083000 7

 صناعة املنتجات املعدنية اإلنشائية وأجزائها األخرى 

 وحدة   5،500.0 هياكل ومنصات حديدية 73084000 8

 وحدة 15،000.0 وعةأجزاء هياكل معدنية وانشاءات متن 73084000 9

 صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن، يشمل )ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة، مواسير، وخراطيم ولوازمها... الخ(

 وحدة 15،000.0 منصات بالستيكية 39202000 10

 صناعة مشابك تثبيت معدنية، يشمل )املسامير والدبابيس والصواميل والحلقات بأنواعها(

 وحدة 2،000.0 بكرات حديدية  73269099 11

صناعة وتركيب املنتجات املعدنية املصنوعة من أجزاء في الوحدة ذاتها واملستخدمة في البناء والتشييد وأشغال معدنية مماثلة 

 أخرى 

 وحدة 10،5000.0 أنظمة تخزين ومناولة 73089020 12
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 املصدر: الشركة 

 لحكومية على الشركة بصفتها "صاحب الترخيص"االلتزامات املستمرة التي تفرضها الجهات ا 

 تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة االلتزام ببعض املتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

 االلتزامات املستمرة حسب متطلبات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن( .1

 ( وقد حصلت على رخصة تشغيل ة للمدن الصناعية ومناطق التقنية )مدنتطلبات الهيئة السعوديالشركة ملزمة باالمتثال مل

 راجع القسم )596144115008932برقم )
ً

( املوافقات والتراخيص والشهادات الحكومية من 10-9( )ملزيد من املعلومات فضال

 .قسم "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(

 :وبموجب الترخيص أعاله؛ فتلتزم الشركة بالشروط واألنظمة التالية 

  تعني هذه الرخصة اإلذن بتشغيل املنشأة وأن املرخص له بتشغيل هذه املنشأة هو املشغل الحقيقي له وفق كيانه

 لغير.القانوني وتراخيصه وسجالته وال يحق لصاحب املنشأة التنازل عن التشغيل والرخصة أو أي جزء منها ل

  تلتزم الشركة بالتقيد بالشروط وااللتزامات املكتوبة في هذه الرخصة وبكافة األنظمة واللوائح والشروط والتعليمات

الصادرة من "مدن"، ويتم الرجوع لألنظمة واللوائح السارية املفعول املعمول بها في اململكة العربية السعودية فيما لم 

 يرد بشأنه تنظيم لدى "مدن".

 يوًما بعد انتهائها.  15الشركة بتجديد هذه الرخصة خالل مدة ال تزيد عن  تلتزم 

 االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة الصناعة والثروة املعدنية .2

 وزارة الصناعة والثروة املعدنية وقد حصلت على ترخيص منشأة صناعية بموجب قرار رقم تطلبات الشركة ملزمة باالمتثال مل

 راجع القسم ) م(17/12/2020ه )املوافق 02/05/1442( وتاريخ 421102109011)
ً

( 10-9)ملزيد من املعلومات فضال

 املوافقات والتراخيص والشهادات الحكومية من قسم "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(.

 يذ التعليمات الخاصة التالية:وبموجب الترخيص أعاله؛ فتلتزم الشركة بتنف 

 .االلتزام بمواد قانون )نظام( التنظيم الصناعي املوحد لدول مجلس التعاون الخليج العربية والئحته التنفيذية 

 .عدم إجراء أي توسعة أو تعديل في املنتجات قبل الحصول على موافقة الوزارة 

 ع الوزارة االلكتروني.االلتزام بتحديث بيانات املصنع كل ستة أشهر من خالل موق 

  التزام مطابقة املنتجات للمواصفات واملقاييس املعتمدة أو املواصفات املتبناة من الهيئة السعودية للمواصفات

 واملقاييس.

 .االلتزام بمواد النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية للمحافظة على البيئة من التلوث 

  السالمة واألمن الصناعي والصحة العامة.االلتزام باألنظمة والتعليمات ولوائح 

  أن تكون حسابات املشروع الصناعي منتظمة وفًقا لألصول املحاسبية والقواعد القانونية املرعية وأن يزود الوزارة

 بامليزانية العمومية مصادق عليها من محاسب قانوني لكل سنة مالية.

 .عدم إساءة استعمال املزايا املمنوحة للمشروع 

  الوزارة بما تطلبه من بيانات كاملة وصحيحة عن املشروع.تزويد 

  السماح ملوظفي الوزارة بدخول املشروع الصناعي واالطالع على السجالت واملستندات والحسابات ومراقبة عملية اإلنتاج

 وغير ذلك من نشاطات املشروع.

 مجه بمشروع صناعي.ال يجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعته أو تطويره أو تغيير منتجاته أو د 
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 االلتزامات املستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة .3

 الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة وقد حصلت على تصريح بيئي للتشغيل بموجب رقم تطلبات الشركة ملزمة باالمتثال مل

 راجع القسم ))ملز  م(09/02/2020ه )املوافق 15/06/1441( وتاريخ 17203الصادر )
ً

( املوافقات 10-9يد من املعلومات فضال

 والتراخيص والشهادات الحكومية من قسم "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(.

 :وبموجب التصريح أعاله؛ فتلتزم الشركة بتنفيذ اشتراطات املوافقة البيئية للتشغيل التالية 

 اللتزام باملقاييس واملعايير واالشتراطات الصادرة من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة.ا 

 .السماح للفنيين واملختصين بالهيئة بالدخول للمنشأة في أي وقت 

  في حالة أي تعديل أو تغيير على نشاط ومهام املنشأة أو في نوعية الخام أو اإلنتاج أو عند عمل أي توسعة أو إضافة

 لمشروع دون إبالغ الهيئة مسبًقا بذلك فإن هذه املوافقة البيئية تعتبر الغية.ل

  يجب إشعار الهيئة مسبًقا عند الرغبة في استخدام أو استرجاع أي مخلفات صناعية ضمن عمليات التصنيع واطالع

 مختصيها على التقنية والطريقة املتبعة في هذا الخصوص.

  اسات والتقارير الفنية املقدمة عند طلب املوافقة وبالطرق املستخدمة للتخلص من االلتزام التام بما جاء في الدر

املخلفات الغير قابلة لالسترجاع من قبل إحدى الجهات املؤهلة لدى الهيئة في مجال التخلص من النفايات الصناعية 

 والخطرة.

 ئة عند الزيارة التفتيشية أو طلب تجديد االلتزام بإعداد سجل بيئي للمنشأة وتقديمه متى دعت الحاجة ملختص ي الهي

 املوافقة البيئية.

  االلتزام بتضمن العقود والفواتير املوثقة بأنواع وكميات املخلفات الصلبة والسائلة الخطرة الناتجة عن املنشأة للفترة

منها في السجل البيئي الزمنية السابقة للتجديد من الجهات املؤهلة من قبل الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة وتض

 للمنشأة.

 .االلتزام بتنفيذ خطة الرصد البيئي واإلدارة البيئية للمنشأة وبما ورد في الدراسة وملحقاتها من التوصيات 

  االلتزام بتخصيص مستودعات ومخازن لحفظ املواد الخام واملواد املنتجة تتالئم مع طبيعة املواد ومواصفاتها ودرجة

 داول اآلمن للمواد.خطورتها حسب صفيحة ت

  االلتزام بتنفيذ جميع االشتراطات املذكورة وفي حال اإلخالل بها سيعرض املنشأة إليقاع العقوبة عليها حسب النظام

 العام للبيئة.

 االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة .4

 ري في مدينة بريدة، حيث املصنع الرئيس الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجا

ه 18/07/1443م( والتي تنتهي بتاريخ 31/01/1994ه )املوافق 20/08/1414( وتاريخ 1131012302بموجب شهادة رقم )

 م(.19/02/2022)املوافق 

 مع التعديالت ا 
ً
الخيرة التي أدخلت كما أن الشركة ملتزمة بنظام الشركات من ناحية اعتماد النظام األساس ي للشركة تماشيا

على نظام الشركات وذلك بعد أخذ موافقة مسبقة من وزارة التجارة على مسودة النظام األساس ي وموافقة املساهمين في 

اجتماع الجمعية العامة )غير العادية(، وتم اعتماد آخر نظام أساس ي من قبل إدارة حوكمة الشركة )وزارة التجارة( بتاريخ 

لشركة بمتطلبات هيئة السوق املالية والسوق املالية السعودية )تداول( من ناحية تحميل نسخة من . التزمت ا16/11/2020

 النظام األساس ي على موقع تداول في الصفحة الخاصة بالشركة. 
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  ملزيد من كما أن الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري من ناحية استخراج شهادة عضوية في الغرفة التجارية الصناعية(

 راجع القسم )امل
ً

( املوافقات والتراخيص والشهادات الحكومية من قسم "املعلومات القانونية" من هذه 10-9علومات فضال

 النشرة(.

 لتسجيل لدى كما أن فروع الشركة ملتزمة باستكمال إجراءات تأسيس فروعها وهي ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية ا

 راجع القسم لكل فرع  واستخراج شهادة عضوية في الغرفة التجارية الصناعية إدارة السجل التجاري 
ً

)ملزيد من املعلومات فضال

 رة(.( املوافقات والتراخيص والشهادات الحكومية من قسم "املعلومات القانونية" من هذه النش9-10)

 االلتزامات املستمرة حسب متطلبات هيئة السوق املالية .5

 الهيئة عن الصادرة الخاصة والتعليمات املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح بقواعد االلتزام املدرجة الشركات الهيئة تلزم 

 دليل وبحسب. اإلدارة مجلس وتقرير واملالية الجوهرية التطورات عن الدوري باإلفصاح االلتزام سّيما ال اإلدراج وقواعد

 القوائم من مستمدة( تداول ) موقع في املعلنة السنوية املالية النتائج تكون  أن يجب املدرجة، للشركات املستمرة االلتزامات

 بنماذج التقيد ويجب اإلدارة، مجلس من واملعتمدة الجمعية من املعين للشركة الخارجي املراجع من واملعتمدة املدققة املالية

  الشركة وعلى املالية، لنتائجها الشركات بإعالنات الخاصة التعليمات ضمن الواردة اإلعالنات
ً
 األسباب بجميع بيان تقديم أيضا

 .املالية النتائج إعالن بنود جميع األسباب تشمل بحيث املقارنة فترة مع الحالية املالية للسنة املالية النتائج في للتغير واملؤثرات

 2016/  10/  24 املوافق) ه 1438/  01/  23 بتاريخ صدر فقد العامة املساهمة شركات ملالءة بالنسبة أنه إلى اإلشارة وتجدر 

 التي السوق  في أسهمها املدرجة بالشركات الخاصة والتعليمات اإلجراءات بتعديل( 1-130-2016 (رقم الهيئة مجلس قرار( م

 اإلجراءات" لتصبح مسماها تعديل وتم الجديد، الشركات نظام ضوء في مالها رأس نم فأكثر%(  50) املتراكمة خسائرها بلغت

 أن على ،"مالها رأس من فأكثر%(  20) املتراكمة خسائرها بلغت التي السوق  في أسهمها املدرجة بالشركات الخاصة والتعليمات

 (.م 2017/  04/  22 املوافق) ه 1438/  07/  25 تاريخ من ابتداءً  املعدلة والتعليمات باإلجراءات يعمل

 باإلفصاح املدفوع املال رأس من فأكثر%(  50) املتراكمة خسائرها تبلغ التي املالية السوق  في املدرجة الشركات الهيئة ألزمت كما 

 ظامن من( 150) املادة تطبيق حيال خطتها عن( م 2017/  04/  21 املوافق) ه 1438/  07/  24 تاريخ قبل تداول  موقع على

 .الشركات

 املدرجة املساهمة الشركات بإعالنات الخاصة التعليمات الئحة باتباع املالية السوق  في املدرجة الشركات الهيئة ألزمت كما 

/  01/  24 املوافق) ه 1438/  04/  26 وتاريخ( 2017 -8 -4) رقم الهيئة مجلس قرار بموجب الصادرة املالية السوق  في أسهمها

 (.م 2017

 ولوائحه املالية السوق  بنظام ملتزمة وهي أعاله املبينة التعليمات من أي تخالف لم الشركة النشرة، هذه نشر تاريخب كما 

 املالية السوق  هيئة وتعليمات ولوائح نظام بمتطلبات االلتزام في مستمرة الشركة أن اإلدارة مجلس أعضاء ويؤكد. التنفيذية

 .بها االلتزام باستمرار يتعهدون  كما النشرة ههذ تاريخ حتى( تداول ) املالية والسوق 

 :هيئة الزكاة والضريبة والجماركااللتزامات املستمرة حسب متطلبات  .6

  120الشركة كغيرها من املنشآت والشركات املسجلة والتي تعمل في اململكة ملزمة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية خالل 

. تم تسجيل الشركة هيئة الزكاة والضريبة والجماركرض تجديد الشهادة التي تصدر عن يوم من انتهاء السنة املالية وذلك لغ

م وحصلت على شهادة زكاة 2019ديسمبر  31بصفتها مكلف بموجب تقديم الشركة إقراراها الزكوي عن العام املالي املنتهي في 

 راجعبذلك  من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ً

( املوافقات والتراخيص والشهادات 10-9القسم ) )ملزيد من املعلومات فضال

 الحكومية من قسم "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(.
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 بموجب  الشركة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية وهي مسجلة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

 راجع القسم )ة صادرة عن الهيئة شهاد
ً

( املوافقات والتراخيص والشهادات الحكومية من قسم 10-9)ملزيد من املعلومات فضال

 "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(.

 جتماعيةااللتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة املوارد البشرية والتنمية اال  .7

 ( بالرقم املوحد )لشهادة 3-1273050تم فتح ملف لدى وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل 
ً
( وفقا

السعودة املستخرجة منها. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات اإللكترونية لوزارة املوارد البشرية 

تخراج شهادة السعودة لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين املطلوبة منها وفق برنامج والتنمية االجتماعية، وتم اس

 ( وتقع في النطاق األخضر املرتفع.%.27.91نطاقات والبالغة )

 فروع الشركة  

 مساهمة أو محدودة مسؤولية ذات)  بمفردها شركات إنشاء للشركة يجوز ( الرابعة من النظام األساس ي للشركة على أنه 4نصت املادة )

 ولها  معها تدمج أو قائمة اخرى  شركات في والحصص األسهم تمتلك أن لها يجوز  كما  ريال مليون ( 5) عن املال رأس يقل أال بشرط مقفلة

 يماتوالتعل األنظمة  تتطلبه ما استيفاء بعد وذلك املحدودة املسئولية ذات أو املساهمة الشركات تأسيس في الغير مع االشتراك حق

 وفق ما يلي: الشأن هذا في املتبعة

 قائمة الفروع:

 الفروع وتراخيص البلدية التي تم الحصول عليها (:85) رقم الجدول 

 م
فروع 

 الشركة
 النشاط التفصيلي ترخيص البلدية تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار رقم هوية املالك

 40122531025 ه10/06/1443 ه12/06/1439 2050115434 الدمام 1

أنشطة الخدمات 

اإلدارية املتكاملة 

 للمكاتب

 مقر الشركة 3909622363 ه29/06/1443 ه30/06/1439 1010947309 الرياض 2

 

 املصدر: الشركة 

 ملخص العقود الجوهرية  

ع التعامالت على أساس تنافس ي تجاري بحت يضمن حقوق التزمت الشركة عند إبرام العقود واالتفاقيات املشار إليها أدناه بأن تكون جمي

املساهمين وأن يتم التصويت على تلك العقود من قبل الجمعية العامة للشركة بدون مشاركة املساهمين الذين لهم مصالح في تلك 

اصة بالتعامالت مع األطراف العقود، وتؤكد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها التزامهم بقيود نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات الخ

 ذات العالقة فيما يتعلق بتلك العقود.

 

 لدى الشركة العديد من االتفاقيات الجوهرية، نورد أدناه بعًضا منها على سبيل املثال ال الحصر:

 العقود والتعامالت مع العمالء: 

 ات التالية:لدى الشركة عدة تعامالت مع أطراف ذات عالقة، ومن أهم تلك التعامالت االتفاقي
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 عقد تقديم خدمات تخزين بضاعة -

ه )املوافق 29/10/1441أبرمت الشركة عقد تقديم خدمات تخزين بضاعة مع املجموعة الوطنية لالستزراع املائي بتاريخ 

صل م(، وتح31/07/2023م( وتنتهي في )01/07/2020( سبعة وثالثون شهًرا تبدأ من تاريخ سريان العقد )37م( ملدة )21/06/2020

الشركة بموجب العقد على خدمات تخزين ومناولة املنتجات في جدة، بمقابل أن يتم احتساب تكلفة الخدمات على النحو التالي 

 )باإلضافة إلى مبلغ مقطوع كرسوم تعاقد غير مستردة(:

 عقد تقديم خدمات تخزين بضاعة (:86) رقم الجدول 

 ر )ريال سعودي(السع نوع الخدمة

 اإلجمالي الشهري الثابت )سواًء تم التخزين بالكامل أو بأقل(

( تسعمائة وتسعة وعشرون 929،500مبلغ شهري وقدره )

ألفوخمسمائة ريال سعودي )غير شامل ضريبة القيمة املضافة( 

  ( أربعة عشر ألف وثالثمائة ب14،300مقابل كل )
ً
 ريال شهريا

 بالشهر.

ضافية بعد ساعات العمل وفي إجازات نهاية األسبوع رسوم األوقات اإل 

 )الجمعة(
 ( مائتين وخمسون ريال سعودي لكل شاحنة/حاوية.250)

 ( أربعون هللة )حسب الطلب(.0.40) رسوم املناولة )البالتة الواردة أو الصادرة( 

 

 عقد خدمات بيئية -

م(، ملدة سنة ميالدية من تاريخ التوقيع، 24/01/2021ه )املوافق 11/06/1442أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة آفاق البيئة املحدودة في 

وتحصل الشركة بموجب العقد على خدمات نقل وتخلص من جميع املخلفات الصناعية الصلبة الخطرة واملخلفات السائلة الخطرة 

  في بريدة.من موقع مصنع الشركة بناًء على طلب الشركة بموجب ايميل أو خطاب طلب رفع املخالفات 

 

 عقد بناء ثالجات -

م(، ويتم 23/11/2020ه )املوافق 08/04/1442أبرمت الشركة اتفاقية مع مؤسسة مخازن يوسف بن سليمان اليحياء للتخزين في 

بموجب العقد تنفيذ وتجهيز ثالجات في مستودع الشركة بمدينة حائل، وتقوم املؤسسة بتحديد مقاول متخصص في بناء الثالجات 

 ايس املستقبل للمقاوالت( للعمل معه على تنفيذ محل العقد.)شركة 

 

 اتفاقيات التسهيالت االئتمانية: 

 مصرف االنماء .أ

م(، ويقّدم بموجب 01/03/2021ه )املوافق 19/06/1442لدى الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع مصرف اإلنماء، تم إبرامها في 

التي قد تنشأ في حال استخدام الشركة للتسهيالت املتاحة لها بموجب هذه االتفاقية.  العقد عّدة ضمانات للوفاء بجميع االلتزامات

وتلتزم الشركة بموجب تعهدات االتفاقية بإخطار بنك اإلنماء عن أي تغيير محتمل لشكلها القانوني أو نسب ملكيتها وذلك قبل إجراء 

ة بيع باآلجل وتضّمنت بين أحكامها أن تقّدم الشركة سنًدا ألمر لبنك اإلنماء التغيير. كما أنه وبموجب هذه االتفاقية فقد تم إبرام اتفاقي

 كضمان.
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 البنك العربي الوطني -ب

متوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي الوطني ضمن برنامج كفالة، بتاريخ الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية  أبرمت

ّدم بموجب العقد عّدة ضمانات للوفاء بجميع االلتزامات التي قد تنشأ في حال استخدام ، ويقم(11/08/2021ه )املوافق 03/01/1443

الشركة للتسهيالت املتاحة لها بموجب هذه االتفاقية. وبموجب هذه االتفاقية فقد تم إبرام اتفاقية بيع باآلجل وتضّمنت بين أحكامها 

 افة إلى  كفالة إلكترونية صادرة من برنامج كفالة. باإلضكضمان للبنك العربي أن تقّدم الشركة سنًدا ألمر 

 اتفاقيات البيع باآلجل: 

تعتمد الشركة على اتفاقيات البيع باآلجل للقيام بأعمالها وتيسير املدفوعات املتعلقة بشأنه، بحيث يكون لدى الشركة اتفاقية مع 

فاق عليه، وتكون بعد ذلك جميع طلبات الشركة مقّدمة عن موّردين للمواد ويتبعه حساب لدى املوّرد لصالح الشركة بمبلغ يتم االت

طريق أوامر شراء، وترتبط مثل هذه االتفاقيات بتقديم ضمانات للموّردين لتأكيد ضمان وفاء الشركة بجميع وأي من االلتزامات التي 

 سندات ألمر لصالح املوّردين.قد تنشأ في حال توجيه الشركة لطلبات أوامر شراء للموّردين، ومن بين هذه الضمانات توفير 

 عقود اإليجار: 

ليس لدى الشركة أي عقارات مملوكة لها. وبالنسبة للمواقع التي تشغلها الشركة ملزاولة نشاطها، فقد أبرمت الشركة أربعة عشر عقد 

 إيجار. 

 :وفيما يلي قائمة بعقود إيجار مواقع الشركة وأهم تفاصيلها

 بعقود اإليجار السارية واملجددة للمواقع التي تشغلها الشركة (:87) رقم الجدول 

 مدة عقد اإليجار قيمة اإليجار املؤجر املوقع م

ريال سعودي  50،000 علي صالح الصيخات القصيم  .1

 سنوًيا

ه )املوافق 11/05/1446ينتهي في 

 م(.13/11/2024

املدينة  -القصيم   .2

 الصناعية األولى 

ئة السعودية للمدن الهي

الصناعية ومناطق 

 التقنية )مدن(

ريال سعودي  31،524

 سنوًيا

ه )املوافق 16/01/1460ينتهي في 

 م(.21/02/2038

سكن  –القصيم   .3

 العمال

مكتب محمد حمد 

الحميض ي العقاري )ممثلة 

بـ عبدهللا إبراهيم بن 

 محمد الدريس(.

ريال سعودي  52،000

 سنوًيا.

ه )املوافق 28/08/1443ينتهي في 

 م(.31/03/2022

املقر  –الرياض   .4

 اإلداري 

ريال سعودي  205،500 علي سالم طلع املطيري 

 سنوًيا

ه )املوافق 21/08/1443ينتهي في 

 م(.24/03/2022

مؤسسة محمد عبدهللا  العزيزية -الرياض   .5

املطيويع للتجارة )يمثلها 

 سعود عبدهللا املطيويع(

ريال سعودي  70،000

 سنوًيا

ه )املوافق 21/11/1442تهي في تن

 قيد التجديد. –م( 01/07/2021

سكن  –الرياض   .6

 اإلداريين

عبداملجيد محمد إبراهيم 

 الصبيح

ريال سعودي  18،000

 سنوًيا

ه )املوافق 20/01/1443تنتهي في 

 م(.28/08/2021
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سكن  –الرياض   .7

 العمال 

ناصر عبدهللا غانم 

 السماعيل

ريال سعودي  15،500

 سنوًيا

ه )املوافق 28/09/1443نتهي في ت

 م(.29/04/2022

ريال سعودي  25،000 عمر عبدهللا العالم بانافع العزيزية –جدة   .8

 سنوًيا*

ه )املوافق 13/01/1443تنتهي في 

 م(.21/08/2021

حمود مقبول حمود  حوش العزيزية  .9

 القرني

ريال سعودي  13،000

 سنوًيا

ه )املوافق 01/03/1443

 م(.07/10/2021

عبدهللا محمد عبدهللا  معرض -الدمام   .10

 العريفي

ريال سعودي  46،000

 سنوًيا

ه )املوافق 01/12/1443تنتهي في 

 م(.30/06/2022

سكن  –الدمام   .11

 العمال

ريال سعودي  7،680 عادل حسين علي املحمد

 سنوًيا

م 06/06/2020سنة ميالدية تبدأ من 

قيد  -م05/06/2021وتنتهي في 

 التجديد.

ملنطقة ا –جدة   .12

 الصناعية الثالثة

شركة املرابطون 

الخليجية املحدودة 

 )ذ.م.م(

متر مربع، بحيث  9،850

 يكون اإليجار:

 850عن السنة األولى: 

ريال سعودي للمتر املربع 

 الواحد.

 875عن السنة الثانية: 

ريال سعودي للمتر املربع 

 الواحد.

 900عن السنة الثالثة: 

ريال سعودي للمتر املربع 

 احد.الو 

شهر ميالدي، تبدأ من  38

م وتنتهي في 01/07/2020

 م.31/08/2023

 –الرياض   .13

 استخدام تجاري 

عبدهللا عبدالعزيز خليف 

 العريفي

ريال سعودي  1،207،500

 سنوًيا.

ه )املوافق 01/12/1443تنتهي في 

 م(.30/06/2022

استخدام  -الرياض   .14

 (2تجاري )

شركة مخزن العربية 

 لالستثمار

ريال سعودي 2،800،000

 سنوًيا.

ه )املوافق 13/01/1446تنتهي في 

 م(.19/07/2024

 املصدر: الشركة

( ريال سعودي عن العام املاض ي للظروف املتعلقة 20،000ألف ريال سعودي(، وقد تم تخفيض قيمة إيجار هذا العقد لتصبح ) 25* بموجب االتفاقية يكون اإليجار السنوي )

 بأوضاع كورونا فقط.

اقع   أخرى تشغلها الشركة  مو

( ملخص العقود الجوهرية )عقود اإليجار((، تشغل الشركة 11-10باإلضافة إلى املواقع التي تشغلها الشركة واملذكورة في القسم الفرعي )

 املبالغ ودفع الشفهي واالتفاق اليد وضع طريق عن موقعين إضافيين ملزاولة نشاطها غير مرتبطة بعقود إيجار مكتوبة وإنما تشغلها

 املرتبطة بهذين املوقعين. يجاراإل  مدد أو يحدد في شغل املوقعين حقها يثبت عقد أي للشركة يوجد ال لكناملترتبة عليها، و  السنوية
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 :وفيما يلي قائمة بتلك املواقع وأهم تفاصيلها

 تبطة بعقود إيجاراملواقع التي تشغلها الشركة وغير مر  (:88) رقم الجدول 

 مدة عقد اإليجار قيمة اإليجار املؤجر املوقع م

األميرة منيرة بنت سعود  املنصورية -الرياض   .3

 الكبير آل سعود

ريال سعودي  25،500

 سنوًيا

ه )املوافق 10/06/1443ينتهي في 

 م(13/01/2022

 -الرياض   .4

 املنصورية

األميرة منيرة بنت سعود 

 الكبير آل سعود

يال سعودي ر  26،715

 سنوًيا

ه )املوافق 10/06/1443ينتهي في 

 م(13/01/2022

 

 العالمات التجارية وحقوق امللكية 

تعتمد الشركة في تسويق خدماتها ومنتجاتها على اسمها التجاري املسجل في سجلها التجاري والذي ينعكس في شعارها، والذي يدعم 

 
ً
 واضحا

ً
وقد قامت الشركة بحماية ملكيتها الفكرية عن طريق تسجيلها   في السوق بين العمالء.أعمالها ومركزها التنافس ي، ويمنحها تميزا

( 27،5،1.8( وتحت تصنيف فينا رقم )6( تحت الفئة رقم )1442013202لعالمتها التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم )

 كما هو مبّين في الجدول أدناه. 

ه باسم "صدر 03/12/1442م بطلب لتسجيل عالمة تجارية جديدة بعد تغيير اسم الشركة وشعارها بتاريخ كما قد قامت الشركة بالتقّد 

للخدمات اللوجستية"، وفي حال قبول الطلب، فسيمكن ذلك الشركة من وضع اسمها وشعارها الجديدين على الواجهة الخارجية للمبنى 

  أو املكاتب التي تشغلها الشركة وذلك لكونها ستكتسب
ً
بقبول الطلب تسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفقا

 لنظام العالمات التجارية.

 العالمات التجارية التي تملكها الشركة (:89) رقم الجدول 

نهاية الحماية تاريخ الحماية بداية تاريخ  التسجيل تاريخ  التسجيل رقم   

 الكم اسم

 العالمة

 التجارية

التجارية العالمة  

ه 01/08/1452

)املوافق 

 م(30/08/2030

ه 02/05/1442

)املوافق 

 م(17/12/2020

ه 28/09/1442

)املوافق 

 م(10/05/2021

1442013202 

شركة مصنع 

الصمعاني 

للصناعات 

 املعدنية
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 املنازعات والدعاوى القضائية 

ممارسة أعمالها لقضايا أو دعاوى تتعلق بعملياتها ونزاعات ومطالبات تتعلق منتجاتها وخدماتها  تؤكد الشركة بأنها لم تتعرض في سياق

املقدمة. وكما بتاريخ إعداد هذه النشرة؛ فلم تقم الشركة برفع أي قضايا أو دعاوى مطالبات قائمة حتى حينه ضد الغير فيما عدا ما 

 هو موّضح في الجدول أدناه:

 

 املّدعي املّدعى عليه حالة الدعوى  املحكمة

املحكمة الكبرى 

املدنية في 

 البحرين

 م بإلزام املدعى عليها بأداء:30/03/2021صدر فيها حكم بتاريخ 

 وخمسمائة ألًفا وعشرون واثنين أربعمائة( 422،568) وقدره مبلغ -

%( من تاريخ 1) القانونية والفائدة سعودي، ريال وستون  وثمانية

 لسداد.صدور الحكم وحتى تمام ا

 ( عشرون دينار بحريني مقابل أتعاب الحاماة.20) -

( تسعمائة وأربعة وثمانون 948.622) رسوم إقامة الدعوى  جزء من -

 دينار بحريني وستمائة واثنين وعشرين فلس بحريني.

ا لعقد توريد التزمت الشركة بموجبه وذلك مقابل 
ً
مستحقات مالية تنفيذ

معدنية للمدعى عليها وسلمت  بتسليم نظام تخزين أوتوماتيكي وأرفف

 املشروع بالكامل ومع ذلك امتنعت املدعى عليها عن السداد. 

شركة الصانع 

وشركائهم 

للمرطبات 

 ذ.م.م.

 الشركة

)محاميها: محمد 

 رضا بوحسين(

محكمة التنفيذ 

 بجدة

( 305،150لدى الشركة حكم لصالحها بإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ )

ومئة وخمسون ريال سعودي، وقد تم التقّدم  ثالثمائة وخمسة آالف

 ملحكمة التنفيذ بطلب إلتمام تنفيذ الحكم.

شركة آل 

مسعد إلنتاج 

 مواد البناء

 الشركة

 

 

 

 

 

 

  



 

126 

افقة الهيئة على آخر نشرة إصدار    املعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ مو

 م: 23/02/2017لى آخر نشرة إصدار أسهم والتي صدرت بتاريخ فيما يلي ملخص ألبرز املعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة ع

 .االسم التجاري: تم تغيير اسم الشركة من شركة مصنع الصمعاني للصناعات املعدنية إلى شركة صدر للخدمات اللوجستية 

  م. 2018الفروع: تم تأسيس فروع للشركة في مدينة الدمام والرياض في 

 القوائم املالية: تم تعديل طريق( ة اإلعداد لتصبح وفق املعايير املحاسبية الدولية للتقرير املاليIFRS .) 

  مع التعديالت التي طرأت على نظام الشركات الجديد وتمت املوافقة عليه في اجتماع الجمعية 
ً
النظام األساس ي: تم تحديثه تماشيا

 م.29/10/2020العامة غير العادية بتاريخ 

 مع احكام الئحة حوكمة الشركات املدرجة  الحوكمة: اقرار لوائح وسياسات 
ً
داخلية للحوكمة ذات صلة بحوكمة الشركة تماشيا

الصادرة عن الهيئة وقد تمت املوافقة على الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية املنعقدة في 

ه )املوافق 16/01/1443امة للشركة في اجتماعها املنعقد في كما وافقت الجمعية العم(. 29/10/2020ه )املوافق 12/03/1442

 م( على تعديل الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة.24/08/2021

  :تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت بع وفق متطلبات م على 16/09/2021واقق مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريخ الحوكمة

الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات الخاصة بالشركة في اجتماع الجمعية العامة غير الئحة الحوكمة، وتمت املوافقة على 

 م(.29/10/2020ه )املوافق 12/03/1442العادية املنعقدة في 

  تعارض املصالح واإلفصاح: تمت املوافقة على سياسة تعارض املصالح وسياسة وإجراءات اإلفصاح والشفافية في اجتماع الجمعية

كما وافقت الجمعية العامة للشركة في اجتماعها املنعقد م(. 29/10/2020ه )املوافق 12/03/1442ر العادية املنعقدة في العامة غي

 م( على تعديل الئحة تعارض املصالح الخاصة بالشركة.24/08/2021ه )املوافق 16/01/1443في 

 مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنها في اجتماع الجمعية  مجلس اإلدارة: تمت املوافقة على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في

كما وافقت الجمعية العامة للشركة في اجتماعها املنعقد م(. 29/10/2020ه )املوافق 12/03/1442العامة غير العادية املنعقدة في 

س اإلدارة واللجان املنبثقة سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلم( على تعديل 24/08/2021ه )املوافق 16/01/1443في 

 الخاصة بالشركة.عنها 

  م( على انتخاب 24/08/2021ه )املوافق 16/01/1443مجلس اإلدارة: وافقت الجمعية العامة للشركة في اجتماعها املنعقد في

 15م وتنتهي بتاريخ 2021سبتمبر  16من تاريخ والتي بدأت  ( ثالث سنوات3مدة ) التي تمتد لللدورة الحالية أعضاء مجلس اإلدارة 

 م. 2024سبتمبر 

  تشكيل م( على 24/08/2021ه )املوافق 16/01/1443لجنة املراجعة: وافقت الجمعية العامة للشركة في اجتماعها املنعقد في

سبتمبر  15م وتنتهي بتاريخ 2021سبتمبر  16من تاريخ والتي بدأت ( ثالث سنوات 3والتي تمتد ملدة ) لجنة املراجعة للدورة الحالية

 م. 2024
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 اإلقرارات املتعلقة باملعلومات القانونية 

 يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

 أن اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في اململكة العربية السعودية. -أ

 فيها. -ب
ً
 ال يخل اإلصدار بأي من العقود واالتفاقيات التي تكون الشركة طرفا

 ن جميع املعلومات القانونية الجوهرية املتعلقة بالشركة في هذه النشرة.تم اإلفصاح ع -ج

( عوامل املخاطرة، إن الشركة 2( الدعاوى القضائية واملطالبات واإلجراءات النظامية والقسم )13-10بخالف ما ورد في القسم )  -د

 في أعمال الشركة أو في وضعها املالي.ليست خاضعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهري
ً
 ا

 في أعمال الشركة أو  -ه
ً
أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا

 في وضعها املالي.

 ستمرار االلتزام بها.باتتعهد أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة التجارة حتى تاريخ هذه النشرة كما  -و

 باستمرار االلتزام بها.تتعهد حتى تاريخ هذه النشرة كما  أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -ز

ستمرار باتتعهد أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية حتى تاريخ هذه النشرة كما  -ح

 االلتزام بها.

أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات هيئة السوق املالية والسوق املالية )تداول( حتى تاريخ هذه النشرة  -ط

 باستمرار االلتزام بها.تتعهد كما 
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 التعهد بتغطية االكتتاب 
( سهم 15,000,000خمسة عشر مليون ) املالية( اتفاقية تعهد بتغطية اكتتابأبرمت الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب )شركة فالكم للخدمات 

من  %(100)تمثل  ،( ريال سعودي150,000,000مائة وخمسون مليون ) إجمالية( رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة 10عادي، بسعر عشرة )

 تتاب"(.أسهم حقوق األولوية املطروحة لالكتتاب )"اتفاقية التعهد بتغطية االك

 متعهد التغطية 

 املالية للخدمات فالكم شركة

 العليا شارع – الورود حي – الرياض

 11421 الرياض 884 ب.ص

 السعودية العربية اململكة

 +966 8004298888: هاتف

 +966 11 2054827: فاكس

 Info@falcom.com.saاإللكتروني:  البريد

 www.falcom.com.sa: اإللكتروني املوقع

 

 

 اتفاقية التعهد بتغطية االكتتابملخص  

 لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب، فإنه
ً
 :طبقا

خصص ملتعهد التغطية جميع أسهم حقوق األولوية املتعهد  (1
ُ
صدر وت

ُ
تتعهد الشركة ملتعهد التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف ت

 .قبل املساهمين املستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاببتغطيتها في هذا االكتتاب، والتي لم يتم االكتتاب بها من 

تعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب، والتي لم  (2
ُ
يتعهد متعهد تغطية االكتتاب للشركة بأنه في تاريخ التخصيص، سوف يقوم بشراء األسهم امل

 .يتم االكتتاب بها من قبل املساهمين املستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب

 يتقاض ى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب. (3
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 اإلعفاءات 
 يئة السوق املالية فيما يتعلق بالطرح.هفاء إلى علم تقم الشركة بتقديم أي طلب إ

 

  



 

130 

 املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه 
 وتم الجديدة األسهم إلدراج( تداول ) السعودية املالية السوق  شركة وإلى الجديدة األسهم وطرح لتسجيل املالية السوق  لهيئة بطلب الشركة تقدمت

 .اإلدراج وقواعد املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد بموجب املتطلبات بكافة الوفاء

 االكتتاب قبل تامة بعناية االكتتاب وتعليمات شروط قراءة العروض ومقدمي املكتسبة الحقوق  وحملة املستحقين املساهمين جميع على يجب 

 نموذج وتسليم توقيع أو االكتتاب طلب تقديم يعتبر حيث. املتبقي الطرح نموذج تعبئة أو الوسيط خالل من االكتتاب طلب تقديم أو اإللكتروني

 .ةاملذكور  واألحكام بالشروط وقبول  موافقة بمثابة املتبقي الطرح

 الطرح 

 سعودي، ريال( 150,000,000مائة وخمسون مليون ) تبلغ بقيمة أولوية حقوق  أسهم إصدار طريق عن الشركة مال رأس في زيادة الطرح يعتبر

 عشرة بقيمة طرح وسعر الواحد للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة قدرها اسمية بقيمة عادي، سهم( 15,000,000خمسة عشر  مليون ) إلى مقسمة

 .الواحد للسهم سعودية رياالت( 10)

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة( 

ظة يتعين على املساهمين املقيدين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق املحف

لتي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها االستثمارية في منصات التداول ا

 أن يتم خاللها تقديم طلبات اكت
ً
تاب ألّية الوسيط وأمين حفظ األسهم في اململكة خالل فترة االكتتاب. وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن أيضا

 .ملؤسسات االستثمارية فقطأسهم متبقية من قبل ا

 :باملشاركة في االكتتاب فإن املكتتب يقر بما يلي

 املوافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم املوضحة في طلب االكتتاب. 

 أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها. 

 الواردة في نشرة اإلصدار هذه املوافقة على النظام األساس ي للشركة والشروط. 

  أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط، وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب

 .االكتتاب

 شرة اإلصدار هذهقبوله األسهم املخصصة بموجب طلب االكتتاب، وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي ن. 

 .ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط 

 االكتتاب طلب 

 عن باالكتتاب يقوم أن فيها االكتتاب له يحق التي األولوية حقوق  أسهم جميع في واالكتتاب حقه كامل بممارسة يرغب الذي املستحق الشخص على

 وأمين الوسيط يوفرها أخرى  وسائل أي خالل من أو والشراء البيع أوامر إدخال خاللها من تمي التي التداول  منصات في االستثمارية املحفظة طريق

 .األسهم حفظ

 املكتتب على يتعين الذي االكتتاب مبلغ أما. يملكها التي األولوية حقوق  عدد بحسب فيها االكتتاب املستحق للشخص يحق التي األسهم عدد يحسب

 .سعودية رياالت عشرة( 10) في االكتتاب فترة نهاية قبل يملكها التي القائمة ويةاألول حقوق  عدد بضرب فيحسب دفعه
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 مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح املتبقي 

ن  يوم اإلثنييتعين على املساهمين املستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ 

 .م(16/12/2021ه )املوافق 12/05/1443يوم الخميس وتنتهي  م(06/12/2021ه )املوافق 02/05/1443

م( على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة 01/12/2021ـ )املوافق ه 26/04/1443وافقت الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ 

لالكتتاب في أسهم  عادي سهم (15,000,000خمسة عشر  مليون )طرح جب نشرة اإلصدار هذه سيتم عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. وبمو 

( رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة 10( من رأس مال الشركة قبل االكتتاب وبسعر طرح يبلغ عشرة )%600حقوق األولوية والتي تمثل نسبة )

سعودي، وسيتم  ريال (150,000,000مائة وخمسون مليون )واحد، وبقيمة طرح إجمالية تبلغ ( رياالت سعودية للسهم ال10اسمية قدرها عشرة )

ن إصدار األسهم الجديدة بنسبة سهم واحد لكل حق من حقوق األولوية. وسيكون االكتتاب في أسهم حقوق األولوية املطروحة للمساهمين املقيدي

، م(05/12/2021هـ )املوافق 01/05/1443بتاريخ ل يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية في سجل املساهمين في الشركة في نهاية ثاني يوم تداو 

لوية وللمستحقين ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة تداول حقوق األولوية، بمن فيهم املساهمين املقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أو 

 
ً
 .إضافية بجانب الحقوق التي يملكونها أصال

ي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص املستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب، سوف تطرح األسهم املتبقية )الناتجة عن عدم وف

 .ممارسة تلك الحقوق أو بيعها من قبل األشخاص املستحقين( على املؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح املتبقي

ساهمين املقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في املحافظ عبر السوق املالية السعودية )تداول(. وتعتبر هذه الحقوق حق سيكون بإمكان امل

 ملال. ويعطيمكتسب لجميع املساهمين املقيدين في سجالت الشركة نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس ا

وق كل حق لحامله أحقية ممارسة االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد انعقاد الجمعية. وستظهر الحق

 .في محافظ املساهمين املقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم حينها إشعار املساهمين املقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم

 :ون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتاليوسيك

 .م(01/12/2021ـ )املوافق ه 26/04/1443نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم  تاريخ األحقية: (1

على أن تنتهي فترة التداول  م(06/12/2021 ه )املوافق02/05/1443تبدأ مرحلة التداول واالكتتاب في يوم  مرحلة التداول واالكتتاب: (2

 .م(16/12/2021ه )املوافق 12/05/1443، وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم م(13/12/2021ه )املوافق 09/05/1443في يوم 

 من يوم  فترة الطرح املتبقي: (3
ً
الساعة الخامسة  م( وحتى21/12/2021ه )املوافق 17/05/1443الثالثاء تبدأ في الساعة العاشرة صباحا

. وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم املتبقية على عدد من م(22/12/2021ه )املوافق 18/05/1443مساًء من اليوم التالي يوم األربعاء 

شراء  املستثمرين ذوي الطابع املؤسس ي )ويشار إليهم بـ"املؤسسات االستثمارية"( على أن تقوم تلك املؤسسات االستثمارية بتقديم عروض

األسهم املتبقية. وسيتم تخصيص األسهم املتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن 

سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على املؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور األسهم، 

سهم املتبقية ومعاملتها باملثل. وسوف يكون سعر االكتتاب في األسهم الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الفترة بحد فسيتم إضافتها لأل 

أدنى سعر الطرح، وإذا كان سعر األسهم غير املكتتب بها أعلى من سعر الطرح يوزع الفرق )إن وجد( كتعويض لحملة حقوق األولوية 

 .هم بنسبة ما يملكون من حقوق الذين لم يقوموا باالكتتاب بحقوق

سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح، أما  التخصيص النهائي لألسهم: (4

بالنسبة ملستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وإضافتها لألسهم املتبقية التي لم يكتتب بها وطرحها على املؤسسات 

مارية خالل فترة الطرح املتبقي. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم املتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم االستث

على مستحقيها كل حسب ما يستحقه في  (بما يتعدى سعر الطرح)املتبقية وكسور األسهم بدون احتساب أّي رسوم أو استقطاعات 

 م(20/01/2022وافق ه  )امل17/06/1443يومموعد أقصاه 

سيبدأ تداول األسهم املطروحة لالكتتاب في نظام )تداول( عند استكمال كافة اإلجراءات املتعلقة  تداول األسهم الجديدة في السوق: (5

 .بتسجيل األسهم املطروحة وتخصيصها

شركة بطلب إلى شركة السوق املالية السعودية لقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق املالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما تقدمت ال

 .)تداول( لقبول إدراجها
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 التخصيص ورد الفائض 

 .ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه

وصحيح. أما بالنسبة ملستحقي يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص املستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل 

املتبقي،  كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وإضافتها لألسهم املتبقية التي لم يكتتب بها وطرحها على املؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح

كسور األسهم )إن وجدت( )بما يتعدى وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم املتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم املتبقية و 

 أن املستثمر الذي لم م(20/01/2022ه  )املوافق 17/06/1443يومسعر الطرح( على مستحقيها كٌل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه 
ً
. علما

بسعر الطرح. وفي حال تبقي أسهم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح املتبقي 

 .بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة املتبقية وستخصص له

ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها 

كتتبين. ويجب على األشخاص املستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات في حسابات امل

 .م(26/12/2021ـ )املوافق ه 22/05/1443إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم 

اوز سعر الطرح( )إن وجد(، ومبلغ التعويض )إن وجد( لألشخاص املستحقين الذين لم سيتم رد الفائض )باقي متحصالت عملية الطرح بما يتج

 في األسهم الجديدة وملستحقي كسور األسهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه 
ً
 أو جزئيا

ً
ه 17/06/1443يوم يمارسوا حقهم في االكتتاب كليا

 .م(20/01/2022)املوافق 

 نشرة اإلصدار التكميلية 

على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية، وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، إذا علمت  يتعين

 :الشركة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأٍي من اآلتي

 وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة. 

 ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة. 

 ترة الطرح.ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في األسهم الجديدة قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه األسهم قبل انتهاء ف

 تعليق أو إلغاء الطرح 

 بتع
ً
ليق أو إلغاء الطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخالل بنظام السوق املالية أو لوائحه لهيئة السوق املالية في أي وقت أن تصدر قرارا

 .التنفيذية أو قواعد السوق. كما أنه سيتم إلغاء الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيل الطرح

 لوية املتداولة:يوضح الشكل التالي آلية تداول واكتتاب حقوق األو 
 (: آلية تداول واكتتاب حقوق األولية املتداولة.2) رقم الشكل

 املصدر: تداول 
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 األولوية حقوق  عن وأجوبة أسئلة 

 ماهي حقوق األولوية؟

د اعتماد زيادة رأس املال، وهو حق مكتسب لجميع هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة املطروحة عن

كز اإليداع املساهمين املالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مر 

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

 ملن تمنح حقوق األولوية؟

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

 متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

غير العادية وموافقتها على زيادة رأس املال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في بعد انعقاد الجمعية العامة 

وستظهر املحافظ الخاصة باملساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، 

 .م تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاباألسهم في محافظه

 كيف يتم إشعار املستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في املحفظة؟

قدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق املالية ورسائل نصية يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( امل

 .قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة

 كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها املساهم املقيد؟

ول بعد انعقاد الجمعية يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس املال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تدا

 .العامة غير العادية

 ما هو معامل األحقية؟

 تداول  يوم ثاني بنهاية يمتلكونها التي األسهم مقابل لهم املستحقة األولوية حقوق  عدد معرفة خالله من املقيدين للمساهمين يمكن الذي املعامل هو

 معامل فإن وعليه للشركة، الحالية األسهم عدد على الجديدة األسهم عدد بقسمة املعامل هذا ويحسب العادية، غير العامة الجمعية انعقاد بعد

  األحقية، تاريخ في املقيد للمساهم مملوك واحد( 1) سهم لكل حق( 6) هو األحقية
ً
 تاريخ في سهم( 1,000) يملك مقيد مساهم كان إذا لذلك، ووفقا

 .أسهم من يملكه ما مقابل حق( 6000) له فسيخصص األحقية

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

 نعم، حيث سيتم إضافة الحق املكتسب إلى محافظ املستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز جديد لهذه

 .الحقوق 

 ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

رق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى سبيل سعر االفتتاح للحق سيكون الف

( رياالت سعودية، فإن السعر االفتتاحي للحق 10( ريال سعودي، وسعر الطرح )300املثال، إذا كان سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق )

 ( رياالت سعودية51.43سيكون )

 

 من هو املساهم املقيد؟

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

 هل يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

 .طريق السوق في فترة التداول  نعم، يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن
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هل من املمكن أن يفقد املساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة 

 رأس املال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

 .د الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عملنعم، يفقد املساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقا

 كيف تتم عملية االكتتاب؟

 إ
ً
لى إمكانية يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق املحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة

 .ستثمرين وأمين حفظ األسهماالكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للم

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

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

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

 في سهم( 1,000) يملك مساهم كان إذا املثال، سبيل فعلى. بالحقوق  املرتبطة الشركة أسهم بها املودع املحفظة نفس في األولوية حقوق  إيداع سيتم

 لكل أن اعتبار على حق( 6000) ستودع التي الحقوق  مجموع فإن ،(ب) محفظة في سهم( 200)و( أ) محفظة في سهم( 800) التالي النحو على الشركة

 ب(.) محفظة في حق( 1200)و( أ) محفظة في حق( 4800) إيداع فسيتم عليه. حق( 6) سهم

 هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

لة شهادات األسهم االكتتاب، لكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات املس ،نعم م  تلمة يحق لح 

 .أو شركة مركز إيداع األوراق املالية )"إيداع"(، وإحضار الوثائق الالزمة

 تداولها مرة أخرى؟
 
 إضافية

 
 هل يحق ملن اشترى حقوقا

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

 هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

 .الحقوق واالكتتاب بالجزء املتبقينعم، بإمكان املستثمر بيع جزء من هذه 

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

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

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

وفي حال ال، ال يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى ملالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك. 

ة، أو الربح في حال بيع األسهم في فترة الطرح املتبقي عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع املستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثماري

 .بسعر أعلى من سعر الطرح

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

طرح األسهم الجد
ُ
يدة املتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم احتساب في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، ت

 أن املستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح
ً
املتبقي  قيمة التعويض )إن وجد( ملالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب. علما

 .بسعر الطرح

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

قيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية الع
ُ
امة يحق للمساهم امل

 .لويةغير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أو 

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

 .يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية
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له الحصول على حقوق األولوية املترتبة على زيادة رأس مال  لو قام مستثمر بشراء األوراق املالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق

 املصدر؟

انعقاد  نعم، حيث انه سيتم قيد املستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم

نح لجميع حملة األسهم املقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم مع العلم بأن حقوق األولوية ستم (،الجمعية العامة غير العادية

دة رأس تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيا

 .املال

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

يع سيتم توزيع نصيب املستثمر على املحافظ التي يملكها املستثمر، بحسب نسبة امللكية املوجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور سيتم تجم

 أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى املحفظة التي يمل
ً
 صحيحا

ً
 .ك فيها املستثمر أكبر كمية من الحقوق تلك الكسور، وإذا أكملت رقما

 ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

هو مذكور  يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس، بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما

 .في هذه النشرة وإعالنات الشركة

 طلة نهاية األسبوع؟هل يمكن االكتتاب خالل ع

 .ال، ال يمكن ذلك

 هل يستطيع عامة املستثمرين من غير املساهمين املقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟

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

 

 :مساعدة إضافية

وألسباب قانونية، سوف يكون بمقدور  (info@sgp.com.sa) اإللكترونيفي حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل مع الشركة على البريد 

ديم الشركة فقط تقديم املعلومات الواردة في هذه النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم املشورة بشأن األسس املوضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تق

 .املشورة املالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية

 راجع القسم )وملزيد م
ً
وبقية « املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه( »13ن املعلومات عن شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب، فضال

 .املعلومات الواردة من هذه النشرة

افقات التي ستطرح األسهم بموجبها   القرارات واملو

م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم 03/01/2021ه )املوافق 19/05/1442إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ  أوص ى مجلس

( ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة وموافقة 150,000,000حقوق أولوية بقيمة مائة وخمسون مليون )

 .عاديةالجمعية العامة غير ال

م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار 01/12/2021)املوافق  ه 26/04/1443وفي تاريخ 

األسهم »أو « أسهم حقوق األولوية»( سهم عادي جديد )ويشار إليها بـ15,000,000أسهم حقوق أولوية، ويتمثل االكتتاب في طرح خمسة عشر  مليون )

( رياالت 10، وبقيمة اسمية قدرها عشرة )«(سعر الطرح»( رياالت سعودية للسهم الواحد )ويشار إليه بـ10بسعر طرح يبلغ عشرة )«( الجديدة

( 175,000,000( ريال سعودي، إلى مائة وخمسة وسبعون مليون )25,000,000سعودية، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من خمسة وعشرون مليون )

( 17,500,000إلى سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف ) ،( سهم عادي2,500,000يال سعودي، وزيادة عدد األسهم من مليونان وخمسمائة ألف )ر 

 .سهم عادي

افقة م(، كما تمت املو 13/06/2021)املوافق  ه 03/11/1442وافقت شركة السوق املالية السعودية )تداول( على طلب إدراج األسهم الجديدة بتاريخ 

هـ )املوافق 27/03/1443على نشر نشرة اإلصدار هذه وكافة املستندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقع الهيئة يوم 

 .م(02/11/2021
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 بنود متفرقة 

 ملتنازل منهم لصالحهم سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة أطرافها وخلفائهم وا

 في هذه النشرة، فإنه ال يتم التنازل عن 
ً
ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدا

الحصول الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها ألي من األطراف املشار إليهم في هذه النشرة دون 

 .على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر

  لها. وقد يتم تو 
ً
زيع تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود املترتبة عليها ألنظمة اململكة وتفسر طبقا

والنص اإلنجليزي، يعمل بالنص العربي لنشرة نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، وفي حالة التعارض بين النص العربي 

 .اإلصدار

 

 إفادة عن أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أسهم معينة 

 .ال يوجد أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أي أسهم
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 التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال 
 في سعودي ريال( 71.30) إلى يصل أن املتوقع ومن سعودي ريال( 439) هو ةالعادي غير العامة الجمعية يوم في الشركة لسهم اإلغالق سعر إن

 مساهمي سجل في املقيدين األسهم حملة من أيٍ  اكتتاب عدم حال وفي ،(%83.76) بنسبة انخفاض يمثل التغيير وهذا يليه الذي اليوم افتتاحية

 في ملكيتهم نسبة انخفاض إلى سيؤدي ذلك فإن العادية، غير العامة الجمعية ادانعق تاريخ يلي تداول  يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة

 .الشركة

 :كالتالي املال رأس لزيادة نتيجة السهم سعر  احتساب طريقة

 
 
 العادية غير  العامة الجمعية يوم في اإلغالق عند للشركة السوقية القيمة احتساب: أوال

 للشركة السوقية القيمة=  العادية غير العامة الجمعية يوم في الشركة لسهم اإلغالق سعر X العادية غير العامة الجمعية يوم نهاية في األسهم عدد

 .العادية غير العامة الجمعية يوم في اإلغالق عند

 
 
 العادية غير  العمومية الجمعية يوم يلي الذي اليوم افتتاحية في السهم سعر  احتساب: ثانيا

 العامة الجمعية يوم نهاية في األسهم عدد( / )املطروحة األسهم قيمة+  العادية غير العامة الجمعية يوم في إلغالقا عند للشركة السوقية القيمة)

 .العادية غير العامة الجمعية يوم يلي الذي اليوم افتتاحية في املتوقع السهم سعر( = لالكتتاب املطروحة األسهم عدد+  العادية غير
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 بالتعهدات الخاصة باالكتتا 

 االكتتاب وتعهدات طلب حول  نبذة 

يمكن االكتتاب باستخدام منّصات التداول أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين. وسيتم االكتتاب باألسهم 

 الجديدة على مرحلة واحدة وفقا ملا يلي:

 األسهم الجديدة. سيتاح في هذه الفترة لجميع املساهمين املقيدين واملستثمرين الجدد االكتتاب في (1

سيتاح للمساهم املقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب. وفي حال شراءه حقوقا جديدة فسيتاح له االكتتاب  (2

 بها انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.

 عمل(. سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي (3

سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق املحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أومر البيع  (4

 ، باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى املتوفرة لدى الوسيطوالشراء

 

واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. ويقر املكتتب في األسهم الجديدة يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم 

 بالتالي:

 .قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه 

 .بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها 

 .قبوله للنظام األساس ي للشركة 

 غاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه.التعهد بعدم إل 
 

 التخصيص عمليات 

 ملستحقي بالنسبة أما. وصحيح مكتمل بشكل مارسوها التي الحقوق  عدد على بناءً  املستحقين األشخاص على األولوية حقوق  أسهم تخصيص يتم

 املتبقي، الطرح فترة خالل االستثمارية املؤسسات على طرحهاو  بها يكتتب لم التي املتبقية لألسهم وإضافتها األسهم كسور  جمع فسيتم األسهم، كسور 

( الطرح سعر يتعدى بما) األسهم وكسور  املتبقية األسهم بيع متحصالت باقي وتوزع للشركة، املتبقية األسهم طرح سعر إجمالي تسديد يتم وسوف

 فيها ُمكتتب غير ذلك بعد أسهم تبقي حال وفي م(20/01/2022ه  )املوافق 17/06/1443يوم أقصاه موعد في يستحقه ما بحسب كل مستحقيها على

 .له وستخصص املتبقية الجديدة األسهم تلك بشراء التغطية متعهد فسيقوم

 نتائج عن اإلعالن يتم وسوف. إضافية معلومات أية على للحصول  خالله من االكتتاب تم الذي بالوسيط االتصال املستحقين األشخاص على ويجب

 (.م26/12/2021 املوافق) ـه 22/05/1443 يوم أقصاه موعد في التخصيص

 

 (تداول ) السعودية املالية السوق  

. م1990 عام اململكة في اإللكتروني األسهم تداول  وبدأ اإللكتروني، املالية األوراق معلومات لنظام بديل كنظام م2001 عام في تداول  نظام تأسيس تم

 يوم من األسبوع أيام من عمل يوم كل التداول  ويتم. بتسويتها وانتهاءً  الصفقة تنفيذ من ابتداءً  متكامل رونيإلكت نظام خالل من التداول  عملية تتم

  10 الساعة من واحدة فترة على الخميس يوم حتى األحد
ً
، 3 الساعة وحتى صباحا

ً
 فيسمح األوقات هذه خارج أما. األوامر تنفيذ خاللها ويتم عصرا

  9:30 الساعة من وإلغائها وتعديلها األوامر بإدخال
ً
  10 الساعة وحتى صباحا

ً
 .صباحا

  األوامر أولوية وتحديد استقبال ويتم لألوامر، آلية مطابقة خالل من الصفقات تنفيذ ويتم
ً
  السوق  أوامر تنفذ عام وبشكل. للسعر وفقا

ً
 وهي أوال

  تنفيذها يتم فإنه السعر بنفس أوامر عدة إدخال الح وفي السعر، محددة األوامر وتليها األسعار، أفضل على املشتملة األوامر
ً
 .اإلدخال لتوقيت وفقا
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 بشكل السوق  بيانات توفير ويتم اإلنترنت، على تداول  موقع أبرزها مختلفة قنوات خالل من املعلومات من شامل نطاق بتوزيع تداول  نظام يقوم

  صفقاتال تسوية وتتم". رويترز" مثل املعروفين املعلومات ملزودي فوري
ً
 (.T+2)  حسب عمل يومي خالل آليا

 مراقبة مسؤولية تداول  نظام ويتولى". تداول " نظام عبر للمستثمرين بالنسبة املهمة واملعلومات القرارات جميع عن اإلفصاح الشركة على وينبغي

 .السوق  عمليات وكفاءة التداول  عدالة ضمان بهدف السوق،

 

 سعوديال األسهم سوق  في الشركة أسهم تداول  

 املوافقة وتمت إلدراجها( تداول ) املالية السوق  لدى وطلب السعودية األسهم سوق  في األولوية حقوق  أسهم وطرح لتسجيل الهيئة لدى طلب تقديم تم

 .كافة باملتطلبات الوفاء وتم هذه اإلصدار نشرة على

 ألسهم النهائي التخصيص عملية من االنتهاء بعد السعودية األسهم سوق  في األولوية حقوق  أسهم في التداول  وبدء التسجيل اعتماد املتوقع ومن 

 بموافقة تغييرها ويمكن مبدئية النشرة هذه في املذكورة التواريخ وتعتبر. اإللكتروني تداول  موقع في حينه في ذلك عن يعلن وسوف األولوية، حقوق 

 .املالية السوق  هيئة

 في التداول  يمكن ال أنه إال ،(تداول ) املالية السوق  في أسهمها مدرجة الشركة وأن السعودية األسهم ق سو  في مسجلة القائمة األسهم أن من وبالرغم 

  ويحظر. املكتتبين محافظ في وإيداعها لألسهم النهائي التخصيص اعتماد بعد إال الجديدة األسهم
ً
  حظرا

ً
 اعتماد قبل الجديدة األسهم في التداول  تاما

 .التخصيص عملية

 الشركة تتحمل ولن عنها الكاملة املسؤولية هذه املحظورة التداول  نشاطات في يتعاملون  الذين املتبقي الطرح في العروض ومقدمو كتتبون امل يتحمل

 .الحالة هذه في قانونية مسؤولية أي
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 املستندات املتاحة للمعاينة 
 املدينة الصناعيةوعنوانه  ،بريدة مدينة في والواقع للخدمات اللوجستية صدر لشركة الرئيس املقر في عليها لالطالع متاحة التالية املستندات ستكون 

 08:00 الساعة بين ما الخميس إلى األحد من الرسمية العمل أيام خالل وذلك ،اململكة العربية السعودية - 51431الرمز البريدي : - 1364ص.ب.  -

  مساًء، 04:00 الساعة وحتى صباًحا
ً
 عن الفترة تلك تقل ال أن على العادية، غير العامة الجمعية النعقاد الدعوة تاريخ بعد عمل يوم أول  من اعتبارا

14  
ً
 :الطرح نهاية حتى للمعاينة متاحة املستندات هذه وستبقى. العادية غير العامة الجمعية اجتماع انعقاد موعد قبل يوما

 :املستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة

  السجل التجاري. 

  األساس يالنظام. 

 

افقات املتعلقة بأسهم زيادة رأس املال  :املو

 قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس املال. 

 نسخة من إعالن موافقة هيئة السوق املالية على طرح أسهم حقوق األولوية. 

 موافقة شركة السوق املالية السعودية )تداول( على إدراج أسهم حقوق األولوية. 

 

 :ت واملستنداتالتقارير والخطابا

 اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب. 

  واملستشار القانوني و مستشار العناية املالية املهنية املوافقات الخطية من قبل املستشار املالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

 .دارواملحاسب القانوني على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم ضمن نشرة اإلص

 

 



 

 

 


