
دمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة 
ُ
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ق

السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها بـ»الهيئة«( وطلب قبول إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل 
أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم 
واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أّي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أّي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل 
الهيئة والسوق المالية السعودية أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت عن 

أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منها.

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1442/09/24هـ )الموافق 2021/05/06م(.

شركة كيمائيات الميثانول )»كيمانول« أو »الشركة«( شركة مساهمة سعودية، تم تأسيسها في البداية كشركة ذات مسؤولية 
محدودة بسجل تجاري رقم )2055001870( و تاريـخ 1409/12/28هـ )الموافق 1989/08/01م( تحت اسم »شركة كيمائيات 
الفورمالدهيد السعودية المحدودة«. وفي 1427/7/20هـ )الموافق 2006/08/15م( تم تعديل عقد التأسيس الخاص بها ليصبح 
اسم الشركة »شركة كيمائيات الميثانول المحدودة «. ثم تحولت إلى شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم )ق/286( 
1441/09/20هـ  وبتاريخ   ،)2050057828( الجديد  التجاري  سجلها  وصدر  2007/11/14م(  )الموافق  1428/11/04هـ  وتاريخ 
الدمام  مدينة  من  للشركة  المركزالرئي�سي  نقل  على  للشركة  غيرالعادية  العمومية  الجمعية  وافقت  2020/05/13م(  )الموافق 
الى مدينة الجبيل الصناعية. ويبلغ رأس مال الشركة ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية آالف وستمائة وثالثون 
)674,508,630( ريال سعودي، مقسم إلى سبعة وستون مليون وأربعمائة وخمسون ألف وثمانمائة وثالثة وستون )67,450,863( 
 )»األسهم«( بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل )ويشار إليها منفردة بـ »سهم 

ً
 عاديا

ً
سهما

حالي« ومجتمعة بـ »األسهم الحالية«(. وكما في تاريخ هذه النشرة )»النشرة«(، المساهمون الكبار في الشركة )الذين يملكون 5% أو 
أكثر من أسهم الشركة( هم: شركة محمد جالل وأوالده المحدودة الذي يملك )5.00%(. أو�سى مجلس إدارة الشركة في قراره بتاريخ 
1442/02/24هـ )الموافق 2020/10/11م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة أربعمائة وثمانون 
مليون )480,000,000( ريال سعودي مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من مليار 
ومئتان وستة مليون )1,206,000,000( ريال سعودي إلى ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية آالف وستمائة وثالثون 

)674,508,630( ريال سعودي.

وفي يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأسمال الشركة من خالل 
إصدار أسهم حقوق أولوية )»االكتتاب«(، ويتمثل االكتتاب في طرح ثمانية وأربعون مليون )48,000,000( سهم عادي جديد )»أسهم 
حقوق األولوية« أو »األسهم الجديدة«( بسعر طرح يبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد )»سعر الطرح«(، وبقيمة اسمية 
قدرها )10( عشرة رياالت سعودية وذلك لزيادة رأس مال الشركة من ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية آالف 
وستمائة وثالثون )674,508,630( ريال سعودي مقسم إلى سبعة وستون مليون وأربعمائة وخمسون ألف وثمانمائة وثالثة وستون 
)67,450,863( سهم عادي إلى مليار ومائة وأربعة وخمسون مليون وخمسمائة وثمانية أالف وستمائة وثالثون )1,154,508,630( 
ريال سعودي مقسم إلى مائة وخمسة عشر مليون وأربعمائة وخمسون ألف وثمانمئة وثالثة وستون )115,450,863( سهم عادي، 
وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية في نفس االجتماع على تخفيض رأس مال الشركة من مليار ومئتان وستة مليون 

)1,206,000,000( إلى ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية آالف وستمائة وثالثون )674,508,630( ريال سعودي.

سوف يتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول )ويشار إليها مجتمعة بـ »حقوق أولوية« ومنفردة بـ»حق أولوية«( 
للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال )»تاريخ 
األحقية«( والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير 
العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال بتاريخ ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( )ويشار إليهم مجتمعين بـ »المساهمين 
المقيدين« ومنفردين بـ »المساهم المقيد«( على أن تودع تلك الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة 
 في االعتبار إجراءات التسوية بعدد )0.712( حق تقريبا لكل )1( سهم من أسهم الشركة ويعطي كل حق لحامله أحقية 

ً
غير العادية أخذا

االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.

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

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

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو 
 عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها. كما سيكون بإمكان 

ً
شراء حقوق إضافية عن طريق السوق كما يحق لهم أيضا

المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول. 

وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحله واحدة وفقا لما يلي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.- 1
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه أو أقل من عدد أسهمه خالل فترة االكتتاب. وفي حال شراءه - 2

حقوقا جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(. - 3
سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال - 4

أوامر البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

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

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

يستحقه في موعد أقصاه ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد 
 راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«(. وسيتم اإلعالن عن 

ً
التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح )فضال

عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( )»تاريخ التخصيص«( )فضال راجع القسم )12( 
»شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«(. وبعد اكتمال عملية االكتتاب، سيصبح رأس مال الشركة مليار ومائة وأربعة وخمسون مليون 
وخمسمائة وثمانية أالف وستمائة وثالثون )1,154,508,630( ريال سعودي, مقسم إلى مائة وخمسة عشر مليون وأربعمائة وخمسون 
ألف وثمانمئة وثالثة وستون )115,450,863( سهم عادي. وسيتم استخدام صافي متحصالت الطرح لتمويل رأس المال العامل 
وسداد قروض وإعداد التصاميم األولية للمشاريع المستقبلية. )فضال راجع القسم )6( »استخدام متحصالت الطرح«(. إن جميع 
أسهم الشركة من فئة واحد، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية 
تماما لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة )»المساهم«( حضور اجتماع 
الجمعية العامة للمساهمين )»الجمعية العامة«( )سواء العادية أو غير العادية( والتصويت فيه. وسيستحق مالكو األسهم الجديدة 

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

من  الشركة  مال  رأس  زيادة  2008/07/16م(  )الموافق  1429/07/13هـ  بتاريخ  للشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  قررت 
603,000,000 ريال إلى 1,206,000,000 ريال وذلك بإصدار 60,300,000 سهم جديد بقيمة اسمية مقدارها 10 رياالت للسهم 
)ويشار إليها فيما بعد بـ »أسهم اكتتاب«(، وتم االكتتاب بسعر 12 ريال للسهم، وتم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية 
السعودية )تداول( بتاريخ 1429/09/16هـ )الموافق 2008/9/16م( وذلك بعد الحصول على موافقة كل من وزارة التجارة وهيئة 

السوق المالية. 

قامت الشركة بتخفيض رأس مالها بتاريخ ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( من مليار ومئتان وستة مليون )1,206,000,000( 
ريال سعودي إلى ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية آالف وستمائة وثالثون )674,508,630( ريال سعودي، وبالتالي 
تخفيض عدد أسهم الشركة من مائة وعشرون مليون وستمائة ألف )120,600,000( سهم إلى سبعة وستون مليون وأربعمائة 
وخمسون ألف وثمانمائة وثالثة وستون )67,450,863( سهم عن طريق إلغاء ثالثة وخمسون مليون ومائة وتسعة وأربعون ألف 
ومائة وسبعة وثالثون )53,149,137( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )44.07%(، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن 

كل )2.269( سهم.

يتم حاليا تداول األسهم القائمة للشركة في السوق المالية السعودية. وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية بالمملكة 
العربية السعودية )»الهيئة«( لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما قدمت طلب إلى تداول لقبول إدراجها، وقد تم تقديم جميع 
المستندات المطلوبة والوفاء بكافة متطلبات الجهات ذات العالقة وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه. ومن المتوقع أن يبدأ 
 راجع 

ً
تداول األسهم الجديدة في السوق خالل فترة قصيرة بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم الجديدة ورد الفائض )فضال

الصفحة رقم )ي( »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب«(. وسيكون التداول في األسهم الجديدة - بعد تسجيلها وقبول إدراجها 
 لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها إقامة نظامية ومواطني الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي 

ً
- متاحا

والشركات وصناديق االستثمار السعودية والخليجية باإلضافة إلى المستثمرين األجانب المؤهلين بموجب القواعد المنظمة الستثمار 
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة. وعالوة على ذلك، يحق للفئات األخرى من المستثمرين األجانب 
الحصول على الفوائد االقتصادية المرتبطة باألسهم الجديدة من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة مع األشخاص المرخص لهم من قبل 

الهيئة )»الشخص المرخص له«(، مع العلم أن الشخص المرخص له سيكون في هذه الحالة المالك القانوني المسجل لألسهم.

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

 لتوصية مجلس اإلدارة وحصول الشركة على الموافقات النظامية، ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية 
ً
إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين بزيادة رأس المال وفقا

العامة غير العادية للشركة للموافقة على إصدار أسهم حقوق األولوية بتاريخ ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(، وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة المساهمين على طرح أسهم حقوق 
، وفي ذلك الوقت سوف تعتبر هذه النشرة الغية وسيتم إشعار المساهمين بذلك.

ً
األولوية، فإن إصدار أسهم حقوق األولوية سيتوقف تلقائيا

نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

رشكة كيامئيات امليثانول

رقم  تجاري  وبسجل  2007/11/14م(  )الموافق  1428/11/04هـ  بتاريخ  )ق/286(  رقم  الوزاري  القرار  بموجب  تأسست  سعودية  مساهمة  شركة  هي  الميثانول  كيمائيات  شركة 
)2050057828( الصادر من مدينة الجبيل بتاريخ  1409/12/28هـ )الموافق 1989/08/01م(

طرح )48,000,000( سهم عادي بسعر طرح يبلغ 10 رياالت سعودية  للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ )480,000,000( ريال سعودي، وتمثل زيادة 
في رأس مال الشركة بنسبة )71.16%( تقريبا ليصبح رأس مال الشركة )1,154,508,630( ريال سعودي

فترة التداول: تبدأ من يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وتنتهي في يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

فترة االكتتاب: تبدأ من يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وتنتهي في يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

متعهد التغطيةمدير االكتتاباملستشار املايل





أ

إشعـــار هــــام

تحتوي نشرة اإلصدار هذه )»نشرة اإلصدار«( على تفاصيل وافية عن شركة كيمائيات الميثانول وعن أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب. وعند التقدم بطلب لالكتتاب في 
األسهم الجديدة، ستتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلبـاتهم تستنـد إلى المعلـومات التي تحتـويها نشرة اإلصدار هذه والتي يمكن الحصـول على نسخة منها من المقر الرئي�سي 
للشركة ومن مدير االكتتاب أو من خالل زيارة المواقع اإللكترونية لكل من الشركة )www.chemanol.com( والمستشار المالي )www.wasatah.com.sa( وموقع هيئة السوق 

 .)www.cma.org.sa( المالية

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

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

وقد قامت الشركة بتعيين شركة الوساطة المالية )»وساطة كابيتال«( كمستشار مالي )»المستشار المالي«( وشركة مجموعة النفيعي لإلستثمار كمدير االكتتاب )»مدير 
االكتتاب«(. كما قامت الشركة بتعيين شركة الوساطة المالية )»وساطة كابيتال«( للعمل كمتعهد تغطية فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس مال الشركة بموجب 

 راجع قسم )10( »تغطية االكتتاب« من هذه النشرة(.
ً
هذه النشرة )فضال

تحتوي نشرة اإلصدار على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3 - 123 
- 2017 وتاريخ 1439/04/09هـ الموافق )2017/12/27م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م( 
والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-7-2021وتاريخ 1442/6/1هـ )الموافق 1/14/ 2021م(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )ج( 
مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، 
أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية 
)تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما 

ورد في نشرة اإلصدار هذه أو عن االعتماد على أي جزء منه.

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

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

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

إن المعلومات التي تضمنتها نشرة اإلصدار هذه كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، السيما أن الوضع المالي للشركة وقيمة أسهم االكتتاب يمكن أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة 
للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو العوامل األخرى الخارجة عن سيطرة الشركة )فضال 
راجع القسم )2( »عوامل المخاطرة«(. وال يجوز اعتبار تقديم نشرة اإلصدار هذه أو أية معلومات شفهية أو كتابية متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها، بأي شكل 

من األشكال، على أنها وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

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

لتقييم مدى مالئمة هذا االستثمار والمعلومات الواردة بخصوصه في نشرة اإلصدار هذه لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.

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

حتى نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة. 

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

وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحله واحدة وفقا لما يلي:

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

سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب. وفي حال شراءه حقوقا جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.- 2

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

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

وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�سي )ويشار إليهم بـ »المؤسسات 
االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح المتبقي«(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض 
 يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وحتى الساعة الخامسة مساءا من اليوم التالي •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( )»فترة 

ً
ابتداء من الساعة العاشرة صباحا

الطرح المتبقي«(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم 
بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح 
المحصل من عملية الطرح المتبقي للشركة وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح )إن وجدت( )بما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه 



ب

 بأن المستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، و أصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي 
ً
••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(. علما

بسعر الطرح.

وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح 
 راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«(. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( )»تاريخ 

ً
)فضال

التخصيص«( )فضال راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«(.

املعلومات املالية

 للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن 
ً
عدت القوائم المالية للشركة لألعوام 2017م و 2018م و2019م وفقا

ُ
أ

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتمت مراجعتها من قبل مراجع الحسابات للشركة )شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون( على النحو الوارد في تقارير 
 لمعيار المحاسبة 

ً
المراجعة الصادرة عنهم. باإلضافة إلى المعلومات المالية األولية الموجزة للشركة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2020م الُمعّدة وفقا

الدولي رقم 34.

 تم استخراج المعلومات المالية للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و 2018م و2019م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م المدرجة في هذه النشرة 
من القوائم المالية لألعوام 2017م و 2018م و2019م و المعلومات المالية األولية الموجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2020م، على التوالي، ولم 
تخضع هذه المعلومات ألي تعديل جوهري ما لم ُيبين خالف ذلك. تم استخراج المعلومات المالية للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م من البيانات المقارنة 

للمعلومات المالية األولية الموجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2020م، ولم تخضع هذه المعلومات ألي تعديل جوهري. 

 للمعايير الدولية للتقرير 
ً
تقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي. وابتداًء من السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017م، أعدت الشركة قوائمها المالية وفقا

المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

التوقعات واإلفادات املستقبلية

لقد تم إعداد التوقعات المستقبلية التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات ُمحددة وُمعلنة تم ذكرها في المواضع ذات العالقة. وقد تختلف ظروف التشغيل عن 
االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد أي ضمان أو تعهد في ما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناًء 

على العناية المهنية الالزمة. 

تمثل بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات حول التطلعات المستقبلية. وُيستدل على هذه البيانات المستقبلية بصورة عامة من خالل طريقة استخدام بعض الكلمات 
مثل »تعتزم/ تخطط« أو »تقدر« أو »تعتقد« أو »تتوقع« أو »من الممكن« أو »سوف« أو »ينوي« أو »ينبغي« أو »متوقع« أو »قد« أو »يعتقد« أو الصيغ النافية من هذه المفردات وغيرها 
 لألداء 

ً
من المفردات المقاربة أو المعاكسة لها في المعنى. وتعكس بيانات التطلعات هذه وجهة نظر الشركة الحالية وإدارتها فيما يتعلق بأحداث مستقبلية، ولكنها ليست ضمانا

المستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى أن تكون النتائج الفعلية أو األداء أو اإلنجازات التي تحققها الشركة، مختلفة بشكل كبير عن أية نتائج أو أداء أو إنجازات 
 
ً
 في بيانات تلك التطلعات. وقد تم استعراض أهم المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيال

ً
 أو ضمنا

ً
مستقبلية يمكن أن يعبر عنها صراحة

في أقسام أخرى من هذه النشرة )راجع القسم )2( »عوامل المخاطرة«(. وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة، أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من 
االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك المذكورة في هذه النشرة من توقعات واعتقادات أو تقديرات أو خطط. 

مع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، يجب على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت الشركة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة 
اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي: )1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار أو )2( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. 
وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات تتضمنها هذه النشرة سواًء كان ذلك نتيجة معلومات إضافية جديدة أو نتيجة حوادث مستقبلية 
أو غير ذلك تتعلق بالشركة أو القطاع أو عوامل المخاطرة. ونتيجة لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر، واالفتراضات، فإن األحداث وظروف التطلعات المستقبلية المبينة في هذه 
، وعليه فإنه يجب على المستثمرين المحتملن دارسة جميع بيانات التطلعات المستقبلية على ضوء 

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

هذه التفسيرات، مع عدم االعتماد غير الالزم على بيانات التطلعات المستقبلية.
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دليل الرشكة

أعضاء مجلس اإلدارة*: 

 لـالمنصباالسم
ً
الصفةاإلستقاليةالعمرالجنسيةممثال

األسهم المملوكة كما 
تاريخ العضويةبتاريخ النشرة **

نسبةمباشر***

2018/11/12م0.0009%1,054غير تنفيذيمستقل63سعودي-الرئيسعبد الله علي الصانع

2018/11/12م0.0008%1,000غير تنفيذيمستقل65سعودي-نائب الرئيسسامي عبد العزيز الصويغ

2018/11/12م--غير تنفيذيمستقل45سعودي-عضوزياد عبد اللطيف البراك

2018/11/12م--غير تنفيذيمستقل57سعودي-عضوعادل صالح الغصاب

2018/11/12م--غير تنفيذيغير مستقل63سعودي-عضوعبد الله عبد الرحمن بو علي

2018/11/12م0.0008%1,000غير تنفيذيمستقل42سعودي-عضومحمد فرحان نادر

2018/11/12م--غير تنفيذيغير مستقل63سعودي-عضوسعود عبد الله الصانع

2018/11/12م0.0020%2,426غير تنفيذيمستقل45سعودي-عضوياسر عبد الرحمن اللحيدان

2018/11/12م0.0008%1,000غير تنفيذيمستقل61سعودي-عضوعبد السالم مزروع المزروع

المصدر: إدارة الشركة

* وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنقعد بتاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة أسماؤهم أعاله لعضوية مجلس اإلدارة التي تبدأ من تاريخ 

2018/11/12م ولمدة ثالث سنوات ميالدية حتى تاريخ 2021/11/11م.

** تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة أو األسهم المملوكة من قبل أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة سواء بشكل مباشر أو 

من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة.

*** ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة بالشركة.

عنوان الشركة

شركة كيمائيات الميثانول

ص ب 2101 الجبيل 31951

مدينة الجبيل الصناعية – طريق 218

هاتــــف: 3438211 )13( 966+

فاكس: 1131853 )13( 966+ 

www.chemanol.com :موقع إلكتروني

investorrelations@chemanol.com :بريد إلكتروني

ممثل الشركة المفوض الثانيممثل الشركة المفوض األول

االسم : عبد الله علي الصانع

المنصب : رئيس مجلس اإلدارة

شركة كيمائيات الميثانول

مدينة الجبيل الصناعية - طريق 218

ص ب 2101 الجبيل 31951

هاتــــف: 505822737 966+ 

فاكس: 966133581311+

www.chemanol.com :موقع إلكتروني

Abdullahalsanea@chemanol.com :بريد إلكتروني

االسم : علي محمد العسيري

المنصب : الرئيس التنفيذي 

شركة كيمائيات الميثانول

مدينة الجبيل الصناعية - طريق 218

ص ب 2101 الجبيل 31951

هاتــــف: 133438080 966+ 

فاكس: 966133581311+

www.chemanol.com :موقع إلكتروني

asiri@chemanol.com :بريد إلكتروني

سوق األسهم

شركة السوق المالية السعودية )تداول( 

طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم: 15

الرياض 12211 – 3388 

المملكة العربية السعودية

هاتــــف: 920001919 966+

فاكس: 2181220 11 966+

www.tadawul.com.sa :موقع إلكتروني

csc@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني
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املستشارون

المستشار المالي ومتعهد التغطية

شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال(

الرياض - شارع العليا العام 

ص.ب 50315، الرياض 11523

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 4944067 )11( 966+

فاكس: 4944205 )11( 966+

www.wasatah.com.sa :الموقع اإللكتروني

info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني

مدير االكتتاب

شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار

جدة - شارع التحلية – مركز بن حمران 

ص.ب 17381، الرياض 21484

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 6655071 )12( 966+

فاكس: 6655723 )12( 966+

www.nefaie.com.sa :الموقع اإللكتروني

ipo@nefaie.com.sa :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني

شركة الصالح و السهلي للمحاماة و االستشارات القانونية

طريق الملك عبدالله، حي الورود

ص.ب 90549 الرياض 11623

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 2054555 )11( 966+

فاكس: 2054222 )11( 966+

www.ssfirm.com.sa :الموقع اإللكتروني

corporate@ssfirm.com.sa :البريد اإللكتروني

تنويه: جميع الجهات المذكورة أعاله أعطت موافقتها الكتابية على اإلشارة إلى أسمائها وشعاراتها وإفاداتها في السياق الذي ورد في نشرة اإلصدار هذه، كما لم يتم سحب تلك 
الموافقة كما في تاريخ هذه النشرة. 
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مراجع الحسابات للشركة لألعوام 2017م و2018م و 2019م وفترة التسعة أشهر المنتهيه في 30 سبتمبر 2020م.

شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون

برج الحقيط، طريق الملك عبدالعزيز

ص. ب 467 الخبر 31932

المملكة العربية السعودية

هاتف: 6311 849 )13( 966+

فاكس: 6281 849 )13( 966+

 www.pwc.com/middle-east :الموقع اإللكتروني

ali.alotaibi	@pwc.com :البريد اإللكتروني

تنويه: أعطى مراجع الحسابات للشركة المذكور أعاله موافقته الكتابية على نشر اسمه وشعاره في نشرة اإلصدار هذه، كما لم يتم سحب تلك الموافقة كما في تاريخ هذه النشرة.
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ملخص الطرح 

يجب على المستثمرين الراغبين في االكتتاب في أسهم هذا الطرح قراءة نشرة اإلصدار كاملة قبل اتخاذ قرارهم االستثماري المتعلق باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية، حيث أن 
ملخص الطرح غير كافي التخاذ قرار استثماري. وفيما يلي ملخص عن الطرح:

الشركة أو كيمانول 

شركة كيمائيات الميثانول )»كيمانول« أو »الشركة«( تم تأسيسها في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم )2055001870( و تاريـخ 
1409/12/28هـ )الموافق 1989/08/01م( ثم تحولت إلى شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم )ق/286( وتاريخ 1428/11/04هـ )الموافق 
2007/11/14م(. وبتاريخ 1429/09/16هـ )الموافق 2008/09/16م( تم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول - السوق الرئيسية(، وبتاريخ 
1441/09/20هـ )الموافق 2020/05/13م( وافقت الجمعية العمومية غيرالعادية للشركة على نقل المركزالرئي�سي للشركة من مدينة الدمام إلى مدينة الجبيل 

الصناعية.

أنشطة الشركة

تتلخص األغراض الرئيسة للشركة وفقا لنظامها األسا�سي في إنتاج وتسويق المواد التالية ومشتقاتها :

سائل الفورمالدهيد وسائل اليوريافورمالدهيد أو أي خليط منهما بتركيزات مختلفة  أ-	

بارافورمالدهيد ب-	

راتنجات الفورمالدهيد سائلة وبودرة  ج-	

هيكساميثيلين تترامين )هيكسامين(  د-	

راتينجات فينول الفورمالدهيد ه-	

محسنات الخرسانات ومشتقاتها  و-	

الميثانول ومشتقاته ز-	

أول أكسيد الكربون  ح-	

أول وثاني وثالث مثايل أمين ومشتقاته  ط-	

ثاني مثايل فورماميد ي-	

ثاني مثايل الكربون  ك-	

بينتا أريثريتول  ل-	

فورمات الصوديوم  م-	

اسيتالدهيد ن-	

األمونيا  س-	

المنتجات البيتروكيماوية المتخصصة  ع-	

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة و بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

كبار المساهمين

إن كبار المساهمين في الشركة، الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة، و حتى تاريخ هذه النشرة هم شركة محمد جالل وأوالده المحدودة و الذي يملك 
، أي مانسبته )5.00%( قبل الطرح. 

ً
ثالثة مليون وثالثمائة واثنين وسبعون ألف وخمسمائة وثالثة وأربعون )3,372,543( سهما

بعد الطرح** 
 بشكل مباشر

قبل الطرح 
بشكل مباشر المساهم

نسبة الملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم*

%5.00 5,772,444 %5.00 3,372,543 شركة محمد جالل وأوالده المحدودة

*عدد األسهم بعد عملية تخفيض رأس المال.

** في حال اكتتبت شركة محمد جالل وأوالده المحدودة بكامل نسبة أحقيته في األسهم الجديدة، وفي حال اكتتبت شركة محمد جالل وأوالده المحدودة بأكثر مما تم تخصيصه له عن 

طريق شراءه لحقوق من خالل تداول فستتغير نسبة ملكيته.

الجمهور

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

تابعي المصدر.- 1

المساهمين الكبار في المصدر.- 2

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.- 3

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.- 4

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

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

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

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

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

تهدف الشركة من خالل زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى رفع مالءتها المالية وتخفيض معدالت االقتراض والتكاليف المتكبدة منها.الغرض من الطرح

إجمالي عدد أسهم الشركة 
القائمة والمصدرة قبل الطرح

سبعة وستون مليون وأربعمائة وخمسون ألف وثمانمائة وثالثة وستون )67,450,863(

عشرة )10( رياالت سعودي للسهم الواحد.القيمة االسمية للسهم



ز

ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية آالف وستمائة وثالثون )674,508,630( ريال سعودي.رأس مال الشركة قبل الطرح

إجمالي عدد األسهم الجديدة 
المطروحة لالكتتاب

ثمانية وأربعون مليون )48,000,000( سهم عادي.

عشرة )10( رياالت سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح

أربعمائة وثمانون مليون )480,000,000( ريال سعودي.القيمة اإلجمالية الطرح

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

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

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

تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

عامة المستثمرين من األفراد والمؤسسات – غير المساهمين المقيدين- ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول. المستثمرون الجدد 

المساهمون المقيدون والمستثمرون الجدد. المستثمرون المستهدفون

حقوق األولوية

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

رمز جديد خاص بحقوق األولوية.

ثمانية وأربعون مليون )48,000,000( سهم عادي، والتي ستصدر نتيجة لزيادة رأس المال.األسهم الجديدة

يمنح كل مساهم مقيد )0.712( حق تقريبا عن كل )1( سهم واحد يملكه وهذا المعامل هو ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. معامل األحقية

ثمانية وأربعون مليون )48,000,000( حق. عدد حقوق األولوية المصدرة

عدد األسهم الجديدة المتعهد 
بتغطيتها

ثمانية وأربعون مليون )48,000,000( سهم عادي.

إجمالي قيمة األسهم الجديدة 
المتعهد بتغطيتها

أربعمائة وثمانون مليون )480,000,000( ريال سعودي.

عدد األسهم المصدرة بعد 
زيادة رأس المال

مائة وخمسة عشر مليون وأربعمائة وخمسون ألف وثمانمئة وثالثة وستون )115,450,863( سهم عادي.

رأس مال الشركة بعد زيادة 
رأس المال

مليار ومائة وأربعة وخمسون مليون وخمسمائة وثمانية أالف وستمائة وثالثون )1,154,508,630( ريال سعودي.

نسبة األسهم المطروحة من 
رأس مال الشركة

)71.16%( تقريبا.

إجمالي المتحصالت المتوقع 
الحصول عليها و تحليل 

ووصف االستخدام المقترح 
لها

من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية أربعمائة وثمانون مليون )480,000,000( ريال سعودي.

وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب بشكل رئيس بعد خصم كافة تكاليف الطرح في تمويل رأس المال العامل وسداد جزء من القروض وتمويل إعداد 
 راجـع قسـم )6( »اسـتخدام متحصـالت الطـرح«( ويوضح الجدول التالي االستخدام 

ً
التصاميم الهندسية األولية للمشاريع المستقبلية. ولمزيد من التفاصيل، فضـال

المتوقع لمتحصالت الطرح:

النسبهبالريال السعودي

92.71%445,000,000سداد قروض

3.13%15,000,000مصاريف الطرح

2.39%11,500,000رأس المال العامل

1.77%8,500,000التصاميم الهندسيه األوليه لمشروع توسعة مصنع الميثانول.

480,000,000اإلجمالي

تكاليف الطرح
تبلغ قيمة تكاليف الطرح حوالي خمسة عشر مليون ريال سعودي )15,000,000( ريال سعودي، علما بأن هذا المبلغ تقديري )فضال راجع القسم )6( »استخدام 

متحصالت الطرح«(. 

صافي متحصالت الطرح بعد 
خصم تكاليف الطرح

من المتوقع أن تبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي أربعمائة وخمس وستون مليون ريال سعودي )465,000,000( ريال سعودي ريال سعودي وذلك بعد خصم 
جميع تكاليف الطرح والبالغة خمسة عشر مليون ريال سعودي )15,000,000( ريال سعودي، علما بأن هذا المبلغ تقديري )فضال راجع القسم )6( »استخدام 

متحصالت الطرح«(.

استخدام متحصالت الطرح
سوف تستخدم الشركة صافي متحصالت الطرح لتمويل رأس المال العامل وإعداد التصاميم الهندسية لمشروع توسعة مصنع الميثانول )فضال راجع القسم )6( 

»استخدام متحصالت الطرح«(.

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

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

فترة التداول 
تبدأ فترة التداول يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وتستمر حتى نهاية يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة 

حقوق األولوية - سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - القيام بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب
تبدأ فترة االكتتاب يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وتستمر حتى نهاية يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة 

حقوق األولية - سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.



ح

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

الطرح المتبقي

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

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

••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وحتى الساعة الخامسة مساءا من اليوم التالي •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( )فترة الطرح المتبقي(. وسيتم تخصيص 
األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على 

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

دفع مبالغ التعويض )إن 
وجدت(

سيتم دفع مبالغ التعويض النقدي لألشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب كليا أو جزئيا في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور األسهم من 
دون أي استقطاعات في موعد أقصاه ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(، علما بأن مبالغ التعويض النقدي تمثل المبلغ الذي يزيد على سعر الطرح من صافي 

متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم.

إدراج وتداول حقوق األولوية

تدرج حقوق األولية في تداول ويتم تداولها خالل فترة تداول حقوق األولية. ويكون لحقوق األولوية رمز منفصل ومستقل عن رمز األسهم الحالية للشركة على شاشة 
تداول.

 ويملك المساهمون المقيدون خالل فترة التداول عدة خيارات والتي تتضمن قيامهم ببيع الحقوق أو جزء منها في السوق أو شراء حقوق إضافية من خالل السوق 
أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال حقوق األولوية سواء ببيعها أو شراء حقوق إضافية. وسيكون للمستثمرين الجدد خالل فترة التداول الحق في شراء حقوق عن طريق 

السوق أو بيع تلك الحقوق أو جزء منها أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال الحقوق التي تم شراؤها خالل فترة التداول.

وسيقوم نظام »تداول« بإلغاء رمز حقوق األولوية للشركة على شاشة التداول بعد انتهاء فترة تداول حقوق األولوية، وبالتالي سيتوقف تداول حقوق األولوية مع 
انتهاء تلك الفترة. 

طريقة االكتتاب
يتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات االكتتاب إلكترونيا عبر مواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية التي تتيح 

هذه الخدمات للمكتتبين أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء.

ممارسة االكتتاب في حقوق 
األولوية

يحق لألشخاص المستحقين ممارسة حقهم باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية عن طريق االكتتاب إلكترونيا عبر مواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية التي تتيح 
هذه الخدمات االكتتاب أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء. كما يمكن لألشخاص المستحقين ممارسة حقوق األولوية كالتالي:

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

يحق للمستثمرين الجدد خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق التي قاموا بشرائها خالل فترة التداول عن طريق االكتتاب في األسهم الجديدة. كما يحق لهم - 2
عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.

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

قيمة الحق اإلرشادية

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

وستقوم »تداول« باحتساب ونشر قيمة الحق اإلرشادية خالل فترة التداول على موقعها اإللكتروني متأخرة بخمس دقائق، وسيقوم أيضا مزودو خدمات معلومات 
السوق بنشر هذه المعلومة حتى يتسنى للمستثمرين االطالع على قيمة الحق اإلرشادية عند إدخال األوامر.

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

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

تخصيص األسهم

سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل صحيح ومكتمل. وسيتم جمع كسور األسهم وإضافتها إلى األسهم المتبقية ومن ثم 
طرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي.

ستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح المحصل من بيع األسهم المتبقية، فيما ستوزع باقي متحصالت الطرح المتبقي بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات 
)أي ما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها الذين لم يكتتبوا كليا أو جزئيا في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور األسهم )فضال راجع القسم )12( »شروط وأحكام 

وتعليمات االكتتاب«(.

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

سيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارهااألحقية في األرباح

حقوق التصويت
إن جميع أسهم الشركة من فئة واحد، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماما لألسهم 
القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين )سواء العادية أو غير العادية( 

والتصويت فيه.

القيود المفروضة على تداول 
األسهم 

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

القيود المفروضة على تداول 
الحقوق

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق إال باستثناء المساهمين األجانب الذين ال يحق لهم شراء حقوق إضافية إال بموافقة الجهات المعنية.

األسهم التي سبق للُمصدر 
إدراجها

تم إدراج أسهم الشركة في السوق )ستون مليون وثالثمئة ألف )60,300,000( سهم وبقيمة إسمية قدرها عشرة )10( ريال للسهم الواحد( بتاريخ 1429/09/16هـ 
)الموافق 2008/09/16م(. 

عوامل المخاطرة

ينطوي االستثمار في أسهم حقوق األولوية على مخاطر معينة، ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى: )1( مخاطر تتعلق بأعمال الشركة، )2( مخاطر تتعلق بالسوق 
والقطاع و)3( مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة، وقد تمت استعراض هذه المخاطر في القسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، والذي يتوجب دراسته 

بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري في الحقوق أو األسهم الجديدة.
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إجمالي المتحصالت التي 
سبق الحصول عليها في 

آخر عملية إصدار أسهم 
اإلكتتاب وتحليلها ووصفها 

واستخداماتها

بلـغ إجمالـي المتحصـالت التـي حصلـت عليهـا الشـركة فـي آخـر عمليـة إصـدار أسهم اإلكتتاب بتاريـخ 1429/07/13هـ الموافق 2008/07/16م مبلـغ723,600,000 
ريـال سـعودي.

حيـث قامـت الشـركة بزيـادة رأس مالهـا من 603,000,000 ريـال سعودي إلـى 1,206,000,000 ريـال سـعودي عـن طريـق إصـدار أسـهم اإلكتتاب بعـدد 60,300,000 
سـهم جديد وقيمـة اسـمية )10( ريـاالت للسهم وتم اإلكتتاب بسعر 12 ريال للسهم )10 رياالت قيمة اسمية و 2 كعالوة إصدار( وتمثل بمجملها 50% من رأس مال 

كيمانول بعد الطرح ،، وقد تم استخدام متحصالت االكتتاب بما يلي:

نسبة اإلنفاق الفعلي 
لإلنفاق المخطط له

اإلستخدام الفعلي
)ريال سعودي(

المبلغ المعلن 
)ريال سعودي(

الوصف م

%100 603,000,000 603,000,000 تمويل جزء من حزمة مشاريع الشركة * 1

%100 32,000,000 32,000,000 تسديد تكاليف اإلكتتاب 2

%100 88,600,000 88,600,000 تسديد جزء من القروض والتسهيالت القائمة  3

%100 723,600,000 723,600,000 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

* مشروع توسعة مشاريع الفورمالدهيد، ميثايل أمين، وثاني ميثايل فورماميد، نتا إريثريتول، الميثانول، البنية التحتية، مصروفات ما قبل اإلنتاج ومخصص طوارئ، لمزيد من 

التفاصيل، فضال راجع قسم 6 »استخدام متحصالت الطرح«.

شروط االكتتاب في أسهم 
حقوق األولوية

يجب على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب باألسهم الجديدة استيفاء شروط االكتتاب ذات الصلة. ولالطالع على شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب 
يرجى مراجعة القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«.

تنويه: ينبغي دراسة قسم »إشعار مهم« في الصفحة )أ( والقسم )2( »عوامل المخاطرة« من نشرة اإلصدار هذه بعناية تامة قبل اتخاذ أّي قرار استثماري في الحقوق أو األسهم الجديدة.
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التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب 

التاريخالجدول الزمني

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

ً
وتحديد تاريخ األحقية والمساهمين المستحقين علما

هم المساهمون المقيدون في سجل الشركة وال يتم تقييدهم إال بعد يومين من تاريخ 
االنعقاد

••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(

فترة التداول 
تبدأ فترة التداول يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وتستمر حتى نهاية يوم •• ••/••/••••هـ 
)الموافق ••/••/••••م( ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولية - سواء كانوا مستثمرين 

مقيدين أو مستثمرين جدد - القيام بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب
تبدأ فترة االكتتاب يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وتستمر حتى نهاية يوم •• ••/••/••••هـ 

)الموافق ••/••/••••م( ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولية - سواء كانوا مستثمرين 
مقيدين أو مستثمرين جدد - ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

تنتهي فترة االكتتاب وينتهي استقبال طلبات االكتتاب بانتهاء يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(تاريخ انتهاء فترة االكتتاب

فترة الطرح المتبقي
 من يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وتستمر إلى الساعة الخامسة 

ً
تبدأ الساعة العاشرة صباحا

مساًء من يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(اإلشعار بالتخصيص النهائي 

دفع مبالغ التعويض )إن وجدت( لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا في 
االكتتاب كليا أو جزئيا ومستحقي كسور األسهم

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(

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

موقع تداول

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



ك

تواريخ اإلعالنات املهمة

تاريخ اإلعالنالُمعلناإلعالن

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركةإعالن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركةإعالن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(تداولإعالن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(إيداعإعالن إضافة حقوق األولوية لشركة كيمائيات الميثانول

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركةإعالن تحديد فترة تداول الحقوق و فترة االكتتاب

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركةإعالن عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركةإعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق و فترة االكتتاب

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

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركة

اإلعالن عن:

نتائج االكتتاب 	

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

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركة

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركةإعالن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(إيداعإعالن بإيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركةإعالن توزيع مبالغ التعويض )إن وجدت(

تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول )www.tadawul.com.sa( وذلك بالتنسيق مع شركة مركز 
إيداع األوراق المالية )إيداع( لتحديد تاريخ إيداع الحقوق و األسهم.

كما تجدر اإلشارة بأنه في حال نشر إعالن يتعلق بالطرح في جريدة محلية بعد نشر نشرة اإلصدار يجب أن يتضمن اإلعالن ما يلي: 1( اسم الُمصدر ورقم سجله التجاري و 2( 
األوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها و 3( العناوين واألماكن التي يمكن الجمهور الحصول فيها على نشرة اإلصدار و 4( تاريخ نشر 
 المتالك األوراق المالية شرائها أو االكتتاب فيها و 6( اسم مدير االكتتاب ومتعهد التغطية )إن وجد( 

ً
 أو طرحا

ً
نشرة اإلصدار و 5( بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوة

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

ً
هذا اإلعالن، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة

على أّي جزء منه«.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 

يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو مستثمرين جدد. وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة 
باألشخاص المستحقين فإن أية أسهم متبقية لم يكتتب بها من قبل األشخاص المستحقين سوف تطرح على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي، 
ويتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات االكتتاب من خالل الوسائل والخدمات التي يوفرها الوسيط للمستثمرين، وذلك بشرط 

أن يكون للشخص المستحق حساب استثماري لدى أحد الوسطاء الذي يقدمون هذه الخدمات.

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

أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب لالكتتاب في األسهم الجديدة كليا أو جزئيا، في حالة عدم استيفائه ألي من 
شروط أو متطلبات االكتتاب. وال يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه ويمثل طلب االكتتاب عند تقديمه عقدا ملزما بين الشركة والمساهم المستحق.



ل

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية 

ماهي حقوق األولوية؟

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

العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد، وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

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

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

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

ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

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

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

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

ما هو معامل األحقية؟

هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير 
العادية. ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. وعليه فإن معامل األحقية هو )0.712( حق تقريبا لكل سهم )1( واحد مملوك 
للمساهم المقيد في تاريخ األحقية. ووفقا لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك ألف )1,000( سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له سبعمائة واثني عشر )712( حق مقابل ما يملكه 

من أسهم.

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

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

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر إغالق سهم 
الشركة في اليوم السابق خمسة عشر )15( ريال سعودي، وسعر الطرح عشرة )10( رياالت سعودية، فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون خمسة )5( رياالت سعودية.

من هو المساهم المقيد؟

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

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

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

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

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

كيف تتم عملية االكتتاب؟

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

أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

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



م

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

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك ألف )1,000( سهم في الشركة على النحو 
التالي: ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ( و مائتا )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع سبعمائة وإثنا عشر )712( حق على اعتبار أن لكل سهم )0.712( 

حق تقريبا. عليه فسيتم إيداع خمسمائة وتسعة وستون )569( حق في محفظة )أ( مائة وإثنان وأربعون )142( حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

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

 تداولها مرة أخرى؟
ً
 إضافية

ً
هل يحق لمن اشترى حقوقا

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

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

نعم، بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

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

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

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

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

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

في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم احتساب قيمة التعويض )إن وجد( 
لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب. علما أن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

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

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟ 

ال، ال يمكن ذلك.

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

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



ن

مساعدة إضافية: 

في حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني: investorrelations@chemanol.com وألسباب قانونية، سوف يكون بمقدور الشركة فقط 
تقديم المعلومات الواردة في هذا النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية 

أو االستثمارية.

ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام االكتتاب، فضال راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب« وبقية المعلومات الواردة في هذه النشرة.



س

ملخص املعلومات الرئيسية 

 ألنه ملخص، فإنه ال يشتمل على كل المعلومات التي قد تهم المساهمين وغيرهم من عامة 
ً
يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات األساسية الواردة في هذه النشرة. ونظرا

المستثمرين من المؤسسات واألفراد. ويتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو األسهم الجديدة.

نبذة عن الرشكة 

شركة كيمائيات الميثانول )»كيمانول« أو »الشركة«( شركة مساهمة سعودية، تم تأسيسها كشركة ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم )2055001870( و تاريـخ 
1409/12/28هـ )الموافق 1989/08/01م( ثم تحولت إلى شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم )ق/286( وتاريخ 1428/11/04هـ )الموافق 2007/11/14م(، 
وبتاريخ 1441/09/20هـ )الموافق 2020/05/13م( وافقت الجمعية العمومية غيرالعادية للشركة على نقل المركزالرئي�سي للشركة من مدينة الدمام إلى مدينة الجبيل الصناعية 

في المملكة العربية السعودية. 

ملخص أنشطة الرشكة

تتلخص األغراض الرئيسة للشركة وفقا لنظامها األسا�سي في إنتاج وتسويق المواد التالية ومشتقاتها:

سائل الفورمالدهيد وسائل اليوريافورمالدهيد أو أي خليط منهما بتركيزات مختلفة أ. 

بارافورمالدهيدب. 

راتنجات الفورمالدهيد سائلة وبودرة ج. 

هيكساميثيلين تترامين )هيكسامين( د. 

راتينجات فينول الفورمالدهيده. 

محسنات الخرسانات ومشتقاتها و. 

الميثانول ومشتقاتهز. 

أول أكسيد الكربون ح. 

أول وثاني وثالث مثايل أمين ومشتقاته ط. 

ثاني مثايل فورماميدي. 

ثاني مثايل الكربون ك. 

بينتا أريثريتول ل. 

فورمات الصوديوم م. 

اسيتالدهيدن. 

األمونيا س. 

المنتجات البيتروكيماوية المتخصصة ع. 

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة و بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

هيكل رأس مال الرشكة

تم إدراج أسهم الشركة في السوق )بعدد ستين مليون وثالثمائة ألف )60,300,000( سهم وبقيمة إسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد( بتاريخ بتاريخ 1429/07/13هـ 
)الموافق 2008/07/16م(. كما وقد قامت الشركة بتخفيض رأس مالها بتاريخ ••/••/1442هـ )الموافق ••/••/2021م( من مليار ومئتان وستة مليون )1,206,000,000( ريال 
سعودي إلى ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية آالف وستمائة وثالثون )674,508,630( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من مائة وعشرون 
مليون وستمائة ألف )120,600,000( سهم إلى سبعة وستون مليون وأربعمائة وخمسون ألف وثمانمائة وثالثة وستون )67,450,863( سهم عن طريق إلغاء ثالثة وخمسون مليون 

ومائة وتسعة وأربعون ألف ومائة وسبعة وثالثون )53,149,137( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )44.07%(، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل )2.269( سهم.

رؤية الرشكة 

تتطلع شركة كيمانول لتصبح شركة بتروكيماويات متخصصة ورائدة في مجال انتاج المنتجات الكيميائية المتخصصة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

رسالة الرشكة 

االستفادة القصوى من الموارد المتاحة داخل وخارج المملكة العربية السعودية لتصنيع منتجات متخصصة عالية القيمة وأن تصبح الموزع االكبر لهذه المنتجات حول العالم 
وبأسعار تنافسية.



ع

اسرتاتيجية الرشكة 

 ضمن استراتيجيتها على استكشاف الحلول المناسبة لتحقيق االستغالل األمثل ألصولها ومواردها البشرية والمالية. وذلك من خالل دراسة الفرص 
ً
 واسعا

ً
تولي الشركة اهتماما

المتاحة لزيادة الدخل، وضمان تحقيق متطلبات التشغيل اآلمن لمصانعها. باإلضافة إلى زيادة حصتها السوقية في مختلف األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية مما يؤدي إلى 
زيادة العائدات وتنمية حقوق مساهميها. 

 على االستدامة من خالل تعزيز موقعها الريادي في مجال المنتجات 
ً
تتمحور خطة الشركة االستراتيجية حول تطوير أعمالها الحالية واستكشاف آفاق استثمارية جديدة أكثر قدرة

 عن الدخول في شراكات مع أصحاب 
ً
الكيميائية المتخصصة من مشتقات الميثانول والمشتقات من مصادر أخرى، والبحث عن شراكات استراتيجية داخل وخارج المملكة فضال

التقنيات المتطورة إلنتاج المزيد من المنتجات التحويلية المتخصصة ذات القيمة المضافة. وهو مادفع بإدارة الشركة إلى تطوير استراتيجيتها والبحث عن أوجه نمو جديدة 
 MDEA-	Amines( واألمينات المتخصصة DMDS	 - )Methanol	Derivatives( تتمحور بشكل رئي�سي حول استكشاف مواد كيميائية متخصصة مثل مشتقات الميثانول
 مع رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف 

ً
Speciality(، وذلك بهدف تنويع قاعدة منتجاتها وتحقيق اكبر قدر من االستفادة من مشتقات منتج الميثانول الذي تتميز به الشركة تماشيا

بشكل رئي�سي تنويع منتجات قطاع البتروكيماويات ودعم الصناعة الوطنية.

وقد حصلت الشركة بتاريخ 01 مارس 2020م على موافقة وزارة الطاقة بتخصيص اللقيم الالزم لتوسعة مصنع الميثانول لزيادة إنتاجيته السنوية بحوالي 100 ألف طن، وتحقيق 
 مع رؤية المملكة 

ً
أهداف برنامج كفاءة الطاقة. وستستخدم هذه الزيادة كلقيم إلنشاء المصانع التوسعية للشركة والتي تشمل مصنع DMDS، ومصنع MDEA وذلك تماشيا

2030. وتعتبر هذه المصانع األولى من نوعها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، وستسخدم منتجاتها في قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية األخرى 
مثل المستحضرات الطبية والمنتجات المستخدمة في االنتاج الزراعي. 

وفي سبيل تحقيق الشركة لخططها االستراتيجية وتعزيز مركزها المالي، قام مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/02/24هـ الموافق 2020/10/11م بإصدار توصيته للجمعية العامة غير 
العادية بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 27% كما في نتائج الربع الثاني للعام 2020م ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية بقيمة أربعمائة وثمانون )480( مليون 
 
ً
 ماليا

ً
ريال سعودى وذلك بهدف اطفاء الخسائر المتراكمة للشركة و تعزيز مركزها المالي خالل المرحلة المقبلة، كما تم تعيين شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال( مستشارا

للطرح.

 وبعد اعالن نتائج الربع الثالث للعام المالي 2020م وصلت الخسائر المتراكمة إلى 44.07% من راس المال وهو مادفع مجلس اإلدارة بتاريخ بتاريخ 1442/03/22هـ الموافق 
2020/11/08م إلى اتخاذ القرار بتعديل توصيته بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية لتتناسب مع حجم الخسائر المتراكمة كما في 
القوائم المالية بتاريخ 2020/09/30م. وبتاريخ 1442/05/13هــ الموافق 2020/12/28م تقدمت الشركة إلى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة 

وملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح اسهم حقوق األولوية إلى هيئة السوق المالية.

نواحي القوة وامليزات التنافسية للرشكة 

 وموثوقية على المستوى العالمي. 	
ً
واحدة من أفضل الشركات المنتجة للميثانول والفورمالدهايد وأكثر تكامال

واحدة من أكبر منتجي الفورمالدهايد في موقع واحد على مستوى العالم. 	

تكاليف استثمار منخفضة مع فترات معقولة السترداد المبالغ المستثمرة. 	

تملك 22 وحدة النتاج منتجات متنوعة من الميثانول والفورمالدهايد ومشتقاتها. 	

 اعلى المعايير الدولية. 	
ً
، بدون تدفقات مضرة للبيئة، يعمل على مدار الساعة مطبقا

ً
تملك مصنع آلي بالكامل يوفر عمليات انتاج نظيفة بيئيا

تتمتع كيمانول بميزة تنافسية داخل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة في انتاج المنتجات البتروكيماوية المتخصصة المشتقة من  	
الميثانول، حيث أن اللقيم األسا�سي لتلك المنتجات وهو الميثانول يتم انتاجه داخل مصانع الشركة، وهو مايعني ترشيد نفقات االنتاج مقارنة بالمصانع االخرى العاملة 

في نفس القطاع، وبالتالي يعد محفز رئي�سي النتاج بعض المنتجات الكيماوية المتخصصة المشتقة من الميثانول، وهذا مايعزز من قوتها التنافسية في هذا المجال.

 في هذا القطاع، حيث كانت كيمانول من الشركات الرائدة على مستودى دول مجلس التعاوتن  	
ً
كما تتمتع الشركة بما لها من خبرة تشغيلية وفنية تزيد عن ثالثون عاما

الخليجي في انتاج الفورمالدهايد باإلضافة إلى حصتها السوقية المتميزة حيث تمتلك الشركة شبكة تسويق و توزيع راسخة تصل من من خاللها إلى قاعدة عمالء في حوالي 
أكثر من 52 دولة، وهذا مايساعد الشركة في تطوير استراتيجيتها بشكل دوري لتتوائم مع متطلبات وتوجهات السوق واستكشاف منتجات جديدة وفرص اعمال اضافية 

يكون لها مردود ايجابي على أداء الشركة.



ف

مقدمة عن السوق 

 بعد فترة الركود التي سادت األسواق خالل جائجة كورونا، ال سيما وأن االسعار الحالية مماثلة ألسعار ما 
ُ
 ملحوظا

ً
يشهد الطلب العالمي على منتجات الميثانول ومشتقاتها تحسنا

قبل الجائحة بسبب إعادة فتح االسواق العالمية وعودة االنشطة التجارية خصوصا مع أنباء اكتشاف لقاح لفيروس كورونا. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب على الميثانول 
خالل السنوات القادمة بنسبة 4.8% سنويا وهو ما يمثل حوالي 4 مليون طن إضافي كل عام.1

وتعود أهم أسباب ارتفاع الطلب على الميثانول إلى العوامل التالية:

IHS Markit 1
United Nations 2

The International Maritime Organization 3
ICIS	–	Independent Commodity Intelligence Services 4

International Monetary Fund 5
IHS Markit 6

نمو الطلب على الميثانول ومشتقاتها مرتبط مباشرة بالتعداد السكاني العالمي والذي من المتوقع ان ينمو بنسبة 2%2-1 	

 بنمو مطرد إلستخدامات واعدة مثل الطاقة البديلة  	
ً
األنظمة والتشريعات الدولية والتي تعمل على تقليل االنبعاثات وذلك بإستخدام طاقة بديلة مثل الميثانول مدعوما

للسفن التجارية حيث اعلنت المنظمة البحرية الدولية )Organization	Maritime	International	The( أنها وضعت هدفا بتقليل االنبعاثات الناتجة عن استخدام 
النفط الثقيل في السفن التجارية بنسبة 50% بحلول عام 2050م. كما أعلنت الصين في عام 2019م أنها عازمة على انتاج محركات تعمل بإستخدام الميثانول بطاقة 

3.
ً
انتاجية تصل إلى 500 ألف سيارة سنويا

قيام المشاريع الحكومية العمالقة مثل نيوم والقدية والبحر األحمر و آماال وغيرها من المشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030 والتي سترفع الطلب على منتجات عديدة  	
مثل سائل فورمالدهيد النفثالين الكبريتي و محلول الفورمالدهيد المائي والتي من المتوقع أن يزداد النمو السنوي لها بنسبة 2.5% و 3.4% على التوالي.

القيود على انتاج الميثانول بإستخدام الفحم في الصين مما يقلل االنتاج المحلي في الصين ويرفع الطلب على استيراد الميثانول.4 	

إرتفاع الناتج المحلي في معظم دول العالم للعام 2021م وهو مؤشر لتطور الحركة التجارية مع تحسن مستوى المعيشة، ووفقا لصندوق النقد الدولي من المتوقع أن  	
يكون معدل النمو العالمي بنسبة 5.4% ونمو الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.1% ونمو الناتج المحلي للهند ثاني أكبر االسواق لمنتجات شركة كيمانول 

بنسبة %8.8.5

وبشكل عام شهد قطاع البتروكيماويات بنهاية العام 2020م نمو بنسبة 34% مقارنة مع مستويات بداية العام6 )بداية انتشار فيروس كورونا المستجد( كما استمرت أسواق 
 بنسبة 30% مقارنة بالربع الرابع من العام السابق، كما سجلت 

ً
البتروكيماويات في النمو خالل الربع األول من عام 2021م فقد سجلت أسعار المبيعات لشركة كيمانول ارتفاعا

 في حجم مبيعاتها خالل الربع األول من عام 2021م بحوالي 22.5% مقارنة بالربع األول من عام 2020م.
ً
الشركة نموا

ملخص عوامل املخاطرة

يوجد عدد من المخاطر التي تتعلق بإصدار أسهم حقوق األولوية، وهي تتلخص فيما يلي:

مخاطر تتعلق بأعمال الشركة 	

مخاطر تتعلق بالسوق والقطاع 	

مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة 	



ص

ملخص املعلومات املالية

إن ملخص المعلومات المالية للشركة الواردة أدناه كما في وللسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وكما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 ديسمبر 
2020م تم استخراجها من القوائم المالية، نبغي ينبغي قراءة ملخص المعلومات المالية باإلقتران مع المعلومات المقدمة في قسم »عوامل المخاطرة« وقسم »مناقشة اإلدارة 

وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها« والقوائم المالية وغير ذلك من البيانات المالية الواردة في أي جزء آخر من هذه النشرة.

فترة التسعة أشهر المنتهية في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر قائمة المركز المالي
30 سيبتمبر 2020م  2019م2018م2017مألف ريال سعودي

الموجودات

525,395463,847344,587308,378الموجودات المتداولة

1,731,6731,656,8811,598,4501,377,825الموجودات غير المتداولة

2,2٥7,0682,120,7281,943,0381,686,203إجمالي الموجودات

المطلوبات

281,331253,235228,456489,622المطلوبات المتداولة

880,320726,445660,769405,104المطلوبات غير المتداولة

1,161,6٥1979,680889,22٥894,72٥إجمالي المطلوبات

1,09٥,4171,141,0481,0٥3,813791,477إجمالي حقوق الملكية

2,2٥7,0682,120,7281,943,0381,686,203إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

المصدر: القوائم المالية 

فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبرقائمة الدخل

2020م2019م2019م2018م2017مآلف ريال سعودي

683,215701,613527,240419,028351,075اإليرادات بالصافي 

)355,886()349,397()467,781()506,041()550,155(تكلفة اإليرادات 

)157,099(----خسائر االنخفاض في القيمة

)161,909(133,060195,57159,45969,631مجمل )الخسارة( الربح

)256,723()36,952()78,168(55,300)22,700(صافي الربح )خسارة( السنة قبل الزكاة

)262,335()41,252()84,076(46,154)27,700(صافي الربح )الخسارة(

المصدر: القوائم المالية

فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر قائمة التدفق النقدي

2020م2019م2019م2018م2017مألف ريال سعودي

)19,470(69,094163,61782,04279,350صافي النقد )الصادر من( الوارد من األنشطة التشغيلية

)32,659()79,925(25,944)112,126()49,840(صافي النقد الصادر من األنشطة اإلستثمارية 

)863()64,718()114,723()172,769(-صافي النقد الصادر من األنشطة التمويلية

)٥2,991()6٥,293()6,737()121,278(19,2٥٥صافي التغير في النقد وما يماثله

221,847241,102119,824119,824113,086نقد وما يماثله في بداية الفترة

241,102119,824113,086٥4,٥3160,09٥نقد وما يماثله في نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية



ق

مؤشرات األداء الرئيسية
وحدة 
العرض

فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

ألف ريال سعودي
2020م2019م2019م2018م2017م

)16.2%()22.4%()24.9%(2.7%7.4%%نسبه نمو اإليرادات 

)2.18()0.34()0.70(0.38)0.23(#ربحية )خسارة( السهم

8.3%)7.8%(8.2%6.1%6.1%%المصاريف العمومية واإلدارية كنسبة من اإليرادات

)46.1%(16.6%11.3%27.9%19.5%%هامش إجمالي )الخسارة( الربح

)65.9%()2.0%()7.7%(13.4%3.0%%هامش الربح )الخسارة( التشغيلي

)73.1%()8.8%()14.8%(7.9%)3.3%(%هامش صافي )الخسارة( الربح

)33.1%()3.8%()8.0%(4.0%)2.5%(%العائد على حقوق الملكية

X1.87 1.83 1.51 2.050.63الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة

X 1.97 2.28 2.42 2.213.40الموجودات غير المتداولة / المطلوبات غير المتداولة

X 1.06 0.86 0.84 0.851.13المطلوبات / حقوق الملكية

)15.6%()2.0%()4.3%(2.2%)1.2%(%العائد على األصول

X0.94 0.740.720.740.97الدين إلى إجمالي حقوق المكلية

X 1٫94 2٫16 2٫19 2٫171٫88إجمالي الموجودات / إجمالي المطلوبات

المصدر: معلومات اإلدارة 
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التعريفات والمصطلحات - 	

التعريفالمصطلح

»الشركة« أو »كيمانول« أو »المصدر«
شركة كيمائيات الميثانول، شركة مساهمة عامة سعودية تم قيدها بالسجل التجاري في مدينة الجبيل بموجب شهادة رقم )2050057828( بتاريخ 
1428/11/04هـ )الموافق 2007/11/14م(، وبتاريخ 1441/09/20هـ )الموافق 2020/05/13م( وافقت الجمعية العمومية غيرالعادية للشركة على 

نقل المركزالرئي�سي للشركة من مدينة الدمام إلى مدينة الجبيل الصناعية.

شركة كيمائيات الميثانول )يشار إليهم مجتمعين بإسم »الشركة«(.المجموعة

مستشارو الشركة الموضحة أسماؤهم على الصفحتين )د، هـ(.المستشارون

إدارة الشركة.اإلدارة

مجلس إدارة الشركة والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج(.المجلس أو مجلس اإلدارة

المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة، و هم: شركة محمد جالل وأوالده المحدودة و الذي يملك )5.00%(. كبار المساهمين

األطراف ذوي العالقة

يقصد بهم:

تابعي الشركة. 	.1

المساهمين الكبار في الشركة. 	.2

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للشركة. 	.3

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الشركة. 	.4

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة. 	.5

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

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

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

كبار التنفيذيين
 )وحده أو مع آخرين( من قبل الجهاز اإلداري للشركة أو من قبل عضو في الجهاز اإلداري للشركة بمهام إشراف و إدارة، و 

ً
أي شخص طبيعي يكون مكلفا

تكون مرجعيته إلى أي من اآلتي بيانهم: )1( الجهاز اإلداري مباشرة و )2( عضو في الجهاز اإلداري و )3( الرئيس التنفيذي. 

مجموعة األفراد الذين بتخذون القرارات االستراتيجية للشركة، و يعد مجلس إدارة الشركة المساهمة الجهاز اإلداري لها.الجهاز اإلداري 

أحد الطرق المستخدمة لحساب معدل النمو في بند معين خالل فترة زمنية محددة.معدل النمو السنوي المركب

النظام األسا�سي للشركة.النظام األسا�سي

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
هيئة سعودية تأسست بأمر ملكي عام 1395هـ )1975م( تعنى بتخطيط وتشجيع االستثمار، وتطوير وإدارة مدن صناعة البتروكيماويات والصناعات 
كثيفة االستخدام للطاقة، من خالل التركيز والتكامل مع العمالء والمستثمرين والموظفين والمجتمع وبقية الشركاء، تشمل مدينتي الجبيل وينبع 

الصناعيتين ومدينة رأس الخير ومدينة جازان االقتصادية.

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.هيئة السوق المالية أو الهيئة

نظام الشركات
نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( والذي 
دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1437/07/25هـ )الموافق2016/05/02م( والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/79( وتاريخ 1439/07/25هـ )الموافق 

2018/04/11م(.

السوق المالية السعودية )تداول(. سوق األسهم

المساهمون المؤسسون للشركة.المساهمون المؤسسون

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة

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

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

مجلس التعاون لدول الخليج العربي.مجلس التعاون الخليجي

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية.الناتج المحلي

حكومة المملكة العربية السعودية. الحكومة

الئحة حوكمة الشركات 
الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )8-16-2017( وتاريخ 1438/05/16هـ 
)الموافق 2017/02/13م( بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 وتاريخ 1437/1/28هـ )الموافق 2015/11/10م( والمعدلة 
بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-7-2021( وتاريخ 1442/06/1هـ )الموافق 2021/01/14م( و أي تعديالت تليها حتى تاريخ نشر نشرة اإلصدار.

المملكة العربية السعودية.المملكة أو السعودية

الحقوق أو حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة عند الموافقة على الزيادة في رأس المال. وهو حق مكتسب لجميع 
المساهمين المقيدين، ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد من األسهم الجديدة بسعر الطرح. ويتم إيداع الحقوق بعد انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس مال. وستظهر هذه الحقوق في حسابات المساهمين. المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية. 

وسيتم إبالغ المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/08/01م(.نظام السوق المالية
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قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/4/9هـ 
)الموافق 2017/12/27م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 

)1-7-2021( وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(.

قواعد اإلدراج
بتاريخ   2017-123-3 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  عليها  والموافق  )تداول(  السعودية  المالية  السوق  عن  الصادرة  اإلدراج  قواعد 
1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( و المعدلة بموجب قراره رقم )1-104-2019( بتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 2019/09/30م( والمعدلة 

بموجب قرار رقم )1-22-2021( بتاريخ 1442/07/12هـ )الموافق 2021/02/24م(. 

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

شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار.مدير االكتتاب

صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح.صافي متحصالت الطرح

10 رياالت سعودية لكل سهم.سعر الطرح/االكتتاب

48,000,000 سهم عادي. أسهم مطروحة لالكتتاب

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

الفترة التي تبدأ من يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( إلى يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.فترة الطرح 

طرح أية أسهم متبقية غير مكتتب فيها من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.الطرح المتبقي

فترة الطرح المتبقي

وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�سي 
)ويشار إليهم بـ »المؤسسات االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح المتبقي«(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها 
 يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وحتى الساعة 

ً
لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداء من الساعة العاشرة صباحا

الخامسة مساءا من يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( )»فترة الطرح المتبقي«(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية 
ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم 

نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

جميع حملة حقوق األولوية سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.األشخاص المستحقون

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

يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

الشخص الطبيعي.الشخص

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

الريال السعوديـ ـ العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال

الريال السعودي و التي يتم عرض القوائم المالية الموحدة بها.العملة الوظيفية

العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية.دوالر أمريكي

هي العملة الموحدة لدول االتحاد األوروبي.اليورو

العملة الرسمية للمملكة المتحدة.الجنيه االسترليني )الباوند(

العملة الرسمية لإلمارات المتحدة.الدرهم اإلماراتي

العملة الرسمية لمملكة البحرين.الدينار البحريني

مالك أو حامل األسهم اعتبارا من أي وقت محدد.المساهم

األسهم العادية للشركة والبالغ عددها ثمانية وأربعون مليون )48,000,000( سهم بقيمة اسمية عشرة )10( رياالت للسهم الواحد. األسهم

شركة الوساطة المالية أو وساطة 
كابيتال

شركة الوساطة المالية وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية بترخيص رقم )37-08125( والذي يجيز لها التعامل 
بصفة أصيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب والحفظ في األوراق المالية. 

شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار 
شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية بترخيص رقم )37-07082( والذي يجيز لها 

التعامل بصفة أصيل,ووكيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب والمشورة والحفظ في األوراق المالية. 

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

تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:

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

صناديق االستثمار العامة المؤسسة في المملكة المطروحة طرحا عاما إضافة إلى الصناديق الخاصة والتي تستثمر في األوراق المالية المدرجة  	-2
في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح له ذلك، مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق 

االستثمار. 

األشخاص المرخص لهم في التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع التزام متطلبات الكفاية المالية. 	-3

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

أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، آخذا باالعتبار ضوابط استثمار الشركات  	-5
المدرجة في األوراق المالية، على أن ال تؤدي مشاركة الشركة إلى أي تعارض في المصالح.

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

المستثمرون األجانب المؤهلون. 	-7

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

الهيئة السعودية للمحاسبين 
)SOCPA(

.)SOCPA( الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 )IFRS( المعايير الدولية للتقرير المالي
المعايير الدولية للتقرير المالي التي تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية، وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين.

السنة المالية للشركة والتي تبدأ من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة مالية.السنة المالية

القوائم المالية لألعوام 2017م و2018م و2019م و المعلومات المالية األولية الموجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2020م.القوائم المالية

القوائم المالية لعام 2017م
القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م )مع بيانات مقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م( 
 للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة عن الهيئة 

ً
الُمعّدة وفقا

السعودية للمحاسبين القانونيين

القوائم المالية لعام 2018م
القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م )مع بيانات مقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م( 
 للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة عن الهيئة 

ً
الُمعّدة وفقا

السعودية للمحاسبين القانونيين

القوائم المالية لعام 2019م
القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مع بيانات مقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م( 
 للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة عن الهيئة 

ً
الُمعّدة وفقا

السعودية للمحاسبين القانونيين

المعلومات المالية األولية الموجزة 
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين 

في 30 سبتمبر 2020م

المعلومات المالية األولية الموجزة للشركة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2020م )غير مراجعة( )مع بيانات مقارنة لفترتي 
 لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34.

ً
الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2019م( الُمعّدة وفقا

المعيار المحاسبي الدولي رقم 34 »التقارير المالية األولية« المعتمد في المملكة. العربية السعودية.المعيار المحاسبي الدولي رقم 34

شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون، مراجع الحسابات الخارجي المستقل للشركة.مراجع الحسابات

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية )تم تعديل مسمى »وزارة التجارة واالستثمار« لتصبح »وزارة التجارة«(.وزارة التجارة 

أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب.المكتتب

نظام آلي لبيع وشراء األسهم السعودية. تداول

صندوق التنمية الصناعية السعودي.الصندوق الصناعي 

القوى العاملة المستأجرة من شركات تزويد األيدي العاملة المحلية عن طريق نظام أجير.القوى العاملة الخارجية

)VAT( ضريبة القيمة المضافة

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي 
بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في 
المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة )5%(، وقد قررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 
5% إلى 15% و ذلك ابتداء من شهر يوليو 2020م، وقد تم استثناء عدد من المنتجات منها )األغذية األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية 

والتعليم(.

شركة الوساطة المالية.متعهد التغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة والمتعهد بالتغطية.اتفاقية التعهد بالتغطية 
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التعريفالمصطلح

Methanol ميثانول

الميثانول هو أبسط أشكال المنتجات الكحولية في مجموعة الكيماويات العضوية، وهو سائل شفاف عديم اللون يذوب في الماء مع سهولة التحلل 
، وهو من العناصر الكيميائية األساسية متعددة االستخدامات، ويدخل في إنتاج آالف المنتجات التي تمس حياتنا اليومية مثل مواد البناء، 

ً
بيولوجيا

والرغاوي، والراتنجات، وصناعة البالستيك، والدهانات، والبوليستر، ومجموعة عريضة من المنتجات الصحية والصيدالنية. كما يعتبر وقود نظيف 
، ويتم استغالل الجزء األكبر منه في إنتاج الفورمالدهايد الذي يتم تحويله بدوره إلى راتنجات، ومواد الصقة، ومواد 

ً
قابل لالحتراق والتحلل بيولوجيا

بالستيكية مختلفة، كما يدخل في إنتاج حمض الخليك الذي تعتمد عليه بصورة أساسية صناعة ألياف البوليستر والمواد البالستيكية )بولي ايثيلين 
تيريفثاليت(.

SNF محسنات الخرسانة
نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي /سائل/ بودرة، نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي )محسنات الخرسانة( عبارة عن بوليمرات مكثفة، ويستخدم بصورة 
رئيسية كعامل مخفض لكمية المياه في الخرسانة ويسمى كذلك الملدنات الكيميائية. وهو يضفي على الخرسانة قوة وأداء عالي، كما يساعد في الحفاظ 

على نسبة قليلة من المياه في الخرسانة دون التأثير على متانتها ومرونتها، وكذلك يتميز بكونه عامل جيد في عملية توزيع الخرسانة.

DMF داي ميثيل الفورماميد

يتميز داي ميثيل الفورماميد بأنه سائل عديم اللون/ ذو لون أصفر باهت مع رائحة أمينية الذعة، كما يتميز بخاصية امتصاص الرطوبة لذا يتعين تجنب 
تعريضه المباشر للجو. وهو مذيب عضوي متعدد االستخدامات كما يعرف بأنه مذيب شامل، وهو قابل لالمتزاج في الماء والكثير من المذيبات األخرى 
التي يتم استخدامها في العديد من التطبيقات الصناعية، يستخدم داي ميثيل الفورماميد في الصناعات الكيميائية كمادة مذيبة أو وسيطة أو مضافة 

على سبيل المثال في إنتاج األدوية، واأللياف اإلصطناعية، والراتنجات، والمواد الكيميائية الزراعية، مجال البتروكيماويات.

DMA داي ميثيل أمين

داي ميثيل أمين عبارة عن أمينات ألكيلية ثانوية وتنتج بصورة مشتركة مع مونو ميثيل أمين وتراي ميثيل أمين، وهو من العناصر الكيميائية األساسية 
متعددة االستخدامات ويدخل في إنتاج مجموعة عريضة من المواد الكيميائية الهامة التي تستخدم في العديد من التطبيقات على سبيل المثال 
المذيبات، والمستحضرات الصيدالنية، والمواد الكيميائية الزراعية، والجزيئات المتجمعة، والمواد المخفضة للتوتر السطحي، والمواد الكيميائية 
المستخلصة من المطاط، وحفازات البولي يوريثان..الخ.. على سبيل المثال داي ميثيل فورماميد، وداي ميثيل إيثوالمين، وداي ميثيل اسيتاميد، وداي 

ثيوكاربامات، وداي ميثيل هيدروكلوريد.

MONO-PENTA البنتا أريثريتول
البنتا أريثريتول )درجة البنتا - مونو( عبارة عن مسحوق بودرة بلوري أبيض، كحولي يحتوي على أربعة عناصر من الهيدروكسيل، ويوفر خصائص 
 PETN لطبيعة تكوين مجموعة الهيدروكسيل وكثافتها العالية. يستخدم البنتا أريثريتول في إنتاج راتنجات األلكيد، وصناعة متفجرات الـ 

ً
مميزة نسبة

)رابع نترات خما�سي األريثريتول(، وبنتا أريثريتول )بترين(، ونورمسترول، ورباعي أكريل البينتا أريثريتول )الروابط العرضية المستخدمة في البوليمرات(.

راتنجات الفورمالدهيد
UF -، MF-، & MUF-Resins

راتنجات اليوريا فورمالدهايد هي إحدى أهم راتنجات التصلب الحراري األمينية، ويتم إنتاجها من تفاعل اليوريا مع الفورمالدهايد بدرجات مختلفة 
 عن 

ً
ل على ما سواها من الراتنجات بسبب تفاعلها العالي وأدائها الجيد في تصنيع المنتجات النهائية، فضال  على االستخدام النهائي. وهي تفضَّ

ً
اعتمادا

. تستخدم راتنجات اليوريا فورمالدهايد في تصنيع مواد اللصق، ومواد التشطيبات، وقوالب الصب، وتستخدم كمادة 
ً
أسعارها المنخفضة نسبيا

الصقة مع األلواح الحبيبية واأللواح الليفية متوسطة الكثافة )الخشب الصناعيMDF(، راتنجات ميالمين الفورمالدهايد هي إحدى أهم راتنجات 
 على االستخدام النهائي. راتنجات اليوريا 

ً
التصلب الحراري األمينية، ويتم إنتاجها من تفاعل الميالمين مع الفورمالدهايد بدرجات مختلفة اعتمادا

فورمالدهايد عبارة عن مبلمرات تكثيف ناتجة من تفاعل الفورمالدهايد مع اليوريا والميالمين. وتتميز هذه الراتنجات باحتوائها على كمية كبيرة من 
الماء وبمقاومتها للظروف المناخية مما يجعلها مناسبة لالستخدام في صناعة ألواح الديكور الخارجي في األجواء التي تسود فيها الرطوبة. كما تمنح هذه 
. تتميز هذه الراتنجات 

ً
الراتنجات ألواح الديكور خصائص متانة مميزة مما يجعل أسعارها منافسة بالمقارنة مع تكاليف المواد الخام المرتفعة نسبيا

 في إنتاج المواد المستخدمة في قطاع اإلنشاءات.
ً
بكونها الراتنجات األكثر استخداما

 Sodium فورمات الصوديوم
Formate

فورمات الصوديوم عبارة عن ملح الصوديوم المستخلص من حمض الفورميك، وتأتي في شكل مسحوق بودرة بلوري أبيض يمكن استخدامها كمنتج 
نهائي، أو كلقيم أو كمادة وسيطة إلنتاج منتجات كيميائية أخرى.

HMTالهيكسامين

الهيكسامين من مشتقات الفورمالدهايد، وهو مادة حبيبية بيضاء تنتج من تفاعل األمونيا مع الفورمالدهايد، ويتميز بخاصية اذوبان عالية في الماء 
والمذيبات القطبية العضوية، يستخدم الهيكساميثيلين تترامين في إنتاج المركبات الكيميائية األخرى مثل البالستيك، واألدوية، والمواد المضافة 
في الصناعات المطاطية. ويوفر الهيكسامين مجموعة من المزايا للمنتجين مثل التوصيل بين الروابط العرضية )ومنع تسرب المياه(، وكبديل 

للفورمالدهايد عندما يستخدم في بيئة حمضية مائية.

PARA البارافورمالدهيد

البارافورمالدهايد هو أحد بوليمرات الفورمالدهيد، حيث يمكن استخدامه في نفس مجاالت استخدام محلول الفورمالدهايد المائي. وتتمثل الميزة 
الرئيسية الستخدام البارافورمالدهايد في أنه يمكن تحويله إلى تركيزات مختلفة حسب الحاجة مثل التركيز العالي لتصنيع الراتنجات ذات المحتوى 
 ،)MF و ،UF،	MUF الصلب. ويستخدم البارافورمالدهايد بصورة رئيسية في تصنيع أنواع مختلفة من الراتنجات مثل الراتنجات األمينية )راتنجات

والراتنجات الفينولية.

الخسائر المتراكمة

 إليها نتائج الشركة المرحلة من فترات سابقة و التي تمثل في مجموعها خسارة، و التي تظهر كبند مستقل ضمن حقوق 
ً
نتائج الشركة للفترة الحالية مضافا

المساهمين في قائمة المركز المالي. بتاريخ 2020/09/30م بلغت الخسائر المتراكمة 531,491,370 ريال سعودي و التي تعادل 44.07% من رأس مال 
الشركة البالغ 1,206,000,000 مليون ريال سعودي.

الرصيد الظاهر كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي.رأس المال

اللجوء إلى المحاكم أو اللجان القضائية و شبه القضائية للوصول إلى تسوية نزاع.التقا�سي

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات 
المالية األجنبية المؤهلة في األوراق 

المالية المدرجة

وهي قواعد خاصة بتنظيم االستثمار باألوراق المالية من قبل أشخاص غير سعوديين مقيمين خارج المملكة. الصادرة عن مجلس هيئة السوق 
المالية بموجب القرار )1-42-2015( وتاريخ 1436/07/15هـ )الموافق 2015/05/04م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )3-65-2019( وتاريخ 

1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م(.

اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات 
المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت 

خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر من 
رأس مالها

)الموافق  1435/01/15هـ  وتاريخ   )2013-48-4( القرار  بموجب  الهيئة  مجلس  عن  صادرة  المتراكمة  الخسائر  ذات  بالشركات  خاصة  قواعد 
2013/11/18م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )1-77-2018( وتاريخ 1439/11/5هـ )الموافق 2018/07/18م(.
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عوامل المخاطرة - 	

باإلضافة إلى المعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة، يتوجب على كل من يرغب باالستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها نشرة اإلصدار 
 بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل كافة المخاطر التي يمكن أن 

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

تواجهها الشركة، بل من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة ألعضاء مجلس اإلدارة في الوقت الحالي، أو قد يعتبرها أعضاء مجلس اإلدارة ة جوهرية، أو أنها قد ال تعيق 
عملياتها. و قد يتأثر نشاط الشركة و مركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطر 

المشار إليها أدناه.

كما يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة، بحسب علمهم واعتقادهم، بعدم وجود أي مخاطر جوهرية من الممكن أن يؤثر عدم ذكرها على قرار المساهمين والمستثمرين المحتملين، 
 سوى للمستثمرين القادرين على تقييم 

ً
وتكون معلومة لديهم حتى تاريخ هذه النشرة غير ما تم اإلفصاح عنه ضمن هذا القسم. ال يكون االستثمار في األسهم المطروحة مناسبا

مخاطر ومزايا ذلك االستثمار والذين يملكون موارد كافية لتحمل أية خسارة قد تنجم عن ذلك االستثمار، وينبغي على المستثمر المحتمل الذي لديه أي شكوك بشأن قرار االستثمار 
في الشركة أن يستعين بمستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق المالية للحصول على المشورة المناسبة بشأن االستثمار في األسهم المطروحة.

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

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

النشرة.

المخاطر المتعلقة بالشركة  2-1

2-1-1 )Covid-19( المخاطر المتعلقة بتأثير جائحة كورونا
إجتاح فيروس كورونا )Covid-19( العالم خالل عام 2020م، وبدأ في اإلنتشار في معظم دول العالم. ومع تف�سي الفيروس قامت العديد من دول العالم بإتخاذ إجراءات إحترازية 
للحد من إنتشاره السريع. وكانت حكومة المملكة العربية السعودية سباقة في إتخاذ عدة إجراءات إحترازية لمنع إنتشار الفيروس، وعليه تأثرت معظم األنشطة في المملكة العربية 
السعودية ودول العالم بتلك التدابير اإلحترازية على سبيل المثال ال الحصر: اإلغالق الجزئي والكامل، والحجر الصحي، وتقييد السفر أو منعه، وصعوبة التنقل، وإصابات الموظفين 
 على حركة التجارة العالمية بشكل عام، وبسبب ذلك تاثر حجم مبيعات الشركة ألغلب دول 

ً
بفيروس كورونا، وما تبعه من ركود االقتصاد العالمي في مختلف القطاعات أثر سلبا

العالم باإلضافة إلى انخفاض أسعار العديد من منتجات الشركة الرئيسية خالل تلك الفترة، حيث إنخفضت قيمة مبيعات الشركه بنسبة 6% مقارنة مع العام السابق، كما 
 على أعمال ونتائج الشركة. خالل الربع الثالث بدأت أسعار المنتجات في تحسن 

ً
إنخفض متوسط أسعار بيع منتجات الشركه بنسبة 17% مقارنة مع العام السابق، وهو ما أثر سلبا

 في التعافي بعد االتجاه إلى رفع القيود على حركة التجارة بين الدول. ال شـيء يضمـن مدى إستمرار 
ً
 للتحسن االقتصادي الذي بدأ تدريجيا

ً
باالضافة إلى زيادة الطلب وذلك انعكاسا

 على أعمال 
ً
الجائحة وتأثيرها. وقد يتطلب األمر تطبيق المزيد من اإلجراءات اإلحترازية، وبالتالي إذا طرأ أي أمر من شأنه التأثير على استمراية أعمال الشركة فإن ذلك سيؤثر سلبا

الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بتركز اإليرادات  2-1-2
تمثل مبيعات المنتجات الرئيسية للشركة مانسبته )84%( و)85%( و )85%( و)77%( من إجمالي اإليرادات كما في 2017م و 2018م و 2019م والفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م 
على التوالي، )لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية رقم )3-7-1( »منتجات الشركة والطاقة اإلنتاجية ونسبتها من المبيعات« من القسم )3( »خلفية عن الشركة 

وطبيعة أعمالها« من هذه النشرة ويوضح الجدول التالي إيرادات المنتجات الرئيسية للشركة.

30 سبتمبر 2020م 2019م 2018م 2017م المنتج

%37 %33 %32 %33 داي ميثيل الفورماميد

%09 %17 %18 %16 البنتا أريثريتول

%11 %15 %15 %13 الفورمالدهايد 

%14 %13 %14 %10 الميثانول

%6 %7 %6 %12 نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي / سائل

قد يتغير الطلب على منتجات الشركة الرئيسية نتيجة لتغير العرض والطلب والمنافسة على هذه بيع هذه المنتجات، إن انخفاض الطلب على منتجات الشركة الرئيسية سيكون 
له تأثير سلبي على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
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المخاطر المتعلقة بالتغير في أسعار منتجات الشركة 2-1-3
تتكون مبيعات الشركة بشكل رئي�سي من مبيعات داي ميثيل الفورماميد و البنتا أرثيتول ونفثالين الفورمالدهايد المركز والميثانول واليوريا فورمالدهايد. تتغير أسعار منتجات 
الشركة نتيجة لتغير العرض والطلب والمنافسة على هذه المنتجات، إن انخفاض األسعار السوقية لمنتجات الشركة سيكون له تأثير سلبي على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

ويوضح الجدول التالي متوسط أسعارالمنتجات الرئيسية للشركة.كما في 2017م و 2018م و 2019م والفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م على التوالي.

متوسط سعر البيع لمنتجات الشركة الرئيسية بالدوالر )للطن المتري(
المنتجات 

سبتمبر 2020م 2019م 2018م 2017م

750 717  850 795 داي ميثيل الفورماميد

1262 1621 1699 1605 البنتا أريثريتول

203 252 297 269 الفورمالدهايد 

159 238 356 276 الميثانول

292 329 381 296 نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي / سائل

المخاطر المتعلقة بتصدير منتجات الشركة 2-1-4
بلغت صادرات الشركة إلى خارج المملكة العربية السعودية حوالي مانسبته )77%( و)79%( و)79%( و)75%( من إجمالي المبيعات لألعوام 2017م و2018م و2019م والفترة 
 من الهند، اإلمارات، الكويت، بنغالدش، اليابان، كوريا الجنوبية، باكستان، تايوان، 

ً
صدر لها منتجات الشركه كال

ُ
المنتهية في 30 سبتمبر 2020م على التوالي. وتشمل الدول التى ت

 بأن أي تغير في قوانين هذه الدول أو أي دولة أخرى تصدر إليها الشركة أو أي تغير في األنظمة واللوائح المحلية في المملكة العربية السعودية 
ً
كينيا، سنغافورة، نيجيريا، وأمريكا، علما

بشأن تصدير منتجات الشركة سيؤثر على مقدرة الشركة على توفير منتجاتها لعمالئها في تلك الدول وبالتالي رفع تكلفة منتجاتها والتأثير على هوامش صافي الربح مما سيكون له تأثري 
سلبي وجوهري على أعمال الشركة المستقبلية ونتائجها المالية وتوقعاتها ووضعها المالي. 

المخاطر المتعلقة بتركز مبيعات الشركة على دول جنوب شرق آسيا 2-1-5
تمثل المبيعات إلى دول جنوب شرق آسيا والتى تشمل الهند، بنغالدش، باكستان، سنغافورة، ماليزيا، أندونيسيا، فييتنام، سريالنكا، الفلبين، ونيبال مانسبته )35%( و)%40( 
و)43%( و)39%( من إجمالي المبيعات لألعوام 2017م و2018م و2019م والفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م على التوالي )لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية 
رقم )3-7-2( »التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة« من القسم )3( »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها« من هذه النشرة. إن أي تغير في قوانين هذه المنطقة / الدول أو أي دولة 
أخرى تصدر إليها الشركة أو أي تغير في األنظمة واللوائح المحلية في المملكة العربية السعودية بشأن تصدير منتجات الشركة لهذه المنطقة / الدول سيؤثر على مقدرة الشركة على 
توفير منتجاتها لعمالئها في تلك الدول وبالتالي خسارة عمالئها في هذه المنطقة / الدول مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على إيرادات و أعمال الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها 

ووضعها المالي.

المخاطر المتعلقة بتوفرالمواد الخام الرئيسية وتغير أسعارها 2-1-6
تعتبر مادة اليوريا )التي يتم توريدها من شركة سابك(، ومادة األمونيا )التي يتم توريدها من شركة سابك(، ومادة الصودا الكاوية )التي يتم توريدها من شركة سابك(، ومادة 
النفثالين )التي يتم توريدها من السوق العالمي(، ومادة اإليثانول )التي يم توريدها من السوق العالمي( المواد الخام الرئيسية للشركة وتمثل تلك المواد مانسبتة )95%( من إجمالي 

إحتياجات الشركة من المواد الخام.

ويوضح الجدول التالي التغير في أسعار المواد الخام الرئيسية للشركة لألعوام 2017م و2018م و2019م والفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م.

متوسط السعر المرجح لمواد الخام الرئيسية بالدوالر )للطن المتري(
المواد

سبتمبر 2020م 2019م 2018م 2017م

202 244 252 236 مادة اليوريا

230 257 317 271 مادة األمونيا

133 165 275 245 مادة الصودا الكاوية

551 627 739 554 مادة النفثالين

649 661 726 731 مادة اإليثانول

تعتمد الشركة بشكل أسا�سي على توفر تلك المواد، وقد تتأثر عملياتها بشكل مباشر وسلبي في حال حدوث أي تأخير في تلك اإلمدادات أو أي تغير في شروط توفيرها او إنقطاعها. 
كما أن تغير أسعار المواد الخام الرئيسية المستخدمة في اإلنتاج بالشركة سوف يؤثر في نتائج عمليات الشركة، فقد تتأثر ربحية الشركة بارتفاع أسعار المواد الخام إذا لم تنجح 
الشركة في رفع أسعار بيع منتجاتها أو تغطية العجز عن طريق خفض التكاليف التشغيلية االخرى مما سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
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المخاطر المتعلقة بتوفر المرافق وتغير أسعارها 2-1-7
تعتمد عمليات تشغيل الشركة بشكل كبير على توفر المرافق )وهي في األساس المياه والكهرباء والغاز الطبيعي( بأسعار تنافسية وبكميات كبيرة جدا. لذا أي انقطاع أو تقليص لهذه 

اإلمدادات أو أي ارتفاع في أسعار المرافق من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على حجم اإلنتاج ودرجة الربحية من عمليات تشغيل الشركة.

تمارس الشركة انشطتها في بيئة محكومة بتشريعات وأنظمة محددة تتعلق بتحديد أسعار الغاز من آن آلخر، ومع زيادة أسعار الغاز من 0.75 دوالر ال 1.25 دوالر لكل مليون وحدة 
 على اعمال 

ً
 وجوهريا

ً
 نتائج الشركة المالية وتدفقاتها النقدية، لذا فأن أي زيادة مستقبلية على أسعار مواد الطاقة قد يؤثر سلبا

ً
حرارية بريطانية منذ عام 2016م، تأثرت سلبا

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ومشاريعها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على موردين رئيسيين 2-1-8
 من مواد اليوريا و األمونيا والصوديا الكاوية 

ً
تعتمد الشركة على توريد المواد الخام الرئيسية من موردين رئيسين، حيث تعتمد الشركة بشكل رئي�سي على شركة سابك لتوريد كال

 كما تعتمد الشركة على شركة أرامكو لتوريد الغاز الطبيعي من خالل عقد طويل األجل )لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة الفقرة 
ً
وذلك من خالل عقود دورية تجدد سنويا

الفرعية رقم )9-8( »العقود الجوهرية« من القسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(، 

 على عدد )6( موردين من 
ً
 من اليابان وأسبانيا والهند وألمانيا وهولندا لتوريد أكثر من )90%( مادة النفثالين، وتعتمد الشركة أيضا

ً
كما تعتمد الشركة على عدد )5( موردين من كال

 من الواليات المتحدة االمريكية و المملكة المتحدة واليابان وسنغافورة وباكستان لتوريد أكثر من )90%( مادة اإليثانول. 
ً
كال

إن الغاء اتفاقية التوريد او عدم التزام الشركة ببنود اإلتفاقيات او في حالة حصول تغيير في بنود أسعار او جودة المواد الموردة أو حصول انقطاع مفاجئ بالتوريد أو إذا أخفقت 
الشركة في المحافظة على عالقتها التعاقدية مع هؤالء الموردين ألي سبب قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أرباح الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة باالعتماد على العمالء الرئيسيين 2-1-9
إن عمالء الشركة الرئيسيين من قطاع البتروكيماويات وقد بلغت المبيعات إلى )3( عمالء رئيسيين )شركة هيلم »Helm«، وشركة بيرستورب »Perstorp«، وشركة سابك( مانسبته 
47% في عام 2017م، 46% في عام 2018م، 31% في عام 2019م، 20% في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و ذلك من إجمالي مبيعات الشركة. كما تقوم الشركة بتسويق 
منتجاتها باغتنام الفرص المتاحة وذلك بتقليص المبيعات للعمالء الرئيسين والبيع لعمالء آخرين متى ما إرتاءت أن العائد أكبر من تلك المبيعات. وعليه فإن حدوث أي خالف مع 

 على عملياتها بشكل جوهري و مركزها المالي و نتائجها التشغيلية. 
ً
العمالء الرئيسيين ألي سبب كان قد يؤدي إلى تأثر إيرادات و أرباح الشركة و سينعكس ذلك سلبا

المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على موافقة المقرضين على إعادة جدولة قروضهم 2-1-10
تعتمد خطة عمل الشركة على إعادة جدولة ديونها لتعزيز الوضع المالي والتشغيلي للشركة. وقد حصلت الشركة على موافقة صندوق التنمية الصناعية على إعادة جدولة رصيد 
 على إعادة جدولة تسهيالتها وقروضها مع الجهات الممولة األخرى. ولم 

ً
 في عام 2022م. كما تعمل الشركة حاليا

ً
القرض المتبقي والبالغ )245( مليون ريال ليكون السداد مستحقا
تحصل الشركة على موافقة تلك البنوك حتى تاريخ هذه النشرة. 

 
ً
إن عدم تمكن الشركة الحصول على موافقة الجهات الممولة على إعادة جدولة قروضها سيؤثر على توفر السيولة الالزمة ألعمال الشركة وخططها التوسعية وسينعكس سلبا

على نتائج عملياتها ووضعها المالي. 

المخاطر المتعلقة بارتفاع مديونية الشركة 2-1-11
بلغت الذمم المدينة التجارية للشركة مبلغ )144.38( مليون ريال و)138.04( مليون ريال و)80.16( مليون ريال و )112.77( مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 
2018م و31 ديسمبر 2019م و 30 سبتمبر من 2020م على التوالي. كما مثلت مديونية الشركة )13.1%( و)12.1%( و )7.6%( و)14.2%( من إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 
 حوالي )22%( و 

ُ
ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و 30 سبتمبر 2020م على التوالي. وتمثل الذمم المدينة التي مضت فترة إستحقاقها أكثر من )90( يوما

 
ً
)22%( و)5%( من إجمالي الذمم كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م 30 سبتمبر 2020م على التوالي إذا لم تتكمن الشركة من تخفيض مديونيتها فسوف يؤثر ذلك سلبا

على نتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر السيولة 2-1-12
تواجه الشركة مخاطر السيولة عندما تعجز عن توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن األنشطة التشغيلية والمطلوبات في الوقت المحدد. وقد بلغ معدل 
السيولة للشركة )1.87( مرة كما في ديسمبر 2017م، و)1.84( مرة كما في ديسبمر 2018م، و)1.51( مرة كما في ديسبمر 2019م، ,و )0.63( مرة كما في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 
 عن عدم مقدرة الشركة على بيع موجودات مالية 

ً
2020م وال يوجد ضمان على قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها في مواعيد اإلستحقاق ويكمن أن تنتج مخاطر السيولة أيضا

بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها، مما قد يؤثر على أداء التشغيلي للشركة وعلى وضعها المالي.

مخاطر تذبب أسعار الفائدة 2-1-13
أبرمت الشركة عدة تسهيالت بنكية بلغت قيمتها سبعمائة وخمسة وثالثون )735(مليون ريال سعودى كما في 30 سبتمبر 2020م، بمعدل فائدة متغير. إن ارتفاع معدالت األرباح 
 الحتسابه أو ما يعرف بـ »سايبور« )SIBOR(( والتي تستحق للجهات الممولة 

ً
سواء الثابتة أو المتغيرة )أي األرباح التي تتخذ من سعر اإلقتراض فيما بين البنوك السعودية أساسا

 على معدل ربحيتها ونتائجها المالية. والجدير بالذكر ان تكلفة التمويل 
ً
للشركة سوف تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل الذي تحتاجه الشركة في تمويل أعمالها، مما سوف يؤثر سلبا

للبنوك بلغت )44.53( مليون ريال، )41.95( مليون ريال، )39.80( مليون ريال، )24.96( مليون ريال، كما في 31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و 30 
سبتمبر من 2020م على التوالي، وتمثل ما نسبته )5.4%(، )4.9%(، )6.2%(، )5.8%(، من إيرادات الشركه كما في 31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و 

30 سبتمبر من 2020م على التوالي.
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مخاطر تذبذب أسعار صرف العمالت األجنبية 2-1-14
تمثل مخاطر أسعار صرف العمالت على الشركة عندما تربطها عالقات تجارية مع أطراف دولية منها التعامل معهم بعملتهم عند شراء اآلالت والمعدات والمواد منهم أوعند بيع 
منتجاتها في األسواق الخارجية. وتبيع الشركة منتجاتها بعملتي الريال السعودي والدوالر األمريكي وتمثل نسبة المبيعات التي تتم بعملة الدوالر األمريكي )77%( و)79%( و)%79( 
و)75%( من إجمالي المبيعات لألعوام 2017م و2018م و2019م والفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م على التوالي، ويتم شراء المواد األولية واآلالت والمعدات بعدد من العمالت 
التي تشمل الدوالر األمريكي واليورو والجنية اإلسترليني والدرهم اإلمارتي والدينار البحرني، وتمثل نسبة المشتريات التي تتم بعمالت أجنبية مانسبته )6%( من إجمالي المشتريات من 
إجمالي المشتريات للعام 2019م. لذلك فإن الشركة معرضة لمخاطر أسعار صرف العمالت االجنبية كما في حال لو قررت الدولة عدم ربط سعر الريال السعودي بالدوالر االمريكي 

 على األداء المالي للشركة.
ُ
وأن أية تذبذبات كبيرة غير متوقعة في أسعار الصرف سوف يؤثر سلبيا

المخاطر المتعلقة بجودة المنتجات 2-1-15
تعتمد جودة المنتجات على فعالية نظام مراقبة الجودة الذي بدوره يعتمد على عدد من العوامل منها تصميم النظام وبرنامج التدريب على ضبط الجودة وضمان إلتزام الموظفين 
 على سمعتها في السوق ولدى عمالئها وعزوفهم عن 

ً
بسياسات ومعايير ضبط الجودة. إن عدم تكمن الشركة من المحافظة على مستوى وجودة المنتجات التي تقدمها سيؤثر سلبا

 على أعمالها وعملياتها ووضعها المالي، كذلك في حال فقدان الشركة شهادات الجودة 
ً
التعامل معها، مما سيضعف من قدرتها على اإلحتفاظ بمزاياها التنافسية الذي سيؤثر سلبا

التي بحوزتها فإن ذلك سوف يؤثر على حجم الطلب على منتجات الشركة.

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على مواكبة التطورات التقنية 2-1-16
تستخدم الشركة تقنيات و نظم متطورة ومكلفة لتصنيع منتجاتها، ولمواكبة التطور في صناعة البتروكيماويات يجب إجراء تحسينات متكررة على المنتجات واستخدام التقنيات 
المتطورة. وال تضمن الشركة تعطل هذه األنظمة أو قدرتها على سرعة توفير التقنيات الجديدة و تطبيق األنظمة الخاصة بها على منتجاتها في الوقت والشكل المناسب كما أنها 
ستتكبد تكاليف عالية في هذا المجال مما سيؤثر على إنتاج المنتجات المطلوبة من عمالئها في المواعيد المحددة، وسيكون لذلك أثر سلبي على نتائج عملياتها و أدائها المالي 

والتشغيلي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر الحوادث غير المتوقعة 2-1-17
تتألف مصانع الشركة من عدة خطوط إنتاج وآالت وفي حال حدوث أي خلل أو عطل أو إنقطاع مفاجئ في عمل هذه الخطوط، فإن من شأن ذلك التأثير بصورة سلبية على إنتاج 

 على أعمال الشركة وتوقعاتها ونتائج عماليتها طيلة فترة توقف اإلنتاج.
ً
الشركة طيلة مدة الخلل أو العطل أو اإلنقطاع، وبالتالي التأثير سلبا

 سواء ألسباب فنية )كانقطاع 
ً
وعليه، فإن أعمال ونتائج الشركة تعتمد بشكل كامل على أعمال مصانعها واستمراريتها، وبالتالي فإذا ما طرأ أي أمر من شأنه التأثير على أعمالها سلبا

إمدادات الكهرباء أو الطاقة أو المياه( أو تعرضه ألي حادث أو طارئ يؤثر على استمرارية أعماله سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، أو أي من الكوارث الطبيعية )كالسيول( فإن ذلك 
سيؤثر بشكل جوهري على نتائج الشركة التشغيلية والمالية.

المخاطر المتعلقة بالحوافز المقدمة للمنشاءات الصناعية 2-1-18
إسـتفادت الشـركة مـن الخدمات للمنشـآت الصناعيـة التـي تقـع فـي الهيئة الملكية للجبيل وينبع ولتجهيـزات المرافق المناسبة لهـا مـن قبـل الهيئـة الملكية للجبيل وينبع وبتكلفـة 

أقـل مـن ناحيـة اإليجار السـنوي مقارنـة بتلـك التـي يتـم تقدميهـا للمنشـآت الصناعيـة خـارج المـدينة. 

وعلى الرغم من أن عقود إيجارات االرا�سي المستأجرة من قبل الهيئـة الملكية للجبيل وينبع تمتد لفترة )30( عام )لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية رقم )8-9( 
»العقود الجوهرية« من القسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(، إال أن يحق للهيئـة الملكية في للجبيل وينبع بإعادة تقييم سعر اإليجار للمتر المربع كل 10 سنوات، 

في عام 2005م تم إستئجار المتر المربع بريال واحد، وفي عام 2015م تم إعادة تقييم اإليجار ليصبح أربعة ريال ونص للمتر المربع.

 من 01 أكتوبر 
ً
كما إستفادت الشركة من قرار مجلس الوزراء رقم )74( وتاريخ )1441/01/25( من إعفاء المنشآت الصناعية من المقابل المالي لمدة خمس سنوات اعتبارا

 استفادت الشركة من برنامج دعم التوظيف »هدف« المدعوم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية. 
ً
2019م، وأيضا

ال شـيء يضمـن اسـتمرار هـذه الحوافز للمنشـآت الصناعيـة والتسـتطيع الشـركة أن تضمـن عـدم تأثيـر التغيـرات المسـتقبلية فـي هـذه الحوافز وقيمـة رسـوم الخدمـات والتـي سـتؤثر 
سـلبيا أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا ووضعهـا المالي. 

مخاطر مصادر االئتمان 2-1-19
تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بإلتزام مالي معين للطرف اآلخر. وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حاالت مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة 
مدينة من العمالء، وعلى الرغم من وجود ضمانات مقابل إلتزامات الغير مع الشركة على سبيل المثال وليس الحصر سندات ألمر وإعتمادات بنكية إال أن الشركة ال تضمن فشل 

أطراف أخرى دائنة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها.

 توقع قدرتهم المستقبلية باإللتزام بشكل دقيق. وفي حالة عدم التزام 
ً
ال تستطيع الشركة ضمان عدم فشل األطراف التي تتعامل معم في الوفاء بالتزاماتهم، وهي ال تستطيع أيضا

 وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها.
ً
الدائنين بسداد مستحقات الشركة، فسوف يؤثر ذلك سلبا
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مخاطر مصادر التمويل 2-1-20
تعتمد اإلحتياجات التمويلية للشركة على رأسمالها وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية والتمويل الذي تحصل عليه من الجهات والبنوك الممولة لها. ويوضح 

الجدول التالى حجم اإللتزامات ونسبتها مقابل األصول وحقوق الملكيه:

30 سبتمبر 2020م2019م2018م2017مالفترة

1,161,650,545979,680,188889,224,816894,725,493إجمالى اإللتزامات

1,095,417,3751,141,047,5681,053,812,764791,477,391إجمالى حقوق الملكيه

2,257,067,9202,120,727,7561,943,037,5801,686,202,884إجمــالى األصول

113%84.38%85.86%106%نسبة اإللتزامات إلى حقوق الملكيه

53.06%45.76%46.19%51.5%نسبة اإللتزامات إلى إجمالى األصول

 على تنفيذ أعمالها. 
ً
 وال تضمن الشركة الحصول على التمويل الالزم في الوقت المناسب بشروط مقبولة إن دعت حاجة الشركة لذلك مما سيؤثر سلبا

كما من الممكن أن تتحمل الشركة نفقات رأسمالية إلجراء أعمال صيانة وتحسين مستمر لموجوداتها ومعداتها وذلك إما بهدف اإللتزام بأي متطلبات قانونية أو تنظيمية جديدة 
تستوجب القيام بهذه األعمال، أو بهدف اإللتزام بمعايير جديدة تعتمدها إدارة الشركة في اإلنتاج.

 على تنفيذ مشاريعها وأداء 
ً
وفي حال عدم الحصول أو التأخير في تأمين هذا التمويل عند الحاجة، أو توفر التمويل ولكن بشروط غير مناسبة ألوضاع الشركة سوف يؤثر ذلك سلبا

الشركة المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بخسائر الشركة 2-1-21
قامت الشركة بتخفيض رأس المال من مليار و مئتان وستة مليون )1,206,000,000( ريال سعودي إلى ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية آالف وستمائة وثالثون 
)674,508,630( ريال سعودي، و بالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من )120,600,000( مائة وعشرون مليون وستمائة ألف سهم إلى )67,450,863( سبعة وستون مليون 
وأربعمائة وخمسون ألف وثمانمائة وثالثة وستون سهم عن طريق إلغاء )53,149,137( ثالثة وخمسون مليون ومائة وتسعة وأربعون ألف ومائة وسبعة وثالثون سهم، و بنسبة 
 و الجمعية العامة غير العادية 

ً
، و بمعدل تخفيض )2.269( سهم عن كل )1( أسهم، و ذلك بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة نظاما

ً
تخفيض قدرها )44.07%( تقريبا

المنعقدة بتاريخ ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(. وقد تم اإلعالن عن تخفيض رأس المال بتاريخ ••/••/2020م حيث قرر المساهمون تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 
 واثنان وأربعون )514,561,042( ريال سعودى، 

ً
 وخمسمائة وواحد وستون ألفا

ً
44.07%، وبلغت الخسائر المتراكمة كما في 2021/03/31م مبلغ خمسمائة وأربعة عشر مليونا

تمثل مانسبتة 42.67% من رأس المال. 

 على نتائج عملياتها ووضعها المالي.
ً
إن تكبد الشركة لخسائر إضافية في المستقبل سيؤثر على توفر السيولة الالزمة ألعمال الشركة وخططها التوسعية وسينعكس سلبا

مخاطر األعتماد على الموظفين الرئيسيين 2-1-22
تعتمد إدارة الشركة بشكل رئي�سي على الموظفين المؤهلين لشغل المناصب الرئيسية في الشركة و يمثلون 16% من إجمالي عدد الموظفين )12% سعوديين و 4% غير سعوديين(، 
كما تبلغ نسبة المواطنين السعوديين من العمالة64% على مستوى الشركة مقابل 36% من العمالة الوافدة كما في 1442/09/09ه )الموافق 2021/04/21م(، وال تضمن اإلدارة 
نجاح مساعيها باستقطاب أو وجذب مثل هؤالء الموظفين للعمل لدى الشركة واالحتفاظ بهم. وفي حال عدم استطاعة الشركة المحافظة عليهم وفقدانهم بسبب االستقالة في ظل 

المنافسة القوية في سوق العمل أو الفصل، فقد يؤثر ذلك على أعمالها ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ اإلستراتيجية 2-1-23
تعتمـد قـدرة الشـركة فـي زيـادة إيراداتهـا وتحسـين ربحيتهـا علـى مـدى التنفيـذ الفعال لخطط أعمالها وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح على سبيل المثال ال الحصر تحسين خطوط 

اإلنتاج الحالية أو التوسع في منتجات وأسواق جديدة.

إن قـدرة الشـركة علـى التوسـع فـي أعمالهـا فـي المسـتقبل تعتمـد علـى قدرتهـا علـى مواصلـة تنفيـذ وتحسـين نظـم المعلومـات التشـغيلية والماليـة واإلداريـة بكفـاءة وفـي الوقـت 
 على ذلك، فإن أي خطط توسع في األعمال تعتزم الشركة القيام بها في المستقبل سوف 

ً
المناسـب، وكذلـك علـى قدرتهـا علـى زيـادة قواهـا العاملـة وتدريبهـا وتحفيزهـا وإدارتها. عالوة

 للجدول 
ً
تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقا

الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة للمشروع أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع والتي قد تعود ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت 
تنفيذ هذه المشاريع أو خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك سيؤثر على الوضع التناف�سي للشركة، و بالتالي نتائج أعمالها وربحيتها.

وتخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الحالية لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرتها كاألوضاع اإلقتصادية والسياسية والتنظيمية، وليس هناك أي ضمانات بعدم 
حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل خطوط اإلنتاج أثناء عملية التوسع، أو بأن الموظفين الذين تعينهم الشركة أو النظم و اإلجراءات و الضوابط التي تعتمدها ستكون 
كافية لدعم النمو والتوسع المستقبلي وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح، و في حال إخفاق الشركة في تنفيذ أي جزء من استراتيجيتها ألي سبب من األسباب، فإن ذلك سيكون له تأثير 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها و مركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر المتعلقة باإلغراق 2-1-24
 وتتنوع استخدامتها على 

ً
 عاليا

ً
تقوم الشركة بتصنيع العديد من مشتقات الميثانول عالية الجودة ومن ضمنها منتج فورمالدهيد النفثالين الكبريتي )SNF( والذي يجد طلبا

 واسعا في السوق المحلي 
ً
 لصناعة البناء باإلضافة إلى المساهمة في إعداد مجموعة واسعة من أنواع الخرسانة، وهذا المنتج كان يلقى قبوال

ً
 اساسيا

ً
نطاق واسع حيث تعد مكونا

 لما تتميز الشركة من جودة منتجها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إال إنه منذ عام 2016م ازدادت 
ً
 في ايرادات الشركة نظرا

ً
 جوهريا

ً
والخليجي، وكان يمثل عامال

 على نتائج الشركة حيث انخفض حجم الكميات المباعة من 116,262 
ً
الواردات من منتج SNF من الصين إلى دول مجلس التعاون الخليجي ذات االسعار المتدنية، مما أثر سلبا

طن في عام 2016م إلى 47,275 طن في عام 2019م.
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 للنظام 
ً
وعليه فقد تقدمت الشركة منذ بداية عام 2017م بشكواها إلى األمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بغرض تحقيق الوقاية وفرض رسوم وقائية وذلك وفقا

الخليجي الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية والئحته التنفيذية وقانون منظمة التجارة العالمية ومازالت الشركة في إنتظار قرارات األمانة لعمل إجراءات 
وقائية للصناعة الوطنية حتى تاريخ إعداد هذه النشرة.

المخاطر المتعلقة بالمشاريع المستقبلية 2-1-25
تضمـن اسـتراتيجيات الشركة اإلستمرار فـي التوسـع فـي أعمالهـا، حيث تعمل الشركة على إنشاء مصنع ثناني ميثيل ثنائي الكبريتيد )DMDS( ومصنع ميثيل ثنائي اإليثانول امين 
)MDEA( ،ومن المتوقع بأن يبدأ التشغيل التجاري لهذين المصنعين خالل عام 2024م )تم اإلعالن عن المصنعين في موقع تداول بتاريخ 2 مارس 2020م )لمزيد من التفاصيل 
الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية رقم )3-3( »الرؤية والرسالة واالستراتيجية« من القسم )3( »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها« من هذه النشرة(. قد تواجـه الشركة تحديـات 
وعوائـق عديـدة - علـى سـبيل المثال ال الحصـر - التأخـر فـي إتمـام إنشـاء المصانع أو إنخفاض الطلب على منتجات المصانع المزمع إنشاءها. ممـا ال يعطـي أي ضمان أن توسع الشركة 
 وسيكون له القدرة على تحقيق اإليرادات وتغطية النفقات التشغيلية وغيرها من التكاليف ممـا يؤثـر بشـكل سـلبي علـى أعمـال الشركة 

ً
ودخولها في أنشطة جديدة سيحقق نجاحا

ونتائـج عملياتهـا وأدائهـا المالي وتوقعاتهـا المستقبلية. 

مخاطر فرض عقوبة الغرامة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل 2-1-26
 لشهادة التأمينات االجتماعية وتبين وجود فرق )19( موظف فيما بين بيانات الشركة الداخلية والتأمينات االجتماعية والسبب 

ً
بلغ اجمالي عدد الموظفين )441( موظف وفقا

يعود إلى إنتهاء العالقة العمالية، )ولمزيد من التفاصيل حول أعداد الموظفين العاملين لدى الشركة وفقا لبيانات الجهات الحكومية، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية )3-7-9(: 
»االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )»وزارة الموارد البشرية«(« من القسم )9( »المعلومات القانونية«(. لم تلتزم الشركة 
بنظام العمل والئحته التنفيذية من ناحية عدم مطابقة بيانات واعداد العمالة لدى مختلف الجهات الحكومية، وفي حال عدم التزام الشركة بما ذكر أعاله فقد تعتبر مخالفة 
لنظام العمل والئحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة بالعمل والعمال وسيعرض الشركة لعقوبة الغرامة مقدارها: )20( ألف ريال عن كل موظف مخالف وفق ما ورد في 
جدول المخالفات والعقوبات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم )178743( وتاريخ 1440/09/27 هـ)الموافق 2019/06/01م( األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها االجتماعية.

مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص و الشهادات والتصاريح الحكومية 2-1-27
يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها والمحافظة عليها. وتشمل هذه التراخيص على سبيل المثال ال 
الحصر: شهادة تسجيل الشركة الصادرة من وزارة التجارة، شهادات عضوية الغرفة التجارية، شهادات تسجيل العالمات التجارية، شهادات السعودة وشهادات الزكاة والدخل 
وشهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة والتأمينات االجتماعية )ولمزيد من التفاصيل حول التراخيص والشهادات التي حصلت عليها الشركة، الرجاء االطالع على الفقرة 

الفرعية )9-6(: »الموافقات والتراخيص الحكومية« من القسم )9( »المعلومات القانونية«(.

كما بتاريخ نشر هذه النشرة، لم تستخرج الشركة رخصة بلدية لمكتبها اإلداري، وأي مخالفة في هذا الشأن سُتعرض الشركة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها بالئحة 
الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية )الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 1422/08/06هـ( والتي حددت غرامات تتراوح ما بين )1,000( ألف ريال بحد أدنى 
 على عمليات الشركة ونتائج 

ً
إلى )5,000( خمسة آالف ريال بحد أق�سى، وقد يتم إغالق الموقع )المكاتب( باإلضافة إلى تعليق الخدمات االلكترونية لمكتب العمل مما يؤثر سلبا

 من قبل المؤجر. 
ً
عملياتها ومركزها المالي. وقد أفادت الشركة بأنها غير ملزمة باستحصال الرخصة حيث أنه تم استخراج رخصة للمبنى كامال

 لم تحصل الشركة على تراخيص األمن والسالمة من الدفاع المدني لمكتبها اإلداري، وأي مخالفة في هذا الشأن سُتعرض الشركة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة 
)30( من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 10( وتاريخ 10-5-1406هـ )الموافق 1986/01/21م( والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم )م/ 66( وتاريخ 10-02-

1424هـ )الموافق 2003/11/26م( التي تنص على فرض عقوبة على المخالف ألي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة ال تزيد على 
 عن كل مخالفة، كما سيؤدي عدم حصول الشركة على رخص الدفاع المدني إلى عدم تمكن الشركة من استخراج رخص 

ً
ستة أشهر، أو بغرامة ال تزيد على 30 ألف ريال أو بهما معا

بلدية جديدة أو تجديد الرخص الحالية وفي حال عدم قدرتها على استخراج تراخيص األمن والسالمة من الدفاع المدني قد يؤدي ذلك إلى إغالق المقر الرئي�سي للشركة حتى يتم 
 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وقد 

ً
استكمال االجراءات النظامية الستخراج تراخيص الدفاع المدني مما سيؤثر سلبا

 من قبل المؤجر.
ً
أفادت الشركة بأنها غير ملزمة باستحصال رخصة سالمة حيث أنه تم استخراج رخصة للمبنى كامال

كما قد تلزم الشركة المؤمنة بأن يوفر المؤمن له )الشركة( تصريح دفاع مدني ساري والمحافظة عليه كشرط لتأمين التغطية وحيث أن الشركة لم تستخرج تصريح دفاع مدني 
 على عمليات الشركة وعلى قدرتها 

ً
كما بتاريخ نشر هذه النشرة مما سيتؤدي إلى خسائر مادية لن تتمكن الشركة من تعويضها في حال حصول حادث حريق في مكاتبها مما سيؤثر سلبا

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

ً
في تحمل المبالغ الناتجة عن الخسائر إضافة

إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية و )ولمزيد من التفاصيل حول التراخيص والشهادات التي حصلت عليها الشركة، الرجاء االطالع على الفقرة 
والفرعية )9-6( »الموافقات والتراخيص الحكومية« من القسم )9( »المعلومات القانونية«( أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء أي من 
تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة، أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات اإلضافية التي قد 
طلب منها في المستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف والمنع من القيام بأعمالها كإغالق المقر الرئي�سي للشركة أو تجميد جزء أو جميع الخدمات التي تقدمها الجهات 

ُ
ت

 على نتائج عملياتها ووضعها المالي.
ً
الرقابية للشركة، مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية مما سيؤثر سلبا

مخاطر أخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم 2-1-28
لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية )الئحة تنظيم العمل( وتم عرضها على وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( ألخذ موافقتهم عليها وتم اعتمادها بتاريخ 

2016/06/01م. وتشمل الالئحة السياسات والضوابط الرقابية الداخلية ذات الصلة بالعمل والعمال.

وقد تم اطالع كافة منسوبي الشركة على الالئحة من خالل وضعها في مكان ظاهر من أماكن العمل. ولكن على الرغم من ذلك فإن الشركة ال تستطيع أن تضمن تالفي سوء سلوك 
 عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية 

ً
الموظفين أو أخطائهم كالغش واألخطاء المتعمدة واالختالس واالحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة

 على سمعة الشركة. لذا فإن 
ً
المطلوبة. وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية مما سوف يؤثر سلبا

الشركة ال تستطيع أن تضمن أن سوء سلوك موظفيها لن يؤدي إلى اإلضرار بشكل جوهري على وضعها المالي أو نتائج عملياتها.
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مخاطر فروقات في مبالغ الزكاة 2-1-29
الشركة كغيرها من المنشآت والشركات المسجلة والتي تعمل في المملكة ملزمة بتقديم اقراراتها الزكوية والضريبية خالل 120 يوم من انتهاء السنة المالية وذلك لغرض تجديد 
الشهادة التي تصدر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. تم تسجيل الشركة بصفتها مكلف بموجب الرقم الضريبي المميز )3004581673(، وقد حصلت على شهادة زكاة عن العام 
2019م عند تقديمها لإلقرار الزكوي حتى عام 2021م بالرقم )1110836854( وتاريخ 1441/08/03ه )الموافق 2020/03/27م( والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1442/09/18ه 

)الموافق 2021/04/30م(. 

لم تستلم الشركة الربوط الزكوية النهائية عن أعوام سابقة وقد أفادت الشركة بأنه خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل 
 للسنوات من 2014م إلى 2018م بمبلغ 8.2 مليون ريال سعودي، حيث قامت الشركة بسداد مبلغ 0.3 مليون ريال سعودي وتقدمت باستئناف إلى الهيئة على 

ً
 إضافيا

ً
 زكويا

ً
ربطا

المبلغ المتبقي بقيمة 7.9 مليون ريال سعودي، ولم يصدر قرار نهائي عن الهيئة كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه.

وحيث أن الربوط الزكوية عن هذه السنوات للشركة لم تصبح نهائية حتى اآلن، فإن هناك خطر بأن تكون الشركة ملزمة بدفع مبالغ للهيئة العامة للزكاة والدخل تزيد عما تم 
 على ربحية الشركة وأدائها.

ً
تخصيصه لتلك السنوات األمر الذي سيؤثر سلبا

المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية 2-1-30
لدى الشركة اتفاقيات تأمين شاملة وثيقة تأمين ممتلكات الممتلكات واآلالت والشحن البحري والمسؤولية العامة واألموال وأخطاء الموظفين القياديين وقد تم تعيين شركة 

مارش السعودية كوسيط ما بين الشركة وشركة والء للتأمين التعاوني.

من الممكن أن تتعرض الشركة أو أعمالها أو فروعها أو المنشآت الصناعية التابعة لها للعديد من الحوادث التي تخرج عن نطاق سيطرتها والتي يمكن أن تؤثر على سير أعمالها، 
، باإلضافة إلى ذلك 

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

فإن تكرار أحداث أخرى مختلفة مثل الحوادث المفاجئة وانقطاعات العمل أو األضرار المحتملة لمرافق الشركة وممتلكاتها ومعداتها الناجمة عن سوء األحوال أو الخطأ البشري 
أو التلوث أو النزاعات العمالية أو الكوارث الطبيعية جميعها أمور سوف تؤدي إلى تكبد الشركة لخسائر كبيرة.

وقد تتعرض في بعض الحاالت اللتزامات مالية اضافية ال تكون مشمولة في وثيقة التأمين وتتعلق بالملكية المتضررة، وبالمثل في حالة إجراء أي تقييم ضد الشركة بما يتجاوز أي 
تغطية تأمينية تحتفظ بها، فقد تتعرض موجوداتها للحجز أو المصادرة بموجب اإلجراءات القضائية المختلفة. وسيكون ألي من هذه الحوادث تأثير سلبي على األعمال المستقبلية 
للشركة ومنشآتها الصناعية التابعة وطاقتها اإلنتاجية وبالتالي ال تقدم الشركة ضمانات للمستثمرين بعدم وقوع أي من هذه األحداث التي يمكن أن ينتج عنها أضرار تؤدي إلى خسائر 
 على عمليات الشركة وعلى قدرتها في تحمل المبالغ الناتجة عن 

ً
 بسبب عدم وجود أي تغطية تأمينية مناسبة مما سيؤثر سلبا

ً
 أو كليا

ً
مادية لن تتمكن الشركة من تعويضها جزئيا

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

ً
الخسائر إضافة

قامت الشركة بالتأمين الطبي على موظفيها وأسرهم من خالل وثيقة الضمان الصحي بتاريخ 2020/07/01م والتي تنتهي في 2021/06/30م الموقعة مع الشركة التعاونية للتأمين 
التعاوني. ويتضمن عقد تأمين الشركة على مبالغ مقتطعة وعوامل مستثناة من التغطية التأمينية، باإلضافة إلى قيود أخرى تتعلق بالغطاء التأميني يتم التفاوض عليه مع شركات 
التأمين، كما تعتمد إمكانية حصول الشركة على التعويض المستحق لها من قبل شركة التأمين ذات العالقة على مالءتها المالية وقدرتها على الوفاء بقيمة هذا التعويض، لذا 
قد ال يغطي التأمين جميع الخسائر التي تكبدتها الشركة وال يتم إعطاء أي ضمان بأن لن تتكبد الشركة خسائر تتجاوز حدود وثائق التأمين أو خارج نطاق التغطية الواردة في هذه 
الوثائق. ومن الممكن أن تنشأ حاالت تتجاوز فيها قيمة المطالبة قيمة التأمين الذي تحتفظ به الشركة أو أن يتم رفض مطالبة التعويض المقدمة من قبل الشركة لشركة التأمين 
 على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي )لمزيد من المعلومات عن التغطية 

ً
ذات العالقة أو أن تطول فترة المطالبة والتعويض مما سيؤثر سلبيا

 راجع الفقرة الفرعية )9-11( »التأمين« من القسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.
ً
التأمينية، فضال

مخاطر التقاضي والدعاوي القانونية 2-1-31
إن الشركة قد تتعرض في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها، وال تضمن الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين أطراف أخرى تتعامل معهم كالموردين والموزعين 
وسواهم باإلضافة إلى النزاعات العمالية، مما قد يؤدي إلى رفع قضايا لدى الجهات القضائية المختصة. ونتيجة لذلك، قد تكون الشركة ُعرضة لمطالبات قضائية من هيئات 
ع نتائج تلك المطالبات في حال حدوثها، كما ال تضمن أال يكون لتلك المطالبات تأثير جوهري على أعمالها 

ُّ
وإدارات حكومية وتحقيقات. وبطبيعة الحال، ال يمكن للشركة توق

ووضعها المالي ونتائج عملياتها. كما أن الشركة ال تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية 
 على الشركة.

ً
لتلك الدعاوى أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات، وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا سوف تؤثر سلبا

كما بتاريخ نشر هذه النشرة، إن الشركة ليست طرفا في أي دعوى قضائية أو مطالبة أو تحكيم أو إجراءات إدارية مجتمعة أو منفردة قائمة أو من المحتمل إقامتها، من شأنها أن 
تؤثر جوهريا على أعمال الشركة أو وضعها المالي. 

مخاطر تعامالت األطراف ذات العالقة 2-1-32
قد تتعرض الشركة في سياق ممارستها ألعمالها إلى وجود تعامالت مع أطراف ذات عالقة يتم عرضها على الجمعية العامة دون إعطاء الحق للمساهمين الذين لهم مصلحة في تلك 
العقود بالتصويت عليها، وإقرار أعضاء مجلس اإلدارة بعدم منافسة أعمال الشركة والتعامل مع األطراف ذات العالقة بناء على أسس تنافسية. كما أنه في حال قرر أي عضو 
من أعضاء المجلس االنسحاب من الشركة فقد يتم إيقاف التعامالت مع الشركات ذات العالقة بتلك العضو أو قد يتم طلب تعديل شروط االتفاق أو التعامل بشروط ال تر�سي 

 على اعمال الشركة وبرحيتها. 
ً
الشركة مما سيضطرها الختيار شركات أخرى لتتعاقد معها وقد ال تحصل على نفس المعاملة منهم األمر الذي سيؤثر سلبا

وتجدر باإلشارة بأنه لم تقم الشركة بالتعامل مع أي من األطراف ذات عالقة عن العام 2018م و2019م وحتى تاريخ نشر هذه النشرة.

مخاطر حماية العالمة التجارية  2-1-33
 
ً
تعتمد قدرة الشركة وفروعها في تسويق منتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالماتها التجارية، والتي تدعم أعمالها ومركزها التناف�سي وتمنحها تميًزا واضحا

 راجع القسم الفرعي )9-10( »العالمات التجارية« من القسم 
ً
في السوق بين العمالء. وقد قامت الشركة بتسجيل عالمة تجارية باسم )كيمانول( ))لمزيد من التفاصيل فضال

)9( »المعلومات القانونية«((. إن أي إخالل بحقوق الملكية أو استخدام غير مشروع للعالمات التجارية للشركة سيؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة، ورفع دعاوى قضائية 
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ومطالبات أمام المحاكم المختصة لحماية هذه الحقوق. وهي عملية مكلفة وتحتاج إلى وقت وجهد كبير من قبل اإلدارة في متابعتها. وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية عالماتها 
 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

ً
 على قيمتها، مما ينعكس سلبا

ً
التجارية بشكل فعال عند تجديد شهادة التسجيل أو تتبع العالمات المشابهة، فإن ذلك سيؤثر سلبا

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر حماية بتطبيق الحوكمة 2-1-34
صدرت الئحة حوكمة الشركات بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )8- 16 - 2017( وتاريخ 1438/05/16ه )الموافق 2017/02/13م( بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم م/ 3 وتاريخ 1437/01/28ه، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )3- 57 - 2019( وتاريخ 1440/09/15ه )الموافق 2019/05/20م(، وتتضمن الالئحة 
 من تلك المضمنة في الالئحة السابقة، وتتضمن بنود الزامية حول تشكيل مجالس اإلدارة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، 

ً
المعدلة بنود الزامية وأحكام أكثر تفصيال

واجتماعاتها، وحقوق أعضائها وواجباتهم وأحكام تعالج حاالت تعارض المصالح بين أعضائها والشركة ولضمان وضوح العالقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، 
ومجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية من جهة أخرى، واهتمت كذلك بحقوق المساهمين في تلك الشركات، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات 

بشفافية بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه. 

وتجدر اإلشارة بأن الشركة ملتزمة بجميع المواد اإللزامية في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، )لمزيد من التفاصيل حول الحوكمة ومدى التزام الشركة، الرجاء االطالع 
على الفقرة الفرعية )9-7-8( »االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية« من القسم )9( »المعلومات القانونية«(.

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

مخاطر عدم االلتزام باتفاقيات التسهيالت االئتمانية والقروض  2-1-35
تعتمد الشركة على تسهيالت القروض لتمويل عملياتها وقد أبرمت الشركة اتفاقيات مع بنوك محلية وجهات تسليف أخرى لتقديم تسهيالت قصيرة و طويلة االجل. )لمزيد من 

 راجع الفقرة الفرعية )9-8-3( من القسم )9( »المعلومات القانونية«(. 
ً
التفاصيل عن القروض فضال

لم تلتزم الشركة ببعض شروط وأحكام اتفاقيات القروض حيث تتطلب أحكام اتفاقيات بعض القروض قصيرة وطويلة األجل الحفاظ على الوضع المالي في مستويات محددة، 
 للجهات الممولة عند حدوث أي تغير في السيطرة على الشركة أو في هيكل 

ً
 مسبقا

ً
حيث أنه تحتوي اتفاقيات التمويل المبرمة من قبل الشركة على أحكام تتطلب تقديم إخطارا

ملكية الشركة أو عند تعديل في رأس المال أو النظام األسا�سي للشركة وأحكام تتطلب الحصول على الموافقة المسبقة للجهات الممولة قبل وقوع أي من ذلك. كما بتاريخ نشر 
نشرة اإلصدار هذه، لم تلتزم الشركة في هذا الشأن باإلجراءات التعاقدية مع الجهات الممولة فيما يتعللق بعملية إعادة هيكلة رأس المال من خالل تخفيض رأس المال عن 
طريق شطب أسهم على أن يلي ذلك زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. كما تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة نسبة )44.7%( من رأس مالها يمثل مبلغ وقدره 
)531.49( مليون ريال سعودي وسيعتبر ذلك إخالل بتعهدات الشركة لناحية الحفاظ على النسب المحددة لمالءة الشركة المالية. وسيعطي ذلك الحق للجهات المقرضة بالزام 
الشركة بطلب سداد فوري لكافة المستحقات والبالغه سبعمائة وإثنان وثالثون )732( مليون ريال سعودى مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي. 

)لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية )9-8-3( »القروض والتسهيالت االئتمانية« من القسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.

هذا وتجدر باإلشارة بأنه بتاريخ 2020/10/20م قامت الشركة بإخطار بنك HSBC بعزمها على إعادة هيكلة رأس المال عن طريق تخفيض رأس المال ومن ثم زيادته، بعد الحصول 
على موافقة الجهات الرقابية وموافقة الجمعية العامة غير العادية، وقد قام البنك بإخطار بقية البنوك المقرضة المدرجة تحت االتفاقية. ولم تقم الشركة باخطار صندوق 

التنمية الصناعي حتى تاريخ نشر هذه النشرة.

المخاطر المرتبطة بعدم القيام بدراسة جدوى للمشاريع المستقبلية  2-1-36
تعتزم الشركة من خالل زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية موضوع هذه النشرة إلى تمويل رأس المال العامل وسداد جزء من القروض التجاريه وإعداد التصاميم 
 راجع القسم رقم )6( »إستخدام متحصال ت الطرح« من هذه النشرة(. لم تقم الشركة بإعداد دراسة جدوى للمشاريع المزمع 

ً
الهندسيه األوليه لتوسعة مصنع الميثانول,)فضال

إستخدام متحصالت الطرح بها، حيث ترى إدارة الشركة بأن هذه المشاريع هي مشاريع توسعية ألعمال الشركة الحالية، ومن الممكن أن يؤثر عدم وجود دراسة جدوى لتلك 
 على وضع الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية في حال أصبحت تلك المشاريع غير مجدية خالل فترة تنفيذها أو بعد اإلنتهاء منها والبدء في تشغيلها.

ً
المشاريع سلبا

المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع  2-2

المخاطر المتعلقة باألنظمة والمعايير البيئية لصناعة البيتروكيماويات 2-2-1
تتطلب أعمال الشركة المرتبطة بصناعة المنتجات البتروكيماوية وتسويقها على اختالف أنواعها االلتزام بالتشريعات و التعليمات الصادرة من الهيئة الملكية في الجبيل وينبع 
واألنظمة و التعليمات البيئية المطبقة في المملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة في سعيها للحد من هذه المخاطر، تقوم باتباع أعلى معايير السالمة واالمن الصناعي فيما 
يتعلق بتخزين ونقل المنتجات والمواد الخام، وفي سبيل ذلك تتولى الشركة تدريب العاملين بشكل مستمر في مجاالت السالمة واالمن الصناعي، إلى جانب قيامها بالتأمين على جميع 
أصولها وأعمالها. وااللتزام باألنظمة البيئية منها المعايير البيئية و الصحة و المهنية و سالمة المنشئات الصناعية و العاملين فيها. فعلى سبيل المثال يمكن أن ينتج عن عمليات 
الشركة عدد من مواد النفايات و المواد الملوثة المنبعثة التي يمكن أن تؤدي، في حال لم يتم السيطرة عليها و إدارتها بالشكل الصحيح إلى خطر تلوث بيئي مما سينتج عنه ضرر 

بالبيئة و صحة اإلنسان. 

إن عدم االلتزام و االمتثال الكامل بالتشريعات و األنظمة البيئية يمكن أن يؤدي إلى إغالق المنشئات الصناعية التابعة للشركة كما سوف يعرض الشركة إلى مخالفات أو غرامات 
 على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو تراخيصها، وسوف يؤثر ذلك على مقدرتها على مزاولة 

ً
أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها والتي ستؤثر سلبا

 على نتائجها المالية وربحيتها. 
ً
أعمالها، وبالتالي التأثير سلبا
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مخاطر سحب التراخيص 2-2-2
تخضع أنشطة الشركة ألنظمة الهيئة الهيئة الملكية في الجبيل وينبع و وزارة الصناعة و وزارة الطاقة وتقع ضمن نطاق الهيئة الهيئة الملكية في الجبيل وينبع والشركة ملتزمة بتلك 
األنظمة حتى تاريخ هذه النشرة. وقد تتغير األنظمة و القوانين المعمول بها من وقت آلخر، وال تستطيع الشركة أن تضمن عدم تأثير التغيرات المستقبلية في هذه األنظمة والقوانين 

 على عملها. في حال عدم تمكن الشركة من االلتزام بهذه األنظمة.
ً
سلبيا

المخاطر السياسية 2-2-3
 على اقتصاد المملكة، وبالتالي على قدرة عمالء الشركة على تجديد عالقتهم معها، وعدم قدرتها على 

ً
إن األوضاع السياسية المتوترة في الشرق األوسط وأفريقيا قد تؤثر سلبا

الحصول على عمالء جدد، وبالتالي التأثير بشكل سلبي على إيراداتها وأرباحها ونتائج عملياتها. ومن شأن هذه المخاطر أن يكون لها أثر سلبي على أسواق المال وبالتالي ستؤدي إلى تأثير 
سلبي جوهري على سعر سهم الشركة وخسارة المستثمر كامل أو جزء من قيمة استثماره. وقد بلغت مبيعات الشركة إلى الشرق األوسط وأفريقيا مانسبته )18%( و)21%( و)%21( 

و)20%( من إجمالي المبيعات لألعوام 2017م و2018م و2019م والفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م على التوالي.

 مخاطر المنافسة 2-2-4
تعمل الشركة في بيئة تنافسية وتواجه منافسة قوية وال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعال مع الشركات األخرى في السوق. باإلضافة إلى ذلك، تؤثر 
 على 

ً
سياسات تسعير مناف�سي الشركة على أدائها المالي، وعالوة على ذلك، فإن الزيادة في العرض على المنتجات التي تصنعها بالمقارنة مع الطلب عليها سيؤدي إلى الضغط سلبا

 على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي بشكل عام.
ً
أسعارها، وبالتالي التأثير سلبا

تعتمد قدرة الشركة التنافسية على تمييز منتجات الشركة عن المنتجات األخرى المعروضة في السوق، وذلك من خالل توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة.

وفي حال قام المنافسين الحاليين أو المحتملين بتقديم منتجات ذات جودة أعلى أو ذات أسعار تنافسية أفضل من تلك التي تقدمها الشركة فال تضمن الشركة مواكبتها وتكيفها 
بشكل سريع مع اتجاهات الصناعة المتطورة أو متطلبات السوق المتغيرة مما سوف يكون له األثر السلبي على نتائج الشركة المالية وربحيتها.

مخاطر المتعلقة بالموظفين غير السعوديين  2-2-5
 على الموظفين غير السعوديين. وال بد من اإلشارة أن 

ً
بلغ إجمالي عدد موظفي الشركة )444( من بينهم عدد )169( موظف أجنبي كما في 2020/9/30م، وتعتمد الشركة كثيرا

 لنظام العمل وأنظمة اإلقامة، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
ً
حكومة المملكة اتخذت تدابير وإجراءات أكثر صرامة لتنظيم عمل الموظفين غير السعوديين وفقا

 
ً
بزيارات تفتيشية وتفرض إجراءات ضد الشركات والموظفين األجانب الذين ال يعملون لدى صاحب العمل الذي يكلفهم أو يقومون بأعمال ال تتطابق مع المسمى الوظيفي وفقا

لرخص إقاماتهم. 

إن تغريم الشركة أو فرض عقوبات عليها في حال عدم التزامها بنظام العمل والئحته التنفيذية والقرارات والتعليمات المطبقة بهذا الخصوص سيكون له تأثير سلبي على أعمال 
الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وقد أفادت الشركة بأنه حتى اعداد هذه النشرة ال توجد على الشركة مخالفات بهذا الشأن. 

مخاطر متطلبات السعودة 2-2-6
 راجع القسم الفرعي )3-10( »الموظفون والسعودة« من القسم 

ً
تندرج الشركة في النطاق »البالتيني« من برنامج نطاقات السعودة الذي تم إطالقه من قبل وزارة العمل )فضال

 بخروج الموظفين السعوديين من عملهم في الشركة، وفي ظل صعوبة توفر األيدي العاملة المحلية الُمؤهلة، 
ً
)3( »خلفية عن الشركة و طبيعة أعمالها«(. تتأثر نسبة السعودة سلبا

فليس هنالك أي ضمان من قبل الشركة بالمحافظة على نسبة السعودة المطلوبة في المستقبل. وفي حال انخفضت نسبة السعودة لدى الشركة إلى ما دون النسبة المطلوبة، 
فإنها ستتعرض إلى عقوبات قد تصل إلى إيقاف إصدار أي تصاريح عمل جديدة، وإيقاف عمليات نقل كفالة الموظفين غير السعوديين، وحظر المشاركة في المناقصات الحكومية، 

 على عمليات الشركة وأدائها المالي.
ً
ومنع الحصول على التمويالت والحوافز الحكومية األخرى، مما سيؤثر سلبا

المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باالنظمة و القوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة 2-2-7
تخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر؛ وزارة الصناعة، والهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة، والهيئة الملكية 
للجبيل وينبع، وهيئة السوق المالية، ووزارة التجارة وغيرها. بالتالي تخضع الشركة و لمخاطر التغييرات في االنظمة و اللوائح و التعاميم و السياسات في المملكة. و تشهد البيئة 
التشريعية والتنظيمية في المملكة إصدار عدد من األنظمة واللوائح، أي أنها أكثر عرضة للتغيير والتطوير. وتعتبر تكاليف االلتزام لهذه االنظمة مرتفعة. وفي حالة إدخال تغييرات 
على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد الشركة و لمصروفات مالية إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح 
و تلبية اشتراطات هذه القوانين، أو قد تخضع للعقوبات و الغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية المختصة في حال عدم التزامها لهذه اللوائح و االنظمة بشكل مستمر، مما 

 على أعمالها ونتائج عملياتها و مركزها المالي المتوقع. 
ً
سيؤثر سلبا

المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة 2-2-8
قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 يناير 2018م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة 5% على عدد من المنتجات والخدمات 
وذلك حسب ما هو وارد في النظام. كما دخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% حيز التنفيذ بتاريخ 1 يوليو 2020م. وبناًء على ذلك يتعين على الشركة التكيف مع 
التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تشمل تحصيلها وتسليمها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على أعمال الشركة. ولحداثة تطبيق هذا النظام فإن أي 
انتهاك أو تطبيق خاطئ له من قبل إدارة الشركة أو موظفيها قد يزيد من التكاليف و المصاريف التشغيلية التي سوف تتحملها الشركة أو يعرض الشركة لغراماٍت أو عقوبات أو 
يؤدي إلى اإلضرار بسمعتها، و هو ما يمكن أن يقلل من الوضع التناف�سي للشركة و مستوى الطلب على منتجاتها، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها و توقعاتها المستقبلي.
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مخاطر التقارير المطلوبة 2-2-9
يتطلب على الشركة اإلعالن على قوائمها المالية الربعية والسنوية وتقرير مجلس اإلدارة خالل المدة الزمنية المقررة من قبل هيئة السوق المالية كما يتطلب على الشركة 
اإلفصاح عن أي معلومات جوهرية فور وقوعها وقد تخضع الشركة لعقوبات وغرامات في حالة عدم استيفائها لمتطلبات هيئة السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية وقواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية )تداول(، األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر األوراق المالية المطروحة  2-3

المخاطر المرتبطة بالتذبذب المحتمل في سعر الحقوق األولوية 2-3-1
 بسبب الفرق بين نسبة التذبذب اليومي 

ً
قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب التغير في العوامل المؤثرة على سهم الشركة. وقد يكون هذا التذبذب كبيرا

 من سعر اإلغالق لليوم السابق( بالنسبة للحقوق، مقارنة بنسبة التذبذب اليومي المسموح بها بالنسبة ألسهم الشركة. ويعتمد 
ً
 و هبوطا

ً
المسموح بها )والتي تتمثل في 10% ارتفاعا

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

مخاطر متعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم  2-3-2
 وقد يتأثر بشكل كبير 

ً
قد ال يكون السعر السوقي للحقوق أثناء فترة التداول مؤشرا على السعر السوقي ألسهم الشركة بعد الطرح. وكذلك قد ال يكون سعر سهم الشركة مستقرا

 عن العديد من العوامل منها دون الحصر: ظروف سوق 
ً
بسبب التقلبات الناتجة عن ظروف السوق المتعلقة بالحقوق أو األسهم الحالية للشركة. وقد تنتج هذه التقلبات أيضا

األسهم، ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة المستقبلية، دخول منافسين جدد للسوق، التغير في رؤية أو تقديرات الخبراء والمحللين لسوق األوراق 
المالية، وأي إعالن للشركة أو أي من منافسيها يتعلق بعمليات اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتيجية.

 على سعر أسهم الشركة في السوق. باإلضافة إلى ذلك، قد ال يتمكن 
ً
وسيؤثر بيع كميات كبيرة من األسهم من قبل المساهمين أو االعتقاد باحتمالية حدوث مثل هذا البيع سلبا

 على سعر األسهم. ليس هناك ما يضمن أن السعر السوقي ألسهم الشركة لن يكون أقل من سعر الطرح، واذا حدث 
ً
المساهمون من بيع أسهمهم في السوق دون أن يؤثر ذلك سلبا

هذا األمر بعد اكتتاب المستثمرين في األسهم الجديدة، فإنه ال يمكن إلغاء االكتتاب أو تعديله. وعليه قد يتكبد المستثمرون خسائر نتيجة لذلك. عالوة على ما تقدم، ليس هناك 
ما يضمن أن المساهم سوف يتمكن من بيع أسهمه بسعر يساوي سعر الطرح أو يزيد عنه بعد االكتتاب في األسهم الجديدة.

مخاطر عدم ربحية أو بيع الحقوق األولوية 2-3-3
ليس هنالك ما يضمن ربحية السهم من خالل التداول به بسعر أعلى. ويضاف إلى ذلك، عدم ضمان التمكن من بيعه من األساس، مما ينوه إلى عدم وجود ما يضمن الطلب الكافي 
 أن المستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، و أصحاب كسور األسهم، قد اليحصلون على أي مقابل 

ً
في السوق لممارسة حقوق األولوية أو استالم تعويض من قبل الشركة، علما

إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.

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

ً
إن النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعليا

الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي يجب على المساهم التعرف عليها حتى ال تؤثر على قراره االستثماري. حيث أنه في 
 عن ما هو مذكور في هذه النشرة فإن ذلك سيؤدي إلى خسارة المساهمين جزء أو كل استثماراتهم في أسهم الشركة. 

ً
 جوهريا

ً
حال اختالف النتائج المستقبلية وبيانات األداء اختالفا

المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 2-3-5
في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة )غير أسهم حقوق األولوية المذكورة في هذه النشرة(، وعدم ممارسة المساهمون الحاليين حقوقهم عند إصدار حقوق أولوية جديدة 
فإن ملكية األسهم سوف تنخفض بشكل تناسبي إضافة ومايلحقها من حق التصويت و وحق الحصول على األرباح وقد يكون ألي طرح إضافي أثرجوهري على السعر السوقي للسهم.

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

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

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

نتيجة لزيادة رأس مالها.

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

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

عدد أكبر من األسهم نتيجة لزيادة رأس مالها.

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

األسا�سي للشركة.

المخاطر المتعلقة بالمضاربة في حقوق األولوية 2-3-10
تخضع المضاربة في حقوق األولوية لمخاطر قد تتسبب في خسائر جوهرية. ويفوق نطاق التذبذب اليومي المسموح به لسعر تداول حقوق األولوية نطاق التذبذب اليومي المسموح 
به للسعر السوقي )والذي يمثل في 10% ارتفاعا وهبوطا من سعر اإلغالق لليوم السابق(. كما توجد عالقة طردية بين سعر سهم الشركة وقيمة الحق اإلرشادية. وعليه ستتأثر الحدود 
السعرية اليومية )أي نطاق التذبذب اليومي( لتداول الحقوق بالحدود السعرية اليومية لتداول األسهم. وفي حال عدم بيع المضارب للحقوق قبل نهاية فترة التداول، ولم يقم 
بممارسة هذه الحقوق لالكتتاب في األسهم الجديدة، قد يتكبد بعض الخسائر. وبالتالي يجب على المستثمرين مراجعة التفاصيل الكاملة عن آلية إدراج وتداول الحقوق واألسهم 

الجديدة وطريقة عملها، واإللمام بجميع العوامل المؤثرة فيها، وذلك للتأكد من استناد أي قرار استثماري على وعي وإدراك كاملين.

المخاطر المتعلقه بعدم نشر القوائم والمعلومات الماليه. 2-3-11
 لمعايير المحاسبة والمراجعة 

ً
طبقا للمادة الثالثة والستون من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة : يجب على الُمصدر إعداد قوائمه المالية األولية وفحصها وفقا

 من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم. كما يجب على 
ً
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن يفصح عنها للجمهور خالل فترة ال تتجاوز 30 يوما

 لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن يفصح عنها للجمهور خالل فترة 
ً
الُمصدر إعداد قوائمه المالية السنوية ومراجعتها وفقا

 قبل 
ً
 تقويميا

ً
ال تتجاوز ثالثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويجب على الُمصدر أن يفصح عن هذه القوائم المالية خالل مدة ال تقل عن 21 يوما

تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للُمصدر. وطبقا للمادة السادسه والثالثون من قواعد اإلدراج فإنه يجوز للسوق الماليه السعودية تعليق تداول األوراق المالية للمصدر 
عند عدم إلتزام المصدر بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق الالئح التنفيذية ذات العالقة وإذا إستمر تعليق تداول األوراق المالية مدة )6( أشهر من 
 
ً
دون أن يتخذ المصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق المالية. وفي حال تم تعليق تداول األوراق المالية للمصدر سوف يؤثر ذلك سلبيا

على إكمال عملية الطرح وبالتالي على وضع الشركة المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها - 	

نبذة عن الشركة  3-1
1409/12/28هـ  بتاريخ  الدمام  في  الصادر   )2055001870( السجل  بموجب  الشركة  وتعمل  الجبيل  ومقرها  محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة سعودية  الشركة  تأسست 
)الموافق1989/08/01م(. تم تعديل عقد التأسيس الخاص بها ليصبح اسم الشركة »شركة كيمائيات الميثانول المحدودة« بتاريخ 1409/07/20هـ )الموافق 2006/08/15م(. 
ومن ثم تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم )ق/286( في 1428/11/04هـ الموافق )2007/11/14م( 

وصدر سجلها التجاري الجديد برقم )2050057828(. وقد تم إدراج اسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ 1429/09/16 )الموافق 2008/09/16م(. 

وبتاريخ 1441/09/20هـ )الموافق 2020/05/13م( وافقت الجمعية العمومية غيرالعادية للشركة على نقل المركز الرئي�سي للشركة من مدينة الدمام إلى مدينة الجبيل الصناعية، 
المملكة العربية السعودية، صندوق بريد: 2101، الرمز البريدي: 31951.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية آالف وستمائة وثالثون )674,508,630( ريال سعودي مقسم إلى سبعة وستون مليون وأربعمائة 
وخمسون ألف وثمانمائة وثالثة وستون )67,450,863( سهم عادي بقيمة أسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

لدى الشركة مساهم كبير واحد فقط وهو: شركة محمد جالل وأوالده المحدودة و الذي يملك ثالثة مليون وثالثمائة واثنين وسبعون ألف وخمسمائة وثالثة وأربعون )3,372,543(* 
، أي مانسبته )5.00%( قبل الطرح.

ً
سهما

*عدد األسهم بعد عملية تخفيض رأس المال. 

تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها  3-2
تأسست الشركة كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ومقرها الجبيل وتعمل الشركة بموجب السجل )2055001870( الصادر في الجبيل بتاريخ 1409/12/28هـ  	

)الموافق1989/08/01م( تحت اسم »شركة كيمائيات الفورمالدهيد السعودية المحدودة«.

تم تعديل عقد التأسيس الخاص بها ليصبح اسم الشركة »شركة كيمائيات الميثانول المحدودة« بتاريخ 1427/07/20هـ الموافق )2006/08/15م( 	

الموافق  	 1428/11/04هـ  في  )ق/286(  رقم  التجارة  وزير  معالي  قرار  بموجب  سعودية  مساهمة  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من  الشركة  تحولت 
)2007/11/14م( وصدر سجلها التجاري الجديد برقم )2050057828(.

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة زيادة رأسمال الشركة بإدراج ستون مليون وثالثمئة ألف )60,300,000( سهم في السوق المالية السعودية )تداول( والتي  	
تمثل 50% من رأس مال الشركة البالغ ستمائة وثالثة مليون )603,000,000( مليون ريال سعودي. بقيمة عشرة )10( ريال سعودي للسهم الواحد بتاريخ 1429/07/13هـ 

الموافق )2008/07/16م(، وتم اإلكتتاب بسعر 12 ريال للسهم. 

إدراج و بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ 1429/09/16 هـ الموافق )2008/09/16م(. 	

وافقت الجمعية العمومية غيرالعادية للشركة، خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 1441/09/20هـ )الموافق 2020/05/13م( على نقل المركزالرئي�سي للشركة من مدينة  	
الدمام إلى مدينة الجبيل الصناعية.

بتاريخ ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة من مليار ومئتان  	
وستة مليون )1,206,000,000( ريال سعودي إلى ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية آالف وستمائة وثالثون )674,508,630( ريال سعودي. وذلك 
بمعدل إلغاء سهم لكل إثنان فاصلة مئتان وتسعة وستون )2.269( أسهم ليصبح عدد األسهم سبعة وستون مليون وأربعمائة وخمسون ألف وثمانمائة وثالثة وستون 

)67,450,863( سهم، حيث تبلغ نسبة تخفيض رأس المال إلى %44.07.

الرؤية والرسالة واالستراتيجية  3-3

رؤية الشركة 

تتطلع كيمانول لتصبح شركة بتروكيماويات متخصصة ورائدة في مجال انتاج المنتجات الكيميائية المتخصصة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

رسالة الشركة 

االستفادة القصوى من الموارد المتاحة داخل وخارج المملكة العربية السعودية لتصنيع منتجات متخصصة عالية القيمة وأن تصبح الموزع االكبر لهذه المنتجات حول العالم 
وبأسعار تنافسية.

استراتيجية الشركة 

 ضمن استراتيجيتها على استكشاف الحلول المناسبة لتحقيق االستغالل األمثل ألصولها ومواردها البشرية والمالية. وذلك من خالل دراسة الفرص 
ً
 واسعا

ً
تولي الشركة اهتماما

المتاحة لزيادة الدخل، وضمان تحقيق متطلبات التشغيل اآلمن لمصانعها. باإلضافة إلى زيادة حصتها السوقية في مختلف األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية مما يؤدي إلى 
زيادة العائدات وتنمية حقوق مساهميها. 

 على االستدامة من خالل تعزيز موقعها الريادي في مجال 
ً
تتمحور خطة الشركة االستراتيجية حول تطوير أعمالها الحالية واستكشاف آفاق استثمارية جديدة أكثر قدرة

 عن الدخول في 
ً
المنتجات الكيميائية المتخصصة من مشتقات الميثانول والمشتقات من مصادر أخرى، والبحث عن شراكات استراتيجية داخل وخارج المملكة فضال

شراكات مع أصحاب التقنيات المتطورة إلنتاج المزيد من المنتجات التحويلية المتخصصة ذات القيمة المضافة. وهو مادفع بإدارة الشركة إلى تطوير استراتيجيتها والبحث 
عن أوجه نمو جديدة تتمحور بشكل رئي�سي حول استكشاف مواد كيميائية متخصصة مثل مشتقات الميثانول )Derivatives	- )Methanol	DMDS واألمينات المتخصصة 
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 مع رؤية 
ً
	Amines	MDEA-، وذلك بهدف تنويع قاعدة منتجاتها وتحقيق اكبر قدر من االستفادة من مشتقات منتج الميثانول الذي تتميز به الشركة تماشيا )Speciality(

المملكة 2030 والتي تستهدف بشكل رئي�سي تنويع منتجات قطاع البتروكيماويات ودعم الصناعة الوطنية.

وقد حصلت الشركة بتاريخ 01 مارس 2020م على موافقة وزارة الطاقة بتخصيص اللقيم الالزم لتوسعة مصنع الميثانول لزيادة إنتاجيته السنوية بحوالي 100 ألف طن، وتحقيق 
 مع رؤية المملكة 

ً
أهداف برنامج كفاءة الطاقة. وستستخدم هذه الزيادة كلقيم إلنشاء المصانع التوسعية للشركة والتي تشمل مصنع DMDS، ومصنع MDEA وذلك تماشيا

2030. وتعتبر هذه المصانع األولى من نوعها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، وستسخدم منتجاتها في قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية األخرى 
مثل المستحضرات الطبية والمنتجات المستخدمة في االنتاج الزراعي. 

وفي سبيل تحقيق الشركة لخططها االستراتيجية وتعزيز مركزها المالي، قام مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/02/24هـ الموافق 2020/10/11م بإصدار توصيته للجمعية العامة غير 
العادية بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 27% كما في نتائج الربع الثاني للعام 2020م ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية بقيمة أربعمائة وثمانون )480( مليون 
 
ً
 ماليا

ً
ريال سعودى وذلك بهدف اطفاء الخسائر المتراكمة للشركة و تعزيز مركزها المالي خالل المرحلة المقبلة، كما تم تعيين شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال( مستشارا

للطرح.

وبعد اعالن نتائج الربع الثالث للعام المالي 2020م وصلت الخسائر المتراكمة إلى 44.07% من راس المال وهو مادفع مجلس اإلدارة بتاريخ بتاريخ 1442/03/22هـ الموافق 
2020/11/08م إلى اتخاذ القرار بتعديل توصيته بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية لتتناسب مع حجم الخسائر المتراكمة كما في 
القوائم المالية بتاريخ 2020/09/30م. وبتاريخ 1442/05/13هــ الموافق 2020/12/28م تقدمت الشركة إلى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة 

وملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح اسهم حقوق األولوية إلى هيئة السوق المالية.

فروع الشركة  3-4
يقدم هذا الجزء ملخص عن فروع الشركة المتفرعة عن الشركة بموجب ترخيص صناعي أو سجل تجاري أو كالهما، بحيث تكون مملوكة للشركة بنسبة 100%. وال تملك تلك 

 عن الكيان القانوني للشركة كما أنها ليس لها رؤوس أموال أو أدوات دين تصدر عنها:
ً
 مستقال

ً
 قانونيا

ً
الفروع كيانا

حصة كيمانولمكان التأسيس / الدولةالنشاطاسم الشركة

مصنع شركة كيمائيات الميثانول
صناعة الكيماويات العضوية األساسية، يشمل االستلين عدا األسمدة والمركبات األزوتيه 

)النتروجينية(، إنتاج الغازات األولية، يشمل )األوكسجين والهيدروجين(، صناعة البالستيك 
)اللدائن( في أشكالها األولية

100%الجبيل الصناعة – السعودية 

الشركات التابعة  3-5
ال تملك الشركة أي حصص بشكل مباشر أو غير مباشر في شركات تابعة.

كبار مساهمي الشركة  3-6
يوضح الجدول التالي كبار مساهمي الشركة )المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة( كما في تاريخ هذه النشرة:

كبار مساهمي الشركة (: 1الجدول رقم )

*الجنسيةاالسمرقم القيمة اإلسمية )ريال سعودي(عدد األسهم للملكية المباشرة**نسبة الملكية المباشرة تقريباً

3,372,54333,725,430 5.00%البحرينشركة محمد جالل وأوالده 1

* ليس لدى كبار المساهمين أسهم غير مباشرة في الشركة.

** بعد تخفيض رأس المال.
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نشاط الشركة  3-7
 وموثوقية على المستوى العالمي، كما أنها واحدة من أكبر منتجي الفورمالدهايد على مستوى العالم 

ً
تعد كيمانول من أفضل الشركات المنتجة للميثانول ومشتقاته وأكثرها تكامال

واألكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتميز كيمانول بإنتاج وتسويق المنتجات البتروكيماوية المتخصصة والتي تشمل )محسنات الخرسانة، و البنتا أريثريتول، 
وهكسا ميثايل تترامين )هكسامين(، أول مثايل أمين، ثاني مثايل أمين، ثالث مثايل أمين، ثاني مثايل فورماميد، سائل الفورمالدهيد، بارا فورمالدهيد، اسيتالدهيد، راتنجات 

الفورمالدهيد - سائلة وبودرة، أول أكسيد الكربون، فورمات الصوديوم باإلضافة إلى إنتاج الميثانول وهي اللقيم الرئي�سي لهذه المنتجات.

تتميز منتجات الشركة بانها تدخل في صناعة في العديد من المجاالت مثل المواد الزراعية وصناعة السيارات واألدوية وقطاع االنشاءات. 

منتجات الشركة والطاقة اإلنتاجية ونسبتها من المبيعات 3-7-1

منتجات الشركة والطاقة اإلنتاجية السنوية لكل منتج(: 2الجدول رقم )

نوع المنتج
الطاقة اإلنتاجية السنوية )طن متري( 

2019م2018م2017م

 )AF – 37, UFC – 85( 300,000300,000300,000مركات الفورمالدهيد

Methanol 231,000231,000231,000ميثانول

SNF 163,000163,000163,000محسنات الخرسانة

DMF 60,00060,00060,000داي ميثيل الفورماميد

DMA 50,00050,00050,000داي ميثيل أمين

CO 33,00033,00033,000أول أكسيد الكربون

MONO-PENTA 20,00020,00020,000البنتا أريثريتول

UF	-،	MF-، &	MUF-Resins 13,20013,20013,200راتنجات الفورمالدهيد

Acetaldehyde 12,00012,00012,000أسيتالدهيد

Sodium	Formate 12,00012,00012,000فورمات الصوديوم

 HMT 9,5709,5709,570الهيكسامين

PARA 4,9508,0008,000البارافورمالدهيد

908,720911,800911,800اإلجمالي 

منتجات الشركة ونسبتها من المبيعات(: 3الجدول رقم )

30 سبتمبر 2020م2019م2018م2017مالمنتج

 )AF – 37, UFC – 85( 12%15%15%13%مركز الفورمالدهيد

 HMT 6%6%7%5%الهيكسامين

PARA 4%4%2%2%البارافورمالدهيد

UF	-،MF-،&	MUF-Resins 1%1%1%4%راتنجات الفورمالدهيد

SNF 14%11%11%17%محسنات الخرسانة

MONO-PENTA	،SOFO	&	Mix 10%17%18%16%البنتا أريثريتول

DMF 39%33%32%33%داي ميثيل الفورماميد

Methanol 14%13%14%10%ميثانول

100%100%100%100%اإلجمالي 
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التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة 3-7-2

التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة(: 4الجدول رقم )

30 سبتمبر 2020م2019م2018م2017مالمنطقة / الدولة#

39%43%40%35%جنوب شرق آسيا1

20%21%21%18%الشرق األوسط وافريقيا2

24%21%22%23%السعودية3

6%7%10%13%الشرق األق�سى4

11%8%7%11%باقي دول العالم5

المزايا التنافسية  3-8
 وموثوقية على المستوى العالمي. 	

ً
واحدة من أفضل الشركات المنتجة للميثانول والفورمالدهايد وأكثرها تكامال

واحدة من أكبر منتجي الفورمالدهايد في موقع واحد على مستوى العالم. 	

تكاليف استثمار منخفضة مع فترات معقولة السترداد المبالغ المستثمرة. 	

تملك 22 وحدة النتاج منتجات متنوعة من الميثانول والفورمالدهايد ومشتقاتها. 	

 اعلى المعايير الدولية. 	
ً
، بدون تدفقات مضرة للبيئة، يعمل على مدار الساعة مطبقا

ً
تملك مصنع آلي بالكامل يوفر عمليات انتاج نظيفة بيئيا

تتمتع كيمانول بميزة تنافسية داخل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة في انتاج المنتجات البتروكيماوية المتخصصة المشتقة من  	
الميثانول، حيث أن اللقيم االسا�سي لتلك المنتجات وهو الميثانول يتم انتاجه داخل مصانع الشركة، وهو مايعني ترشيد نفقات االنتاج مقارنة بالمصانع االخرى العاملة 

في نفس القطاع، وبالتالي يعد محفز رئي�سي النتاج بعض المنتجات الكيماوية المتخصصة المشتقة من الميثانول، وهذا مايعزز من قوتها التنافسية في هذا المجال.

 في هذا القطاع، حيث كانت كيمانول من الشركات الرائدة على مستودى دول مجلس التعاوتن  	
ً
كما تتمتع الشركة بما لها من خبرة تشغيلية وفنية تزيد عن ثالثون عاما

الخليجي في انتاج الفورمالدهايد باإلضافة إلى حصتها السوقية المتميزة حيث تمتلك الشركة شبكة تسويق و توزيع راسخة تصل من من خاللها إلى قاعدة عمالء في حوالي 
اكثر من 52 دولة، وهذا مايساعد الشركة في تطوير استراتيجيتها بشكل دوري لتتوائم مع متطلبات وتوجهات السوق واستكشاف منتجات جديدة وفرص أعمال إضافية 

يكون لها مردود إيجابي على أداء الشركة.

انقطاع األعمال  3-9
 في الوضع المالي خالل الثالث سنوات األخيرة باستثناء بعض اجراءات الصيانة المجدولة 

ً
لم يكن هناك أّي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيًرا ملحوظا

والتي تتم بشكل دوري.

الموظفون والسعودة  3-10
بلغ عدد الموظفين السعوديين )275( وغير السعوديين )169( كما 30 سبتمبر 2020م، وبلغت نسبة التوطين لشركة كيمائيات الميثانول )62.5%( و مصنفة ضمن النطاق 

 لبرنامج نطاقات الصادر من وزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية.
ً
)البالتيني( لبرنامج نطاقات، وذلك وفقا

برنامج أسهم الموظفين  3-11
كما بتاريخ نشر هذه النشرة، ليس لدى الشركة أي برامج أسهم للموظفين أو أي ترتيبات أخرى تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.
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الهيكل التنظيمي للشركة - 	

الهيكل التنظيمي  4-1
يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة: 

مجلس�اإلدارة

الهيكل التنظيمي (كيامنول)

الرئ�س�التنفيذي ��نة�ال��شيحات�وامل�افآت

مدير�عام�اس��اتيجيات
الشركة�والتخطيط

املس�شار�املا��
للرئ�س�التنفيذي

املس�شار�القانو�ي
وسكرت���مجلس�اإلدارة

الشراء

املش��يات

املش��يات�االس��اتيجية

العقود

املستودع

اإلمدادات�الداخلية

مخزونات�املواد

تخطيط�األعمال
وإدارة�املشار�ع

ا��ز�نة

املالية�وا��اسبة

نظام�اإلدارة�املت�املة

تقنية�املعلومات

نائب�الرئ�س

اختصا���
األمن�السي��ا�ي

ال��نة�التنفيذية��نة�ال�سو�ق

املرتبات

التوثيق�وا��دمات
املساندة

ال�سو�ق

املبيعات�املالية

املبيعات�اإلقليمية

اإلمدادات�ا��ارجية

تنفيذ�الطلبات

إرسالية

سالمة���ة�الب�ئة

إدارة�الب�ئة�وال��ة
والسالمة�واألمن

األمن�والعالقات
ا���ومية

نطاقات�إثبات�الهو�ة

اإلطفاء

الشؤون�اإلدار�ة

ا��دمات�العامة

ا��دمات�املساندة

املوارد�ال�شر�ة

تخطيط�وتوظيف
القوى�العاملة

التعو�ضات�واملزايا

التعليم�والتطو�ر

عالقات�املوظف�ن

ال�شغيل

ال�شغيل-مجمع�امليثانول

ال�شغيل-الفورمالدهايد

مناولة�املنتجات

ا��دمات�التقنية

ضبط�ا��ودة
وتطو�ر�املنتجات

الهندسة�واالعتمادية

هندسة�العمليات

هندسة�املشار�ع

االعتمادية�والفحص

الصيانة

الصيانة�املي�انيكية

صيانة�املعدات�الكهر�ائية
واألجهزة�الدقيقة

تخطيط�أعمال
الصيانة�الدور�ة
وا��دمات�املركز�ة

��نة�املراجعة

رئ�س�املراجعة�الداخلية

مدير�املش��يات
والعقود

رئ�س
اإلدارة�املالية

مدير�األمن�الصنا��
والشؤون�اإلدار�ة

مدير�عام
املبيعات�وال�سو�ق

مدير�عام
املصنع

مكتب�الشركة
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مجلس اإلدارة  4-2
وافقت الجمعية العامة العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2018/11/01م على تعيين )9( أعضاء في مجلس اإلدارة على أن يبدأ سريان التعيين في تاريخ 2018/11/12م لمدة ثالث 

سنوات تنتهي في تاريخ 2021/11/12م، ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة كما بتاريخ هذه النشرة ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة:

أعضاء مجلس اإلدارة(: ٥الجدول رقم )

 لـالمنصباالسم
ً
الصفةاإلستقاليةالعمرالجنسيةممثال

األسهم المملوكة كما بتاريخ 
تاريخ العضويةالنشرة **

نسبةمباشر***

2018/11/12م0.0009%1,054غير تنفيذيمستقل63سعودي-الرئيسعبد الله علي الصانع

2018/11/12م0.0008%1,000غير تنفيذيمستقل65سعودي-نائب الرئيسسامي عبد العزيز الصويغ

2018/11/12م--غير تنفيذيمستقل45سعودي-عضوزياد عبد اللطيف البراك

2018/11/12م--غير تنفيذيمستقل57سعودي-عضوعادل صالح الغصاب

2018/11/12م--غير تنفيذيغير مستقل63سعودي-عضوعبد الله عبد الرحمن بو علي

2018/11/12م0.0008%1,000غير تنفيذيمستقل42سعودي-عضومحمد فرحان نادر

2018/11/12م--غير تنفيذيغير مستقل63سعودي-عضوسعود عبد الله الصانع

2018/11/12م0.0020%2,426غير تنفيذيمستقل45سعودي-عضوياسر عبد الرحمن اللحيدان

2018/11/12م0.0008%1,000غير تنفيذيمستقل61سعودي-عضوعبد السالم مزروع المزروع

المصدر: إدارة الشركة

* تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة أو األسهم المملوكة من قبل أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة سواء بشكل مباشر أو من خالل 

ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة

** ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة بالشركة.

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة أخر ثالث سنوات

2019م2018م2017مالجهة اإلدارية

836أعضاء مجلس اإلدارة

المصدر: إدارة الشركة 

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  4-3
تقع مسؤولية اقتراح التعويضات والمكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ضمن إطار عمل لجنة المكافآت والترشيحات. ويوضح الجدول التالي قيمة 

الرواتب والمكافآت والبدالت التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة( خالل الثالثة أعوام الماضية:

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين(: 6الجدول رقم )

2019م2018م2017مبآالف الرياالت السعودية

1,9832,0482,207أعضاء مجلس اإلدارة

5.0147,0957,943المدراء التنفيذيين

المصدر: إدارة الشركة 

لجان مجلس اإلدارة  4-4
قام المجلس بتكوين عدد من اللجان المتخصصة، سواء وفق متطلبات نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية أو على ضوء حاجة العمل بالشركة، 

لمساعدة المجلس في إدارة مهامه بفعالية أكبر، وهي على النحو التالي:

اللجنة التنفيذية 4-4-1
تعد اللجنة التنفيذية مسؤولة عن اإلشراف على عملية صنع القرار التنفيذي وتقوم بتمثيل دور المجلس اإلشرافي في الفترات ما بين اجتماعات اإلدارة. وتختص اللجنة التنفيذية 

باآلتي:

مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى اتخاذ القرارات عاجلة في االحداث الطارئة في حدود الصالحيات الممنوحة لها من قبل مجلس اإلدارة. 	

استالم التقارير من اإلدارة بشأن المسائل القانونية والدعاوى القضائية ذات األهمية النسبية للشركة. 	

التأكد من أن الخطط االستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة. 	

مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط االستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة األجل. 	
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المراجعة الدورية للخطط االستراتيجية للشركة واألهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع مهمة الشركة وأهدافها االستراتيجية. 	

 التوغل إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول  	
ً
إعداد التوصيات لمجلس اإلدارة النسبة للقرارات االستراتيجية المتعلقة باألولويات التشغيلية، متضمنا

حالية.

إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس اإلدارة والمتعلقة بسياسة وتوزيعات األرباح للشركة وبكيفية تنفيذها. 	

 لها. 	
ً
المراجعة الدورية للنفقات الرأس مالية والفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقا

مراجعة وتقييم سنوي لالئحتها بهدف التأكد من قيامها لواجباتها ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن إجراء التعديالت بها. 	

تقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري عن أعمالها لمجلس اإلدارة بحيث ال يقل عن مرة واحدة في كل ستة شهور. 	

إعضاء اللجنة التنفيذية(: 7الجدول رقم )

تاريخ العضويةالمنصباالسم

2018/11/15مرئيسعبدالله علي الصانع

2018/11/15معضوسامي عبدالعزيز الصويغ

2018/11/15معضوعبدالسالم مزروع المزروع

2018/11/15معضوسعود عبدالله الصانع

2018/11/15معضوعبدالله عبدالرحمن بوعلي

المصدر: إدارة الشركة

عدد اجتماعات اللجنة أخر ثالث سنوات

2019م2018م2017مالجهة اإلدارية

312اللجنة التنفيذية

المصدر: إدارة الشركة

لجنة المراجعة 4-4-2
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة المراجعة وفقا لمتطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركة. وتختص لجنة المراجعة باآلتي:

مراقبة أعمال وأنشطة الشركة للتحقق من سالمة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية والمالية بالشركة. 	

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة والتوصية في شانها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. 	

البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مراجع الحسابات. 	

اإلشراف على وحدة المراجعة الداخلية بالشركة والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مسئول المراجعة الداخلية. 	

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية. 	

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحساباتالحسابات وعزله وتحديد أتعابه والتحقق من استقالليته وتقييم أدائه. 	

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة بالشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. 	

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح ذات العالقة. 	

مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. 	

مراجعة الئحة عمل اللجنة وتقييم المهام والضوابط من حين إلى آخر والتوصية بأي تغييرات لمجلس اإلدارة لدراستها والتوصية للجمعية العامة للمساهمين باعتماد  	
التعديل.

أعضاء لجنة المراجعة(: 8الجدول رقم )

تاريخ العضويةالمنصباالسم

2018/11/12مرئيسمحمد فرحان بن نادر

2018/11/12معضوعادل صالح الغصاب

2018/11/12معضوزياد عبداللطيف البراك

المصدر: إدارة الشركة
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عدد اجتماعات اللجنة أخر ثالث سنوات

2019م2018م2017مالجهة اإلدارية

878لجنة المراجعة

المصدر: إدارة الشركة 

لجنة المكافآت والترشيحات 4-4-3
تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وفقا لمتطلبات الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت اآلتي:

التوصية لمجلس االدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات وكالمعايير المعتمدة. 	

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس االدارة من قدرات ومؤهالت، بما في ذلك تحديد الوقت المخصص ألعمال مجلس  	
االدارة.

مراجعة هيكل مجلس االدارة ورفع التوصيات للمجلس في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. 	

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس االدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. 	

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. 	

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين. 	

تقديم االقتراحات المتعلقة بأعضاء المجلس الذين سيتم تعيينهم في كل لجنة تابعة للمجلس. 	

مراجعة حوكمة الشركة سنويا واقتراح أي تعديالت. 	

مراجعة القوانين واإلجراءات التي يجب إتباعها في تقييم أداء كل عضو في المجلس أو لجنة وتقديم االقتراحات المتعلقة بها إلى المجلس. 	

مراجعة واقتراح التغييرات المناسبة لسياسة وإجراءات التعويض. 	

تقييم فعالية إجراءات التعويض المتبعة في الشركة في انجاز األهداف االستراتيجية. 	

تحديد تعويض الرئيس التنفيذي والموافقة عليه. 	

تقييم أداء الرئيس التنفيذي على أساس األهداف والغايات المحددة. 	

المصادقة على تعويض اإلدارة التنفيذية المحدد من قبل الرئيس التنفيذي. 	

رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة. 	

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات(: 9الجدول رقم )

تاريخ العضويةالمنصباالسم

2018/11/15مرئيسسامي عبدالعزيز الصويغ

2018/11/15معضوياسر عبدالرحمن اللحيدان

2018/11/15معضوزياد عبدالعزيز البراك

المصدر: إدارة الشركة

عدد اجتماعات اللجنة أخر ثالث سنوات

2019م2018م2017مالجهة اإلدارية

324لجنة المكافآت والترشيحات

المصدر: إدارة الشركة 

لجنة التسويق 4-4-4
 للتوجيه الصادر بتاريخ 2018/11/15م عن مجلس إدارة شركة كيمانول تم تشكيل لجنة تسويق بالشركة من أجل توجيه ودعم الشركة في بيع وتسويق منتجاتها )المنتجات(، 

ً
وفقا

وفي ضوء ما جاء في الئحة عمل اللجنة المعتمدة من مجلس اإلدارة، تكون مهام ومسؤوليات اللحنة ما يلي: 

مساعدة إدارة التسويق والمبيعات لوضع الخطة التسويقية السنوية للمنتجات، على أن تقدم هذه الخطة للمجلس للموافقة عليها.  	

استعراض خطة الشركة السنوبة والربع السنوية المتعلقة باإلنتاج والمبيعات لمختلف المنتجات.  	

وضع التوقعات ربع السنوية لألسعار لتحديد اقتصاديات قطاعات.  	

استعراض أصناف المنتجات و/ أو ربحية األصناف الجديدة، وتقديم التوصيات بشأن إضافة وحذف المنتجات، وذلك حسب الحاجة.  	

إجراء مراجعة دورية للتكاليف اللوجستية بالشركة )تكاليف التغليف، والشحن، والتخرين( والتوصية بإجراء تحسينات عليها. 	

وضـع مؤشـرات األداء الرئيسـية بالتنسـيق مع إدارة التسـويق والمبيعات والتي من خاللها تقوم الشـركة بقياس واسـتعراض أداء اإلدارة في ضوء هذه المؤشرات. 	



24

اســتعراض وتقديم التوصــيات بشــأن اســتراتيجيات وإجراءات إدارة التســويق والمبيعات المتعلقة باالمتثال للقوانين )على ســبيل المثال القوانين المتعلقة بمكافحة  	
االحتكار وأنظمة التصدير واإلغراق(.

مراقبة امتثال الشركة باتفاقيات التسويق والنقل، واستعراض واعتماد أي تعديالت عليها مع مراعاة االعتبارات الالزمة. 	

تقديم التوصـيات للشـركة إلجراء البحوث التسـويقية الدورية أو المتخصـصـة لتحديد احتياجات العمالء، ومسـتويات رضـاهم، والعوامل البيئية، والعناصر التنافسية. 	

المساعدة في وضع خطة طويلة األجل لتسويق منتجات الشركة الحالية وتطوير استراتيجيات النمو. 	

المساعدة في تحديد الفرص والشراكات المحتملة لتحسين المبادرات التسويقية من أجل تحقيق أفضل النتائج. 	

أعضاء لجنة التسويق(: 10الجدول رقم )

تاريخ العضويةالمنصباالسم

2018/11/15مرئيسم/ عبد السالم مزروع المزروع

2018/11/15معضوم/ سعود عبد الله الصانع

2018/11/15معضوياسر عبدالرحمن اللحيدان

2018/11/15معضوعادل صالح الغصاب

المصدر: إدارة الشركة

عدد اجتماعات اللجنة أخر سنتين

2019م2018م2017مالجهة اإلدارية

13ال ينطبقلجنة التسويق

المصدر: إدارة الشركة 

اإلدارة التنفيذية  4-5
يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة:*

اإلدارة التنفيذية للشركة(: 11الجدول رقم )

تاريخ التعيينالجنسيةالمؤهل العلميالمنصباالسم

الرئيس التنفيذيعلي محمد مانع العسيري
بكالوريوس هندسة كيميائية التطبيقية 	

ماجستير إدارة األعمال التنفيذي 	
2019/9/1مسعودي

رئيس الشؤون الماليةعبد الله علي حمد الهاجري

بكالوريوس في المحاسبة 	

ماجستير في المالية 	

الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين 	

2020/1/1مسعودي

1996/05/25ميمني بكالوريوس هندسة كيميائية التطبيقية 	مدير عام المصانعخالد محمد محرم

2017/03/13مسعوديبكالوريوس هندسة صناعية 	مدير عام التسويق والمبيعاتعبد العزيز محمد الزهراني

2008/03/01مسعوديبكالوريوس إدارة مشاريع 	مدير عام الشؤون اإلدارية واالمن الصناعيعيد عبد المحسن الدوسري

2020/09/01ممصريبكالوريوس حقوق - قسم اللغة االنجليزية 	مستشار قانوني وأمين سر مجلس اإلدارةأسامه سعيد عبد الفتاح 

رئيس المراجعة الداخلية )مكلف(أسامه علي السروج
بكالوريوس محاسبة  	

	  )CIA( ومدقق داخلي معتمد
2020/2/9مسعودي

2020/9/21مسعوديبكالوريوس نظم معلومات 	مدير قسم تقنية المعلومات )مكلف(علي مطير الهذلي

المصدر: إدارة الشركة 

* ليس لإلدارة التنفيذية أو الموظفين أي ملكية في الشركة سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر.
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها - 	

المقدمة  5-1
يتضمن قسم المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة مراجعة تحليلية ألداء الشركة ووضعها المالي خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 
قرأ باإلقتران مع قسم )»ملخص المعلومات 

ُ
وفترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2019م )يشار إليها فيما يلي باسم »فترة التحليل«(، وهي تستند وينبغي أن ت

المالية«( والقوائم المالية المدققة للشركة. تم استخراج المعلومات المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و 2018م و2019م وفترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 سبتمبر 2020م من القوائم المالية لألعوام 2017م و 2018م و2019م و المعلومات المالية األولية الموجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 
2020م، على التوالي، ولم تخضع هذه المعلومات ألي تعديل جوهري ما لم ُيبين خالف ذلك. كما تم استخراج المعلومات المالية للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 
2019م من البيانات المقارنة للمعلومات المالية األولية الموجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2020م، ولم تخضع هذه المعلومات ألي تعديل جوهري. 

 للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن 
ً
عدت القوائم المالية للشركة لألعوام 2017م و 2018م و2019م وفقا

ُ
أ

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتمت مراجعتها من قبل مراجع الحسابات للشركة )شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون( على النحو الوارد في تقارير 
 لمعيار المحاسبة 

ً
المراجعة الصادرة عنهم. باإلضافة إلى المعلومات المالية األولية الموجزة للشركة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2020م الُمعّدة وفقا

الدولي رقم 34.

تم تدقيق ومراجعة القوائم المالية لألعوام 2017م 2018م و 2019م وفحص المعلومات المالية األولية الموجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2020م 
من قبل شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون. 

وال تملك شركة برايس ووترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون أو أي من شركاتهم الشقيقة أية مساهمة أو مصلحة أيا كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة. وقد أبدت شركة 
برايس وترهاوس كوبرز موافقتها الخطية على استخدام أسمها وشعارها وإفادتها التي لم يتم سحبها كما في تاريخ هذه النشرة فيما يتعلق باإلشارة في نشرة اإلصدار هذه إلى دورها 

كمراجع حسابات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسبمر 2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م.

بة إلى أقرب رقم عشري، ولذلك قد ال يعطي  ُيرجى العلم بأن األرقام المعروضة بجداول هذا القسم هي بالريال السعودي، ما لم ينص على خالف ذلك، كما أن النسب المئوية مقرَّ
 مع النسب المئوية 

ً
 تاما

ً
حساب النسبة المئوية للزيادة / النقص باستخدام األرقام الموجودة في الجداول )معروضة بآالف الرياالت وتم تقريبها إلى أقرب عدد صحيح( تطابقا

المذكورة في الجداول.

 على الخطط الحالية لإلدارة وتوقعاتها فيما يخص نمو الشركة، ونتائج عملياتها، 
ً
قد يشتمل هذا القسم على بيانات مستقبلية ذات صلة بالتوقعات المستقبلية للشركة اعتمادا

ومركزها المالي، والذي قد ينطوي على مخاطر وتصورات غير مؤكدة. وقد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري عن النتائج التي تمت اإلشارة إليها أو تضمينها في هذه 
البيانات المستقبلية وذلك بسبب عوامل مختلفة وأحداث مستقبلية، بما فيها تلك التي تمت مناقشتها فيما يلي وفي مواضع أخرى من هذه النشرة، السيما في قسم »عوامل 

المخاطرة« من هذه النشرة.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية  5-2
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:

أن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة قد تم استخراجها من القوائم المالية دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنها تشمل على معلومات مالية مقدمة على - 1
أساس موحد في شكل يتفق مع القوائم المالية.

ال تملك الشركة أي حيازات في أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها مما قد يؤثر بشكل سلبي على - 2
تقييم الموقف المالي.

لم يطرأ أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر - 3
المنتهية في 30 سبتمبر 2020م والتي سبقت مباشرة تاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.

باستثناء ماتم اإلفصاح عنه في القسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، ال توجد أي مؤشرات عن أي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد - 4
يكون لها تأثير في األعمال والوضع المالي.

باستثناء ماتم اإلفصاح عنه في القسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، ال توجد معلومات عن أي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية - 5
أو أي عوامل أخرى تؤثر أو يكون لها تأثير جوهري )بصورة مباشرة أو غير مباشرة( على عملياتها.

أن الشركة لم تشهد أي تعديالت في رأس المال خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.- 6

 بحق خيار اعتبارا من تاريخ هذه النشرة.- 7
ً
أنه ال يوجد في الشركة أي رأس مال مشموال

أنه ال يوجد لدى الشركة أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، كما يقرون بعدم وجود أي التزامات ضمان )بما - 8
في ذلك الضمان الشخ�سي أو غير المشمولة بضمان شخ�سي أو المضمونة برهن أو غير المضمونة برهن( أو التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء 

التأجيري باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم )جزء 5-5-5 مطلوبات محتملة وارتباطات( وقسم »المعلومات القانونية« من هذه النشرة.

ال توجد أي أدوات دين صادرة أو قائمة أو موافق عليها ولم يتم إصدارها أو رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة كما في تاريخ هذه النشرة، - 9
باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في هذا القسم )جزء 5-5-2-4-1 قروض طويلة األجل( وفي قسم »المعلومات القانونية« من هذه النشرة.

أنه ال يوجد لدى الشركة أي التزامات محتملة أو ضمانات أو أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها.- 10

لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي من قبل الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة، أو كبار التنفيذيين، أو القائمين بعرض أو طرح - 11
األوراق المالية أو الخبراء خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب إصدار أسهم حقوق األولوية الخاضعة لهذه النشرة.
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 األخيرة من تاريخ نشرة - 12
ً
 على الوضع المالي خالل فترة األثني عشر )12( شهرا

ً
 ملحوظا

ً
لم يكن هناك أي إنقطاع في أعمال الشركة والذي يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

اإلصدار هذه.

أنه قد تم اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات أو حقائق أخرى لو تم إغفال - 13
ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مضللة.

 التي تلي مباشرة تاريخ نشر هذه النشرة.- 14
ً
بأن الشركة تمتلك رأس مال عامل يكفي لفترة األثني عشر)12( شهرا

ملخص السياسات المحاسبية المهمة   5-3
أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية للشركة تم إدراجها أدناه.

أسس اإلعداد 5-3-1

بيان االلتزام)أ( 

 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 
ً
أعدت هذه القوائم المالية للشركة طبقا

للمحاسبين القانونيين.

مبدأ التكلفة التاريخية)ب( 

 لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في السياسة المحاسبية أدناه.
ً
أعدت القوائم المالية وفقا

المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة)ج( 

تم تطبيق عدد من المعايير الجديدة والمعدلة لفترة التقرير الحالية ويتوجب على الشركة تغيير سياساتها المحاسبية كنتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 - »عقود 
اإليجار«. يسري المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 اعتباًرا من 1 يناير 2019م. لم يكن للمعايير األخرى أي تأثير على السياسات المحاسبية للشركة ولم تتطلب تعديالت بأثر رجعي.

تم اإلفصاح في اإليضاح رقم 2-9 ضمن تقرير القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م عن أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 والسياسات 
المحاسبية الجديدة.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 6	

طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 من 1 يناير 2019م، ولم تقم بتعديل المعلومات المقارنة أو تعديل حقوق الملكية االفتتاحية على النحو المسموح به وفًقا 
ألحكام التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16. بناًء على ذلك، سجلت الشركة مطلوبات إيجارية وموجودات حق االستخدام الناشئة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 16 في قائمة المركز المالي في 1 يناير 2019م، وتم قياس موجودات حق االستخدام بالقيمة المساوية للمطلوبات اإليجارية، معدلة بقيمة أي مدفوعات إيجار مدفوعة مسبًقا 

أو مستحقة تتعلق بعقد إيجار مثبت في قائمة المركز المالي قبل تاريخ التطبيق المبدئي مباشرة.

 
ً
 على أنها »عقود إيجار تشغيلية« وفقا

ً
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، قامت الشركة بإثبات مطلوبات إيجارية متعلقة بعقود اإليجار التي تم تصنيفها سابقا

لمبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم 17 »عقود اإليجار«. تم قياس هذه المطلوبات بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي 
للشركة كما في 1 يناير 2019م. وكان المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للشركة المطبق على المطلوبات اإليجارية في 1 يناير 2019م هو %5.6.

الوسائل العملية املطبقة( 1	
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 ألول مرة، استخدمت الشركة الوسائل العملية التالية المسموح بها بموجب المعيار:

استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المماثلة إلى حد معقول؛ 	

االعتماد على التقييمات السابقة حول ما إذا كانت عقود اإليجار مكلفة؛ 	

المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلية حيث تكون تواريخ استحقاق عقود اإليجار التشغيلية المتبقية أقل من 12 شهًرا كما في 1 يناير 2019م كعقود إيجار قصيرة  	
األجل؛ و

استثناء التكاليف المباشرة المبدئية لقياس موجودات حق االستخدام كما في تاريخ التطبيق المبدئي. 	

 من ذلك، وبالنسبة للعقود التي أبرمتها قبل تاريخ 
ً
كما اختارت الشركة أال تقوم بإعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل أو يتضمن عقد إيجار كما في تاريخ التطبيق المبدئي. وبدال

.
ً
التطبيق المبدئي، اعتمدت الشركة على تقييمها الذي أجرته بموجب المبادئ المحاسبية المطبقة سابقا
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يتم بيان تسويات ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية كام يف 31 ديسمرب 2018م كام يتم إثبات املطلوبات اإليجارية كام يف 1 يناير 2019م ( 2	
كام ييل:

ألف ريال سعودي

16,424ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية المفصح عنها كما في 31 ديسمبر 2018م

27,117التعديالت الناتجة عن معاملة مختلفة لخيارات التمديد

)15,695(مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة كما في تاريخ التطبيق المبدئي 

27,846مطلوبات إيجارية مثبتة كما في 1 يناير 2019م

وتتمثل في:

1,055مطلوبات إيجارية متداولة

26,791مطلوبات إيجارية غير متداولة

27,846

المصدر: القوائم المالية

موجودات حق االستخدام( 3	
تتعلق موجودات حق االستخدام بقطع أرا�سي ومستودع وخزان. لم تكن هناك عقود إيجار مكلفة تطلبت إجراء تعديل على موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي.

التعديالت املثبتة يف قامئة املركز املايل يف 1 يناير 2019م( 4	
أدى التغير في السياسة المحاسبية إلى تأثر البنود التالية في قائمة المركز المالي في 1 يناير 2019م:

ثبت بمبلغ 29.6 مليون ريال سعودي؛ 	
ُ
موجودات حق االستخدام - أ

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى - انخفضت بمبلغ 1.7 مليون ريال سعودي )تعديل لإليجار المدفوع مقدًما(؛ و 	

ثبت بمبلغ 27.9 مليون ريال سعودي. 	
ُ
مطلوبات إيجارية - أ

المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول)د( 

لقد تم نشر بعض المعايير وتفسيرات المعايير المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترة التقرير السنوية 31 ديسمبر 2019م ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر من قبل الشركة. إنه 
 على الشركة في فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى معامالتها المستقبلية المنظورة.

ً
 جوهريا

ً
من غير المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثيرا

إيرادات 5-3-2
تقاس اإليرادات من بيع البضائع بالقيمة العادلة للمقابل النقدي الذي تم تحصيله أو القابل للتحصيل في سياق أنشطة الشركة االعتيادية. تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عندما 
يتم نقل السيطرة على البضائع، أو عندما يتم تسليم البضائع إلى العميل، ويتمتع العميل بمطلق الحرية في اختيار منفذ وسعر بيع البضائع، وأال يكون هناك التزام غير مستوف بما 
 لعقد 

ً
يؤثر على قبول العميل للبضائع. ويتم التسليم عندما يتم شحن البضائع إلى الموقع المحدد وتحويل مخاطر التقادم والخسائر إلى العميل، وإما أن يقبل العميل البضائع وفقا

البيع أو مع انقضاء أحكام القبول أو أن يكون لدى الشركة دليل موضوعي على استيفاء جميع معايير القبول.

يتم إثبات الذمم المدينة عندما يتم تسليم البضائع، حيث أن هذه هي النقطة الزمنية التي يكون فيها هذا العوض المقابل غير مشروط، ألنه ال يلزم سوى مرور الوقت قبل أن 
يستحق سدادها.

إيرادات التمويل 5-3-3
تحتسب إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

العمالت األجنبية 5-3-4

العملة الوظيفية وعملة العرض )أ( 

تقاس البنود المدرجة في القوائم المالية باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشركة )»العملة الوظيفية«(. تعرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي، 
وهو عملة العرض والعملة الوظيفية للشركة.

معامالت وأرصدة )ب( 

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في تواريخ تلك المعامالت. يتم إثبات أرباح وخسائر صرف العمالت 
األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعملة األجنبية بخالف الريال السعودي باستخدام أسعار صرف 

العمالت السائدة كما في نهاية السنة ضمن الربح أو الخسارة.

يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس من تكلفتها التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت األولية.



28

الزكاة 5-3-5
 ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )»الهيئة«(. يتم حساب الزكاة بناًء على الوعاء الزكوي التقريبي أو األرباح المعدلة أيهما أكبر ويتم تحميلها على الربح 

ً
تخضع الشركة للزكاة وفقا

أو الخسارة. يتم إثبات الزكاة اإلضافية المستحقة، إن وجدت، عندما يتم تحديدها وطلب سدادها.

قد يتعين تعديل المبالغ المستحقة لمصروف الزكاة للسنة في سنة الحقة إذا تغيرت تقديرات المصروف للسنة. 

التقارير القطاعية 5-3-6
قطاع التشغيل هو أحد مكونات الشركة الذي يشارك في أنشطة أعمال قد يتحقق منها إيرادات ويتكبد عنها مصاريف، بما في ذلك اإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع 

أي من مكونات الشركة األخرى، والتي يتم مراجعتها من قبل المسؤول الرئي�سي عن اتخاذ القرارات التشغيلية لدى الشركة.

وقد قام مجلس إدارة الشركة بتعيين رئيس تنفيذي، والذي يتولى تقييم األداء المالي والمركز المالي للشركة، واتخاذ القرارات االستراتيجية. وتم تحديد الرئيس التنفيذي باعتباره 
المسؤول الرئي�سي عن اتخاذ القرارات التشغيلية.

يتم إعداد القوائم المالية على أساس قطاع تقرير بما يتفق مع المعلومات التي تم مراجعتها من قبل المسؤول الرئي�سي عن اتخاذ القرارات التشغيلية.

ربحية السهم 5-3-7
يتم احتساب ربحية السهم األساسية من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى مساهمي في الشركة، باستثناء أي تكاليف خدمات حقوق الملكية بخالف األسهم العادية، على 

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة المالية.

تقوم ربحية السهم المخفضة بتعديل األرقام المستخدمة في تحديد ربحية السهم األسا�سي لمراعاة أثر ضريبة الدخل بعد الفوائد المترتبة على الفوائد وتكاليف التمويل األخرى 
المرتبطة باألسهم العادية المحتملة المخفضة، والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي من شأنها أن تكون قائمة على افتراض تحويل جميع األسهم العادية 

المحتملة المخفضة.

ممتلكات ومصنع ومعدات 5-3-8
تظهر الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. تشتمل التكلفة التاريخية على النفقات المرتبطة 

مباشرة باقتناء البنود. 

درج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو يتم إثباتها كأصل منفصل، حسب الضرورة، فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى الشركة منافع اقتصادية 
ُ
ت

مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة هذا البند بشكٍل موثوق. يتم إلغاء إثبات القيمة الدفترية ألي من العناصر التي تم المحاسبة عنها كموجودات منفصلة عند 
إلغاء إثباتها. تقيد اإلصالحات والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة خالل فترة التقرير التي يتم تكبدها فيها. 

يتم حساب استهالك الممتلكات والمصنع والمعّدات بعد خصم قيمتها المتبقية المقدرة لتوزيع تكلفتها بطريقة القسط الثابت. يتم تحميل االستهالك على الربح أو الخسارة. 

تحّدد األرباح والخسائر من االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيد في الربح أو الخسارة.

تكون قطع الغيار الرئيسية والمعدات االحتياطية مؤهلة إلثباتها ضمن بند الممتلكات والمصنع والمعدات عندما تتوقع الشركة أن عمرها اإلفترا�سي يمتد ألكثر من عام.

يتم التعامل مع المواد المحفزة على أنها قطع غيار رأسمالية ويتم استهالكها عند استخدامها.

تؤجل تكاليف الصيانة الدورية المخطط لها وتستهلك على مدار الفترة حتى تاريخ الصيانة الدورية المخطط لها الالحقة. وفي حال حدوث صيانة دورية غير متوقعة قبل الموعد 
المخطط لها، يتم تحميل التكاليف غير المستهلكة على المصاريف على الفور ومن ثم تستهلك تكاليف الصيانة الدورية الجديدة على مدار الفترة حتى تاريخ الدورية المجدولة 

التالية.

تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ نهاية كل فترة تقرير سنوي. 

 إلى القيمة القابلة لالسترداد المتوقعة وتتم مراجعتها في تاريخ كل تقرير لتحديد 
ً
عندما تكون القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته القابلة لالسترداد المتوقعة، يتم تخفيضها فورا

احتمال عكس خسارة االنخفاض في القيمة.

تتم رسملة الموجودات تحت اإلنشاء أو التطوير ضمن حساب اإلنشاءات تحت التنفيذ. يتم تحويل الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير إلى الفئة المناسبة ضمن الممتلكات 
والمصنع والمعّدات وذلك عندما تكون الموجودات في الموقع والوضع الالزمين الستخدامها على الوجه المخطط له من قبل اإلدارة. تتمثل تكلفة بند اإلنشاءات تحت التنفيذ 
من سعر شرائها وتكلفة اإلنشاء/ التطوير وأية تكاليف أخرى مرتبطة مباشرة بوضع هذه الموجودات في الموقع والوضع الالزمين ليتم العمل بها على الوجه المخطط له من قبل 

اإلدارة. ال يتم استهالك اإلنشاءات تحت التنفيذ.
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عقود اإليجار 5-3-9
السياسة المحاسبية السارية بداية من 1 يناير 2019م 5-3-9-1

تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد ُيعد، أو يتضمن، عقد إيجار، عند بدء العقد. وتقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام والمطلوبات اإليجارية المقابلة فيما يتعلق 
 أو أقل( وعقود إيجار الموجودات 

ً
فة على أنها عقود إيجار مدتها 12 شهرا بجميع اتفاقيات اإليجار التي تكون فيها الشركة هي المستأجر، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل )المعرَّ

ذات القيمة المنخفضة. بالنسبة لعقود اإليجار هذه، تثبت الشركة مدفوعات اإليجار كمصاريف تشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن هناك 
أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك الفوائد االقتصادية من الموجودات المؤجرة.

مطلوبات إيجارية

يتم قياس التزام اإليجار مبدئًيا بالقيمة الحالية الصافية لمدفوعات اإليجار المستحقة الدفع في تاريخ بدء اإليجار. يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني 
في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، كما هو الوضع مع عقود إيجار الشركة، عندها يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل 

المعدل الذي يجب على المستأجر سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط مماثلة. 

لتحديد معدل االقتراض اإلضافي، على الشركة:

حيثما أمكن، استخدام عروض األسعار األخيرة المقدمة من طرف آخر والتي تم تعديلها لتعكس التغيرات في شروط التمويل منذ استالم هذه العروض، و 	

إجراء تعديالت خاصة بعقد اإليجار، على سبيل المثال مدة اإليجار والبلد والعملة والضمان. 	

تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:

 أي حوافز إيجار مستحقة القبض،  	
ً
مدفوعات إيجار ثابتة، ناقصا

مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل وتقاس مبدئًيا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء، 	

المبالغ المتوقع دفعها من قبل الشركة بموجب ضمانات القيمة المتبقية، 	

سعر ممارسة خيارات الشراء إذا كانت الشركة متأكدة بشكل معقول من ممارسة هذه الخيارات، 	

مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار فسخ العقد، و 	

يتم إجراء مدفوعات اإليجار بموجب خيارات تمديد مؤكدة على نحو معقول. 	

يقاس التزام اإليجار الحًقا بزيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على مطلوبات إيجارية )باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي( وعن طريق خفض القيمة الدفترية لتعكس 
مدفوعات االيجار المقدمة.

 تقوم الشركة بإعادة قياس التزام اإليجار )وتقوم بعمل تعديل مقابل ألصل حق االستخدام ذي العالقة( عندما:

تتغير مدة عقد اإليجار أو يحدث تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس مطلوبات إيجارية عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة  	
باستخدام معدل خصم معدل،

تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام  	
اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي )ما لم تتغير مدفوعات اإليجار بسبب تغيير في سعر الفائدة العائم، وفي هذه الحالة 

يتم استخدام معدل الخصم المعدل(، و

يتم تعديل عقد اإليجار، وال يتم احتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار  	
المعدلة باستخدام معدل خصم معدل

موجودات حق االستخدام 

تشتمل موجودات حق االستخدام على القياس األولي اللتزام اإليجار المقابل، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء عقد اإليجار وأي تكاليف مباشرة أولية. يتم قياسها 
الحًقا بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. 

عندما تتحمل الشركة التزاًما بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر، أو استعادة الموقع الذي توجد عليه أو استعادة األصل األسا�سي إلى الحالة المطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد 
اإليجار، يتم إثبات المخصص وقياسه وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 37، »المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة«. يتم تضمين التكاليف في موجودات 

حق االستخدام ذي العالقة، ما لم يتم تكبد هذه التكاليف إلنتاج المخزون. 

يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى مدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي لألصل األسا�سي، أيهما أقل. إذا كان عقد اإليجار ينقل ملكية األصل األسا�سي للشركة أو تكلفة أصل 
حق االستخدام يعكس أن الشركة تتوقع ممارسة خيار الشراء، يتم استهالك قيمة أصل حق االستخدام ذي الصلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األسا�سي. يبدأ االستهالك في 

التاريخ الذي يكون فيه األصل جاهًزا لالستخدام.

السياسة المحاسبية السارية حتى 31 ديسمبر 2018م 5-3-9-2

تصنف عقود اإليجار التي احتفظ فيها المؤجر بجزء جوهري من مخاطر ومنافع الملكية كعقود إيجار تشغيلية. يتم تحميل المدفوعات المقدمة بموجب عقود اإليجار التشغيلية 
)بعد خصم أي حوافز تستلم من المؤجر( إلى الربح أو الخسارة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة العقد. ال تعكس المعلومات المالية كما في وللسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2018م متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 وال تقارن بالمعلومات المالية المقدمة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
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موجودات غير ملموسة 5-3-10
 أي إطفاء متراكم وخسائر 

ً
تقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات األولي للتكلفة. بعد اإلثبات األولي، تظهر الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا

االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. يتم تصنيف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة وتصنف باعتبارها محددة.

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على مدى عمرها االقتصادي اإلنتاجي ويتم تقييم الهبوط في قيمتها عندما يكون هناك مؤشر على أن 
الموجودات غير الملموسة قد هبطت قيمتها. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في نهاية كل فترة تقرير سنوية على 
األقل. تتم المحاسبة عن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك العوائد االقتصادية المستقبلية المصاحبة للموجودات عن طريق تغيير فترة أو طريقة 
اإلطفاء، حسب ما هو مالئم، وتعامل على أنها تغيرت في التقديرات المحاسبية. يتم تحميل مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة ضمن فئة المصاريف 

في الربح أو الخسارة بما يتوافق مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات، ويتم إثبات الربح أو الخسارة عند 
إلغاء إثبات تلك الموجودات.

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة بين 4 سنوات إلى 20 سنة.

األدوات المالية 5-3-11
موجودات مالية 5-3-11-1

التصنيف )أ( 

يتم تصنيف الموجودات المالية للشركة وقياسها بالتكلفة المطفأة ألن تلك الموجودات يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل تلك التدفقات 
النقدية فقط دفعات ألصل الدين والفائدة.

اإلثبات وإلغاء اإلثبات )ب( 

 إليه تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء األصل المالي، إذا كان األصل المالي ال يتم تقييمه 
ً
عند اإلثبات األولي، تقيس الشركة بقياس األصل المالي بقيمته العادلة مضافا

بالقيمة العادلة، من خالل الربح أو الخسارة.

يتم إلغاء إثبات الموجودات المالية عند انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما يتم تحويلها مع قيام الشركة بتحويل كافة مخاطر ومنافع 
الملكية بصورة جوهرية. 

القياس)ج( 

 بالتكلفة المطفأة. تقاس إيرادات الفوائد من الموجودات المالية ويتم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة باستخدام طريقة معدل الفائدة 
ً
تدرج الموجودات المالية للشركة الحقا

الفعلي. وأي ربح أو خسارة ناشئة من إلغاء اإلثبات يتم إثباتها في الربح والخسارة. 

االنخفاض في القيمة)د( 

تقوم الشركة بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المالية على أساس استطالع المستقبل. تعتمد طريقة انخفاض القيمة المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة 
كبيرة في مخاطر االئتمان.

بالنسبة للذمم المدينة التجارية فقط، تطبق الشركة المنهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 والذي يشترط إثبات الخسائر المتوقعة على مدار أعمار 
 من اإلثبات األولي للموجودات المالية ذات الصلة. ويتم تحميل مبلغ الخسارة على الربح أو الخسارة.

ً
هذه الذمم اعتبارا

تعتمد معدالت الخسارة على احتمال التخلف عن السداد بناًء على االتجاهات التاريخية المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة التجارية للشركة. يتم تعديل معدالت الخسارة لتعكس 
المعلومات الحالية والمستقبلية على العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على قدرة العمالء لتسوية الذمم المدينة. وقد حددت الشركة معدل المتوسط المرجح للزيادة في 

التضخم للسنة القادمة في المناطق التي تتركز بها المبيعات باعتباره العامل األكثر مالءمة، وبالتالي تقوم بتعديل معدالت الخسارة على أساس هذه التغييرات المتوقعة.

يتم شطب الذمم المدينة التجارية عندما ال يوجد أي توقع معقول الستردادها. وتتضمن المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقعات معقولة لالسترداد، من بين أمور أخرى، 
.
ً
 في الجدارة االئتمانية للعميل وفشل العميل في االتفاق على خطة سداد مع الشركة والفشل في أداء دفعات تعاقدية متأخرة السداد لفترة أكبر من 365 يوما

ً
 كبيرا

ً
انخفاضا

 بحدٍث وقع بعد أن تم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة، يتم إثبات عكس 
ً
إذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضوعيا

 في الربح والخسارة. يتم عرض خسارة االنخفاض في القيمة ضمن »مصاريف عمومية وإدارية« في قائمة الدخل الشامل.
ً
خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقا

 المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، فإن خسارة االنخفاض في القيمة المحددة غير جوهرية.
ً
 لمتطلبات االنخفاض في القيمة وفقا

ً
حيث أن النقد وما يماثله يخضع أيضا
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مطلوبات مالية 5-3-11-2

 بالقيمة العادلة بعد خصم أية 
ً
 في الشروط التعاقدية لألداة. ويتم إثبات المطلوبات المالية مبدئيا

ً
يتم إثبات جميع المطلوبات المالية في الوقت الذي تصبح فيه الشركة طرفا

تكاليف عائدة مباشرة تتعلق بالمعامالت. وبعد اإلثبات المبدئي، تقاس هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

يلغى إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائه أو انقضاء أجله. عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس الُمقرض بناًء على شروط 
جديدة مختلفة عن السابقة بشكٍل جوهري أو عندما يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة هذا االستبدال أو التعديل كإلغاء إلثبات اإلتزام األصلي وإثبات 

اللتزام جديد. ويتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية ذات العالقة في الربح.

المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية 5-3-11-3

يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى الشركة حق قانوني في إجراء المقاصة للمبالغ المثبتة والنية للتسوية 
على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 5-3-12
تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات غير المالية النخفاض في قيمتها. وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر، أو عندما 
قدر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتمثل قيمة األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو لوحدة 

ُ
، ت

ً
يستدعي األمر فحص انخفاض القيمة لألصل سنويا

توليد النقد ناقصا تكاليف البيع والقيمة من االستخدام، أيهما أعلى، ويتم تحديدها لكل أصل على حدة، إال إذا كان األصل ال يحقق تدفقات نقدية واردة ومستقلة إلى حد كبير عن 
التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض 
القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد. ولتقدير القيمة من االستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل 
خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، تستخدم طريق تقييم 

مناسبة.

يتم تحميل خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف بما يتوافق مع وظيفة الموجودات التي انخفضت قيمها.

بالنسبة للموجودات، يتم في تاريخ كل تقرير مالي تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر االنخفاض في القيمة المسجلة سابقا لم تعد موجودة أو قلت قيمتها. فإذا وجد 
 إال إذا كان هناك تغيير في 

ً
مثل هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو لوحدة توليد النقد. وال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة سابقا

التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة األصل القابلة لالسترداد منذ تسجيل آخر خسارة االنخفاض في القيمة. يكون هذا العكس محدودا بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل 
قيمته القابلة لالسترداد أو قيمته الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، بعد خصم االستهالك، لو لم تحتسب أي خسارة عن االنخفاض في قيمة األصل خالل السنوات السابقة. 

ويثبت هذا العكس في الربح أو الخسارة.

مخزون 5-3-13
يتم إظهار المواد الخام والمواد المستهلكة واألعمال تحت التنفيذ والبضائع الجاهزة بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تشتمل التكلفة على المواد المباشرة 
والعمالة المباشرة ونسبة مالئمة من النفقات غير المباشرة الثابتة والمتغيرة، وتدرج هذه األخيرة على أساس الطاقة االستيعابية التشغيلية االعتيادية. يتم إسناد التكاليف إلى 

البنود الفردية للمخزون على أساس المتوسط المرجح للتكلفة. يتم تحديد تكاليف بنود المخزون المشتراة بعد اقتطاع الخصومات والحسومات. 

صافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقًصا التكاليف المقدرة الستكمال العملية والمصاريف المقدرة الالزمة إلكمال البيع. يتم رصد 
مخصص مخزون بطيء الحركة بعد األخذ بعين االعتبار عوامل متعددة بما في ذلك أعمال بنود المخزون واالستعمال التاريخي واالستخدام المتوقع في المستقبل.

ذمم مدينة تجارية 5-3-14
تدرج الذمم المدينة التجارية بسعر المعاملة المتعلق بالتزام األداء ناقًصا مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. فإذا كان من المتوقع تحصيل هذه الذمم 
 لذلك يتم عرضها كموجودات غير متداولة. تحتفظ الشركة بالذمم المينة التجارية بهدف تحصيل 

ً
في غضون سنة واحدة أو أقل فإنه يتم تصنيفها كموجودات متداولة. وخالفا

التدفقات النقدية التعاقدية وبالتالي تقوم بقياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

ودائع مرابحة قصيرة األجل 5-3-15
تتضمن ودائع المرابحة قصيرة األجل اإليداعات في ودائع المرابحة لدى البنوك وغيرها من االستثمارات قصيرة األجل ذات السيولة العالية، مع فترات استحقاق أصلية تمتد 
ألكثر من ثالثة أشهر ولكن ال تزيد عن سنة واحدة من تاريخ الشراء. يتم إيداع ودائع المرابحات قصيرة األجل مع مؤسسات مالية ذات تصنيف استثماري، والتي تعتبر ذات مخاطر 
ائتمانية منخفضة، وبالتالي يتم قيد مخصص بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل 12 شهر، ما لم يكن هناك دليل على زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان للطرف المقابل.

نقد وما يماثله  5-3-16
النقد هو النقد في الصندوق والودائع عند الطلب. إن ما يعادل النقد هو االستثمارات قصيرة األجل عالية السيولة التي تكون جاهزة لتحويلها لمبالغ معلومة من النقد وال تخضع 

لمخاطر جوهرية تتعلق بتغير قيمتها. إن االستثمارات عادة ما تكون مؤهلة لما يعادل النقد فقط إذا كانت مستحقة لفترة قصيرة مدتها ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ.

لغرض عرض قائمة التدفقات النقدية، يشتمل النقد وما يماثله على النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك، واالستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة 
 بمخاطر التغير في القيمة.

ً
 كبيرا

ً
العالية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل والتي تكون جاهزة للتحويل إلى مبالغ نقدية معلومة والتي ال تتأثر تأثرا

رأس المال 5-3-17
تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم بيان تكاليف المعاملة التي تعزى مباشرة إلى إصدار أسهم جديدة ضمن حقوق الملكية كخصم من المتحصالت.
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ذمم دائنة تجارية 5-3-18
الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق العمل االعتيادي من الموردين. يتم تصنيف الذمم الدائنة 
 
ً
التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة. يتم إثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئيا

 بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.
ً
قاس الحقا

ُ
بالقيمة العادلة وت

قروض 5-3-19
 بالقيمة العادلة )باعتبارها متحصالت تم استالمها( صافية من تكاليف المعاملة المؤهلة التي تم تكبدها، إن وجدت. وعقب اإلثبات األولي لها، تقاس 

ً
يتم إثبات القروض مبدئيا

القروض الطويلة األجل بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل العمولة الفعلية. يتم إثبات أي فرق بين المتحصالت )صافية من تكاليف المعاملة( والقيمة المستردة في الربح أو 
الخسارة على مدى فترة القروض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. 

لغى القروض من قائمة المركز المالي عند تنفيذ االلتزام المحدد في العقد، أو إلغائه أو انتهاء مدته. ويتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوب المالي الذي تم اطفاؤه أو تحويله 
ُ
ت

إلى طرف آخر والتعويض المدفوع، بما في ذلك أي من الموجودات غير النقدية أو المطلوبات المحتملة، في الربح أو الخسارة كإيرادات أخرى أو تكاليف تمويل. يتم تصنيف القروض 
 بعد فترة التقرير.

ً
كمطلوبات متداولة ما لم يتوفر لدى الشركة حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن 12 شهرا

تكاليف القروض 5-3-20
 إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج الموجودات المؤهلة تتم رسملتها خالل الفترة الزمنية المطلوبة الستكمال وإعداد األصل 

ً
إن تكاليف االقتراض العامة والمحددة العائدة مباشرة

لالستخدام المقصود منه أو بيعه. إن الموجودات المؤهلة هي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة لكي تصبح جاهزة لالستخدام المرجو منها أو بيعها. يتم خصم 
إيراد االستثمار المتحقق من االستثمار المؤقت القتراضات محددة ريثما يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة وذلك من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة. يتم تحميل تكاليف 

القروض األخرى ضمن الربح او الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

التزامات منافع الموظفين 5-3-21
لدى الشركة نظام منافع نهاية الخدمة للموظفين ضمن خطة منافع محددة تتفق مع نظام العمل في المملكة العربية السعودية بناًء على آخر راتب وعدد سنوات الخدمة.

إن برامج مكافأة مابعد الخدمة غير ممولة. إن تقييمات االلتزام بموجب الخطة يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل بناء على طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. إن التكاليف 
المتعلقة بهذه الخطة تتكون أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساو في كل سنة من سنوات الخدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة 

الموظف في السنوات السابقة. 

يتم تحميل تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع مابعد نهاية الخدمة وعكس االلتزام بمعدالت الخصم المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة. 

يتم إثبات إعادة قياس األرباح والخسائر التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها، مباشرة في الدخل الشامل اآلخر ويتم تحويلها 
إلى أرباح مبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية في الفترة التي تحدث فيها. 

يتم تحميل التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات النظام في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة. تعتمد مدفوعات نهاية 
الخدمة على رواتب الموظفين النهائية والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة، كما هو موضح في نظام العمل في المملكة العربية السعودية.

تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة 5-3-22
 للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات 

ً
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا

والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف خالل فترة التقرير. يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر بناًء 
على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم الشركة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. 
 لتعريفها، مع النتائج الفعلية المتعلقة بها. إن التقديرات التي تحتوي على مخاطر بالتسبب في تعديل جوهري في القيمة الدفترية 

ً
 ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقا

ً
نادرا

للموجودات خالل السنة المالية التالية يتم مناقشتها أدناه:

انخفاض في قيمة الممتلكات والمصنع والمعدات

 للسياسة المحاسبية الواردة في اإليضاح 2-12 ضمن اإليضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، باختبار الموجودات أو الوحدات 
ً
تقوم اإلدارة وفقا

المولدة للنقد لتحديد االنخفاض في القيمة عند وجود مؤشرات انخفاض في القيمة. من بين مؤشرات أخرى، فإن األحداث أو التغييرات في الظروف التي قد تشير إلى أن قيمة أصل 
أو وحدة مولدة للنقد قد انخفضت قيمتها بشكل أسا�سي تتضمن ما يلي:

انخفاض جوهري في أسعار منتجات الشركة السوقية؛ 	

تغيير جوهري في مدى أو طريقة استخدام األصل، أو في حالته المادية بما في ذلك انخفاض كبير في حجم المبيعات الحالية والمتوقعة؛ و 	

خسارة تشغيل الفترة الحالية مقترنة بخسائر التشغيل السابقة والمتوقعة. 	

تحدد اإلدارة المبالغ القابلة لالسترداد للوحدات المولدة للنقد على أساس حسابات قيمة االستخدام. تتطلب هذه الحسابات استخدام التقديرات المتعلقة بالتدفقات النقدية 
المستقبلية واستخدام معدل خصم مناسب ينطبق على ظروف الشركة. في 31 ديسمبر 2019م، لم يكن هناك أي تغيير جوهري في هذه التقديرات. 

قد تتسبب األحداث المستقبلية في تغيير التقديرات المستخدمة في حسابات قيمة االستخدام بشكل سلبي وقد يترتب على ذلك تأثير على النتائج المستقبلية للشركة. قامت اإلدارة 
بتحليل الحساسية حول التقديرات. وقد تؤدي التغيرات الممكنة والمعقولة في معدالت الخصم ومعدالت النمو وأسعار السوق المتوقعة إلى تجاوز القيمة الدفترية للقيمة القابلة 

لالسترداد للوحدات المولدة للنقد مما يؤدي إلى انخفاض إضافي في القيمة في الفترات المستقبلية.
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مؤشرات األداء الرئيسية  5-4
يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م.

مؤشرات األداء الرئيسية(: 12الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
وحدة 
العرض

فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2020م2019م2019م2018م2017م

)16.2%()22.4%()24.9%(2.7% 7.4% %نسبه نمو اإليرادات 

)2,18()0,34()0,70(0,38 )0,23(#ربحية )خسارة( السهم

8.3% )7.8%(8.2% 6.1% 6.1% %المصاريف العمومية واإلدارية كنسبة من اإليرادات

)46.1%(16.6% 11.3% 27.9% 19.5% %هامش إجمالي )الخسارة( الربح

)65.9%()2.0%()7.7%(13.4% 3.0% %هامش الربح )الخسارة( التشغيلي

)73.1%()8.8%()14.8%(7.9% )3.3%(%هامش صافي )الخسارة( الربح

)33.1%()3.8%()8.0%(4.0% )2.5%(%العائد على حقوق الملكية

X 1.87 1.83 1.51 2.05 0.63الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة

الموجودات غير المتداولة / المطلوبات غير 
المتداولة

X 1.97 2.28 2.42 2.21 3.40

X 1.06 0.86 0.84 0.85 1.13المطلوبات / حقوق الملكية

)15.6%()2.0%()4.3%(2.2% )1.2%(%العائد على األصول

X 0.94 0.74 0.72 0.74 0.97الدين إلى إجمالي حقوق المكلية

X 1,94 2,16 2,19 2,17 1,88إجمالي الموجودات / إجمالي المطلوبات

المصدر: معلومات اإلدارة

نتائج العمليات   5-5

قائمة الدخل الشامل 5-5-1
يوضح الجدول التالي قائمة دخل الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م و2020م.

قائمة الدخل(: 13الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر 
زيادة / )نقص(

معدل النمو السنوي 
المركب

2020م2019م2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

2017م - 2019م

)12.2%()16.2%()24.9%(2.7% 351,075 419,028 527,240 701,613 683,215 إيرادات

)7.8%(1.9% )7.6%()8.0%()355,886()349,397()467,781()506,041()550,155(تكلفة المبيعات 

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق )157,099(- - - - خسائر االنخفاض في القيمة

)33٫2%()332٫٥%()69٫6%(47٫0% )161,909(69,631 ٥9,4٥9 19٥,٥71 133,060 إجمالي )الخسارة( / الربح

)22.0%()13.2%()12.4%()30.6%()37,441()43,153()53,366()60,921()87,730(مصاريف بيع وتوزيع

1.6% )11.0%(0.8% 2.4% )28,970()32,567()43,070()42,726()41,732(مصاريف عموميه وإدارية

)مصاريف( إيرادات تشغيليه اخرى - 
بالصافي

ال ينطبق %24.4 )%259.4()%86.4()2,988()2,402()3,658(2,296 16,826 

ال ينطبق 2.624.1% )143٫1%(361٫3% )231,309()8,491()40,636(94,219 20,424 )خسارة( ربح التشغيل

)3.8%()17.3%()1.7%()5.8%()25,988()31,429()41,230()41,956()44,532(تكاليف مالية

62.1% )80.7%(21.8% 115.7% 574 2,968 3,698 3,036 1,408 إيرادات مالية

ال ينطبق )10٫7%()3٫6%()9٫8%()2٥,414()28,460()37,٥32()38,919()43,124(تكاليف مالية – بالصافي

ال ينطبق ٥94٫8% )241٫4%()343٫6%()2٥6,723()36,9٥2()78,168(٥٥,300 )22,700()الخسارة( الربح قبل الزكاة

8٫7% 30٫٥% )3٥٫4%(82٫9% )٥,613()4,300()٥,908()9,146()٥,000(مصروف الزكاة

ال ينطبق ٥3٥٫9% )282٫2%()266٫6%()262,33٥()41,2٥2()84,076(46,1٥4 )27,700()الخسارة( الربح للسنة / للفترة 
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ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر 
زيادة / )نقص(

معدل النمو السنوي 
المركب

2020م2019م2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

2017م - 2019م

الدخل الشامل األخر
بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح والخسارة

ال ينطبق ال ينطبق )1.399.1%()83.0%(- )800()3,159(243 1,430 إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة 
للسنة / الفترة

ال ينطبق ٥23٫8% )%288٫0()%276٫6()262,33٥()42,0٥1()87,23٥(46,397 )26,270(

74٫٥% ٥41٫2% 84٫2% 6٥٫2% )2,18()0,34(0,70 0,38 0,23 ربحية )خسارة( السهم

كنسبة من اإليرادات

)101.4%()83.4%()88.7%()72.1%()80.5%(تكلفة المبيعات 

)44.7%(- - - - خسائر االنخفاض في القيمة

)46.1%(16.6% 11.3% 27.9% 19.5% إجمالي )الخسارة( / الربح

)10.7%()10.3%()10.1%()8.7%()12.8%(مصاريف بيع وتوزيع

)8.3%()7.8%()8.2%()6.1%()6.1%(مصاريف عمومية وإدارية

)مصاريف( إيرادات تشغيليه اخرى - 
بالصافي

 %2.5 %0.3)%0.7()%0.6()%0.9(

)65.9%()2.0%()7.7%(13.4% 3.0% )خسارة( ربح التشغيل

)7.4%()7.5%()7.8%()6.0%()6.5%(تكاليف مالية – بالصافي

0.2% 0.7% 0.7% 0.4% 0.2% )الخسارة( الربح قبل الزكاة

)7.2%()6.8%()7.1%()5.5%()6.3%(مصروف الزكاة

)73.1%()8.8%()14.8%(7.9% )3.3%()الخسارة( الربح للسنة / للفترة 

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

 في إجمالي اإليرادات بنسبة 2.7% أو ما يعادل 18.4 مليون ريال سعودي من 683.2 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 701.6 مليون ريال سعودي في 
ً
سجلت الشركة نموا

عام 2018م. وجاء هذا االرتفاع مدفوًعا بارتفاع مبيعات »الميثانول« و»الهيكساميثيلين تترامين )الهيكسامين(« و»البنتا أريثريتول« حيث استطاعت الشركة أن تحقق أسعار بيع 
مرتفعة لهذه المنتجات، كما وشهدت اإليرادات انخفاًضا ملموًسا بين عامي 2018م و2019م حيث انخفضت اإليرادات بنسبة 24.9% من 701.6 مليون ريال سعودي في عام 
 
ً
2018م إلى 527.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ونتج هذا االنخفاض باألساس من تراجع مبيعات الـ »داي ميثيل الفورماميد« و »البنتا أريثريتول« و »الميثانول« نظرا

لتباين سلبي في متوسط سعر بيع وكمية مبيعات هذه المنتجات. وكذالك انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 16.2% من 419.0 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2019م إلى 351.1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، ويعزى ذلك بالمقام األول إلى انخفاض مبيعات »البنتا أريثريتول« 

و»الفورمالدهيد« بواقع 48.4 مليون ريال سعودي و22.0 مليون ريال سعودي على التوالي جراء تباين سلبي في متوسط أسعار وكميات بيع هذه المنتجات.

من جهة أخرى انخفضت تكلفة المبيعات بنسبة 8.0% من 550.2 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 506.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م، وجاء هذا االنخفاض بسبب 
انخفاض تكلفة المواد بحيث تقلص حجم استهالك بعض المواد الخام في عمليات اإلنتاج، وكذالك انخفضت تكلفة المبيعات بنسبة 7.6% من 506.0 مليون ريال سعودي في عام 
2018م إلى 467.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م وجاء هذا االنخفاض بسبب تراجع عام في حجم استهالك كافة المواد الخام المستخدمة في تصنيع منتجات الشركة على 
ضوء انخفاض إيرادات الشركة خالل الفترة نفسها. شهدت تكلفة المبيعات ارتفاًعا بنسبة 1.9% من 349.397 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 
2019م إلى 355.9 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، ويعزى ذلك باألساس إلى ارتفاع تكلفة استهالك األصول الثابتة المستخدمة في عمليات 

اإلنتاج باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة تأمين هذه األصول.

ا بنسبة 47.0% من 133.1 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 195.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م ونتج هذا االرتفاع عن االرتفاع 
ً
ارتفع إجمالي الربح ارتفاًعا ملحوظ

ا في إجمالي الربح بنسبة 69.9% من 195.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 59.5 مليون ريال سعودي في 
ً
بحجم اإليرادات كم ورد أعاله. وسجلت الشركة انخفاض ملحوظ

 بنسبة 332.5% من 69.6 مليون ريال سعودي في فترة 
ً
عام 2019م ويعزى هذا االنخفاض بشكل رئي�سي إلى انخفاض اإليرادات كما ورد أعاله. شهد إجمالي الربح انخفاًضا جوهريا

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى إجمالي خسارة بقيمة 161.9 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، ويعود ذالك باألساس إلى 
خسائر االنخفاض في قيمة األصول المرتبطة بوحدات مدرة لإليرادات.

تتكون مصروفات البيع والتوزيع بشكل رئي�سي من مصاريف شحن ورواتب العاملين في األقسام المرتبطة بالبيع والتوزيع. وانخفضت مصروفات البيع والتوزيع بنسبة %30.6 
من 87.7 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 60.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م، وشكل انخفاض مصاريف الشحن العامل أبرز خلف هذا التغير. كما وانخفضت 
مصروفات البيع والتوزيع مجدًدا بنسبة 12.4% إلى 53.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويعود هذا التغير باألساس إلى انخفاض عمولة المبيعات وانخفاض تكلفة اإليجار في 
سياق اعتماد معيار رقم 16 ضمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إبتداًء من 1 يناير 2019م. وواصلت مصاريف البيع والتوزيع باالنخفاض بنسبة 13.2% من 43.2 مليون 
ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 37.4 مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، ونتج هذا التغير من 

انخفاض كافة المصاريف المندرجة ضمن هذا البند في ضوء تراجع حجم أعمال ومبيعات الشركة.

تتألف المصاريف العمومية واإلدارية من منافع الموظفين اإلداريين والعموميين )أي الموظفين الذين ال يرتبطون بالنشاطات اإلنتاجية أو البيعية بشكل مباشر( وشكلت هذه 
المصروفات ما نسبته 48.8% من إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية خالل فترة التحليل. وارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 2.4% من 41.7 مليون ريال سعودي 
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في عام 2017م إلى 42.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع مصاريف اإلصالح والصيانة العمومية. وارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية 
 إلى ارتفاع الرواتب والمنافع اإلدارية 

ً
في العام الذي يليه بنسبة 0.8% من 42.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 43.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م، وكان ذلك نتيجة

والعمومية في ضوء ارتفاع المكافآت السنوية المتعلقة بعام 2018م باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة التأمين الصحي للعاملين في الشركة. وانخفضت المصاريف العمومية واإلدارية 
بنسبة 11.0% من 32.6 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 29.0 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، 

ويعود ذلك في باألساس إلى تخفيض الرواتب والمنافع اإلدارية والعمومية وتكلفة األتعاب المهنية والقانونية للتكيف مع أثر جائحة كورونا على مردود أعمال الشركة.

انخفضت )المصاريف( اإليرادات التشغيلية األخرى - بالصافي بنسبة 86.4% من صافي إيرادات بقيمة 16.8 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى صافي إيرادات بقيمة 2.3 
مليون ريال سعودي في عام 2018م، ويعود سبب التغير هذا إلى مصدر دخل إستثنائي متمثل بتسييل ضمانات بلغت قيمتها 20.7 مليون ريال سعودي خالل عام 2017م ولم 
 من هذا النوع في عام 2018م. وانخفضت )المصاريف( اإليرادات التشغيلية األخرى - بالصافي في عام 2019م بنسبة 259.4% من صافي إيرادات بقيمة 2.3 

ً
تشهد الشركة دخال

مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى صافي مصاريف بقيمة 3.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م، وكان ذلك نتيجة عدم حصول الشركة على تعويضات خالل عام 2019م 
مثل تلك التي حصلت عليها من إحدى عمالئها »شركة بيرستورب السويدية« بقيمة 3.8 مليون ريال سعودي لقاء عدم االلتزام العميل بالحد األدنى من المشتريات المتفق عليها 
بين الطرفين خالل عام 2018م. وانخفضت )المصاريف( اإليرادات التشغيلية األخرى - بالصافي بنسبة 24.4% من صافي مصاريف بقيمة 2.4 مليون ريال سعودي في فترة التسعة 
أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى صافي مصاريف بقيمة 3.0 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، ويعود السبب الرئي�سي إلى ارتفاع 

تكلفت شطب بعض مواد المخزون.

 بالرسوم والتكاليف المرتبطة بالقروض القائمة لدى الشركة، وانخفضت التكاليف المالية - بالصافي بنسبة 5.8% من 44.5 مليون ريال 
ً
تتعلق التكاليف المالية - بالصافي أساسا

سعودي في عام 2017م إلى 42.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م. ويعود هذا التغير إلى انخفاض حجم الديون القائمة على الشركة باإلضافة إلى ارتفاع قيمة اإليرادات المالية 
 بارتفاع حجم االستثمارت بودائع مرابحة ألجل. وواصلت التكاليف المالية - بالصافي باالنخفاض بنسبة 1.7% إلى 41.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويرجع السبب 

ً
مدفوعة

في هذا التغير إلى انخفاض تكاليف تمويل القروض نتيجة انخفاض حجم ديون الشركة. كما وانخفضت التكاليف المالية - بالصافي بنسبة 17.3% من 31.4 مليون ريال سعودي 
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 26.0 مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، ونتج هذا التغير من انخفاض نسبة 

الربح المرتبطة بالقروض القائمة على الشركة.

ارتفع مصروف الزكاة بنسبة 82.9% من 5.0 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 9.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م، ويعود ذلك إلى ارتفاع التعديالت المرتبطة مخصصات 
سابقة بواقع 6.5 مليون ريال سعودي. وانخفض مصروف الزكاة بنسبة 35.4% من 9.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 5.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م بسبب 
انخفاض الوعاء الزكوي إلى 219.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م. كما وارتفع مصروف الزكاة بنسبة 30.5% من 4.3 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 
 
ً
 زكويا

ً
30 سبتمبر 2019م إلى 5.6 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، ويرجع ذلك بالمقام األول إلى إصدار الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطا

 بحق الشركة للسنوات من 2014م إلى 2018م خالل عام 2020م.
ً
إضافيا

ارتفع الربح الصافي للسنة بنسبة 266.6% من خسارة بواقع 27.7 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى ربح بقيمة 46.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إذ كان هذا التغير 
مدعوما بـانخفاض تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع لألسباب التي سلف ذكرها. فيما انخفض الربح الصافي للسنة بنسبة 282.2% من ربح بقيمة 46.2 مليون ريال 
سعودي في عام 2018م إلى خسارة بواقع 84.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م بحيث شكل تراجع إيرادات الشركة خالل عام 2019م العامل األبرز خلف انخفاض صافي 
األرباح. من جانٍب أخر، ارتفع صافي الخسارة بنسبة 535.9% من 41.3 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 262.3 مليون ريال سعودي في 

 بخسائر االنخفاض في قيمة األصول كما ذكر أعاله.
ً
فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، ونتج ذلك من انخفاض إيرادت الشركة مصحوبة

اإليرادات حسب المنتج 5-5-1-1

يوضح الجدول التالي إيرادات الشركة حسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م 
و2020م.

اإليرادات حسب المنتج(: 14الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

2020م2019م2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

2017م - 2019م

)4.7%()34.2%()25.3%(21.5%89,011108,11180,77864,29942,320الفورمالدهيد

)12.2%(3.2%)23.0%(0.0%224,665224,701173,035135,519139,792داي ميثيل الفورماميد

)1.0%()17.4%()31.7%(43.4%34,14648,95033,45025,29820,895الهيكساميثيلين تترامين )الهيكسامين(

)1.7%()12.5%()29.9%(37.7%70,98297,77468,57655,27448,373الميثانول

راتنجات ميالمين الفورمالدهايد / 
مسحوق بودرة

12,2114,5822,5111,9941,413)%62.5()%45.2()%29.2()%54.7(

11.7%)6.3%(15.2%8.3%15,05016,29718,76714,67813,758البارافورمالدهايد

)10.4%()58.7%()29.0%(13.0%111,453125,98589,50082,44934,068البنتا أريثريتول 

نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي / 
سائل

79,49842,55136,40724,22625,922)%46.5()%14.4(%7.0)%32.3(

نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي / 
مسحوق بودرة

33,84029,61622,27313,59222,969)%12.5()%24.8(%69.0)%18.9(
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ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

2020م2019م2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

2017م - 2019م

راتنجات اليوريا فورمالدهايد / 
مسحوق بودرة

12,3593,0461,9441,6991,565)%75.4()%36.2()%7.9()%60.3(

)12٫2%()16٫2%()24٫9%(2٫7%683,21٥701,613٥27,240419,0283٥1,07٥اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

يشكل منتج الـ »داي ميثيل الفورماميد« النسبة األكبرمن إجمالي اإليرادات حسب المنتج إذ ساهم بتحقيق ما نسبته 46.0% من إجمالي إيرادات الشركة خالل فترة التحليل، كما 
شكل كل من منتج الـ »بنتا أريثريتول« و منتج الـ »فورمالدهيد« ومنتج »الميثانول« ما نسبته 19.0% و17.9% و16.9% من إجمالي إيرادات الشركة خالل الفترة ذاتها على التوالي. 

 في إجمالي اإليرادات بنسبة 2.7% أو ما يعادل 18.4 مليون ريال سعودي من 683.2 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 701.6 مليون ريال سعودي في 
ً
سجلت الشركة نموا

 من ارتفاع اإليرادات المرتبطة ببيع منتجات »الميثانول« و »الفورمالدهيد« و »الهيكساميثيلين تترامين )الهيكسامين(« و »البنتا أريثريتول« 
ً
2018م. وجاء هذا االرتفاع أساسا

بقيمة 26.8 مليون ريال سعودي و19.1 مليون ريال سعودي و14.8 مليون ريال سعودي و14.5 مليون ريال سعودي على توالي، فيما انخفضت مبيعات الـ »نفثالين الفورمالدهايد 
 لتحقيق الشركة متوسط أسعار بيع عالية خالل 

ً
الكبريتي / سائل« بواقع 36.9 مليون ريال سعودي، ويذكر أن ارتفاع اإليرادات المحققة من بيع المنتجات المذكورة أعاله نتيجة

عام 2018م بالمقارنة مع عام 2017م.

وشهدت اإليرادات انخفاًضا ملموًسا بين عامي 2018م و2019م حيث انخفضت اإليرادات بنسبة 24.9% من 701.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 527.2 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م، ونتج هذا االنخفاض بسبب تراجع إيرادات غالبية المنتجات ويذكر أن القسط األكبر من تراجع اإليرادات قد جاء من انخفاض مبيعات كل من منتجات 
 لتباين 

ً
الـ«داي ميثيل الفورماميد« و »البنتا أريثريتول« و »الميثانول« بواقع 51.7 مليون ريال سعودي و36.5 مليون ريال سعودي و29.2 مليون ريال سعودي على التوالي نظرا

سلبي في متوسط سعر بيع وكمية مبيعات هذه المنتجات.

كما عادت وانخفضت إيرادات الشركة بنسبة 16.2% من 419.0 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 351.1 مليون ريال سعودي في فترة 
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م. ونتج هذا االنخفاض بشكل أسا�سي من انخفاض مبيعات »البنتا أريثريتول« و »الفورمالدهيد« بواقع 48.4 مليون ريال سعودي و22.0 
مليون ريال سعودي على التوالي، وعوض ارتفاع إيرادات كل من الـ »نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي / مسحوق بودرة« بقيمة 9.4 مليون ريال سعودي والـ »داي ميثيل الفورماميد« 
 بأن انخفاض مبيعات »البنتا 

ً
( عن تأثير االنخفاض في إيراد المنتجات التي سلف ذكرها على اإليرادات العامة خالل نفس الفترة، علما

ً
بقيمة 4.3 مليون ريال سعودي )جزئيا

أريثريتول« و »الفورمالدهيد« قد نتج من تباين سلبي في متوسط أسعار وكميات بيعها.

التوزيع الجغرافي لإليرادات 5-5-1-2

يوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م 
و2020م.

التوزيع الجغرافي لإليرادات(: 1٥الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
معدل النمو 

السنوي المركب

2020م2019م2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

2017م - 2019م

)11.3%()20.5%()24.7%(4.5% 264,239 332,218 415,425 551,534 527,841 مبيعات تصدير

)15.2%(0.0% )25.5%()3.4%(86,836 86,810 111,815 150,079 155,374 مبيعات محلية

)12٫2%()16٫2%()24٫9%(2٫7% 3٥1,07٥ 419,028 ٥27,240 701,613 683,21٥ اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

شكلت مبيعات التصدير ما نسبته 77.7% من إجمالي إيرادات الشركة خالل فترة التحليل فيما شكلت المبيعات المحلية 22.3% من إجمالي اإليرادات خالل الفترة ذاتها.

ارتفعت اإليرادات المحققة من مبيعات التصدير بنسبة 4.5% من 527.8 مليون ريال سعودي في 2017م إلى 551.5 مليون ريال سعودي في 2018م. كما انخفضت مبيعات 
التصدير بنسبة 24.7% من 551.5 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 415.4 مليون ريال سعودي في 2019م. وشهدت الشركة انخفاًضا مجدًدا في حجم مبيعات التصدير بين 

فترتي التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2019م و2020م بنسبة 20.5% أو ما يعادل 67.0 مليون ريال سعودي.

من جهة أخرى، انخفضت اإليرادات المحققة من المبيعات المحلية بنسبة 3.4% من 155.4مليون ريال سعودي في 2017م إلى 150.1 مليون ريال سعودي في 2018م، فيما شهد 
عام 2019م انخفاض آخر في المبيعات المحلية بالمقارنة مع عام 2018م بنسبة 25.5% من 150.1 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 111.8 مليون ريال سعودي في 2019م. 

يذكر أن إجمالي اإليرادات المحلية لم يشهد أي تغيير جوهري بين فترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م و2020م.
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تكلفة المبيعات 5-5-1-3

يوضح الجدول التالي تفاصيل تكلفة مبيعات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م 
و2020م.

تكلفة المبيعات(: 16الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر 
زيادة / )نقص(

معدل النمو السنوي 
المركب

2020م2019م2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

2017م - 2019م

)18.6%()2.4%()22.3%()14.7%(159,196 163,128 205,607 264,505 310,100 تكلفة المواد

3.6% )1.7%(13.2% )5.2%(79,544 80,937 112,087 99,006 104,390 رواتب وأجور ومكافآت

2.7% 7.8% 1.0% 4.5% 92,780 86,064 116,664 115,543 110,521 استهالك

)23.1%()18.7%()56.9%(37.4% 1,129 1,388 1,851 4,295 3,126 إطفاء

0.8% )6.8%()16.6%(21.7% 8,093 8,683 11,110 13,318 10,943 إصالح وصيانة 

)100.0%(ال ينطبق )100.0%()15.5%(- - - 2,139 2,531 إيجار

8.9% 60.4% 21.3% )2.3%(7,317 4,563 6,053 4,992 5,108 التأمين

104.8% 68.9% 542.2% )34.7%(7,826 4,635 14,409 2,243 3,436 أخرى

)7٫8%(1٫9% )7٫6%()8٫0%(3٥٥,886 349,397 467,781 ٥06,041 ٥٥0,1٥٥ اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

شكلت كل من تكلفة المواد وتكلفة االستهالك وأتعاب الموظفين المباشرة للنشاطات التجارية األساساية الحصة األكبر من إجمالي تكلفة المبيعات خالل فترة التحليل إذ 
استحوذت على ما نسبته 50.0% و23.2% و21.0% من إجمالي تكلفة المبيعات خالل الفترة المذكورة.

انخفضت تكلفة المواد بنسبة 14.7% من 310.1 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 264.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م بالرغم من ارتفاع إيرادات الشركة خالل هذه 
الفترة، وكان ذلك في األساس نتيجة تقلص حجم استهالك بعض المواد الخام في عمليات اإلنتاج. وانخفضت تكلفة المواد ببنسبة 22.3% من 264.5 مليون ريال سعودي في عام 
 مع انخفاض اإليرادات خالل الفترة نفسها إذ انخفض حجم استهالك المواد الخام. وواصلت 

ً
2018م إلى 205.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م، وجاء هذا التغير متماشيا

تكلفة المواد باالنخفاض بنسبة 2.4% من 163.1مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 159.2 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 سبتمبر 2020م بالتما�سي مع انخفاض اإليرادات بين هاتين الفترتين.

انخفضت الراوتب واألجور والمكافآت المباشرة بنسبة 5.2% من 104.4 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 99.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م، ونتج ذلك في األساس 
من رسملة األجور المرتبطة بأعمال الصيانة المجدولة. ارتفعت الرواتب واألجور والمكافآت المباشرة بنسبة 13.2% من 99.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 112.1 
ا بارتفاع المكافآت السنوية المتعلقة بعام 2018م باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة التأمين الصحي للعاملين في الشركة. 

ً
مليون ريال سعودي في عام 2019م، وكان ذلك في األساس مرتبط

وانخفضت الرواتب واألجور والمكافآت المباشرة بنسبة 1.7% من 80.9 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 79.5 مليون ريال سعودي في 
فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، ونتج هذا االنخفاض بشكل أسا�سي من تخفيض طفيف في رواتب الموظفين.

ارتفعت تكلفة االستهالك المباشرة بنسبة 4.5% من 110.5 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 115.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م، كما ارتفعت تكلفة االستهالك 
المباشرة بنسبة 1.0% من 115.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 116.7مليون ريال سعودي في عام 2019م. وواصلت تكلفة االستهالك المباشرة باالرتفاع بنسبة %7.8 
من 86.1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 92.8 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م. ونتجت الزيادة 

التدريجية في تكلفة االستهالك خالل فترة التحليل من اقتناء الشركة ألصول إنتاجية إضافية مصحوبة برسملة تكاليف الصيانة الدورية المجدولة.

ارتفعت تكلفة اإلطفاء المباشرة بنسبة 37.4% من 3.1 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 4.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م، وكان ذلك نتيجة اقتناء الشركة برنامج 
معلوماتي جديد لخدمة الجوانب الهندسية. وانخفضت تكلفة اإلطفاء المباشرة بنسبة 56.9%من 4.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 1.9 مليون ريال سعودي في عام 
ا بانتهاء العمر اإلنتاجي لبعض األصول الغير الملموسة. وانخفضت تكلفة اإلطفاء المباشرة بنسبة 18.7% من 1.4 مليون ريال سعودي 

ً
2019م، وكان سبب هذا االنخفاض مرتبط

في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 1.1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، ونتج هذا االنخفاض من انتهاء العمر اإلنتاجي 
لقسط إضافي من األصول الغير الملموسة.

ارتفعت تكلفة اإلصالح والصيانة المباشرة بنسبة 21.7% من 10.9 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 13.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م، وكان ذلك نتيجة ارتفاع تكلفة 
إيجار معدات الصيانة. وانخفضت تكلفة اإلصالح والصيانة المباشرة بنسبة 16.6% من 13.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 11.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م، 
ا بانخفاض تكلفة إيجار معدات الصيانة. وانخفضت تكلفة اإلصالح والصيانة لمباشرة مجدًدا ا بنسبة 6.8% من 8.7 مليون ريال سعودي في فترة 

ً
وكان سبب هذا االنخفاض مرتبط

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 8.1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، ونتج هذا االنخفاض بسبب انخفاض تكلفة إيجار 
معدات الصيانة.

انخفضت تكلفة اإليجار المباشرة بنسبة 15.5% من 2.5 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 2.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م. ونتج هذا التغير من تعديل تكلفة اإليجار 
التي تخص عام 2016م بواقع 0.3 مليون ريال سعودي فيما بقيت تكلفة اإليجار المرتبطة بعامي 2017م و2018م متساوية إلى حٍد كبير. ولم تسجل الشركة أي تكلفة إيجار 
تشغيلية مباشرة منذ عام 2018م إذ إعتمدت الشركة معيار رقم 16 ضمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إبتداًء من 1 يناير 2019م والذي يقت�سي على معالجة اإليجارات 

 من تكاليف إيجار.
ً
 بنفس الطريقة التي يتم فيها معالجة اإليجارات التمويلية مما ينعكس على قائمة الدخل كمصاريف استهالك ومصاريف تمويلية بدال

ً
التشغيلية محاسبيا
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انخفضت تكلفة التأمين المباشرة بنسبة 2.3% من 5.1 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 5.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م، ونتج ذلك من انخفاض تكلفة تأمين 
ا 

ً
المركبات. وارتفعت تكلفة التأمين المباشرة بنسبة 21.3% من 5.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 6.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م، وكان سبب هذا االزدياد مرتبط

بـارتفاع تكلفة تأمين الممتلكات والمركابات. وارتفعت تكلفة االتأمين المباشرة بنسبة 60.4% من 4.6 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 
 في تكلفة تأمين الممتلكات والمركابات.

ً
 إضافيا

ً
7.3 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، ونتج هذا االرتفاع من ارتفاعا

تكونت التكاليف األخرى المدرجة ضمن تكلفة المبيعات من تكاليف مباشرة متنوعة، وانخفضت التكاليف األخرى هذه بنسبة 34.7% من 3.4 مليون ريال سعودي في عام 2017م 
إلى 2.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م، وكان ذلك في األساس نتيجة إلى رسوم إتاوة غير متكررة تكبدتها الشركة في عام 2017م لصالح شركة بيرستورب السويدية باالستناد 
إلى بنود العقد بين الطرفين ولم تشهد الشركة مثل هذه التكاليف في عام 2018م. وارتفعت التكاليف المباشرة األخرى بنسبة 542.2% من 2.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م 
إلى 14.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ونتج هذا االرتفاع في المقام األول من ارتفاع مخصص المخزون بطيء الحركة بواقع 9.4 مليون ريال سعودي. كما عادت وارتفعت 
التكاليف المباشرة األخرى بنسبة 68.9% من 4.6 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 7.8 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية 

في 30 سبتمبر 2020م، ونتج هذا االرتفاع من مخصصات إضافية للمخزون بطيء الحركة بقيمة 5.8 مليون ريال سعودي.

تكلفة المبيعات حسب المنتج 5-5-1-4

يوضح الجدول التالي تكلفة مبيعات الشركة حسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م 
و2020م.

تكلفة المبيعات حسب المنتج(: 17الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

2020م2019م2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

2017م - 2019م

)0.3%(2.7%4.7%)5.1%(50,53447,96250,20536,31237,300الفورمالدهيد

)5.3%()2.6%()4.3%()6.3%(168,278157,594150,891115,207112,159داي ميثيل الفورماميد

)0.4%(8.9%)17.3%(20.1%30,78336,96430,55322,04124,011الهيكساميثيلين تترامين )الهيكسامين(

22.8%35.1%38.7%8.7%36,79740,01455,48137,71250,956الميثانول

راتنجات ميالمين الفورمالدهايد/
مسحوق بودرة

15,3827,7953,7792,7223,075)%49.3()%51.5(%13.0)%50.4(

15.8%7.8%10.2%21.6%17,52121,31523,49217,62218,991البارافورمالدهايد

)11.7%()25.1%()28.4%(9.0%113,003123,12988,18273,94255,369البنتا أريثريتول 

)27.4%(5.4%4.0%)49.3%(68,80734,89136,27625,66727,050نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي/سائل

نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي/
مسحوق بودرة

35,93028,98223,74814,39123,422)%19.3()%18.1(%62.8)%18.7(

راتنجات اليوريا فورمالدهايد / 
مسحوق بودرة

13,1217,3965,1723,7833,553)%43.6()%30.1()%6.1()%37.2(

)7٫8%(1٫9%)7٫6%()8٫0%(٥٥0,1٥٥٥06,041467,781349,3973٥٥,886اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

شكلت تكلفة المبيعات المرتبطة بمنتج الـ«داي ميثيل الفورماميد« النسبة األكبرمن إجمالي تكلفة المبيعات حسب المنتج إذ استحوذت تكاليف بيع هذا المنتج على ما نسبته 
31.3% من إجمالي تكلفة المبيعات خالل فترة التحليل، كما شكل كل من منتج الـ »بنتا أريثريتول« ومنتج الـ »فورمالدهيد« ومنتج »الميثانول« ما نسبته 20.2% و9.9% و9.7% من 

إجمالي تكلفة مبيعات الشركة خالل الفترة ذاتها على التوالي.

 بانخفاض تكلفة مبيعات كل من منتجات الـ »نفثالين 
ً
ارتبط انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 8.0% أو ما يعادل 44.1 مليون ريال سعودي بين عامي 2017م و2018م أساسا

الفورمالدهايد الكبريتي / سائل« والـ »داي ميثيل الفورماميد« بواقع 33.9 مليون ريال سعودي و10.7 مليون ريال سعودي على التوالي، حيث جاء االنخفاض في تكلفة مبيعات 
 مع انخفاض حجم اإليرادات الناتجة عن بيعها بين الفرتين. 

ً
هذين المنتجين متماشيا

فيما نتج انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 7.6% أو ما يعادل 38.3 مليون ريال سعودي بين عامي 2018م و2019م باألساس من االنخفاض بتكلفة مبيعات منتج الـ »البنتا 
 مع االنخفاض بحجم المبيعات المرتبطة به. 

ً
أريثريتول« بواقع 34.9 مليون ريال سعودي إذ جاء االنخفاض بتكلفة مبيعات هذا المنتج متماشيا

من ناحية أخرى، ارتبط ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 16.2% أو ما يعادل 6.5 مليون ريال سعودي بين فترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م و2020م أساًسا بارتفاع 
تكلفة مبيعات كل من منتجات »الميثانول« والـ »نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي / مسحوق بودرة« بواقع 13.2 مليون ريال سعودي و9.0 مليون ريال سعودي على التوالي، حيث 

تحملت األصول المرتبطة بهذين المنتجين القسط األكبر من خسائر االنخفاض بالقيمة كما ورد في تحليل البند التالي »خسائر االنخفاض في القيمة«.
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خسائر االنخفاض في القيمة 5-5-1-5

 بفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2020م.
ً
يوضح الجدول التالي تفاصيل خسائر االنخفاض في القيمة المرتبطة حصريا

خسارة االنخفاض في القيمة(: 18الجدول رقم )

خسائر االنخفاض في القيمة القيمة القابلة لإلسترداد القيمة الدفترية لألصول ألف ريال سعودي )كما في 30 سبتمبر 2020م(

وحدات توليد النقد

91,210 535,620 626,830 الميثانول

42,830 124,478 167,308 البنتا أريثريتول 

6,365 12,384 18,749 الهيكساميثيلين تترامين )الهيكسامين(

5,027 4,313 9,340 نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي / مسحوق بودرة

11,667 24,685 36,351 البارافورمالدهايد

1٥7,099 701,478 8٥8,٥77 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

استناًدا إلى خطة العمل ذات الخمس سنوات المحدثة لدى الشركة، قامت الشركة بتحديث القيمة قيد االستخدام لوحدات توليد النقد الخاصة بها وقررت أن المبلغ القابل 
لالسترداد للموجودات غير المتداولة المتعلقة بالمنتجات المعروضة بالجدول أعاله، والتي تعتبر وحدات توليد للنقد منفصلة، أقل من قيمها الدفترية بسبب االنخفاض في صافي 

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لألصول المرتبطة بها.

إجمالي )الخسارة( / الربح حسب المنتج 5-5-1-6

يوضح الجدول التالي إجمالي )خسارة( / ربح الشركة حسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 
2019م و2020م.

إجمالي )الخسارة( / الربح حسب المنتج(: 19الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

2020م2019م2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

2017م - 2019م

)10.9%()82.1%()49.2%(56.3%38,47760,15030,57227,9875,020الفورمالدهيد

)37.3%(36.0%)67.0%(19.0%56,38867,10722,14420,31227,633داي ميثيل الفورماميد

)7.2%()391.1%()75.8%(256.4%)9,481(3,36311,9852,8963,257الهيكساميثيلين تترامين )الهيكسامين(

)38.1%()634.1%()77.3%(69.0%)93,793(34,18557,76013,09517,562الميثانول

راتنجات ميالمين الفورمالدهايد / 
مسحوق بودرة

)3,171()3,213()1,268()728()1,663(%1.3)%60.5(%128.5)%36.8(

38.3%474.0%)5.8%(103.0%)16,900()2,944()4,725()5,018()2,471(البارافورمالدهايد

ال ينطبق )853.8%()53.8%()284.2%()64,132(2,8551,3188,508)1,550(البنتا أريثريتول 

)88.9%()21.8%()98.3%()28.4%()1,128()1,441(10,6917,660131نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي / سائل

نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي / 
مسحوق بودرة

)2,090(634)1,475()799()5,479()%130.3()%332.7(%586.0)%16.0(

راتنجات اليوريا فورمالدهايد / مسحوق 
بودرة

)762()4,350()3,228()2,084()1,988(%470.6)%25.8()%4.6(%105.8

)33٫2%()332٫٥%()69٫6%(47٫0%)161,909(133,06019٥,٥71٥9,4٥969,631اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

شكل إجمالي الربح المرتبط بمنتجي الـ »داي ميثيل الفورماميد« و »الفورمالدهيد« النسبة األكبر من إجمالي الربح حسب المنتج إذ استحوذ كل منهم على ما منسبته %76.6 
و59.3% من مجموع إجمالي ربح الشركة خالل فترة التحليل على التوالي.

ارتبط ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 47.0% أو ما يعادل 62.5 مليون ريال سعودي بين عامي 2017م و 2018م أساًسا بارتفاع إجمالي الربح الخاص بمنتجات »الميثانول« و 
 بحجم مبيعاتها خالل نفس الفترة. 

ً
»الفورمالدهيد« بواقع 23.6 مليون ريال سعودي و21.7 مليون ريال سعودي على التوالي، حيث شهد هذين المنتجين ارتفاعا

فيما ارتبط انخفاض إجمالي الربح بنسبة 69.6% أو ما يعادل 136.1 مليون ريال سعودي بين عامي 2018م و2019م بانخفاض إجمالي الربح الخاص بمنتجات الـ»داي ميثيل 
الفورماميد« و »الميثانول« و »الفورمالدهيد« بواقع 45.0 مليون ريال سعودي و44.7 مليون ريال سعودي و29.6 مليون ريال سعودي على التوالي، حيث شهدت هذه المنتجات 

انخفاًضا بحجم مبيعاتها خالل نفس الفترة.
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وارتبط انخفاض إجمالي الربح بنسبة 332.5% أو ما يعادل 231.5 مليون ريال سعودي بين فترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م و2020م أساًسا بانخفاض إجمالي 
الربح الخاص بمنتجات »الميثانول« و »البنتا أريثريتول« بواقع 111.4 مليون ريال سعودي و72.6 مليون ريال سعودي على التوالي، حيث شهد هذين المنتجين انخفاًضا بحجم 

مبيعاتها خالل نفس الفترة..

مصاريف بيع وتوزيع 5-5-1-7

يوضح الجدول التالي تفاصيل مصاريف بيع وتوزيع الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م 
و2020م.

مصاريف بيع وتوزيع(: 20الجدول رقم )

ألف ريال 
سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة التسعة أشهر المنتهية في 

30 سبتمبر 
زيادة / )نقص(

معدل النمو السنوي 
المركب

2020م2019م2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

2017م - 2019م

مصاريف 
شحن

 62,245 36,495 36,863 29,264 25,705)%41.4( %1.0)%12.2()%23.0(

عمولة 
مبيعات

 10,604 8,116 3,166 2,792 1,480)%23.5()%61.0()%47.0()%45.4(

4.5% )9.4%(9.4% )0.1%(6,439 7,109 9,753 8,915 8,927 رواتب ومنافع

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 43.9% - - - 4,566 3,172 إيجار

40.6% )0.6%(109.2% )5.5%(620 624 948 453 480 استهالك

7.0% )5.0%(10.9% 3.3% 3,198 3,364 2,636 2,376 2,301 أخرى

)22٫0%()13٫2%()12٫4%()30٫6%(37,441 43,1٥3 ٥3,366 60,921 87,730 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

شكلت كل من مصاريف الشحن وأتعاب الموظفين العاملين في األقسام المرتبطة بالبيع والتوزيع الحصة األكبر من إجمالي مصاريف البيع والتوزيع خالل فترة التحليل إذ 
استحوذت على ما نسبته 67.7% و14.9% من إجمالي مصاريف البيع والتوزيع على التوالي خالل الفترة المذكورة.

انخفضت مصاريف الشحن بنسبة 41.4% من 62.2 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 36.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م، ويعزى ذلك بشكل رئي�سي إلى تعديل اتفاقية 
الشحن مع وكيل الشحن »هلم« بحيث تم إعفاء الشركة من إحدى التكاليف المرتبطة بالخدمة، ولم تشهد مصاريف الشحن تقلبات جوهرية ما بين عامي 2018م و2019م. 
وشهدت مصاريف الشحن انخفاًضا بنسبة 12.2% من 29.3 ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 25.7 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر2020م، ونتج هذا التغير من انخفاض حجم مبيعات التصدير.

تستند عمولة المبيعات على نسبة من المبيعات التي يتم ترويجها من خالل ومسوقين مستقلين عن الشركة )طرف ثالث(. وانخفضت عمولة المبيعات بنسبة 23.5% من 10.6 
مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 8.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م نتيجة لجهود الشركة نحو تخفيض هذه المصاريف بحيث انخفضت الكمية المباعة من خالل 
قناة البيع هذه. كما عادت وانخفضت عمولة المبيعات بنسبة 61.0% إلى 3.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م، وبنسبة 47.0% من 2.8 ريال سعودي في فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 1.5 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2020م، ونتج هذين التغيرين أيًضا من تخفيض حجم المبيعات التي نشأت 

من خالل قناة البيع هذه خالل كلى الفترتين بالمقارنة مع الفترات التي سبقتها.

 بين عامي 2017م و 2018م إذ طرأ عليها زياده بسيطة بنسبه 0.1% من 8.9 مليون ريال سعودي في 
ً
 جوهريا

ً
لم تشهد الرواتب والمنافع المرتبطة بنشاطات البيع والتوزيع تغيرا

عام 2017م إلى 8.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م، وفي المقابل ارتفعت الرواتب والمنافع المرتبطة بذات النشاطات بنسبة 9.4% من 8.9 مليون ريال سعودي في عام 
2018م إلى 9.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة ارتفاع المكافآت السنوية المتعلقة بعام 2018م باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة التأمين الصحي للعاملين في الشركة. وشهدت 
الرواتب والمنافع انخفاًضا بنسبة 9.4% من 7.1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 6.4 مليون ريال في الفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 

سبتمبر2020م ويعود السبب إلى تخفيض رواتب العاملين في نشاطات البيع والتوزيع.

تمثلت اإليجارات ضمن مصاريف البيع والتوزيع بـمصاريف إيجار المستودعات ووحدات التخزين الخارجية، وارتفعت مصاريف اإليجارات هذه بنسبة 43.9% من 3.2 مليون ريال 
سعودي في عام 2017م إلى 4.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م، ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكلفة إيجار وحدات تخزين في محطات تخزين الشركة السعودية للصناعات األساسية 
)سابك(. من جهة أخرى، انخفضت قيمة تكاليف اإليجار المندرجة ضمن مصاريف البيع التوزيع منذ عام 2019م إذ إعتمدت الشركة معيار رقم 16 ضمن المعايير الدولية إلعداد 
 بنفس الطريقة التي يتم فيها معالجة اإليجارات التمويلية مما ينعكس على 

ً
التقارير المالية إبتداًء من 1 يناير 2019م والذي يقت�سي على معالجة اإليجارات التشغيلية محاسبيا

 من تكاليف إيجار، علًما بأنه تمت إعادة تصنيف مصاريف اإليجار ضمن بند »أخرى« ابتداًء من عام 2019م.
ً
قائمة الدخل كمصاريف استهالك ومصاريف تمويلية بدال

تتعلق مصاريف االستهالك المدرجة ضمن مصاريف البيع والتوزيع باستهالك األصول المستخدمة في نشاطات البيع والتوزيع، ولم تشهد هذه المصاريف تقلبات جوهرية بين 
عامي 2017م و 2018م، فيما ارتفعت مصاريف االستهالك بنسبة 109.2% من 0.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 0.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويرجع هذا 

االرتفاع إلى زيادة حجم األصول المرتبطة بالنشاطات المعنية. كما وبقيت مصاريف االستهالك شبه ثابتة في فترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م و2020م.

تتكون المصاريف األخرى المدرجة ضمن مصاريف البيع والتوزيع من مصاريف متنوعة ذات صلة بالنشاطات المعنية ومنها مصاريف سفر وتكلفة قطع غيار ومصاريف الضريبة 
المقتطعة ومصاريف صيانة شاحنات البيع والتوزيع. لم تشهد المصاريف االخرى تغيرات جوهرية خالل فترة التحليل. كما تجدر اإلشارة إلى أن سبب انخفاض صافي المصاريف 
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المندرجة ضمن هذا البند في العام 2019م بالمقارنة مع قيمتها في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م هو انعكاس مخصص بقيمة 1.3 مليون ريال سعودي خالل 
الربع األخير من العام قد سبق واعترفت به الشركة في عام 2018م بحيث اسفرت مفاوضات بين مورد الخدمات المعني والشركة عن تخفيض مستحقات المورد بواقع المبلغ 

المذكور.

مصاريف عمومية وإدارية 5-5-1-8

يوضح الجدول التالي تفاصيل المصاريف العمومية واإلدارية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 
سبتمبر 2019م و2020م.

مصاريف عمومية وإدارية(: 21الجدول رقم )

ألف ريال 
سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة أشهر المنتهية 

في 30 سبتمبر 
زيادة / )نقص(

معدل النمو السنوي 
المركب

2020م2019م2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

2017م - 2019م

4.1% )11.4%(11.1% )2.5%(14,389 16,236 21,528 19,382 19,880 رواتب ومنافع

31.2% )44.7%(10.4% 55.9% 899 1,624 7,335 6,642 4,261 إصالح وصيانة 

أتعاب مهنية 
وقانونية

 5,315 3,893 3,203 3,042 1,013)%26.8()%17.7()%66.7()%22.4(

أتعاب مجلس 
اإلدارة

 2,000 2,044 2,267 1,701 1,686 %2.2 %10.9)%0.9( %6.5

)12.4%()23.9%()16.3%()8.3%(946 1,243 1,643 1,962 2,140 استهالك

)85.6%()33.5%()95.9%()48.9%(30 45 56 1,391 2,723 إطفاء

14.0% 15.4% )5.1%(37.0% 10,008 8,675 7,038 7,414 5,412 أخرى

1٫6% )11٫0%(0٫8% 2٫4% 28,970 32,٥67 43,070 42,726 41,732 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

شكلت مصاريف الرواتب والمنافع اإلدارية والعمومية ما نسبته 48.8% من إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية خالل فترة التحليل، ولم تشهد مصاريف الرواتب والمنافع 
اإلدارية والعمومية تقلبات جوهرية مابين عامي 2017م و2018م إذ بلغت 19.9 مليون ريال سعودي و19.4 مليون ريال سعودي على التوالي. بالمقابل شهدت مصاريف الرواتب 
والمنافع اإلدارية والعمومية ارتفاًعا بنسبة 11.1% من 19.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 21.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويرجع السبب إلى ارتفاع المكافآت 
السنوية المتعلقة بعام 2018م باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة التأمين الصحي للعاملين في الشركة. من جهة أخرى، انخفضت مصاريف الرواتب والمنافع اإلدارية والعمومية بنسبة 
11.1% من 16.4 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 14.4 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، ويعزى 

ذلك إلى تخفيض رواتب ومنافع الموظفين العموميين.

ارتفعت مصاريف اإلصالح والصيانة المدرجة ضمن المصاريف العمومية واإلدارية بنسبه 55.9% من 4.3 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 6.6 مليون ريال في عام 2018م 
ونتج ذلك باألساس من ارتفاع مصاريف صيانة المبنى اإلداري. كما ارتفعت هذه المصاريف بنسبة 10.4% من 6.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 7.3 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م ويرجع السبب األسا�سي إلى ارتفاع تكلفة صيانة المكيفات في المرافق اإلدارية والعمومية. ولم تشهد مصاريف اإلصالح والصيانة العمومية أي تقلبات جوهرية بين 

فتري التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م و2020م إذ ارتفعت بنسبة 1.0% فقط.

تتعلق األتعاب المهنية والقانونية بشكل رئي�سي بالمصاريف المدفوعة إلى الشركات المهنية والقانونية. وانخفضت هذه المصاريف بنسبة 26.8% من 5.3 مليون ريال سعودي 
في عام 2017م إلى 3.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م، وكذالك انخفضت مجدًدا بنسبة 17.7% من إلى 3.2 مليون ريال في عام 2019م ويعود السبب الرئي�سي إلى انخفاض 
حجم إنفاق الشركة على اإلستشارات االقانونية. عادت وانخفضت مصاريف األتعاب المهنية والقانونية بنسبة 66.7% من 3.0 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2019م إلى 1.0 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، ونتج هذا التغير من انخفاض حجم إنفاق الشركة على اإلستشارات التقنية.

لم تشهد مصاريف أتعاب مجلس اإلدارة أي تقلبات جوهرية خالل فترة التحليل وشملت هذه المصاريف أجور أعضاء مجلس اإلدارة وتكاليف أخرى مرتبطة باالجتماعات الخاصة 
بمجلس اإلدارة.

انخفضت مصاريف اإلستهالك المدرجة ضمن المصارريف العمومية واإلدارية بنسبة 8.3% من 2.1 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 2.0 مليون ريال سعودي في عام 
 أخرى بنسبة 16.3% إلى 1.6 مليون ريال في عام 2019م، وانخفضت كذلك بنسبة 23.9% من 1.2 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية 

ً
2018م، كما وانخفضت مرة

في 30 سبتمبر 2019م إلى 0.9 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م. علًما بأن السبب األسا�سي خلف هذه التغيرات هو التدني التدريجي في تكلفة 
األصول العمومية المستخدمة وانتهاء العمر اإلفترا�سي لبعض منها.

انخفضت مصاريف اإلطفاء المدرجة ضمن المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 48.9% من 2.7 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 1.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م 
ويعود السبب إلى انخفاض مصاريف إطفاء نظام تخطيط موارد الشركة. وانخفضت مصاريف اإلطفاء بنسبة 95.9% من 1.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 56 الف ريال 
سعودي في عام 2019م ويرجع هذا التغير إلى انتهاء العمر اإلفترا�سي لبعض األصول الغير ملموسة. وبقيت مصاريف اإلطفاء ضئيلة في فترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 

2019م و2020م.

تتكون المصاريف األخرى المدرجة ضمن المصاريف العمومية واإلدارية من مصاريف عمومية متنوعة ومنها مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ومصاريف تكنولوجيا 
المعلومات ومصاريف السفر واإلقامة ومصاريف اإلتصاالت. ارتفعت المصاريف العمومية األخرى بنسبة 37.0% من 5.4 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 7.4 مليون ريال 
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سعودي في عام 2018م ويعود السبب الرئي�سي إلى ارتفاع مصاريف تكنولوجيا المعلوملت نتيجة حملة صيانة لألنظمة المعلواتية. وانخفضت المصاريف العمومية األخرى بنسبة 
5.1% من 7.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 7.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م ونتج ذلك من انخفاض مصاريف اإلتصاالت ومصاريف الوقود وتكلفة تجديد رخصة 
برمجيات نظام تخطيط موارد الشركة. وارتفعت المصاريف العمومية األخرى من 4.6 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 5.1 مليون ريال 
 بمخصص إضافي 

ً
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، ويعزى هذا االنخفاض بشكل أسا�سي إلى ارتفاع طفيف بمصاريف تكنولوجيا المعلومات مصحوبا

للديون المشكوك بتحصيلها.

)مصاريف( إيرادات تشغيلية أخرى - بالصافي 5-5-1-9

يوضح الجدول التالي تفاصيل )مصاريف( إيرادات تشغيلية أخرى - بالصافي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترتي التسعة أشهر المنتهية في 
30 سبتمبر 2019م و2020م.

)مصاريف( إيرادات تشغيلية أخرى – بالصافي(: 22الجدول رقم )

ألف ريال 
سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
)مراجعة(

فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 
سبتمبر )غير مراجعة(

زيادة / )نقص(
معدل النمو السنوي 

المركب

2020م2019م2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

2017م - 2019م

تسييل 
ضمانات

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق - - - - 20,653 

ال ينطبق )236.6%()103.0%(272.2% 321 )235()64(2,102 565 مبيعات خردة

ال ينطبق 5.1% ال ينطبق ال ينطبق )2,895()2,755()3,754()3,544(- نفقات بنكية

أخرى، 
بالصافي

ال ينطبق )%170.5()%95.7()%185.1()414(587 159 3,738 )4,392(

ال ينطبق 24٫4% )2٥9٫4%()86٫4%()2,988()2,402()3,6٥8(2,296 16,826 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

بلغ صافي )المصاريف( اإليرادات األخرى 16.8 مليون ريال سعودي في عام 2017م وشكل تسييل الضمانات البالغة قيمتها 20.7 مليون ريال سعودي المكون الرئي�سي خالل العام 
ويذكر أن هذا المبلغ قد نتج عن حدث غير عادي بحيث دخلت الشركة في تحكيم مع مسوق لحل خالف حول عدم التزامه بحصته من المشتريات والتزاماته التعاقدية األخرى 
واتفق الطرفان على تسوية تقت�سي بتسييل الشركة جزًء من ضمان أداء بنكي بقيمة 5.5 مليون دوالر أمريكي )أي ما يعادل 20.7 مليون ريال سعودي( والذي سجلته الشركة تحت 

هذا البند للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

انخفض صافي )المصاريف( اإليرادات األخرى بنسبة 86.4% من إيراد بقيمة 16.8 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى إيراد 2.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م ونتج ذلك 
باألساس عن عدم تكرر حدث جوهري مثل ذاك المذكور أعاله. فيما انخفض صافي )المصاريف( اإليرادات األخرى بنسبة 295.4% من إيراد بقيمة 2.3 مليون ريال سعودي في عام 
2018م إلى مصروف بقيمة 3.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويرجع هذا التغير إلى انخفاض اإليرادات األخرى بواقع 3.6 مليون ريال سعودي نتيجة لحصول الشركة على 
تعويضات خالل عام 2018م غير متكررة مثل المتحصل من »شركة بيرستورب السويدية« بقيمة 3.8 مليون ريال سعودي لقاء عدم االلتزام العميل بالحد األدنى من المشتريات 

المتفق عليها بين الطرفين لعام 2018م.

من جهة أخرى، انخفض صافي )المصاريف( اإليرادات األخرى بنسبة 24.4% من مصروف بقيمة 2.4 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 
مصروف 3.0 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م. وجاء هذا االنخفاض بشكل أسا�سي من انخفاض اإليرادات األخرى بواقع 1.0 مليون ريال 

سعودي نتيجة ارتفاع تكلفت شطب بعض مواد المخزون.

تكاليف مالية - بالصافي 5-5-1-10

يوضح الجدول التالي التكاليف مالية - بالصافي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م و2020م.

تكاليف مالية – بالصافي(: 23الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

2020م2019م2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

2017م - 2019م

)4.8%()17.4%()4.0%()5.6%()22,998()27,833()36,824()38,342()40,596(تكاليف تمويل القروض

)13.0%()13.1%()17.5%()8.2%()1,966()2,263()2,982()3,613()3,936(إطفاء تكاليف المعامالت

ال ينطبق )23.1%(ال ينطبق ال ينطبق )1,024()1,333()1,424(- - تكاليف مالية على مطلوبات إيجارية

)3٫8%()17٫3%()1٫7%()٥٫8%()2٥,989()31,429()41,230()41,9٥6()44,٥32(إجمالي تكاليف مالية

62٫1% )80٫7%(21٫8% 11٥٫7% ٥74 2,968 3,698 3,036 1,408 إيرادات مالية

)6٫7%()10٫7%()3٫6%()9٫8%()2٥,41٥()28,460()37,٥32()38,919()43,124(تكاليف مالية - بالصافي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة
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تشمل تكاليف التمويل األعباء التمويلية المتعلقة بالقروض فيما تتمثل اإليرادات المالية باإليرادات التي تدرها الودائع ألجل )أي ودائع مرابحة مع البنوك التجارية(. 

انخفض صافي التكاليف التمويلية بنسبة 9.8% من 43.1 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 38.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م وقد نتج ذلك من انخفاض تكاليف 
تمويل القروض بواقع 2.3 مليون ريال سعودي وارتفاع اإليرادات التمويلية بقيمة 1.6 مليون ريال سعودي، ويعود انخفاض تكاليف تمويل القروض إلى انخفاض حجم الديون 

القائمة على الشركة فيما نتج ارتفاع اإليرادات المالية من ارتفاع حجم إستثمارت الشركة بودائع مرابحة ألجل.

كما وانخفض صافي التكاليف التمويلية بنسبة 3.6% من 38.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 37.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويعزى هذا التغير إلى انخفاض 
تكاليف تمويل القروض بواقع 1.5 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض حجم ديون الشركة، وصاحب انخفاض تكاليف تمويل القروض انخفاًضا في مصروف إطفاء تكاليف 

العمولة بواقع 0.6 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى ارتفاع اإليرادات التمويلية بقيمة 0.7 مليون ريال سعودي.

كما وانخفض صافي التكاليف التمويلية بنسبة 17.4% من 28.5 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 25.4 مليون ريال سعودي في فترة 
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م ويعزى هذا التغير باألساس إلى انخفاض تكاليف تمويل القروض بواقع 4.8 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض نسبة الربح المرتبطة 

بالقروض القائمة على الشركة.

قائمة المركز المالي  5-5-2
يقدم الجدول التالي قائمة المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م.

قائمة المركز المالي(: 24الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

فترة التسعة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2020م 

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

ديسمبر 2017م - 
سبتمبر 2020م

الموجودات

)1.0%()9.9%(4.1% 3.7% 110,889 123,110 118,231 113,968 مخزون، صافي 

)7.5%(26.8% )33.4%()4.4%(137,394 108,391 162,792 170,326 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

ال ينطبق ال ينطبق )100.0%(ال ينطبق - - 63,000 - ودائع مرابحة قصيرة األجل

)42.6%()46.9%()5.6%()50.3%(60,095 113,086 119,824 241,102 النقد وما يماثله

)19٫2%()10٫٥%()2٥٫7%()11٫7%(308,378 344,٥87 463,847 ٥2٥,39٥ الموجودات المتداولة

)8.3%()13.6%()5.1%()4.0%(1,349,827 1,562,118 1,646,053 1,715,158 ممتلكات ومصنع ومعدات 

ال ينطبق )18.3%(ال ينطبق ال ينطبق 22,386 27,411 - - أصول حق اإلستخدام

)32.5%()37.1%()17.6%()34.4%(5,613 8,921 10,828 16,514 موجودات غير ملموسة 

)8٫0%()13٫8%()3٫٥%()4٫3%(1,377,82٥ 1,٥98,4٥0 1,6٥6,881 1,731,673 الموجودات غير المتداولة

)10٫1%()13٫2%()8٫4%()6٫0%(1,686,203 1,943,038 2,120,728 2,2٥7,068 إجمالي الموجودات

حقوق الملكية

0.0%0.0%0.0%0.0%1,206,000 1,206,000 1,206,000 1,206,000 رأس المال 

0.0%0.0%0.0%0.0%72,850 72,850 72,850 72,850 عالوة إصدار أسهم 

0.0%0.0%0.0%0.0%44,119 44,119 44,119 44,119 إحتياطي نظامي

40.4%97.5% 48.0%)20.1%()531,491()269,156()181,921()227,551(عجز متراكم 

)11٫1%()24٫9%()7٫6%(4٫2% 791,477 1,0٥3,813 1,141,048 1,09٥,417 إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات

)28.9%()43.9%()14.3%()18.5%(329,398 587,366 685,359 840,842 قروض طويلة األجل 

ال ينطبق )3.5%(ال ينطبق ال ينطبق 24,768 25,677 - - إلتزامات عقود اإليجار 

9.7% 6.7% 16.2% 4.1% 50,938 47,725 41,086 39,477 إلتزامات منافع الموظفين 

)24٫6%()38٫7%()9٫0%()17٫٥%(40٥,104 660,769 726,44٥ 880,320 المطلوبات غير المتداولة

)7.2%()5.2%()12.7%()1.8%(72,567 76,509 87,643 89,243 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

33.9% 183.1% )8.1%()14.2%(410,137 144,883 157,613 183,764 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

ال ينطبق 4.2% ال ينطبق ال ينطبق 1,161 1,114 - - إلتزامات عقود اإليجار - الجزء المتداول
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ألف ريال سعودي

فترة التسعة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2020م 

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

ديسمبر 2017م - 
سبتمبر 2020م

)12.6%()3.3%()25.4%()4.2%(5,756 5,950 7,978 8,324 الزكاة المستحقة 

22٫3% 114٫3% )9٫8%()10٫0%(489,622 228,4٥6 2٥3,23٥ 281,331 المطلوبات المتداولة

)9٫1%(0٫6% )9٫2%()1٥٫7%(894,72٥ 889,22٥ 979,680 1,161,6٥1 إجمالي المطلوبات

)10٫1%()13٫2%()8٫4%()6٫0%(1,686,203 1,943,038 2,120,728 2,2٥7,068 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

المصدر: القوائم المالية 

لت الموجودات المتداولة بشكل رئي�سي أرصدة المخزون والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى باإلضافة إلى النقد وما يماثله. حيث انخفضت الموجودات المتداولة 
ّ
مث

بنسبة 11.7% من 525.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 463.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م وكان النخفاض رصيد النقد وما يماثله الدور 
األكبر في هذا التغير بسبب تسوية الشركة ألقساط قروضها المستحقة عن عامي 2018م و 2019م. واستمرت الموجودات المتداولة باالنخفاض بنسبة 25.7% إلى 344.6 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م ونتج هذا التغير باألساس من انخفاض الذمم المدينة بسبب انخفاض إيرادات الشركة في عام 2019م باإلضافة إلى وصول ودائع المرابحة 
قصيرة األجل إلى تاريخ استحقاقها خالل نفس العام. كما عاد وانخفض رصيد الموجدات المتداولة بنسبة 10.5% إلى 308.4 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م ونتج 

هذا التغير في المقام األول من انخفاض رصيد النقد وما يماثله.

تتكون حقوق الملكية من رأس مال الشركة وعالوة إصدار األسهم واإلحتياطي النظامي للشركة والخسائر المتراكمة. وارتفعت حقوق الملكية بنسبة 4.2% من 1,095.4 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 1,141.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م نتيجة انخفاض الخسائر المتراكمة إذ سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 46.2 
مليون ريال سعودي لعام 2018م. فيما طرئ إنخفاضين متتاليين في حقوق المليكة بنسبة 7.6% إلى 1,053.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وبنسبة 24.9% إلى 
 بالخسائر التي سجلتها الشركة في عام 2019م وفترة التسعة 

ً
791.4 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م، ونتج هذين التغيرين من ارتفاع الخسائر المتراكمة مدفوعة

أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م.

تتكون المطلوبات الغير المتداولة من رصيد الجزء الغير متداول من القروض اآلجلة باإلضافة إلى إلتزامات منافع الموظفين وإلتزامات عقود اإليجار. انخفضت المطلوبات الغير 
المتداولة بنسبة 17.5% من 880.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 726.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م. ويعزى هذا االنخفاض إلى انخفاض 
رصيد القروض طويلة األجل بنسبة 18.5% كما في 31 ديسمبر 2018م. واستمرت المطلوبات الغير المتداولة بالنخفاض بنسبة 9.0% إلى 660.7 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2019م. وارتبط هذا االنخفاض بشكل رئي�سي بانخفاض رصيد القروض طويلة األجل بنسبة 14.3%. واستمرت المطلوبات الغير المتداولة باالنخفاض بنسبة 38.7% إلى 

405.1 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م وذلك بسبب انخفاض رصيد القروض طويلة األجل بنسبة 43.9% كما في 30 سبتمبر 2020م.

شملت المطلوبات المتداولة كل من الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى باإلضافة إلى الجزء المتداول من القروض طويلة األجل وإلتزامات عقود اإليجار والزكاة 
المستحقة. انخفضت المطلوبات المتداولة بنسبة 10.0% من 281.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 253.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م. 
ويعزى ذلك بشكل رئي�سي إلى انخفاض رصيد الجزء المتداول من القروض طويلة األجل بنسبة 14.2% كما في 31 ديسمبر2018م. واستمرت المطلوبات المتداولة باإلنخفاض 
بنسبة 9.8% إلى 228.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. ونتج هذا االنخفاض في األساس من انخفاض رصيد الذمم الدائنة التجارية والذمم األخرى بنسبة %12.7 
ورصيد الجزء المتداول من القروض طويلة األجل بنسبة 8.1% كما في 31 ديسمبر2019م. وشهدت المطلوبات المتداولة ارتفاًعا بنسبة 114.4% إلى 489.6 مليون ريال سعودي 

كما في 30 سبتمبر 2020م وجاء هذا التغير مدفوًعا بارتفاع رصيد الجزء المتداول من القروض طويلة األجل بنسبة 183.1% كما في 30 سبتمبر 2020م.

موجودات غير متداولة 5-5-2-1

يقدم الجدول التالي موجودات الشركة الغير متداولة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م.

موجودات غير متداولة(: 2٥الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

فترة التسعة أشهر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2020م 

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

ديسمبر 2017م - 
سبتمبر 2020م

)8.3%()13.6%()5.1%()4.0%(1,349,827 1,562,118 1,646,053 1,715,158 ممتلكات ومصنع ومعدات 

ال ينطبق )18.3%(ال ينطبق ال ينطبق 22,386 27,411 - - أصول حق اإلستخدام

)32.5%()37.1%()17.6%()34.4%(5,613 8,921 10,828 16,514 موجودات غير ملموسة 

)8٫0%()13٫8%()3٫٥%()4٫3%(1,377,82٥ 1,٥98,4٥0 1,6٥6,881 1,731,673 إجمالي الموجودات غير المتداولة

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة
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شكل صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمصنع والمعدات مانسبته 99.0% و99.3% و97.7% و98.0% من إجمالي الموجودات الغير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م 
و2019م و30 سبتمبر 2020م على التوالي.

ممتلكات ومصنع ومعدات 5-5-2-1-1

يقدم الجدول التالي تفاصيل صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمصنع والمعدات كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م.

ممتلكات ومصنع ومعدات(: 26الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

فترة التسعة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2020م 

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

ديسمبر 2017م 
- سبتمبر 2020م

مباني وتحسينات على عقارات 
مستأجرة 

 244,127 237,490 227,493 201,213)%2.7()%4.2()%11.6()%6.8(

)8.9%()14.2%()5.2%()4.9%(1,103,494 1,286,179 1,356,202 1,426,111 مصنع وآالت ومعدات 

)34.0%()19.6%()37.3%()36.8%(1,336 1,661 2,651 4,193 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

79.0% 27.3% )30.0%(456.8% 27,444 21,566 30,820 5,535 تكاليف صيانة رئيسية مجدولة

)1.6%()30.0%(174.5% )50.2%(386 552 201 403 مركبات

)24.7%()35.3%(32.0% )46.3%(15,953 24,667 18,688 34,788 إنشاءات تحت التنفيذ 

)8٫3%()13٫6%()٥٫1%()4٫0%(1,349,827 1,٥62,118 1,646,0٥3 1,71٥,1٥8 إجمالي الممتلكات ومصنع ومعدات

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

تظهر الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. تشتمل التكلفة التاريخية على النفقات المرتبطة 
درج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو يتم إثباتها كأصل منفصل، حسب الضرورة، فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى 

ُ
مباشرة باقتناء البنود. ت

الشركة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة هذا البند بشكٍل موثوق. يتم إلغاء إثبات القيمة الدفترية ألي من العناصر التي تم المحاسبة عنها 
كموجودات منفصلة عند إلغاء إثباتها. تقيد اإلصالحات والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة خالل فترة التقرير التي يتم تكبدها فيها. 

يتم حساب استهالك الممتلكات والمصنع والمعّدات بعد خصم قيمتها المتبقية المقدرة لتوزيع تكلفتها بطريقة القسط الثابت. يتم تحميل االستهالك على الربح أو الخسارة. علًما 
بأن الشركة ال تنوي تغيير سياسة االستهالك هذه.

انخفض صافي القيمة الدفترية للمباني بنسبة 2.7% من 244.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 237.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م. وتبع هذا 
التغير إنخفًضا بنسبة 4.3% إلى 227.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وانخفاًضا آخر بنسبة 11.6% إلى 201.2 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م. 
ويعزى االنخفاض التدريجي في صافي القيمة الدفترية للمباني إلى ارتفاع االستهالك المتراكم خالل فترة التحليل، كما أن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م قد تضمنت تسجيل 

خسارة هبوط قيمة أصول.

تتمثل التحسينات على العقارات المستأجرة التي تشكل جزء من حساب »المباني وتحسينات على عقارات مستأجرة« من أعمال الديكورات والتجهيزات بمباني الشركة والعقارات 
المستأجرة من قبلها. ولم يشهد صافي القيمة الدفترية للتحسينات أي تقلبات جوهرية مابين 31 ديسمبر 2017م و30 سبتمبر 2020م.

انخفض صافي القيمة الدفترية للمصنع واآلالت والمعدات بنسبة 4.9% من 1,426.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 1,356.2 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2018م، كما وإنخفض صافي القيمة الدفترية الخاص بهذه الفئة من األصول الثابتة بنسبة 5.2% إلى 1,286.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وبنسبة 
14.2% إلى 1,103.5 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م. ونتج االنخفاض التدريجي في صافي القيمة الدفترية للمصنع واآلالت والمعدات من ارتفاع االستهالك المتراكم 

خالل فترة التحليل، باإلضافة إلى تسجيل خسارة قيمة أصول في الفترة 30 سبتمبر 2020م.

انخفض صافي القيمة الدفترية لألثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية بنسبة 36.8% من 4.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر2017م إلى 2.7 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2018م، واستمر باالنخفاض بنسبة 37.3% إلى 1.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وبنسبة 19.6% إلى 1.3 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م، 

ويعود اإلنخفاض التدريجي في صافي القيمة الدفترية لهذا النوع من األصول الثابتة إلى ارتفاع االستهالك المتراكم خالل فترة التحليل.

ارتفع صافي القيمة الدفترية لتكاليف الصيانة الرئيسية المجدولة بنسبة 456.8% من 5.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 30.8 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2018م، ويعزى هذا االرتفاع إلى قيام الشركة بإغالق بعض مصانعها بشكل مؤقت ألجل إجراء أعمال الصيانة الدورية فيما بلغت التكلفة المرسملة لهذه األعمال 
36.3 مليون ريال سعودي خالل عام 2018م. وانخفض صافي القيمة الدفترية لتكاليف الصيانة الرئيسية المجدولة بنسبة 30.0% إلى 21.5 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2019م، ونتج هذا التغير من انخفاض تكاليف الصيانة المرسملة خالل الفترة وارتفاع االستهالك المتراكم في نفس الوقت. كما ارتفع صافي القيمة الدفترية الخاص بهذه 
المصاريف المرسملة بنسبة 27.3% إلى 27.4 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م، و نتج هذا التغير من ارتفاع قيمة التكاليف المرتبطة بالصيانة الدورية خالل فترة 

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م.

تمثل فئة المركبات صافي القيمة الدفترية المتعلقة بشاحنات ومركبات الشركة األخرى. انخفض صافي القيمة الدفترية للمركبات بنسبة 50.2% من 0.4 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2017م إلى 0.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، وكان ذلك نتيجة استبعاد بعض السيارات ونفاذ العمر االفترا�سي للبعض األخر من المركبات. وشهد 
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صافي القيمة الدفترية للمركبات ارتفاًعا جوهرًيا مابين 31 ديسمبر 2018م و2019م بنسبة 174.5% إلى 0.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة شراء الشركة 
مجموعة إضافية من المركبات بقيمة 0.5 مليون ريال سعودي. كما وانخفض صافي القيمة الدفترية للمركبات بنسبة 30.0% إلى 0.4 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 

2020م.بسبب ارتفاع االستهالك المتراكم.

تشيراإلنشاءات تحت التنفيذ إلى التكاليف المتكبدة نحو مشاريع توسعة المصانع وتكاليف الصيانة الدورية القائمة )أي قيد التنفيذ(. وانخفضت اإلنشاءات تحت التنفيذ بنسبة 
46.3% من 34.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 18.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، وارتفعت بنسبة 32.0% إلى 24.7 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2019م، وعادت وانخفضت بنسبة 35.3% إلى 16.0 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م، ويذكر أن تغيرات صافي القيمة الدفترية لهذه المصاريف 

المرسملة مرتبطة بحركة اإلضافات والتحويالت إلى بند المصانع وتكاليف الصيانة الدورية.

موجودات حق اإلستخدام 5-5-2-1-2

يقدم الجدول التالي تفاصيل موجودات حق اإلستخدام لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م.

موجودات حق اإلستخدام(: 27الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

فترة التسعة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2020م

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

2017م - 2020م

ال ينطبق )18.9%(ال ينطبق ال ينطبق 19,790 24,395 - - أرض

ال ينطبق )13.9%(ال ينطبق ال ينطبق 2,596 3,016 - - مستودعات ومخازن 

ال ينطبق )18٫3%(ال ينطبق ال ينطبق 22,386 27,411 - - إجمالي موجودات حق اإلستخدام

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

 لمعيار المحاسبة الدولي رقم 17. فيما تبنت 
ً
لدى الشركة عقود إيجار تشغيلية مرتبطة بأرض ومستودعات ومخازن، والتي تم االعتراف بها كعقود إيجار تشغيلية في السابق وفقا

 من معيار المحاسبة الدولي رقم 17، إذ يستند المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 على نموذج 
ً
الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 ابتداًء من 1 يناير 2019م بدال

محاسبة مختلف بحيث يتم بموجبه االعتراف بجميع عقود اإليجار الرئيسية لدى الشركة في الميزانية العمومية كإيجارات تمويلية )أي أصول حق اإلستخدام(. هناك استثناءات 
 كعقود إيجار تشغيلية 

ً
لعقود اإليجار التشغيلية مثل عقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة أو عقود اإليجار القصيرة األجل )أقل من سنة واحدة( بحيث يتم معالجتها محاسبيا

 بأن كافة عقود إيجار الشركة توافي الشروط التي تتطلب االعتراف باإليجارات كأصول حق االستخدام. ويتم تسجيل 
ً
بنفس الصيغة الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 17. علما

مصاريف استهالك أصول حق اإلستخدام في قائمة الدخل.

انخفض صافي القيمة الدفترية لموجودات حق اإلستخدام بنسبة 18.3% من 27.4 مليون ريال سعودي كما 31 ديسمبر 2019م إلى 22.4 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 
2020م ونتج هذا االنخفاض من تكلفة إستهالك الفترة بواقع 1.6 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى تكلفة اإلنخفاض في قيمة األرض بواقع 3.4 مليون ريال سعودي.

موجودات غير ملموسة 5-5-2-1-3

يقدم الجدول التالي تفاصيل الموجودات الغير ملموسة لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م.

موجودات غير ملموسة(: 28الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

فترة التسعة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2020م 

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

ديسمبر 2017م - 
سبتمبر 2020م

)79.6%()87.1%()63.2%()73.4%(84 652 1,772 6,670 برامج الحاسب اآللي 

دفعات للحصول على الحقوق التعاقدية 
لخط األنابيب 

 9,844 9,056 8,269 5,528)%8.0()%8.7()%33.1()%18.9(

)32٫٥%()37٫1%()17٫6%()34٫4%(٥,613 8,921 10,828 16,٥14 إجمالي الموجودات الغير ملموسة

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

تتضمن الموجودات الغير ملموسة صافي القيمة الدفترية لبرامج الحاسب اآللي والدفعات التي أنفقتها الشركة للحصول على الحقوق التعاقدية لخطوط األنابيب.

انخفض صافي القيمة الدفترية للموجودات الغير ملموسة بنسبة 34.4% من 16.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 10.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2018م، ويعزى هذا التغير باألساس إلى ارتفاع اإلطفاء المتراكم على برامج الحاسب اآللي بواقع 4.9 مليون ريال سعوي. واستمر صافي القيمة الدفترية لألصول الغير ملموسة 
باالنخفاض بنسبة 17.6% إلى 8.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ونتج هذا التغير في المقام األول من ارتفاع اإلطفاء المتراكم على برامج الحاسب اآللي بواقع 1.1 
مليون ريال سعودي. كما عاود صافي القيمة الدفترية لألصول الغير ملموسة باالنخفاض بنسبة 37.1% إلى 5.6 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م، وجاء هذا التغير 
باألساس نتيجة اعتراف الشركة بخسائر انخفاض القيمة في دفعات الحصول على الحقوق التعاقدية لخط األنابيب خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م والتي 

بلغ أثرها 2.1 مليون ريال سعودي.
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موجودات متداولة 5-5-2-2

يقدم الجدول التالي موجودات الشركة المتداولة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م.

موجودات متداولة(: 29الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

فترة التسعة أشهر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
المنتهية في 30 
سبتمبر 2020م

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

ديسمبر 2017م - 
سبتمبر 2020م

)1.0%()9.9%(4.1% 3.7% 110,889 123,110 118,231 113,968 مخزون، صافي 

)7.5%(26.8% )33.4%()4.4%(137,394 108,391 162,792 170,326 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

ال ينطبق ال ينطبق )100.0%(ال ينطبق - - 63,000 - ودائع مرابحة قصيرة األجل

)42.6%()46.9%()5.6%()50.3%(60,095 113,086 119,824 241,102 النقد وما يماثله

)17٫6%()10٫٥%()2٥٫7%()11٫7%(308,378 344,٥87 463,847 ٥2٥,39٥ إجمالي الموجودات المتداولة

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

ل كل من النقد وما يماثله ما نسبته 45.9% و25.8% و32.8% و19.5% من إجمالي الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م على 
َّ
شك

لت الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى ما نسبته 32.4% و35.1% 31.5% و44.6% من إجمالي الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م 
َّ
التوالي. وشك

ل صافي المخزون ما نسبته 21.7% و25.5% و35.7% و36.0% من إجمالي الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2017م 
َّ
و2019م و30 سبتمبر 2020م على التوالي. فيما شك
و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م على التوالي.

مخزون، صافي 5-5-2-2-1

يقدم الجدول التالي تفاصيل صافي مخزون الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م.

مخزون، صافي(: 30الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

فترة التسعة أشهر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
المنتهية في 30 
سبتمبر 2020م

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

ديسمبر 2017م - 
سبتمبر 2020م

)2.9%()6.0%(23.8% )20.9%(26,814 28,512 23,027 29,115 منتجات جاهزة الصنع

2.8% )9.8%(8.3% 10.5% 18,020 19,972 18,443 16,692 مواد أولية 

3.7% 0.4% )2.1%(12.4% 76,464 76,127 77,732 69,155 مستهلكات وقطع غيار، غير معدة للبيع

31.6% 9.6% 63.5% 18.6% 20,002 18,242 11,155 9,404 بضاعة في الطريق

4.4% 6.6% 16.9% )9.6%(4,191 3,933 3,365 3,721 أخرى 

4٫7% )0٫9%(9٫8% 4٫4% 14٥,491 146,786 133,722 128,088 إجمالي المخزون 

38٫٥% 46٫1% ٥2٫8% 9٫7% )34,602()23,676()1٥,491()14,120(مخصص مخزون بطيء الحركة 

)1٫0%()9٫9%(4٫1% 3٫7% 110,889 123,110 118,231 113,968 صافي المخزون 

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

انخفضت قيمة البضائع جاهزة الصنع بنسبة 20.9% من 29.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 23.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م. ويعزى 
هذا االنخفاض إلى ارتفاع مبيعات الشركة في عام 2018م مما ساهم في تسريع حركة المنتجات الجاهزة الصنع. كما وارتفعت قيمة البضائع جاهزة الصنع بنسبة 23.8% إلى 28.5 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. ويعزى هذا االرتفاع إلى ارتفاع االنتاج وانخفاض الطلب خالل عام 2019م. من جهة أخرى، انخفضت قيمة البضاعة الجاهزة 
الصنع بنسبة 6.0% إلى 26.5 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م نتيجة تقلص النشاط اإلنتاجي على ضوء انخفاض حجم الطلب خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 

30 سبتمبر 2020م.

ل المواد األولية قيمة المواد الخام الموجودة في مستودعات وخزانات الشركة. ارتفعت قيمة مخزون المواد األولية بنسبة 10.5% من 16.6 مليون ريال سعودي كما في 31 
َّ
تمث

ديسمبر 2017م إلى 18.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م. ونتج هذا االرتفاع في األساس من ارتفاع مشتريات الشركة خالل الربع األخير من عام 2018م لتلبية 
المتطلبات اإلنتاجية لعام 2019م. واستمرت قيمة المواد األولية باالرتفاع بنسبة 8.3% إلى 19.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ونتج هذا من ارتفاع مخزون 
الميثانول والذي تنتجه الشركة لصناعة منتجاتها. وفي المقابل، عادت وانخفضت قيمة مخزون المواد األولية بنسبة 9.8% إلى 18.0 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 

2020م، ويعزى هذا إلى انخفاض حجم مشتريات وإنتاجية الشركة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م.
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ت المستهلكات وقطع الغيار الغير معدة للبيع مخزون الشركة لقطع الغيار والمستهلكات المرتبطة بأجهزة اإلنتاج. شهد مخزون قطع الغيار والمستهلكات ارتفاًعا بنسبة %12.4 
َ
ل
َّ
مث

من 69.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 77.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، ونتج هذا االرتفاع في األساس من ارتفاع مشتريات الشركة خالل 
الربع األخير من عام 2018م لتلبية المتطلبات اإلنتاجية لعام 2019م. ولم يشهد مخزون قطع الغيار والمستهلكات تقلبات جوهرية بين 31 ديسمبر 2018م و 2019م و30 سبتمبر 

2020م حيث انخفضت قيمته بنسبة 2.1% و0.4% كما في 31 ديسمبر 2019م و 30 سبتمبر 2020م على التوالي.

َل البضائع في الطريق قيمة البضائع التي تم بيعها لعمالء الشركة وهي في صدد النقل إليهم. وارتفع مخزون البضائع في الطريق بنسبة 18.6% من 9.4 مليون ريال سعودي كما في 
َّ
تمث

31 ديسمبر 2017م إلى 11.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م. كما واستمرت قيمة مخزون البضاعة بالطريق باإلرتفاع بنسبة 63.5% إلى 18.2 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر2019م، وبنسبة 9.6% إلى 20.0 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م. ويعود سبب االرتفاع التدريجي في قيمة البضائع في الطريق خالل فترة التحليل 

إلى زيادة مبيعات الشركة في آخر العام وتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 15.

يتكون بند »أخرى« المندرج ضمن المخزون من مواد تغليف وتعبئة المنتجات، ولم يشهد هذا البند أي تقلبات جوهرية خالل فترة التحليل.

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 5-5-2-2-2

يقدم الجدول التالي تفاصيل الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م.

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى(: 31الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 
فترة التسعة أشهر ديسمبر 

المنتهية في 30 سبتمبر 
2020م

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

ديسمبر 2017م - 
سبتمبر 2020م

)8.1%(40.4% )41.2%()4.0%(114,933 81,870 139,261 145,081 ذمم مدينة تجارية 

)100.0%(ال ينطبق ال ينطبق )100.0%(- - - )701(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة للذمم 
المدينة التجارية 

ال ينطبق 26.2% 41.0% ال ينطبق )2,165()1,715()1,216(- 

)8.6%(40.7% )41.9%()4.4%(112,768 80,156 138,045 144,380 الذمم التجارية، صافي 

)25.3%()46.6%(111.1% )60.2%(3,215 6,021 2,852 7,165 دفعات مقدمة إلى موردين 

)16.9%()34.3%()2.1%()6.5%(3,114 4,742 4,842 5,178 سلف إلى الموظفين 

5.2% 17.4% )9.6%(8.3% 7,916 6,742 7,462 6,892 مبالغ مدفوعة مقدًما

17.2% )3.2%(11.9% 42.9% 10,381 10,730 9,591 6,711 أخرى

)7٫٥%(26٫8% )33٫4%()4٫4%(137,394 108,391 162,792 170,326 إجمالي ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

شكل صافي الذمم المدينة التجارية مانسبته 84.8% و84.8% و74.0% و82.1% من إجمالي الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م 
و2019م و30 سبتمبر 2020م على التوالي. وإنخفض صافي الذمم التجارية بنسبة 4.4% من 144.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 138.0 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2018م، وجاء هذا التغير نتيجة تحسن في تحصيالت الشركة. فيما انخفض صافي الذمم المدينة التجارية بنسبة 41.9% إلى 80.1 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2019م، ويعزى هذا االنخفاض إلى تراجع إيرادات الشركة في عام 2019م. وفي المقابل، ارتفع صافي الذمم المدينة التجارية بنسبة 40.7% إلى 112.8 مليون ريال 
سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م، ونتج هذا االرتفاع بسبب تأثر سيولة عمالء الشركة من جائحة الكورونا على مجرى أعمالهم الطبيعية وزيادة المبيعات خالل الربع الثالث من 

عام 2020م بعد بوادر التعافي من الجائحة.

تمثل الدفعات المقدمة إلى موردين مبالغ مدفوعة مقدمة إلى موردي الشركة مقابل الحصول على مسشتريات وخدمات. وانخفضت قيمة الدفعات المقدمة إلى موردين بنسبة 
60.2% من 7.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 2.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م وكان االرتفاع في عام 2017م بسبب شراء بعض المواد 
 بنسبة 111.1% لتصل إلى 6.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، 

ً
للصيانة المجدولة في الربع األول من عام 2018م. وشهدت الدفعات المقدمة إلى موردين ارتفاعا

ويعود ذلك إلى شراء بعض قطع الغيار والمواد للصيانة المجدولة في الربع األول من عام 2020م. وانخفضت الدفعات المقدمة أيًضا لتصل إلى 3.2 مليون ريال سعودي كما في 30 
سبتمبر 2020م وكان االنخفاض هذا بسبب انخفاض حجم تعامالت الشركة بشكل عام خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م.

تمثل سلف إلى الموظفين مبالغ مدفوعة لموظفي الشركة كسلف يتم خصمها من رواتب الموظفين بشكل مقسط. وانخفضت سلف الموظفين بنسبة 6.5% من 5.2 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 4.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، كما وانخفضت بنسبة 2.1% لتصل إلى 4.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م، وانخفضت أيضا بنسبة 34.3% لتصل إلى 3.1 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م. ويعزى االنخفاض التدريجي في رصيد هذا البند خالل فترة التحليل إلى 

تقليل الشركة من سلف الموظفين.

ارتفعت المصاريف المدفوعة مقدما بنسبة 8.3% من 6.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 7.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، ونتج هذا التغير 
. وانخفضت المصاريف المدفوعة مقدما بنسبة 9.6% لتصل إلى 6.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

ً
في األساس من ارتفاع مصاريف التأمين الطبي المدفوعة مقدما

2019م، وكان ذلك نتيجة لـتطبيق المعيار الدولي رقم 16 المتعلق باإليجارات. وارتفعت المصاريف المدفوعة مقدما بنسبة 17.4% لتصل إلى 7.9 مليون ريال سعودي كما في 30 
سبتمبر 2020م، ويرجع ذلك في األساس إلى وجود رصيد متبقي من الدفعة المقدمة لتأمين المصانع والممتلكات والتي ستطفأ بالكامل عند نهاية العام.
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صدرت ضمن نطاق أعمال الشركة االعتيادية، ومستحقات ضريبة القيمة المضافة من الهيئة العامة للزكاة، ومستحقات من 
ُ
تشمل الذمم المدينة األخرى ضمانات مستردة أ

الجمارك، ودفعات مقدمة للموظفين. كما وارتفعت الذمم المدنية األخرى بنسبة 42.9% من 6.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 9.6 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2018م، ونتج هذا في األساس من مستحقات ضريبة القيمة المضافة من الهيئة العامة للزكاة بعد تطبيق الضريبة. واستمرت الذمم المدينة األخرى باالرتفاع بنسبة 
11.9% لتصل إلى 10.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ونتج هذا التغير في المقام األول من االرتفاع في مستحقات ضريبة القيمة المضافة. فيما انخفضت الذمم 

المدينة األخرى بنسبة 3.2% لتصل إلى 10.3 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م، ويعزى هذا التغير أساًسا إلى ارتفاع مستحقات ضريبة القيمة المضافة.

ودائع مرابحة قصية األجل 5-5-2-2-3

تتضمن ودائع المرابحة قصيرة األجل اإليداعات في ودائع المرابحة لدى البنوك وغيرها من االستثمارات قصيرة األجل ذات السيولة العالية، مع فترات استحقاق أصلية تمتد ألكثر 
من ثالثة أشهر ولكن ال تزيد عن سنة واحدة من تاريخ الشراء. ويتم إيداع ودائع المرابحات قصيرة األجل مع مؤسسات مالية ذات تصنيف استثماري، والتي تعتبر ذات مخاطر 

ائتمانية منخفضة. وقامت الشركة بإيداع 63.0 مليون ريال سعودي في ودائع مرابحة ألجل خالل عام 2018م وحققت منها إيرادات مالية قبل تاريخ استحقاقها في عام 2019م.

نقد وما يماثله 5-5-2-2-4

يقدم الجدول التالي تفاصيل النقد وما يماثله لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م.

نقد وما يماثله(: 32الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

فترة التسعة أشهر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2020م 

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

ديسمبر 2017م - 
سبتمبر 2020م

)13.3%(- - )32.4%(10 10 10 15 نقد في الصندوق 

54.7% 14.3% 179.5% 4.0% 60,085 52,576 18,814 18,087 نقد لدى البنك 

)100.0%()100.0%()40.1%()54.7%(- 60,500 101,000 223,000 ودائع ألجل

)39٫7%()46٫9%()٥٫6%()٥0٫3%(60,09٥ 113,086 119,824 241,102 إجمالي النقد وما يماثله 

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

يشكل النقد لدى البنوك ما نسبته 7.5% و15.7% و46.5% و100.0% من إجمالي النقد وما يماثله لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م 
على التوالي. وشهد النقد لدى البنوك ارتفاًعا طفيًفا بنسبة 4.0% من 18.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 18.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، 
فيما ارتفع رصيد النقد لدى البنوك بنسبة 179.5% إلى 52.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وبنسبة 14.3% إلى 60.0 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 

2020م. ويعود سبب االرتفاع في رصيد النقد لدى البنوك كما في 31 ديسمبر 2019م و30 سبتمبر 2020م إلى تسييل الودائع ألجل بهدف تعزيز سيولة الشركة.

تشكل الودائع ألجل ما نسبته 92.5% و84.3% و53.5% من إجمالي النقد وما يماثله لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م على التوالي. وشهد رصيد الودائع 
ألجل انخفاًضا بنسبة 54.7% من 223.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 101.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، واستمر رصيد الودائع ألجل 
باالنخفاضات بنسبة 40.1% إلى 60.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وبنسبة 100.0% إلى 0.0 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م، ويعزى هذا 

االنخفاض التدريجي إلى تسييل الودائع ألجل بهدف تعزيز سيولة الشركة كما ذكر في الفقرة السابقة.

تحتفظ الشركة بمبالغ نقدية بسيطة في صناديق محكمة تحت عهدة أشخاص مصرح لهم بالتصرف بها لتلبية مصاريف نقدية روتينية ذو قيمة صغيرة، ولم يشهد النقد في 
الصندوق أي تقلبات جوهرية مابين 31 ديسمبر 2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م.

وتجدر اإلشارة إلى أن األسباب العامة خلف التدني التدريجي في قيمة النقد وما يماثله متمثلة بتراجع أرباح الشركة خالل فترة التحليل باإلضافة إلى سداد األقساط المرتبطة 
بالقروض وإنفاق الشركة على إستثمارات رأس مالية.
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حقوق الملكية 5-5-2-3

يقدم الجدول التالي مكونات حقوق ملكية الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م.

حقوق الملكية(: 33الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

فترة التسعة أشهر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
المنتهية في 30 سبتمبر 

2020م 

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

ديسمبر 2017م - 
سبتمبر 2020م

- - - - 1,206,000 1,206,000 1,206,000 1,206,000 رأس المال 

- - - - 72,850 72,850 72,850 72,850 عالوة إصدار أسهم 

- - - - 44,119 44,119 44,119 44,119 إحتياطي نظامي 

36.1% 97.5% 48.0% )20.1%()531,491()269,156()181,921()227,551(عجز متراكم 

)11٫1%()33٫1%()7٫6%(4٫2% 791,477 1,0٥3,813 1,141,048 1,09٥,417 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 120.6 مليون سهم عادي بقيمة 10 رياالت سعودية لكل سهم، وبقي رأس مال الشركة ثابًت خالل فترة التحليل.

تمثل عالوة إصدار أسهم المبلغ الذي أضافته الشركة من جرئ إصدار أسهم تزيد عن قيمتها اإلسمية، وبقي رصيد هذا البند ثابًت خالل فترة التحليل.

 لنظام الشركات وعقد تأسيس الشركة، يتعين على الشركة تحويل 10% من صافي ربح السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل 
ً
طبقا

عندما يبلغ مجموع االحتياطي 30% من رأس المال. ولم يطرأ أي تغير جوهري بقيمة االحتياطي النظامي خالل السنوات 2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 
30 سبتمبر 2020م. 

سّجلت الشركة عجز متراكم بقيمة 227.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر2017م، وانخفض العجز بنسبة 20.1% أو ما يعادل 181.9 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2018م نتيجة األرباح التي حققتها الشركة في عام 2018م، فيما ارتفع العجزالمتراكم بنسبة 48.0% إلى 269.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، واستمر 
باالرتفاع بنسبة 97.5% إلى 531.5 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م، ويعزى ارتفاع العجز المتراكم كما في 31 ديسمبر 2019م و30 سبتمبر 2020م إلى الخسائر التي 

سجلتها الشركة في عام 2019م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م.

مطلوبات غير متداولة 5-5-2-4

يقدم الجدول التالي مطلوبات الشركة الغير متداولة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م.

مطلوبات غير متداولة(: 34الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

فترة التسعة أشهر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
المنتهية في 30 سبتمبر 

2020م 

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

ديسمبر 2017م - 
سبتمبر 2020م

)28.9%()43.9%()14.3%()18.5%(329,398 587,366 685,359 840,842 قروض طويلة األجل 

ال ينطبق )3.5%(ال ينطبق ال ينطبق 24,768 25,677 - - التزامات عقود االيجار 

9.7% 6.7% 16.2% 4.1% 50,938 47,725 41,086 39,477 التزامات منافع الموظفين 

)24٫6%()38٫7%()9٫0%()17٫٥%(40٥,104 660,769 726,44٥ 880,320 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

شكلت القروض طويلة األجل مانسبته 95.5% و94.3% و88.9% و81.3% من إجمالي المطلوبات الغير متداولة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م 
على التوالي.
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قروض طويلة األجل 5-5-2-4-1

يقدم الجدول التالي موجز القروض طويلة األجل لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م.

قروض طويلة األجل(: 3٥الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

2020م2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

ديسمبر 2017م - 
سبتمبر 2020م

قروض طويلة األجل 

)15.2%(- )16.9%()23.4%(245,000 245,000 295,000 385,000 صندوق التنمية الصناعية السعودي )الصندوق(

)9.1%(- )11.5%()13.0%(252,317 252,317 285,086 327,685 تسهيالت مرابحة - قروض مشاركة 

)9.1%(- )11.5%()13.0%(237,930 237,930 268,830 309,000 تسهيالت مرابحة قروض ثنائية

)11٫3%(- )13٫4%()16٫9%(73٥,247 73٥,247 848,916 1,021,68٥ إجمالي قيمة القروض

)21٫8%(2٥2٫7% )1٫7%()8٥٫4%(7,424 2,10٥ 2,141 14,619 تكاليف تمويل مستحقة

)11٫4%(0٫7% )13٫4%()17٫9%(742,672 737,3٥3 8٥1,0٥7 1,036,304 إجمالي القيمة المستحقة 

تكاليف معامالت غير مطفأة متعلقة:

)57.0%()61.6%()53.3%()45.0%()264()687()1,473()2,680(صندوق التنمية الصناعية السعودي )الصندوق(

)34.3%()35.1%()33.4%()26.9%()1,553()2,394()3,594()4,919(تسهيالت مرابحة - قروض مشاركة 

)33.8%()34.7%()33.0%()26.4%()1,321()2,022()3,017()4,099(تسهيالت مرابحة قروض ثنائية

)38٫0%()38٫٥%()36٫9%()30٫9%()3,137()٥,103()8,08٥()11,698(إجمالي تكاليف معامالت غير مطفأة متعلقة

)11٫2%(1٫0% )13٫1%()17٫7%(739,٥3٥ 732,2٥0 842,973 1,024,606 صافي القيمة المستحقة )قروض طويلة األجل(

33.9% 183.1% )8.1%()14.2%(410,137 144,883 157,613 183,764 االستحقاق المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة 

)28٫9%()43٫9%()14٫3%()18٫٥%(329,398 ٥87,366 68٥,3٥9 840,842 الجزء الغير متداول من القروض طويلة األجل

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة
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كما يقدم الجدول التالي تفاصيل القروض طويلة األجل القائمة على الشركة كما في 30 سبتمبر 2020م.

تفاصيل القروض طويلة األجل كما في 30 سبتمبر 2020م(: 36الجدول رقم )

حالة اإللتزام

سية
األحكام المالية الرئي

ل
ن التموي

ض م
الغر

ريخ اإلنتهاء تا

صدار
ريخ اإل تا

ف 
ري صا

سبة الربح )م
ن

ل(
التموي

ت
ضمانا

ال

سبتمبر 
صيد كما في 30 

الر
ي(

سعود
ريال  ف 

2020م )أل

ي(
سعود

ريال  ف 
المبلغ )أل

الجهة الممولة

عدم 
اإللتزام 
ببعض 
األحكام 
المالية

الحد األعالى من - 1
تكلفة اإليجار 
السنوية - 20 

مليون ريال 
سعودي

أن ال تقل نسبة - 2
الموجودات 

المتداولة إلى 
المطلوبات 

المتداولة 1:1

أن ال تتجواز - 3
نسبة المطلوبات 

إلى الموجودات 
الملموسة 1:3

الحد األعلى من - 4
توزيع األرباح 

يستند على أيهما 
أقل بين %25-1 

من رأس المال أو 
إجمالي أقساط 

السداد

أن ال يتجاوز حجم - 5
اإلنفاق الرأس 

مالي السنوي 40 
مليون ريال

تأسيس وحدات 
»البارافورمالدهايد« 

و »ميالمين 
الفورمالدهايد«

2021/03/28م 
)قيد التمديد إلى 
2022/09/12م(

2008/12/24م 1.14% )تقريبي( 

كافة 
ممتلكات 
ومعدات 
الشركة

 245,000  703,180

صندوق 
التنمية 

الصناعية 
السعودي

عدم 
اإللتزام 
ببعض 
األحكام 
المالية

أن ال تقل نسبة - 1
الموجودات 

المتداولة إلى 
المطلوبات 

المتداولة 1:1

أن ال تتجاوز نسبة - 2
الديون إلى حقوق 

الملكية 1.1:1

أن ال تقل نسبة - 3
تغطية الديون عن 

1.1:1

أن ال يتجاوز حجم - 4
اإلنفاق الرأس 

مالي السنوي 435 
مليون ريال دون 
موافقة مسبقة 

من المصرف

تمويل مشاريع 
توسعة واحتياجات 
رأس المال العامل

2022/12/31م 2011/06/13م 3.25% + سايبور  سند إذني  252,317  832,000

قرض 
مشترك 
)الوكيل 
الرئي�سي: 
إتش إس 

بي �سي 
العربية 

السعودية(
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حالة اإللتزام

سية
األحكام المالية الرئي

ل
ن التموي

ض م
الغر

ريخ اإلنتهاء تا

صدار
ريخ اإل تا

ف 
ري صا

سبة الربح )م
ن

ل(
التموي

ت
ضمانا

ال

سبتمبر 
صيد كما في 30 

الر
ي(

سعود
ريال  ف 

2020م )أل

ي(
سعود

ريال  ف 
المبلغ )أل

الجهة الممولة

عدم 
اإللتزام 
ببعض 
األحكام 
المالية

أن ال تقل نسبة - 1
الموجودات 

المتداولة إلى 
المطلوبات 

المتداولة 1.1:1

أن ال تتجاوز نسبة - 2
الديون إلى حقوق 

الملكية 1.1:1

أن ال تقل نسبة - 3
تغطية الديون عن 

1.1:1

أن ال تتجاوز نسبة - 4
الديون إلى صافي 
القيمة عن 1.1:1

تمويل احتياجات 
رأس المال العامل

2022/12/31م 2016/03/31م 3.25% + سايبور  سند إذني  199,430  259,000

إتش إس 
بي �سي 

العربية 
السعودية

عدم 
اإللتزام 
ببعض 
األحكام 
المالية

أن ال تقل نسبة - 5
كمية األصول 

عالية السيولة 
إلى إجمالي صافي 

التدفقات النقدية 
على مدى الـ30 
 التالية 1:1

ً
يوما

أن ال تتجاوز نسبة - 6
الديون إلى حقوق 

الملكية 1:1

تمويل احتياجات 
رأس المال العامل

2022/12/31م 2016/03/31م 3.25% + سايبور  ال توجد  38,500  50,000
بنك 

الرياض

 73٥,247  1,844,180
إجمالي 

قيمة 
القروض

المصدر: معلومات اإلدارة

ترتبط أرصدة القروض بالديون التي حصلت عليها الشركة من اتفاقيات تمويل مع مجموعة من البنوك والمؤسسات التمويلية بما فيها صندوق التنمية الصناعية السعودي 
والمؤسسة العربية المصرفية وبنك الرياض ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الهولندي والبنك األهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني. وتتمثل معظم قروض 
الشركة بتسهيالت مرابحة وقروض مشاركة وثنائية تهدف إلى تمويل مشاريع التوسعة. تحمل أغلب هذه القروض نفقات مالية بأسعار السوق السائدة والتي تعتمد على معدل 

الفائدة بين البنوك السعودية.

انخفضت قيمة القروض طويلة األجل بنسبة 17.7% من 1,074.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 843.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، 
واستمرت باالنخفاض بنسبة 13.1% إلى 732.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ونتج هذا االنخفاض المتتالي من سداد األقساط والتكاليف التمويلية المترتبة 
على الشركة. من جهة أخرى، ارتفعت قيمة القروض طويلة األجل بنسبة 1.0% إلى 739.5 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م، ونتج ذلك من ارتفاع تكاليف التمويل 

المستحقة.

تتطلب تعهدات قروض الشركة الحفاظ على بعض المستويات المالية والحد من توزيعات األرباح والنفقات الرأسمالية السنوية فوق حدود معينة وأمور أخرى محددة، ويذكر 
أن الشركة قد تعذرت عن االمتثال ببعض التعهدات كما في 30 سبتمبر 2020م، ولكن تجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد حصلت على تنازل أو عدم ممانعة من البنوك والمؤسسات 
التمويلية في هذا السياق. كما أن القرض الذي حازت عليه الشركة من صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمون برهن على ممتلكات ومصنع ومعدات الشركة التي بلغت 

قيمتها الدفترية 1.7 مليار ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م.
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مطلوبات إيجارية 5-5-2-4-2

يقدم الجدول التالي حركة المطلوبات اإليجارية القائمة على شركة كما في 31 ديسمبر 2019م و30 سبتمبر 2020م.

مطلوبات إيجارية(: 37الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
فترة التسعة أشهر المنتهية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

في 30 سبتمبر 2020م 

زيادة / )نقص(

سبتمبر 2020مديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م2018م2017م

)3.8%(ال ينطبق ال ينطبق 26,791 27,846 - - الرصيد كما في بداية المدة

)23.9%(ال ينطبق ال ينطبق )1,886()2,479(- - تسديدات

)28.1%(ال ينطبق ال ينطبق 1,024 1,424 - - تكاليف مالية

)3٫2%(ال ينطبق ال ينطبق 2٥,929 26,791 - - مطلوبات إيجارية 

4.2% ال ينطبق ال ينطبق 1,161 1,114 - - الجزء المتداول

)3٫٥%(ال ينطبق ال ينطبق 24,768 2٥,677 - - الجزء الغير متداول

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، قامت الشركة بإثبات مطلوبات إيجارية متعلقة بعقود اإليجار التي تم تصنيفها سابًقا على أنها »عقود إيجار تشغيلية« وفًقا 
لمبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم 17 »عقود اإليجار«. تم قياس هذه المطلوبات بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي 

للشركة كما في 1 يناير 2019م. وكان المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للشركة المطبق على المطلوبات اإليجارية في 1 يناير 2019م هو %5.6.

انخضت قيمة مطلوبات اإليجار بنسبة 3.5% من 26.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 25.9 مليون ريال سعودي كما 30 سبتمبر 2020م نتيجة التسديدات بين 
الفترتين علًما بأن الشركة لم تقم باستئجار أي مواقع جديدة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م.

التزامات منافع الموظفين 5-5-2-4-3

يقدم الجدول التالي حركة التزامات منافع موظفين الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م.

التزامات منافع الموظفين(: 38الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة التسعة أشهر المنتهية 

في 30 سبتمبر 2020م 

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

ديسمبر 2017م - 
سبتمبر 2020م

11٫3% 21٫6% 4٫1% 6٫2% 49,944 41,086 39,477 37,187 الرصيد اإلفتتاحي 

)31.4%()65.4%()5.2%(8.3% 1,825 5,273 5,565 5,141 تكلفة الخدمة الحالية 

)67.5%()96.8%(31.2% 7.2% 62 1,923 1,465 1,366 مصروف الفائدة

)39.9%()81.5%()28.2%(85.9% )686()3,716()5,179()2,786(مدفوعات 

)50.5%()106.6%()1.399.1%()83.0%()207(3,159 )243()1,430(إعادة القياس

9٫7% 6٫7% 16٫2% 4٫1% ٥0,938 47,72٥ 41,086 39,477 الرصيد الختامي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

لدى الشركة نظام منافع نهاية الخدمة للموظفين ضمن خطة منافع محددة تتفق مع نظام العمل في المملكة العربية السعودية بناًء على آخر راتب وعدد سنوات الخدمة. إن 
تقييمات االلتزام بموجب الخطة يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل بناء على طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. ويذكر أن التكاليف المتعلقة بهذه الخطة تتكون أساًسا 

من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساوي في كل سنة من سنوات الخدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.

ارتفع مخصص إلتزامات منافع الموظفين بنسبة 4.1% من 39.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 41.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، واستمر 
المخصص باالرتفاع بنسبة 16.2% ليصل إلى 47.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ومن ثم ارتفع مجدًدا بنسبة 6.7% إلى 50.9 مليون ريال سعودي كما في 30 

سبتمبر 2020م. ويعزى االرتفاع التدريجي برصيد المخصص خالل فترة التحليل إلى امتداد فترة خدمة موظفي الشركة.
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مطلوبات متداولة 5-5-2-5

يقدم الجدول التالي مطلوبات الشركة المتداولة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م.

مطلوبات متداولة(: 39الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

فترة التسعة أشهر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
المنتهية في 30 
سبتمبر 2020م 

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

ديسمبر 2017م - 
سبتمبر 2020م

)7.2%()5.2%()12.7%()1.8%(72,567 76,509 87,643 89,243 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

33.9% 183.1% )8.1%()14.2%(410,137 144,883 157,613 183,764 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

ال ينطبق 4.2% ال ينطبق ال ينطبق 1,161 1,114 - - إلتزامات عقود اإليجار - الجزء المتداول

)13.7%()3.3%()25.4%()4.2%(5,756 5,950 7,978 8,324 الزكاة المستحقة 

22٫3% 114٫3% )9٫8%()10٫0%(489,622 228,4٥6 2٥3,23٥ 281,331 إجمالي المطلوبات المتداولة

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

شكلت الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى ما نسبته 31.7% و34.6% و33.5% و14.8% من إجمالي المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 
و30 سبتمبر 2020م على التوالي. 

كما وشكل الجزء المتداول من القروض طويلة اآلجل مانسبته 65.3% و62.2% و63.4% و83.8% من إجمالي المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 
و30 سبتمبر 2020م على التوالي. 

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 5-5-2-5-1

يقدم الجدول التالي تفاصيل الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م.

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى(: 40الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة التسعة أشهر المنتهية 

في 30 سبتمبر 2020م

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

ديسمبر 2017م - 
سبتمبر 2020م

)12.2%()7.1%()17.7%()8.4%(38,250 41,174 50,029 54,637 ذمم دائنة تجارية 

)1.5%(0.5% )12.5%(9.2% 31,365 31,204 35,675 32,673 مصاريف مستحقة 

31.9% )29.5%(121.7% 37.1% 2,812 3,990 1,799 1,312 دفعات مقدمة من عمالء 

)100.0%(ال ينطبق ال ينطبق )100.0%(- - - 480 اطراف ذات عالقة 

- - - - 141 141 141 141 أخرى 

)7٫2%()٥٫2%()12٫7%()1٫8%(72,٥67 76,٥09 87,643 89,243 إجمالي ذمم دائنة تجارية

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

شكلت الذمم التجارية الدائنة ما نسبته 61.2% و 57.1% و 53.8% و52.7% من إجمالي الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 
و30 سبتمبر 2020م على التوالي. وانخفضت الذمم التجارية الدائنة بنسبة 8.4% من 54.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 50.0 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2018م، واستمرت باإلنخفاض بنسبة 17.7% إلى 41.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وبنسبة 7.1% إلى 38.4 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 
2020م. ويعزى االنخفاض التدريجي في الذمم التجارية الدائنة خالل فترة التحليل إلى ترشيد النفقات من قبل الشركة باإلضافة إلى انخفاض أسعار المواد األولية في عامي 2019م 

و2020م.

تتكون المصاريف المستحقة أساًسا من المستحقات المرتبطة بمصاريف الكهرباء والخدمات الحكومية والرواتب المستحقة، وارتفعت المصاريف المستحقة بنسبة 9.2% من 
32.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 35.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، ونتج ذلك في المقام األول بسبب الزيادة في المصروفات المستحقة 
عن نظام تخطيط موارد الشركة ومصروفات الشحن والتوزيع المستحقة، وكذلك الزيادة في المخصصات. كما وانخفضت المصاريف المستحقة بنسبة 12.5% إلى 31.2 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ويعود السبب الرئي�سي خلف هذا االنخفاض إلى انخفاض المخصصات والمصروفات المستحقة المتعلقة بنظام تخطيط موارد الشركة 

ومصروفات الشحن والتوزيع المستحقة. من جهة أخرى، لم تشهد المصاريف المستحقة أي تقلبات جوهرية بين 31 ديسمبر 2019م و30 سبتمبر 2020م.

تتطلب الشركة دفعات مقدمة من عمالئها في بعض التعامالت، وارتفع الرصيد القائم للدفعات مقدمة من عمالء بنسبة 37.1% من 1.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2017م إلى 1.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، كما وارتفع رصيد الدفعات المقدمة من عمالء بنسبة 121.7% ليصل إلى 3.9 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2019م، ويذكر أن هذين االرتفاعين المتتاليين قد جاؤوا نتيجة ارتفاع حجم التعامالت خالل الربع األخير من هذين العامين. فيما انخفضت الدفعات المقدمة من عمالء 
بنسبة 29.5% إلى 2.8 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م، ويعزى هذا االنخفاض إلى تراجع حجم تعامالت الشكرة مع عمالئها خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 

سبتمبر 2020م.
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يمثل بند »أطراف ذات عالقة« الرصيد القائم للمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة، وبلغ رصيد البند هذا 0.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م، وشمل مبالغ 
مستحقة لكل من شركة »بي ايه اس اف سيرفيس يوروب جي.ام.بي.اتش« بواقع 65.3 ألف ريال سعودي، وشركة »الزامل كوول كير« بواقع 0.1 مليون ريال سعودي، وشركة 
»يوسف بن أحمد كانو المحدودة« بواقع 0.3 مليون ريال سعودي. ولم تسجل الشركة أي مستحقات اتجاه أطراف ذات عالقة في الفترات التي تلت لعام 2017م إذ لم تعد 
المنشآت المذكورة في هذه الفقرة تفي بتعريف األطراف ذات عالقة بسبب التغير في تشكيل مجلس إدارة الشركة خالل عام 2018م. وبناًء عليه، فإن األرصدة المستحقة إلى تلك 

األطراف كما في 31 ديسمبر 2018م تم عرضها ضمن الذمم الدائنة التجارية.

تضمنت الذمم الدائنة األخرى أرباح لم يتم توزيعها، وبقي رصيد هذه الذمم ثابت خالل فترة التحليل.

زكاة مستحقة 5-5-2-5-2

يقدم الجدول التالي حركة الزكاة المستحقة على الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م.

زكاة مستحقة(: 41الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

فترة التسعة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2020م 

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

ديسمبر 2017م - 
سبتمبر 2020م

19.5% )25.4%()4.2%(128.4% 5,950 7,978 8,324 3,645 الرصيد اإلفتتاحي

)27.0%()40.8%()25.9%()4.2%(3,498 5,908 7,978 8,324 مخصص الفترة

الينطبق الينطبق )100.0%()135.1%(2,114 - 1,168 )3,324(تعديالت تتعلق بفترات سابقة 

186.8% )26.8%()16.4%(2.864.5% )5,806()7,936()9,492()320(مدفوعات 

)12٫6%()3٫3%()2٥٫4%()4٫2%(٥,7٥6 ٥,9٥0 7,978 8,324 الرصيد الختامي للمخصص

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

تخضع الشركة للزكاة وفًقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم حساب الزكاة بناًء على الوعاء الزكوي التقريبي أو األرباح المعدلة أيهما أكبر ويتم تحميلها على الربح أو الخسارة. 
يتم إثبات الزكاة اإلضافية المستحقة، إن وجدت، عندما يتم تحديدها وطلب سدادها. قد يتعين تعديل المبالغ المستحقة لمصروف الزكاة للفترة في فترة الحقة إذا تغيرت 

تقديرات المصروف للسنة.

انخفضت الزكاة المستحقة بنسبة 4.2% من 8.3 كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 8.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، كما واستمرت الزكاة المستحقة باالنخفاض 
بنسبة 25.4% و3.3% لتصل إلى 6.0 مليون ريال سعودي و5.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و30 سبتمبر 2020م على التوالي، ويرجع ذلك في القام األول إلى 

المدفوعات التي قامت بها الشركة وانخفاض مخصص الفترة عبر فترة التحليل.

 زكوًيا إضافًيا خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م للسنوات من 2014م إلى 2018م بقيمة 
ً
وتجدر اإلشارة إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أصدرت ربط

8.2 مليون ريال سعودي، حيث تم دفع ما قيمته 0.25 مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م. كما وتقدمت إدارة الشركة باستئناف إلى الهيئة 
العامة للزكاة والدخل على المبلغ المتبقي 8.5 مليون ريال سعودي، كما في 30 سبتمبر 2020م، وذلك لبلوغ الحد األق�سى لإللتزام الذي قد ينشأ عند الحل النهائي لهذه الطعون 

بما قيمته 2.3 مليون ريال سعودي، والذي تم تعديله من خالل المعلومات المالية المرحلية.
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معامالت مع أطراف ذات عالقة  5-5-3
يقدم الجدول التالي تفاصيل معامالت الشركة مع أطراف ذات عالقة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 

سبتمبر 2019م و2020م.

معامالت مع أطراف ذات عالقة(: 42الجدول رقم )

العالقةألف ريال سعودي
طبيعة 

التعامالت

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 

سبتمبر 
زيادة / )نقص(

2020م2019م2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 2019م
سبتمبر 
2020م

الطرف

شركة يوسف بن أحمد كانو المحدودة 
- بي اي اس اف سيرفيس يوروب 

جي.ام.بي.اتش

طرف تابع 
ألعضاء مجلس 

اإلدارة

مشتريات 
مواد كيماوية

ال ينطبق ال ينطبق )%100.0(- - - - 1,312 

مشتريات 
قطع غيار

ال ينطبق )%100.0()%40.8(- - - 1,481 2,500 

خدمات 
شحن

ال ينطبق ال ينطبق )%100.0(- - - 15 

ال ينطبق )100٫0%()61٫3%(- - - 1,481 3,827 إجمالي تعامالت الطرف

الزامل كوول كير
طرف تابع 

ألعضاء مجلس 
اإلدارة

صياة أجهزة 
تكييف

ال ينطبق )%100.0()%43.7(- - 516 917 

ال ينطبق )100٫0%()43٫7%(- - - ٥16 917 إجمالي تعامالت الطرف

شركة مجموعة الزامل القابضة
طرف تابع 

ألعضاء مجلس 
اإلدارة

مشتريات 
قطع غيار

ال ينطبق )%100.0()%91.3(- - - 4 45 

ال ينطبق )100٫0%()91٫3%(- - - 4 4٥ إجمالي تعامالت الطرف

شركة الزامل للمكيفات
طرف تابع 

ألعضاء مجلس 
اإلدارة

مشتريات 
أجهزة تكييف

ال ينطبق )100.0%(ال ينطبق - - - 53 - 

ال ينطبق )100٫0%(ال ينطبق - - - ٥3 - إجمالي تعامالت الطرف

شركة الزامل للمعاينة والمقاوالت
طرف تابع 

ألعضاء مجلس 
اإلدارة

خدمات 
معاينة

ال ينطبق )100.0%(ال ينطبق - - - 46 - 

ال ينطبق )100٫0%(ال ينطبق - - - 46 - إجمالي تعامالت الطرف

الشركة العربية المتحدة للصيانة 
والتجارة

طرف تابع 
ألعضاء مجلس 

اإلدارة

خدمات 
معاينة

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 81 - - - - 

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 81 - - - - إجمالي تعامالت الطرف

اإلدارة العليا
إدارة الشركة 

العليا

رواتب 
ومنافع أخرى 
قصيرة األجل 

للموظفين

 6,136 6,845 7,558 6,332 5,516 %11.5 %10.4)%12.9(

التزامات 
منافع 

الموظفين
 191 250 385 341 138 %31.1 %54.0)%59.4(

)1٥٫3%(12٫0% 12٫1% ٥,6٥4 6,673 7,943 7,09٥ 6,327 إجمالي تعامالت الطرف

أتعاب مجلس اإلدارة
أعضاء مجلس 

اإلدارة
أتعاب مجلس 

اإلدارة
 2,000 2,035 2,267 1,701 1,686 %1.7 %11.4)%0.9(

)0٫9%(11٫4% 1٫7% 1,686 1,701 2,267 2,03٥ 2,000 إجمالي تعامالت الطرف

)11٫4%()9٫1%()14٫4%(7,421 8,37٥ 10,210 11,231 13,116 اإلجمالي الكلي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة
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انخفض حجم مشتريات الشركة من أطراف أخرى ذات عالقة بنسبة 61.7% من 3.9 مليون ريال سعودي في 2017م إلى 1.5 مليون ريال سعودي في 2018م إذ لم تعد المنشآت 
المرتبطة بهذه المشتريات تفي بتعريف األطراف ذات عالقة بسبب التغير في تشكيل مجلس إدارة الشركة خالل عام 2018م. ولم تقم الشركة بأي تعامالت شراء من أطراف ذات 

عالقة خالل باقي الفترات.

انخفضت تكاليف ومصاريف محملة من أطراف أخرى ذات عالقة بنسبة 32.4% من 0.9 مليون ريال سعودي في 2017م إلى 0.6 مليون ريال سعودي في 2018م. وبنفس سياق ما 
ذكر أعاله، نتج هذا االنخفاض من عدم موافاة المنشآت المرتبطة بهذه التحميالت بتعريف األطراف ذات عالقة بسبب التغير في تشكيل مجلس إدارة الشركة خالل عام 2018م. 

ولم تتحمل الشركة أي مصاريف من أطراف ذات عالقة خالل باقي الفترات.

ارتفعت الرواتب والمنافع األخرى قصيرة األجل لإلدرة العليا بنسبة 11.5% من 6.1 مليون ريال سعودي في 2017م إلى 6.9 مليون ريال سعودي في 2018م ويعود السبب إلى زيادات 
في الرواتب. وكذالك ارتفعت الرواتب والمنافع األخرى قصيرة األجل لإلدارة العليا بنسبة 10.4% من 6.9 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 7.6 مليون ريال في عام 2019م ويرجع 
السبب باإلساس إلى توزيع مكافآت بخصوص عام 2018م. فيما انخفضت الرواتب والمنافع األخرى قصيرة األجل لإلدارة العليا بنسبة 12.9% من 6.3 مليون ريال سعودي في فترة 
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 5.5 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، ويعزى ذلك إلى استقالة بعض أعضاء اإلدارة العلية.

تتمثل التزامات منافع اإلدارة العليا بـتكلفة مكافآت نهاية الخدمة التي تخص كبار إداريي الشركة. وارتفعت التزامات منافع اإلدارة العليا بنسبة 31.1% من 0.2 مليون ريال سعودي 
في 2017م إلى 0.3 مليون ريال سعودي في 2018م ويعود السبب إلى امتداد خدمة الكادر اإلداري، وعادة وارتفعت بنسبة 54.0% إلى 0.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويرجع 
السبب إلى إمتداد إضافي في خدمة الكادر اإلداري. فيما انخفضت التزامات منافع الموظفين بنسبة 59.4% من 0.3 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 

2019م إلى 0.1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م ويعزى ذلك إلى استقالة بعض أعضاء اإلدارة العليا.

لم تشهد أتعاب مجلس اإلدارة أي تقلبات جوهرية خالل فترة التحليل.

قائمة التدفقات النقدية  5-5-4
يقدم الجدول التالي موجز قائمة التدفقات النقدية الخاصة بالشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 

سبتمبر 2019م و2020م.

قائمة التدفقات النقدية الموجزة(: 43الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة أشهر المنتهية 

في 30 سبتمبر 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

2020م2019م2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

2017م - 2019م

صافي النقد )الصادر من( الوارد 
من األنشطة التشغيلية

 69,094 163,617 82,042 79,350)19,470( %136.8)%49.9()%124.5( %9.0

صافي النقد الصادر من 
األنشطة اإلستثمارية 

ال ينطبق )%59.1()%123.1(%125.0 )32,659()79,925(25,944 )112,126()49,840(

صافي النقد الصادر من 
األنشطة التمويلية

ال ينطبق )98.7%()33.6%(ال ينطبق )863()64,718()114,723()172,769(- 

ال ينطبق )18٫8%()94٫4%()729٫9%()٥2,991()6٥,293()6,737()121,278(19,2٥٥ صافي التغير في النقد وما يماثله

)26.5%()5.6%()50.3%(8.7% 113,086 119,824 119,824 241,102 221,847 نقد وما يماثله في بداية الفترة

)31٫٥%(10٫2% )٥٫6%()٥0٫3%(60,09٥ ٥4,٥31 113,086 119,824 241,102 نقد وما يماثله في نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

سجلت الشركة صافي تدفقات نقدية مكتسبة بمقدار 19.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م، كما سجلت صافي تدفقات خارجية بمقدار 121.2 مليون ريال سعودي 
و6.7 مليون ريال سعودي في 2018م و2019م على التوالي. ويعزى صافي النقد المكتسب بمقدار 19.3 مليون ريال سعودي في 2017م إلى صافي النقد المستخدم من االنشطة 
التشغيلية بمقدار 69.0 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى تسجيل صافي نقد مستخدم من األنشطة االستثمارية بمقدار 49.8 مليون ريال سعودي. بينما ارتبط صافي النقد الخارجي 
بمقدار 121.2 مليون ريال سعودي و 6.7 مليون ريال سعودي في 2018م و 2019م بصافي النقد المستخدم من األنشطة االستثمارية بمقدار 112.1 مليون ريال سعودي مليون 
ريال سعودي في 2018م، وارتبطت أيضا بصافي تدفقات خارجية بمقدار 172.7 مليون ريال سعودي و 114.7 مليون ريال سعودي في 2018م و2019م بصافي النقد المستخدمة 
من األنشطة التمويلية، وتم تعويضه بشكل جزئي من خالل النقد الناتج من األنشطة االستثمارية بمقدار25.9 في 2019م، وتم تعويض التدفقات النقدية الخارجة المسجلة في 

 من خالل النقد الناتج من األنشطة التشغيلية بمقدار 163.6 مليون ريال سعودي و82.0 مليون ريال سعودي على التوالي.
ً
 جزئيا

ً
2018م و2019م تعوضيا

وسجلت الشركة صافي تدفقات نقدية خارجة بمقدار 65.2 مليون ريال سعودي و 52.9 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م و2020م، ويعزى 
صافي النقد الخارجي في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى تسجيل صافي نقد مستخدم من األنشطة االستثمارية بمقدار 79.9 مليون ريال سعودي وصافي نقد مستخدم 
من األنشطة التمويلية بمقدار 64.7 مليون ريال سعودي بينما ارتبط صافي النقد الخارجي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م بتسجيل صافي نقد مستخدم من 
األنشطة التشغيلية بمقدار 19.4 مليون ريال سعودي، وصافي نقد مستخدم من األنشطة االستثمارية بمقدار 32.6 مليون ريال سعودي، وصافي نقد مستخدم من األنشطة 

التمويلية بمقدار 0.863 مليون ريال سعودي. 
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 5-5-4-1

يقدم الجدول التالي تفاصيل التدفقات من األنشطة التشغيلية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 
2019م و2020م.

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية(: 44الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

2020م2019م2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

2017م - 2019م

85.6% 594.8% )241.4%()343.6%()256,723()36,952()78,168(55,300 )22,700()الخسارة( الربح قبل الزكاة

تعديالت لـ:

)0.7%(6.9% )2.0%(0.6% 95,505 89,364 121,163 123,644 122,926 استهالك إطفاء

)100.0%(ال ينطبق ال ينطبق )100.0%(- - - - 2,981 مخصص مخزون بطيء الحركة

عكس مخصص ديون مشكوك في 
تحصيلها 

)100.0%(ال ينطبق ال ينطبق )%100.0(- - - - )28(

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 157,099 - - - خسائر االنخفاض في القيمة 

)خسارة( ربح من استبعاد ممتلكات 
ومعدات 

)100.0%(ال ينطبق )%100.0()%44.7()163(- - 274 496 

ال ينطبق )76.9%(ال ينطبق ال ينطبق 843 3,657 3,883 - - شطب ممتلكات ومعدات 

)2.1%()10.7%()3.6%()0.7%(25,414 28,460 37,532 38,919 39,188 تكاليف مالية - بالصافي 

5.2% 0.2% 2.4% 8.0% 5,385 5,376 7,196 7,030 6,507 مخصص إلتزامات منافع الموظفين 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
التشغيلية 

844.5% 188.2% 14.4% 7.695.9% 12,221 4,240 )4,879()4,263()55()زيادة( نقص في المخزون 

)زيادة( نقص في ذمم مدينة تجارية وذمم 
مدينة أخرى 

 192 7,233 52,324 32,795)29,095( %3.667.4 %623.5)%188.7( %1.550.9

نقص في ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة 
أخرى 

)32,585()1,600()11,134()18,568()3,942()%95.1( %596.1)%78.8()%41.5(

 116,922 226,٥37 127,917 108,373 6,٥43 %93٫8)%43٫٥()%94٫0( %4٫6

النقد الناتج من العمليات 

)10.6%()12.2%()27.5%(10.2% )17,679()20,147()36,861()50,820()46,129(تكاليف مالية مدفوعة عن قروض 

تكاليف مالية مدفوعة عن إلتزامات 
اإليجار 

ال ينطبق )23.2%(ال ينطبق ال ينطبق )1,024()1,333()1,424(- - 

إيرادات مالية مستلمة من ودائع مرابحة 
قصيرة األجل 

 1,408 2,571 4,062 2,514 667 %82.6 %58.0)%73.5( %69.9

15.5% 2.3% )28.2%(85.9% )2,171()2,121()3,716()5,179()2,786(إلتزامات منافع موظفين مدفوعة 

397.8% )26.8%()16.4%(2.864.5% )5,806()7,936()7,936()9,492()320(زكاة مدفوعة 

صافي النقد )الصادر من( الوارد من 
األنشطة التشغيلية

 69,094 163,617 82,042 79,3٥0)19,470( %136٫8)%49٫9()%124٫٥( %9٫0

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية بنسبة 136.8% من 69.1 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 163.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م، ونتج هذا االرتفاع 
باألساس من صافي األرباح قبل الزكاة بمقدار 55.3 مليون ريال سعودي التي حققتها الشركة في عام 2018م. وانخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية مرة أخرة بنسبة 
49.9% ليصل إلى 82.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويعزى هذا االنخفاض في المقام األول إلى تسجيل الشركة صافي خسارة قبل الزكاة بمقدار 78.2 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م. وانخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية بنسبة 124.5% من 79.4 مليون ريال سعودي كقيمة مكتسبة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 
2019م إلى 19.5 مليون ريال سعودي كقيمة خارجة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 2020م، ويعزى ذلك في باألساس إلى تسجيل صافي خسارة قبل الزكاة بمقدار 256.7 
مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م مقارنة بصافي خسارة قبل الزكاة بمقدار 37.0 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 

سبتمبر 2019م.
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التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية 5-5-4-2

يقدم الجدول التالي تفاصيل التدفقات من األنشطة اإلستثمارية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 
2019م و2020م.

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية(: 4٥الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

2020م2019م2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

2017م - 2019م

استرداد )إيداع( ودائع مرابحة قصيرة 
األجل 

ال ينطبق )100.0%()200.0%(ال ينطبق - )57,500(63,000 )63,000(- 

متحصالت من استبعاد ممتلكات 
ومعدات 

)88.6%(ال ينطبق )%99.4(%102.0 163 - 1 180 89 

مدفوعات لشراء ممتلكات ومصنع 
ومعدات 

)49,827()49,306()37,057()22,425()32,821()%1.0()%24.8( %46.4)%13.8(

مدفوعات لشراء موجودات غير 
ملموسة

)100.0%(ال ينطبق ال ينطبق )%100.0(- - - - )101(

صافي النقد الصادر من األنشطة 
االستثمارية 

ال ينطبق )٥9٫1%()%123٫1(%12٥٫0 )32,6٥9()79,92٥(944,2٥ )112,126()49,840(

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة 

ارتفع صافي النقد الخارج من األنشطة اإلستثمارية بنسبة 125.0% من 49.8 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 112.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م، ونتج هذا من 
إيداع الشركة مبلغ 63.0 مليون ريال سعودي في ودائع مرابحة قصيرة األجل خالل عام 2018م. وتحول صافي النقد الخارج من األنشطة اإلستثمارية في عام 2018م إلى صافي نقد 
مكتسب في عام 2019م، وبلغت نسبة هذا التغير 123.1% من صافي نقد خارجي بقيمة 112.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى صافي نقد مكتسب بقيمة 25.9 مليون ريال 
سعودي، ونتج هذا التغير باألساس من استرداد المبلغ المودع في ودائع مرابحة قصيرة األجل خالل عام 2019م. وفي المقابل، انخفض صافي النقد الخارج من األنشطة اإلستثمارية 
بنسبة 59.1% من 79.9 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 32.7 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2020م، 

ويعود هذا التغير أساًسا إلى انخفاض قيمة اإليداعات في ودائع مرابحة قصيرة األجل.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 5-5-4-3

يقدم الجدول التالي تفاصيل التدفقات من األنشطة التمويلية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 
2019م و2020م.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية(: 46الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة التسعة أشهر المنتهية 

في 30 سبتمبر
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

2020م2019م2019م2018م2017م
ديسمبر 
2018م

ديسمبر 
2019م

سبتمبر 
2020م

2017م - 2019م

ال ينطبق )100.0%()34.2%(ال ينطبق -)63,669()113,669()172,769(-سداد قروض طويلة األجل 

ال ينطبق )17.8%(ال ينطبق ال ينطبق )863()1,049()1,055(--سداد مطلوبات إيجار 

صافي النقد الصادر من 
األنشطة التمويلية

ال ينطبق )98٫7%()336%(ال ينطبق )863()64,718()114,723()172,769(-

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

شكل سداد أقساط القروض طويلة األجل المكون األكبر من التدفقات النقدية التمويلية الخارجة خالل فترة التحليل. وشهد صافي التدفقات النقدية التمويلية الخارجة انخفاًضا 
من 172.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 114.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م ونتج ذلك من انخفاض قيمة القروض المترتبة على الشركة نتيجة السداد المتراكم. 
كما انخفض صافي التدفقات النقدية التمويلية الخارجة من 64.7 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م إلى 0.9 مليون ريال سعودي في فترة 
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م ونتج ذلك من انعدام سداد أقساط القروض طويلة األجل خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م بسبب االتفاق مع 

 على إعادة جدولة هذه الدفعات.
ً
صندوق التنمية الصناعية والبنوك المقرضة لتأجيل الدفعات الحالية، وتعمل الشركة حاليا
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مطلوبات محتملة وإرتباطات  5-5-5
يقدم الجدول التالي ملخص المطلوبات المحتملة واإلرتباطات المترتبة على الشركة كما في في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و30 سبتمبر 2020م.

مطلوبات محتملة وإرتباطات(: 47الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2020م2019م2018م2017م

52,685 55,914 57,248 61,207 ضمانات بنكية

2,282 433 - 1,060 خطابات اعتماد

13,636 31,663 17,414 28,686 المصاريف الرأس مالية

68,603 88,010 74,662 90,9٥2 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

 إلى 55.9 
ً
انخفضت الضمانات البنكية من 61.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 57.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، وكذالك انخفضت مجددا

مليون ريال و52.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و30 سبتمبر 2020م على التوالي. علما بأن الشركة تحصل على ضمانات بنكية ضمن نطاق العمل اإلعتيادي.

انخفضت خطابات االعتماد من 1.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى صفر كما في 31 ديسمبر 2018م ومن ثم بلغت قيمة خطابات االعتماد القائمة على الشركة 
0.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و2.2 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م. علما بأن الشركة تحصل على خطابات إعتماد كضمان للموردين ضمن 

نطاق العمل اإلعتيادي.

انخفضت المصاريف الرأس مالية المترتبة على الشركة من 28.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 17.4 مليون ريال سعودي في 2018م، وكذالك ارتفعت إلى 
31.7 مليون ريال كما في 31 ديسمبر عام 2019م، وعادت وانخفضت إلى 13.6 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020م.
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استخدام متحصالت الطرح - 6

صافي متحصالت الطرح  6-1
يقدر إجمالي متحصالت طرح أسهم حقوق األولوية أربعمائة وثمانون مليون )480,000,000( ريال سعودي، سيدفع منها مبلغ حوالي خمسة عشر مليون ريال سعودي )15,000,000( 
ريال سعودي لتغطية تكاليف الطرح والتي تشمل أتعاب المستشار المالي ومدير االكتتاب و متعهد التغطية و المستشار القانوني ومصاريف التسويق و الطباعة و التوزيع و غيرها 

من المصاريف المتعلقة باالكتتاب.

سيبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي )465,000,000( ريال سعودي، و الذي سيستخدم في التالي:

تمويل رأس المال العامل بمبلغ )11,500,000( ريال سعودي- 1

التصاميم الهندسيه األوليه لمشروع توسعة مصنع الميثانول بمبلغ )8,500,000( ريال سعودي )لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية رقم )3-3( - 2
»الرؤية والرسالة واالستراتيجية« من القسم )3( »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها«(، ومن المتوقع بأن يتم اإلنتهاء من التصاميم الهندسيه االوليه بنهاية الربع 
األول لعام 2022م. وستقوم الشركة بعد اإلنتهاء من مرحلة التصاميم الهندسية األولية باإلعالن للجمهور عن تطورات المشروع بما في ذلك التكاليف التقديرية 

والجدول الزمني لتنفيذ المشروع. 

سداد القروض البنكيه المستحقه للبنوك التجاريه والتى تشمل )بنك الخليج الوطنى، بنك سامبا، بنك ساب، وبنك الرياض( بقيمة إجماليه تبلغ أربعمائه وخمسة - 3
 راجع جدول رقم )36( »تفاصيل القروض طويلة األجل« من القسم )5( »مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي 

ً
وأربعون )445,000,000( ريال سعودي )فضال

للشركة ونتائج عملياتها«(.

وفي حال وجود اختالف بنسبة 5% أو أكثر بين االستخدام الفعلي لمتحصالت الطرح مقابل ما أفصح عنه في نشرة اإلصدار سيتم اإلفصاح للجمهور فور علم الشركة بذلك.

استخدام متحصالت الطرح  6-2
وفيما يلي الجدول المتوقع الستخدام متحصالت الطرح:

استخدام متحصالت الطرح(: 48الجدول رقم )

بالريال السعودي
2021م

اإلجمالي
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاني

5,200,00006,300,00011,500,000رأس المال العامل 

2,500,00006,000,0008,500,000التصاميم الهندسيه األوليه لمشروع توسعة مصنع الميثانول

445,000,00000445,000,000سداد القروض 

15,000,0000015,000,000مصاريف الطرح

467,700,000012,300,000480,000,000اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

وتجدر اإلشارة إلى أن البنود المذكورة أعاله في الجدول سيتم تمويلها حصريا من متحصالت الطرح.
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ووصفها   6-3 وتحليلها  اإلكتتاب  أسهم  إصدار  في  عليها  الحصول  سبق  التي  المتحصالت  إجمالي 
واستخداماتها

بلـغ إجمالـي المتحصـالت التـي حصلـت عليهـا الشـركة فـي آخـر عمليـة إصـدار أسهم اإلكتتاب بتاريـخ 1429/07/13هـ الموافق 2008/07/16م مبلـغ723,600,000 ريـال سـعودي.

حيـث قامـت الشـركة بزيـادة رأس مالهـا من 603,000,000 ريـال سعودي إلـى 1.206,000,000 ريـال سـعودي عـن طريـق إصـدار أسـهم اإلكتتاب بعـدد 60,300,000 سـهم جديد 
وقيمـة اسـمية )10( ريـاالت للسهم وتم اإلكتتاب بسعر 12 ريال للسهم )10 رياالت قيمة اسمية و 2 كعالوة إصدار( وتمثل بمجملها 50% من رأس مال كيمانول بعد الطرح، وقد تم 

استخدام متحصالت االكتتاب بما يلي:

استخدام متحصالت الطرح التي سبق الحصول عليها في آخر عملية إصدار أسهم(: 49الجدول رقم )

نسبة اإلنفاق الفعلي 
لإلنفاق المخطط له

اإلستخدام الفعلي
)ريال سعودي(

المبلغ المعلن 
)ريال سعودي(

الوصف م

%100 603,000,000 603,000,000 تمويل جزء من حزمة مشاريع الشركة * 1

%100 32,000,000 32,000,000 تسديد تكاليف اإلكتتاب 2

%100 88,600,000 88,600,000 تسديد جزء من القروض والتسهيالت القائمة  3

%100 723,600,000 723,600,000 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

* مشروع توسعة مشاريع الفورمالدهيد، ميثايل أمين، وثاني ميثايل فورماميد، نتا إريثريتول، الميثانول، البنية التحتية، مصروفات ما قبل اإلنتاج ومخصص طوارئ

لمزيد من التفاصيل، فضال راجع قسم 6 »استخدام متحصالت الطرح«.
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إفادات الخبراء - 	

تم الحصول على الموافقة الكتابية من كٍل من المستشار المالي والمستشار القانوني ومتعهد التغطية ومدير اإلكتتاب للشركة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحتين )د، هـ( على 
إدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالصيغة الواردة في هذه النشرة. كما تم الحصول على الموافقة الكتابية من مراجعي الحسابات للشركة على إدراج أسمائهم وشعاراتهم 
بالصيغة الواردة في هذه النشرة. ولم يتم سحب تلك الموافقات كما في تاريخ هذه النشرة، كما أنه ليس ألي من المذكورين أعاله – من الذين يشكلون فريق العمل القائم على 

تقديم خدمات للشركة –أي أسهم أو أية مصلحة في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.



6٥

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة  - 	

يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:

 األخيرة باستثناء بعض اجراءات الصيانة  	
ً
 في الوضع المالي خالل الـ )12( شهرا

ً
 ملحوظا

ً
لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال المصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

المجدولة والتي تتم بشكل دوري.

منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أّي عوض غير نقدي من قبل المصدر خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح  	
ُ
لم ت

األوراق المالية في ما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

بخالف ما ورد في الفقرة الفرعية »رأس المال« من قسم )5( »مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها« فيما يتعلق بتخفيض رأس مالها، لم  	
يكن هناك أّي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للُمصدر خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة 

لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير مراجع الحسابات حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

بإستثناء ما تم ذكره في الصفحة )ج( من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أّي أسهم أو مصلحة من أي نوع في المصدر. 	

اليحتفظ المصدر بأسهم خزينة. 	

اليوجد موافقة على عملية شراء أسهم الشركة من قبل الجمعية العامة غير العادية. 	
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المعلومات القانونية - 	

مقدمة عن تأسيس الشركة   9-1
تأسست شركة كيمائات الميثانول )يشار اليها بـ »كيمانول« أو »الشركة«( كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت االسم التجاري »شركة كيمائيات الفورمالدهيد  	

السعودية المحدودة« بموجب شهادة السجل التجاري رقم )2055001870( بتاريخ 1409/12/28ه )الموافق 1989/08/01م( الصادرة من مدينة الجبيل. 
وبتاريخ 1427/07/20ه )الموافق 2006/08/15م( تم تعديل االسم التجاري ليصبح »شركة كيمائيات الميثانول« )ولم يطرأ أي تعديل عليه كما بتاريخ نشر 
نشرة اإلصدار هذه(. وبتاريخ 1428/12/30ه )الموافق 2007/06/16م( تم تحويل السجل التجاري رقم )2055001870( إلى فرع للشركة وأصبح سجل الشركة 
التجاري الرئي�سي برقم )2050057828( وتارخ 1428/12/30ه )الموافق 2008/01/09م( المقيد بمكتب إدارة السجالت التجارية بمدينة الدمام. وبتاريخ 
1428/11/14هـ )الموافق 2007/11/14م( صدرت موافقة معالي وزير التجارة على تحويل الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 
مساهمة مقفلة وذلك بموجب القرار الوزاري رقم )286/ق( بما لها وماعليها من التزامات وحقوق وتم االحتفاظ بنفس رقم وتاريخ السجل التجاري للشركة وفرعها 

وبنفس رأس المال البالغ حينذاك )603٬000٬000( ريال سعودي مقسم إلى )60,300,000( بقيمة 10 ريال للسهم الواحد. 

وبتاريخ 1429/07/13ه )الموافق 2008/07/16م( قرر المساهمون المؤسسون )المشار اليهم في الفقرة الفرعية 9-2 »مساهمي الشركة« من هذا القسم( زيادة  	
رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية لالكتتاب العام بعدد )60,300,000( ستين مليون وثالثمائة ألف سهم عادي تمثل نسبة )50%( من أسهم الشركة 
وذلك لزيادة رأس المال عن طريق دخول مستثمرين جدد غير المساهمين المؤسسين. وقد وافق المساهون المؤسسون على التنازل عن حق األولية في االكتتاب 
في األسهم النقدية الجديدة وتعديل المادة )7( من النظام األسا�سي للشركة الخاصة برأسمال الشركة ليصبح رأس المال )1,206,000,000( مليار ومائتان وستة 
ماليين ريال سعودي مقسم إلى )120,600,000( مائة وعشرون مليون و ستمائة ألف سهم متساوية القيمة. تبلغ قيمة السهم الواحد )10( رياالت سعودية وجميع 
األسهم عادية نقدية. وقد سبق ذلك صدور موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 2008/05/12م على طلب طرح الشركة أسهم حقوق أولوية لالكتتاب العام. 
 تداولها )120,600,000( 

ُ
وبتاريخ 2008/09/16م تم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية – السوق الرئيسية. ويبلغ عدد األسهمةالقائمة التي يتم حاليا

مائة وعشرون مليون و ستمائة ألف سهم عادي.

بتاريخ 1441/09/20ه )الموافق 2020/05/13م( وافقت الجمعية العامة الغير عادية على نقل المقر الرئي�سي من مدينة الدمام إلى مدينة الجبيل الصناعية  	
ليصبح المقر الرئي�سي للشركة. ولم يطرأ أي تعديل على المقر الرئي�سي كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه.

بتاريخ 1442/02/24ه )الموافق 2020/10/11م( أو�سى مجلس اإلدارة بإعادة هيكلة رأس المال من خالل تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال على النحو االتي: 	

المرحلة األولى: تخفيض رأس المال عن طريق شطب أسهم:  	

بتاريخ 1442/03/22ه )الموافق 2020/11/08م( قرر مجلس إدارة الشركة على تعديل التوصية المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة لتكون كالتالي: 

رأس مال الشركة قبل التخفيض: 1,206,000,000 ريال سعودي.  	

رأس المال بعد التخفيض: 674,508,630 ريال سعودي. 	

نسبة التخفيض: 44.07% من رأس مال الشركة.  	

عدد األسهم قبل التخفيض: 120,600,000 سهم 	

عدد األسهم بعد التخفيض: 67,450,863 سهم 	

سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 531,491,370 ريال سعودي.  	

طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 53,149,137 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض )1( سهم لكل )2.269( سهم. 	

أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: ال يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.  	

تاريخ التخفيض: نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال. 	

المرحلة الثانية: زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية: زيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بعدد )48,000,000( سهم جديد  	
بقيمة )480,000,000(أربعمائة وثمانين مليون ريال.

إن إجراءات إعادة الهيكلة المشار أعاله مشروطة بحصول الشركة على موافقات الجهات المختصة )هيئة السوق المالية »الهيئة« وشركة السوق المالية »تداول« ووزارة التجارة( 
والمساهمين في الجمعية العامة )غير العادية(. وفيما يخص زيادة رأس المال، يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة )غير العادية( خالل )6( ستة أشهر من تاريخ موافقة 
الهيئة، وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على موافقة الجمعية العامة )غير العادية( خالل تلك الفترة عدت موافقة الهيئة ملغاة ويتعين على الشركة إعادة تقديم الطلب إذا 

رغبت بزيادة رأس مالها. وقد حصلت الشركة على موافقة الهيئة وتداول بتاريخ )•( وتاريخ •( على التوالي. وحصلت كذلك على موافقة الجمعية العامة )غير العادية( بتاريخ )•(.
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مساهمي الشركة   9-2

المساهمين المؤسسين 9-2-1
بلغ عدد المساهمين المؤسسين )9( مساهمين وهم وفق االتي:

شركة محمد جالل وأوالده المحدودة - 1

شركة المزروعي القابضة - 2

شركة مازن خليفة الالحق النعيمي وأوالده- 3

محمد حمد المانع - 4

مجموعة الزامل القابضة - 5

فهد عبد المحسن النفي�سي- 6

شركة عبد الله وعبد العزيز كانو - 7

عبد المحسن فهد النفي�سي- 8

حمد محمد حمد المانع - 9

 من تاريخ طرح الشركة لالكتتاب العام بتاريخ 2008/08/10م او من تاريخ بدء التشغيل التجاري لمشاريع التوسعة والتي بدا 
ً
وقد خضعوا لفترة حظر مدتها 3 سنوات اعتبارا

، والتي انتهت بتاريخ 2013/06/27م.
ً
تشغيلها بتاريخ 2010/06/28م ايهما يحدث الحقا

كبار المساهمين  9-2-2
كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، يوجد مساهم رئي�سي واحد تزيد نسبته عن 5% من أسهم الشركة )شركة محمد جالل وأوالده المحدودة الذي يملك عدد )6,030,000( سهم 

تمثل نسبة )5%( من إجمالي أسهم الشركة قبل الطرح.

إجتماعات المساهمين  9-2-3
فيما يلي نبذة عن أبرز اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين. 

ملخص عن الجمعيات العامة للمساهمين(: ٥0الجدول رقم )

الحدثالتاريخ 

1430/04/19ه )الموافق 
2009/04/15م(

تمت الموافقة في اجتماع الجمعية العادية األولى على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب 
عملهم المقترح من قبل مجلس اإلدارة. 

07/14/ 1431ه )الموافق 
2010/06/26م(

أقرت الجمعية العامة غير العادية على منح عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ مازن خليفة الالحق النعيمي مهلة ثالثة أشهر إلنهاء أعماله المنافسة - 1
للشركة. 

أقرت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد التالية من النظام األسا�سي:- 2

المادة )17( الخاصة بـ »تكوين مجلس اإلدارة« حيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من )9( أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية  	
لمدة ال تزيد عن )3( سنوات، واستثناء من ذلك عين أول مجلس إدارة لفترة )5( سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تحول 

الشركة لشركة مساهمة، وذلك على النحو التالي: 

1 -)
ً
األستاذ/ عبدالله محمد المزروعي )رئيسا

2 -)
ً
األستاذ/ مازن خليفة الالحق النعيمي )عضوا

3 -)
ً
األستاذ/ عبدالله علي كانو )عضوا

4 -)
ً
األستاذ/ خالد عبدالله الحمد الزامل )عضوا

5 - )
ً
األستاذ/ أديب عبدالله الحمد الزامل )عضوا

6 - )
ً
األستاذ/ بدر عبدالعزيز كانو )عضوا

7 - )
ً
األستاذ/ عبدالمحسن فهد النفي�سي )عضوا

8 - )
ً
األستاذ/ سامي محمد يوسف جالل )عضوا

9 - )
ً
األستاذ/ حمد محمد حمد المانع )عضوا

المادة )20( الخاصة برئيس المجلس، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي والسكرتير.  	

المادة )21( الخاصة بلجان مجلس اإلدارة.  	

المادة )22( الخاصة بصالحيات مجلس اإلدارة.  	

المادة )24( الخاصة باجتماعات مجلس اإلدارة.  	

المادة )2/25( الخاصة بإصدار قرارات المجلس.  	
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الحدثالتاريخ 

1433/07/26ه )الموافق 
2012/06/16م(

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لدورة جديدة ابتداًء من 2012/11/14م وهم: 

األستاذ/ عبدالله محمد المزروعي. - 1

األستاذ/ خالد عبدالله الحمد الزامل. - 2

األستاذ/ أديب عبدالله الحمد الزامل. - 3

األستاذ/ بدر عبدالعزيز كانو - 4

األستاذ/ مشعل حمد علي كانو - 5

األستاذ/ عبدالمحسن فهد النفي�سي - 6

األستاذ/ حمد محمد حمد المانع - 7

األستاذ/ سامي محمد جالل- 8

األستاذ/ عبدالله علي الصانع - 9

1434/02/02ه )الموافق 
2012/12/15م(

تشكيل لجنة المراجعة من السادة: 

األستاذ/ سامي محمد جالل )رئيس اللجنة( - 1

األستاذ/ مشعل حمد علي كانو )عضو( - 2

األستاذ محمد فرحان محمد النادر )عضو( - 3

1434/06/18ه )الموافق 
2013/04/28م(

وافقت الجمعية العامة العادية على معايير تشكيل لجنة المراجعة ومهامها - 1

وافقت الجمعية العامة العادية على معايير تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ومهامها. - 2

1435/07/08ه )الموافق 
2014/05/07م(

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد معايير وسياسات وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة. 

1436/07/21ه )الموافق 
2015/05/10م(

وافقت الجمعية العامة العادية على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لدورة جديدة تبدأ من 2015/11/12م ولمدة ثالث سنوات ميالدية وهم: - 1

سطام بن عبدالعزيز الزامل.  	

بدر بن عبدالعزيز كانو  	

سامي بن عبدالعزيز الصويغ  	

محمد بن فرحان النادر 	

حمد محمد حمد المانع  	

سامي محمد جالل  	

ياسر عبدالرحمن اللحيدان  	

عادل بن صالح الغصاب  	

عبدالله علي الصانع.  	

1438/09/10ه )الموافق 
2017/06/05م(

 مع صدور نظام الشركات الجديد. - 1
ً
وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل نظام الشركة األسا�سي تماشيا

موافقة الجمعية العامة غير العادية على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية وحتى نهاية دورة مجلس اإلدارة الحالي والتي تنتهي في - 2
 بأن المرشحين هم: 

ً
2018/11/11م واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علما

 للجنة(  	
ً
األستاذ/ محمد فرحان نادر )رئيسا

األستاذ/ سطام عبدالعزيز الزامل )عضو(  	

األستاذ/ عادل صالح الغصاب )عضو(  	

1438/09/10ه )الموافق 
2017/06/05م(

وافقت الجمعية العامة الغير عادية على نقل المقر الرئي�سي من مدينة الجبيل الصناعية إلى مدينة الدمام ليصبح المقر الرئي�سي للشركة.

1439/07/08ه )الموافق 
2018/03/25م(

موافقة الجمعية العامة العادية على تحديث الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.- 1

موافقة الجمعية العامة العادية على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة.- 2

1439/08/28ه )الموافق 
2018/05/14م(

موافقة الجمعية العامة العادية على سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين. 
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الحدثالتاريخ 

1440/02/23ه )الموافق 
2018/11/01م(

وافقت الجمعية العامة العادية على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثالث سنوات ميالدية والتي تبدأ بتاريخ - 1
2018/11/12م وتنتهي بتاريخ 2021/11/11م. حيث تم انتخاب مجلس اإلدارة لدورته الجديدة من السادة اآلتي أسماؤهم: 

عبدالله علي الصانع  	

سامي عبدالعزيز الصويغ 	

سعود عبدالله الصانع  	

عبدالله عبدالرحمن بوعلي  	

زياد عبداللطيف البراك  	

محمد فرحان بن نادر 	

عادل صالح الغصاب  	

عبدالسالم مزروع المزروع  	

ياسر عبدالرحمن اللحيدان  	

وافقت الجمعية العامة العادية على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ تاريخ - 2
2018/11/12م وتنتهي بتاريخ 2021/11/11م من السادة اآلتي أسماؤهم: 

	  )
ً
األستاذ/ محمد فرحان بن نادر )رئيسا

األستاذ/ عادل صالح الغصاب )عضو(  	

األستاذ/ زياد عبداللطيف البراك )عضو( 	

1441/11/03ه )الموافق 
2020/06/24م(

الموافقة على تعيين السادة/ شركة برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة وذلك 
لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع األول من العام 2021م وتحديد أتعابه.

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

مجلس اإلدارة   9-3
وفق المادة )17( من النظام األسا�سي يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة )9( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن )3( ثالث سنوات. 
وبتاريخ 2018/11/01م وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 2018/11/12م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 2021/11/11م 

وقد تم تم تشكيل المجلس على النحو التالي:

التمثيلالصفةالعمرالجنسيةالمنصباالسم
األسهم المملوكة

تاريخ العضوية
نسبةإجماليغير مباشرمباشر

2018/11/12م1,05410,5400.0008739-غير تنفيذي / مستقلسعوديالرئيسعبد الله علي الصانع

2018/11/12م1,00010,0000.0008291-مستقلسعودينائب الرئيس سامي عبد العزيز الصويغ

2018/11/12م---غير تنفيذيسعوديعضو سعود عبد الله الصانع

2018/11/12م---غير تنفيذيسعوديعضوعبد الله عبد الرحمن بوعلي

2018/11/12م---مستقلسعوديعضوزياد عبد اللطيف البراك

2018/11/12م1,00010,0000.0008291-مستقلسعوديعضومحمد فرحان بن نادر

2018/11/12م---مستقلسعوديعضوعادل صالح الغصاب

2018/11/12م1,00010,0000.0008291-مستقلسعوديعضوعبد السالم مزروع المزروع

2018/11/12م2,42624,2600.0020116-مستقلسعوديعضوياسر عبد الرحمن اللحيدان

وكما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، لم يحدث أي تعديل على تشكيلة المجلس.

مدة الشركة  9-4
نصت المادة )6( السادسة من النظام األسا�سي على أن تكون مدة الشركة )50( خمسون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة بإعالن تحول الشركة ويجوز 
 إطالة هذه المدة إلى مدد أخرى مماثلة أو أقصر منها وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقل. وتشير بيانات السجل التجاري إلى انتهاء 

ً
دائما

مدة الشركة في 1480/07/13ه )الموافق 2058/01/08م(.
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أغراض الشركة  9-5
وفق شهادة السجل التجاري 1428/12/30ه )الموافق 2008/01/09م(، يجوز للشركة القيام باألنشطة االتية: صناعة الكيماويات العضوية األساسية، يشمل االستلين عدا 
األسمدة والمركبات األزوتية »النتروجينية«(. وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة. وقد نصت المادة )3( 

من نظامها األسا�سي على أن الغرض من تأسيس الشركة هو إنتاج وتسويق المواد التالية ومشتقاتها التالية:

سائل اليوريافورمالدهيد أو أي خليط منهما بتركيزات مختلفة 	

بارافورمالدهيد 	

راتنجات الفورمالدهيد سائلة وبودرة 	

هيكساتميثيلين تترامين )هيكسامين( 	

راتنجات فينول الفورمالدهيد 	

محسنات الخرسانة ومشتقاته 	

الميثانول ومشتقاته 	

أول أكسيد الكربون 	

أول وثاني وثالث مثايل أمين ومشتقاته 	

ثاني مثايل فورماميد 	

ثاني ميثايل الكربون. 	

بنتا أريثريتول 	

فورمات الصوديوم 	

اسيتالدهيد 	

األمونيا 	

المنتجات البتروكيماوية المتخصصة. 	

الموافقات والتراخيص الحكومية  9-6
حصلت الشركة )بما في ذلك فرع الشركة( على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة، ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات بصفة دورية. ويقر 
أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات الالزمة لمزاولة أعمالها واالستمرار في ذلك وليس لديها فروع خارج السعودية وال تملك الشركة أية 

أسهم أو حصص في شركات أخرى )سواء داخل السعودية أو بالخارج(. 

توضح الجداول التالية التراخيص والموافقات الحالية التي حصلت عليها الشركة:

الموافقات والتراخيص التي حصلت عليها الشركة(: ٥1الجدول رقم )

الغرضنوع الترخيص
صاحب 
الترخيص

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيص

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل 
الشركات التجارية

)شركة مساهمة(

شركة كيمائيات 
الميثانول

2050057828
1428/12/30ه 

)الموافق 2008/01/09م(

1443/12/29ه )الموافق 
2022/07/28م(

وزارة التجارة 
-مكتب السجل 
التجاري بمدينة 

الدمام

شهادة عضوية 
الغرفة التجارية 

الصناعية

)الدرجة الممتازة(

التزام الشركة بنظام السجل 
التجاري الذي يوجب على 
الشركة االشتراك بالغرفة 

التجارية الصناعية

شركة كيمائيات 
الميثانول

164164
 1440/11/22

)الموافق 2019/07/25م(

1443/12/29ه 

)الموافق 2022/07/28م( 
غرفة الشرقية 

شهادة الزكاة 
والدخل 

لتمكين الشركة من مراجعة 
جميع الجهات الحكومية 

وإنهاء معاملته لديها.

شركة 
كيميائيات 
الميثانول 

1110836854
1441/08/03ه )الموافق 

2020/03/27م( 
1442/09/18ه )الموافق 

2021/04/30م( 
الهيئة العامة 
للزكاة والدخل

شهادة تسجيل 
بضريبة القيمة 

المضافة

لإلفادة بأن الشركة مسجلة 
بضريبة القيمة المضافة

شركة كيمائيات 
الميثانول 

3004581673
1438/12/02ه )الموافق 

2017/08/24م(
-

الهيئة العامة 
للزكاة والدخل

رخصة بيئية 
للتشغيل

منح المنشأة موافقة بيئية 
لتشغيل المرفق الصناعي:

 Methylamines	and
 Dimethylformamide

)MA/DMF(	Plant

شركة كيمائيات 
الميثانول 

EPO	3/21 – 309.1
1437/07/20ه

 )الموافق 2016/04/27م(

1442/09/14ه 

)الموافق 2021/04/26م(

الهيئة الملكية 
للجبيل ويبنع
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الغرضنوع الترخيص
صاحب 
الترخيص

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيص

رخصة بيئية 
للتشغيل

منح المنشأة موافقة بيئية 
لتشغيل المرفق الصناعي:

Acetaldehyde	Plant

شركة كيمائيات 
الميثانول 

EPO	3/21- 301.2
1440/08/26ه 

)الموافق 2019/05/01م( 

1445/10/21ه 

)الموافق 2024/04/30م( 

الهيئة الملكية 
للجبيل وينبع 

رخصة بيئية 
للتشغيل

منح المنشأة موافقة بيئية 
لتشغيل المرفق الصناعي:

 AF/UF	،HMT	،PF	،SNF
and	Resin	Plants

شركة كيمائيات 
الميثانول 

EPO	3/21- 252.2
1440/08/26ه 

)الموافق 2019/05/01م(

1445/10/21ه 

)الموافق 2024/04/30م( 

الهيئة الملكية 
للجبيل وينبع 

رخصة بيئية 
للتشغيل

منح المنشأة موافقة بيئية 
لتشغيل المرفق الصناعي:

Methanol	Plant

شركة كيمائيات 
الميثانول 

EPO	3/21- 300.2
1440/08/26ه 

)الموافق 2019/05/01م(

1445/10/21ه 

)الموافق 2024/04/30م(

الهيئة الملكية 
للجبيل وينبع

رخصة بيئية 
للتشغيل

منح المنشأة موافقة بيئية 
لتشغيل المرفق الصناعي:

Pentaerythritol	Plant

شركة كيمائيات 
الميثانول

EPO	3/21- 302.2
1440/08/26ه 

)الموافق 2019/05/01م(

1445/10/21ه 

)الموافق 2024/04/30م(

الهيئة الملكية 
للجبيل وينبع

 International
 Accreditation

 Service
 Certificate

)IAS(

منح المنشأة إثبات كفاءة 
مختبرات الفحص والمعايرة 

بناًء على األيزو 17025

شركة كيمائيات 
الميثانول

TL-646
1440/11/02ه

)الموافق 2019/07/05م( 

1442/12/22ه

)الموافق 2021/08/01م( 

 International
 Accreditation

 Service

 Tuv	Nord
 Certificate

التزام الشركة بنظام إدارة 
الجودة المعتمد بناًء على 

األيزو 9001

شركة كيمائيات 
الميثانول

4410018570052
1440/05/09ه

)الموافق 2019/01/15م(

1443/06/11ه

)الموافق 2022/01/14م( 
Tuv	Nord

 Tuv	Nord
 Certificate

التزام الشركة بنظام الجودة 
المعتمد بناًء على

RC	14001:2015

شركة كيمائيات 
الميثانول 

ANB	0200011
1440/05/09ه

)الموافق 2019/01/15م( 

1443/06/11ه

)الموافق 2022/01/14م(
Tuv	Nord

تراخيص وشهادات فرع الشركة 

السجل التجاري
قيد فرع الشركة في سجل 

الشركات التجارية

مصنع شركة 
كيمائيات 
الميثانول 

2055001870
1409/12/28ه 

)الموافق 1989/07/31م(

1443/11/27ه 

)الموافق 2022/06/26م( 

وزارة التجارة 
-مكتب السجل 
التجاري بمدينة 

الدمام

شهادة عضوية 
الغرفة التجارية 

الصناعية

)الدرجة الممتازة(

التزام الشركة بنظام السجل 
التجاري الذي يوجب على 
الشركة االشتراك بالغرفة 

التجارية الصناعية

مصنع شركة 
كيمائيات 
الميثانول

405
1439/01/15ه 

)الموافق 2017/09/25م(

1443/12/27ه 

)الموافق 2022/07/26م( 

غرفة الشرقية 
-فرع الجبيل

شهادة سعودة
لإلفادة بأن الشركة ملتزمة 

بنسبة التوطين المطلوبة منها 
وفق برنامج نطاقات

مصنع شركة 
كيمائيات 
الميثانول 

20002103011450
1442/08/02ه )الموافق 

2021/03/15م(
1442/11/05ه )الموافق 

2021/06/15م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية

شهادة التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة تجاه أنظمة 
المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية

مصنع شركة 
كيمائيات 
الميثانول 

38294364
1442/09/09ه )الموافق 

2021/04/21م(
1442/10/09ه )الموافق 

2021/05/21م(

المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية 

ترخيص منشأة 
صناعية

التزام الشركة بأنظمة وزارة 
الصناعة والثروة المعدنية

مصنع شركة 
كيمائيات 
الميثانول 

421102106567
1442/01/18ه )الموافق 

2020/09/06م(
1445/01/17ه الموافق 

2023/08/03م( 
وزارة الصناعة 

والثروة المعدنية

المصدر: الشركة

* تعديل للترخيص رقم )445(.

باستثناء ما تم ذكره في القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة، فإن الشركة قد استخرجت كافة التراخيص والشهادات والموافقات وتم استكمال اإلجراءات النظامية 
لتشغيل المنشات الصناعية وتأسيس الفرع.
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بصفتها   9-7 الشركة  على  الحكومية  الجهات  تفرضها  التي  المتطلبات  حسب  المستمرة  االلتزامات 
»صاحب الترخيص«

تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة  9-7-1
الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري من ناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري في مدينة الدمام حيث المقر الرئي�سي للشركة بموجب شهادة رقم )2050057828( بتاريخ 

1428/12/30ه )الموافق 2008/01/09م(، والتي تنتهي صالحيتها في 1443/12/29ه )الموافق 2022/07/28م(.

كما ان الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية اإلشتراك في الغرفة التجارية والصناعية وإصدار شهادة عضوية للمقر الرئي�سي بموجب الشهادة رقم )164164( بتاريخ 
 راجع الفقرة 

ً
1440/11/22ه )الموافق 2019/07/25م( والتي تنتهي صالحيتها في 1443/12/29ه )الموافق 2022/07/28م( )ولمزيد من التفاصيل عن شهادات العضوية، فضال

)9-5( أعاله(.

باستثناء ما تم ذكره في القسم 2 )»عوامل المخاطرة«(، فإن الشركة ملتزمة بأنظمة وتعليمات وزارة التجارة كما بتاريخ نشر هذه النشرة.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل 9-7-2
الشركة كغيرها من المنشآت والشركات المسجلة والتي تعمل في المملكة ملزمة بتقديم اقراراتها الزكوية والضريبية خالل 120 يوم من انتهاء السنة المالية وذلك لغرض تجديد 
الشهادة التي تصدر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. تم تسجيل الشركة بصفتها مكلف بموجب الرقم الضريبي المميز )3004581673(، وقد حصلت على شهادة زكاة حتى عام 

2021م بالرقم )1110836854( وتاريخ 1441/08/03ه )الموافق 2020/03/27م( والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1442/09/18ه )الموافق 2021/04/30م(.

قدمت االقرارات الزكوية عن العام 2019م بموجب الشهادة رقم )1110836854( بتاريخ 1441/08/03ه )الموافق 2020/03/27م( والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1442/09/18ه 
)الموافق 2021/04/30م(. 

الشركة ملتزمة كذلك بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وهي مسجلة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل تحت الرقم الضريبي )200201103418(، بموجب شهادة 
صدرت بتاريخ 1438/12/03هـ )الموافق 2017/08/24م(.

لم تستلم الشركة الربوط الزكوية النهائية عن أعوام سابقة وقد أفادت الشركة بأنه خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل 
 للسنوات من 2014م إلى 2018م بمبلغ 8.2 مليون ريال سعودي، حيث قامت الشركة بسداد مبلغ 0.3 مليون ريال سعودي وتقدمت باستئناف إلى الهيئة على 

ً
 إضافيا

ً
 زكويا

ً
ربطا

المبلغ المتبقي بقيمة 7.9 مليون ريال سعودي، لم يصدر قرار نهائي عن الهيئة كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه.

باستثناء ما تم ذكره في القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة كما بتاريخ نشر هذه النشرة بأنظمة الضريبة والدخل واللوائح التنفيذية والتعليمات 
التي تصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل.

الموارد  9-7-3 )»وزارة  االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  متطلبات  حسب  المستمرة  االلتزامات 
البشرية«(

 لشهادة السعودة المستخرجة من مكتب العمل. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد فرع الشركة فقط )مصنع شركة 
ً
تم فتح ملف بمكتب العمل بالرقم الموحد )6-251( وفقا

كيمائيات الميثانول( من الخدمات االلكترونية لوزارة الموارد البشرية وتم استخراج شهادة السعودة لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات 
والبالغة )62.33( كما بتاريخ 2020/12/15م وهي مصنفة ضمن التصنيع-المعادن والصناعات الكيماوية، والصناعات التحويليةالعامة في النطاق البالتيني - متوسطة فئة )ج(. 

أفادت الشركة بأن جميع الموظفين تم توظيفهم لدى فرع الشركة ولم يتم استخدام خدمات مكتب العمل للشركة الرئيسية. 

 رقم استقدام -700 وفق ما هو مبين في السجل التجاري. 
ً
لدى الشركة أيضا

 لنظام العمل المعدل. 
ً
لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية مع )Manual	HR( معتمدة من مكتب العمل برقم 423 وتاريخ 1437/09/08ه تم اعدادها وفقا

ويبين الجدول التالي اعداد الموظفين العاملين لدى الشركة وفقا لبيانات الجهات الحكومية المختلفة المذكورة أدناه:

اعداد الموظفين العاملين لدى الشركة وفقا لبيانات الجهات الحكومية(: ٥2الجدول رقم )

مالحظات المجموع موظف غير سعودي موظف سعودي نوع المستند الجهة

كما في 1442/04/04ه )الموافق 2020/11/19م( 441 165 276 شهادة التأمينات التأمينات االجتماعية

كما في 1442/04/22ه )الموافق 2020/12/07م( 437 163 274 شهادة نطاقات نطاقات

كما في 1442/04/09ه )الموافق 2020/11/24م(  165 165 ال ينطبق مستخرج من مقيم الجوازات -مقيم

كما 1442/04/15ه في )الموافق 2020/11/30م( 429 157 272 مسير الرواتب الشركة

باستثناء ما تم ذكره في القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة كما بتاريخ نشر هذه النشرة بنظام العمل والالئحة التنفيذية والتعليمات والقرارات 
الصادرة عن وزارة الموارد البشرية.
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 9-7-4
تم فتح ملف لفرع الشركة لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وفقا للتالي:

مصنع شركة كيمائيات الميثانول: رقم االشتراك )150013313(. الشركة مشتركة في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة لغير السعوديين االشتراك 
بفرع األخطار المهنية وذلك ووفقا لشهادة التأمينات االجتماعية رقم )35411290( بتاريخ 1442/04/04ه )الموافق 2020/11/19م( والتي تنتهي بتاريخ 1442/05/04ه 
)الموافق 2020/12/19م(هذا وتجدر اإلشارة بأن المؤسسة العامة للتأمينات تمنح المنشآت المسجلة لديها شهادات التزام تكون صالحيتها لمدة شهر واحد )بحد أق�سى( وهي 

قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

وقد بلغت قيمة االشتراكات المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عن عام 2019م مبلغا وقدره )10,581,320.52( ريال.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية )»وزارة البلديات«( 9-7-5
 راجع الفقرة 

ً
قامت الشركة باستئجار مكتب إداري في مدينة الدمام واستئجار قطعة أرض في المدينة الصناعية في مدينة الجبيل )ولمزيد من التفاصيل عن عقود االيجار، فضال

الفرعية )9-7-2( من هذا القسم(. 

يجب استخراج رخصة بلدية للمنشآت الصناعية والمكاتب اإلدارية حتى تتمكن الشركة من تشغيلها مع األخذ باالعتبار أن البلدية تتطلب الوثائق التالية: صورة السجل التجاري 
وصورة عقد التأسيس )النظام األسا�سي( وصورة من عقد اإليجار وصورة من فسح البناء للمبنى أو المنشاة الصناعية أو المحل التجاري والمستودع الذي تم االستئجار فيه 
وصورة من ترخيص المكتب العقاري وتصوير المبنى من بعد ويشمل اللوحة )مع نسخة عن فاتورة اللوحة وتسجيل ملكية العالمة التجارية للشركة ليتم استخدامها على الواجهة( 

باإلضافة إلى ترخيص الدفاع المدني.

باستثناء ما تم ذكره في القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة، ال يوجد أي مخالفات بلدية على الشركة.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية 9-7-6
لدى الشركة مصانع لصناعة الميثانول ومشتقاته و بعض الصناعات التحولية وتلزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشركة بااللتزام بالشروط االتية وذلك من اجل المحافظة 

على تراخيصها الصناعية:

االلتزام بمواد قانون )نظام( التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية. - 1

عدم اجراء أي توسعة او تعديل في المنتجات قبل الحصول على موافقة الوزارة.- 2

االلتزام بتحديث بيانات المصنع كل ستة أشهر من خالل موقع الوزارة االلكتروني.- 3

االلتزام بمطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس المعتمدة او المواصفات المتبناة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.*- 4

االلتزام بمواد النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية للمحافظة على البيئة من التلوث**. - 5

االلتزام باألنظمة والتعليمات ولوائح السالمة واالمن الصناعي والصحة العامة***.- 6

ان تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقا لألصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية وان يزود الوزارة بالميزانية العمومية مصادق عليها من محاسب - 7
قانوني لكل سنة مالية.

 عدم إساءة استعمال المزايا الممنوحة للمشروع.- 8

تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع.- 9

السماح لموظفي الوزارة بدخول المشروع الصناعي واالطالع على السجالت والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات اإلنتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع.- 10

ال يجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعته أو تطويره او تغيير منتجاته أو دمجه بمشروع صناعي آخر أو تجزئته ألكثر من مشروع أو تغيير موقعه. كما ال يجوز التصرف في - 11
 أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه بأي نوع من أنواع التنازل اال بعد موافقة الوزارة.

ً
 او جزئيا

ً
المشروع كليا

* بالنسبة للبند 4، استحصلت الشركة على شهادة للمنشأة بإثبات كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة بناًء على األيزو 17025برقم TL-646 بتاريخ 1440/11/02ه )الموافق 2019/07/05م( وعلى شهادة التزام الشركة بنظام 

إدارة الجودة المعتمد بناًء على األيزو 9001 برقم 4410018570052 وتاريخ 1440/05/09ه )الموافق 2019/01/15م(، التزام الشركة بنظام الجودة المعتمد بناًء على 14001:2015	RC برقم 0200011	ANB وتاريخ 
.TUV	Nord 1440/05/09ه )الموافق 2019/01/15م( والصادرة من

**بالنسبة للبند 5، استحصلت الشركة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع على رخص بيئية للتشغيل على النحو التالي:

- رخصة رقم 3/21 – 309.1	EPO الصادرة بتاريخ 1437/07/20ه )الموافق 2016/04/27م(.

- رخصة رقم 3/21- 301.2	EPO الصادرة بتاريخ 1440/08/26ه )الموافق 2019/05/01م(.

- رخصة رقم 3/21- 252.2	EPO الصادرة بتاريخ 1440/08/26ه )الموافق 2019/05/01م(.

- رخصة رقم 3/21- 300.2	EPO الصادرة بتاريخ 1440/08/26ه )الموافق 2019/05/01م(.

- رخصة رقم 3/21- 302.2	EPO الصادرة بتاريخ 1440/08/26ه )الموافق 2019/05/01م(.

*** بالنسبة للبند 6، جميع الصناعات األساسية والثانوية بمدينة الجبيل الصناعية يتم الترخيص لها بمزاولة النشاط من خالل إصدار ترخيص بيئي للتشغيل من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع وال تلتزم الشركات بالحصول 

على ترخيص من الدفاع المدني. وتقوم الهيئة الملكية بدور رقابي وإشرافي على الشركات الصناعية من خالل زيارة المصانع ومتابعتها منذ إصدار الترخيص للتأكد من مدى تطبيق المعايير الدولية من حيث األمن والسالمة.
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة الملكية للجبيل وينبع 9-7-7
تخضع أعمال الشركة وشركتها التابعة داخل مدينة الجبيل الصناعية ألنظمة حماية سالمة البيئة )لحماية المنشآت القائمة في المدينة الصناعية( صادرة عن الهيئة الملكية 
للجبيل وينبع التي تأسست في عام )1975م( كوكالة حكومية في المملكة مسؤولة عن إدارة مدينة الجبيل الصناعية ومدينة ينبع الصناعية، وتعمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع 
كهيئة تنظيم بيئي وهي مسؤولة عن التحكم في التلوث المرتبطة بتطوير المدن الصناعية وتشغيلها، وقد أصدرت الهيئة الملكية للجبيل وينبع األنظمة البيئية للهيئة الملكية لسنة 

)2010م( وآخر إصدار لها عام )2015م( التي تنص على األنظمة والمعايير واإلرشادات للمدن الصناعية )األنظمة البيئية للهيئة الصناعية للجبيل وينبع(. 

تسعى األنظمة البيئة للهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى السيطرة على نوعية المواد المنبعثة أو التي يتم إطالقها أو إبداعها داخل المدن الصناعية الواقعة داخل نطاق مسؤوليتها، 
وتعطي األنظمة جملة أمور من بينها: )1( الهواء )2( المياه )3( إدارة المواد الخطرة )4( أعمال الحفر )5( الضوضاء )6( رفع التقارير وحفظ السجالت. 

وتنص األنظمة البيئية للهيئة الملكية للجبيل وينبع على أن تتخذ مدينة الجبيل الصناعية ومدينة ينبع الصناعية رأس الخير خطوات معقولة للحد من إطالق الملوثات وأي مادة 
ضارة أخرى في البيئة، ويجب على المشغلين الذين يعملون ضمن نطاق سلطة الهيئة الملكية للجبيل وينبع تقديم نماذج لتقييم األثر البيئي واستخدام أفضل التقنيات المتاحة 
للحد من أي تأثير ضار على البيئة وتقديم خطط لالستجابة للطوارئ البيئية لكي يتم تزويدهم بالتصاريح الالزمة للعمل داخل المدن الصناعية، كما أن األنظمة البيئية للهيئة 

الملكية للجبيل وينبع تمكنها من دخول أي منشأة بدون إخطار أو اتخاذ إجراء تصحيحي عند اإلخالل باألنظمة.

كما بتاريح نشر نشرة اإلصدار هذه، حصلت الشركة على رخصة تشغيل وهي صالحة حتى تاريخ 1442/09/11ه )الموافق 2021/04/23م( كما تلتزم الشركة بكافة انظمة السالمة 
واالمن الصناعي المعمول بها داخل نطاق الهيئة الملكية للجبيل وينبع وذلك بموجب تقارير دورية بشكل شهري وربع سنوي وسنوي عن اداء الشركة.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية 9-7-8
تلزم الهيئة الشركات المدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج ال سّيما االلتزام باإلفصاح 
الدوري عن التطورات الجوهرية والمالية وتقرير مجلس اإلدارة ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات لنتائجها المالية، وعلى الشركة 

 تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير في النتائج المالية للسنة المالية الحالية مع فترة المقارنة بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعالن النتائج المالية.
ً
أيضا

وتجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لمالءة شركات المساهمة العامة فقد صدر بتاريخ 1438/01/23هـ )الموافق 2016/10/24م( قرار مجلس الهيئة رقم )1-130-2016( بتعديل 
اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات الجديد، وتم تعديل مسماها 
لتصبح »اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر من رأس مالها«، على أن يعمل باإلجراءات والتعليمات 
المعدلة ابتداًء من تاريخ 1438/07/25هـ )الموافق 2017/04/22م(. أعلنت الشركة في 2020/11/05م أنها سجلت خسائر متراكمة قدرها )531.49( مليون ريال سعودي، أي 
ل )-44.7%( من رأس مالها. وكما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، الشركة ملتزمة بقواعد«اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت 

ٌ
ما يمث

خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها«.

كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باإلفصاح على مراحل عن مواكبتهم للتحول لمعايير المحاسبة الدولية. وبتاريخ 2016/08/30م، أعلنت الشركة في موقع 
تداول عن التزامها بذلك. 

لزم الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية التي سبق لها أن طرحت أسهم حقوق أولوية اإلفصاح للجمهور عند وجود اختالف بنسبة 5% أو أكثر بين االستخدام الفعلي 
ُ
ت

لمتحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية مقابل ما أفصح عنه في نشرة اإلصدار ذات العالقة فور علمه. حصلت الشركة على متحصالت االكتتاب الذي تم عام 2008م وتم 
استخدامه بشكل كامل في خفض ديون الشركة االنفاق على المشاريع المشار إليها في نشرة اإلصدار الصادرة بتاريخ )2008/08/04م(. ولمزيد من التفاصيل عن بيانات ومعلومات 
 راجع الفقرة الفرعية )6-3( »إجمالي 

ً
عن متحصالت أي إصدار أسهم حقوق أولوية سابق واستخدام تلك المتحصالت مقارنة بما تم اإلفصاح عنه في نشرة اصدار سابقة، فضال

المتحصالت التي سبق الحصول عليها في إصدار أسهم اإلكتتاب وتحليلها ووصفها واستخداماتها« من القسم رقم )6( »إستخدام متحصالت الطرح«.

وبالنسبة لتطبيق أحكام قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة التي تعتمدها الشركة، والتقيد باألنظمة واللوائح ذات الصلة، يتضمن الجدول أدناه ملخص ألهم بنود الئحة حوكمة 
الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة. 

ملخص أهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة(: ٥3الجدول رقم )

المادة من الئحة 
حوكمة الشركات

التعليقالجهة المسؤولةالتفصيل

9/ب
يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة 

بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح 
 لنظام الشركة األسا�سي.

ً
المساهمين والشركة وفقا

مجلس اإلدارة
ال يوجد قرار منفصل العتمادها حيث انها منبثقة من الئحة الحوكمة 

ومن النظام األساس المعتمد من قبل الجمعية العامة.

8/أ
توفير نسخة من المعلومات عن المرشحين 

لعضوية مجلس اإلدارة في الموقع االلكتروني 
للشركة

غير ملتزمةمجلس اإلدارة

الجمعية العامة للمساهمينتشكيل لجنة المراجعة5/12 و54
ملتزمة – تم التعيين من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 

1440/02/23ه )الموافق 2018/11/01م(
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المادة من الئحة 
حوكمة الشركات

التعليقالجهة المسؤولةالتفصيل

54/ج

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

على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل 
اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية 

ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين 
أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد 

اللجنة. 

الجمعية العامة للمساهمين
ملتزمة - تم اعتماد الالئحة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 

2018/06/27م وتم اعتماد التعديالت والتحديثات المدخلة على 
الالئحة

الجمعية العامة للمساهمينالموافقة على القوائم المالية لعام 2019م6/12
ملتزمة - تم اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2019م من 

قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1441/09/20ه )الموافق 
2020/05/13م(.

7/12
الموافقة على التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام 

2019م.
الجمعية العامة للمساهمين

ملتزمة – بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 
1441/09/20ه )الموافق 2020/05/13م(. باعتماد التقرير.

9/12 و81
تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد 

مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، والموافقة 
على تقاريرهم.

الجمعية العامة للمساهمين
ملتزمة - بموجب قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ1441/11/03ه 

)الموافق 2020/06/24م(

13/د
نشر اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة 

ومكان وجدول أعمالها قبل الموعد بواحد وعشرين 
 على األقل في الموقع االلكتروني للشركة.

ً
يوما

غير ملتزمة مجلس اإلدارة

14/ج

االتاحة للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني 
للشركة – عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية 

العامة – الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود 
جدول أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير 

مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية 
وتقرير لجنة المراجعة.

غير ملتزمة مجلس اإلدارة

2/22

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف 
العام عليها منها: وضـع سياسـة مكتوبـة لمعالجة 
حاالت »تعـارض المصـالح« الفعلية والمحتملـة 

لكـل مـن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصـول 

الشـركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن 
التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة. والتأكد 
من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في 

ذلـك األنظمـة ذات الصـلة بإعـداد التقـارير المالية. 
والتأكـد مـن تطبيـق أنظمـة رقابيـة مناسـبة لقياس 

وإدارة المخـاطر، وذلـك بوضع تصـور عـام عن 
المخاطر التي قد تواجه الشركة، وإنشاء بيئة 

ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة 
وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف 
ذات الصلة بالشركة. ومراجعة السنوية لفاعلية 

إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

مجلس اإلدارة
ال يوجد سياسة منفصلة ويتم االستناد في ذلك إلى الئحة حوكمة 

الشركة

3/22
وضـع سياسـات ومعـايير وإجراءات واضحة ومحـددة 

للعضـوية فـي مجلـس اإلدارة، ووضـعها موضـع 
التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

الجمعية العامة للمساهمين
ملتزمة - تم الالئحة المحدثة بتاريخ 1439/07/08ه )الموافق 

2018/03/25م( 

4/22

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب 
المصالح وفق أحكام الئحة الحوكمة، ويجب أن 

تغطي -بشكل خاص- اآلتي:

آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك 
حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود.

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

وآليـات مناسـبة إلقامـة عالقـات جيـدة مـع العمـالء 
والمـوردين والمحافظـة علـى سـرية المعلومـات 

المتعلقة بهم.

مجلس اإلدارة
ال يوجد سياسة منفصلة ويتم االستناد في ذلك إلى الئحة حوكمة 

الشركة
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حوكمة الشركات

التعليقالجهة المسؤولةالتفصيل

13/22 و50 و60 و 
60/أ و64

تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات 
يحدد فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها، 

وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن 
قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم 

وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه 
اللجان وأعضائها.

مجلس اإلدارة
ملتزمة – تم التعيين بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 

2018/11/15م.

1/23

اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل 
الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام 

واالختصاصات والمسؤوليات الموكولة إلى 
المستويات التنظيمية المختلفة.

مجلس اإلدارة
ملتزمة – تم تحديد المفوضين بالتوقيع في المسائل المالية و 

اعتمادهم من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2018/11/15م.

2/23

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد 
الصالحيات المفوضة إلى اإلدارة التنفيذية وجدول 

يوضح تلك الصالحيات، وطريقة التنفيذ ومدة 
التفويض، ولمجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة 

التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارساتها 
للصالحيات المفوضة.

مجلس اإلدارة
ملتزمة- تم اعتماد السياسة بناريخ 1435/04/16ه )الموافق 

2014/02/16م(

مجلس اإلدارةتعيين الرئيس التنفيذي25
ملتزمة – تم التعيين من قبل مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 

1440/12/19ه )الموافق 2019/08/20م(

5/26
وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها 

إلى مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها.
غير ملتزمةمجلس اإلدارة

43

سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت 
تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التي 

يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس اإلدارة أو 
اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة 
عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح 

اآلخرين.

مجلس اإلدارة
ال يوجد سياسة مستقلة ويتم االستناد في ذلك إلى الئحة حوكمة 

الشركة

55/ب/4 و 74
تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو 

المراجع الداخلي واقتراح مكافآته. 
مجلس اإلدارة

غير ملتزمة –المنصب شاغر وتم تكليف موظف كمراجع داخلي 
حتى إيجاد بديل. بموجب تعميم من قبل الرئيس التنفيذي بتاريخ 

2020/02/09م(. 

60/ب و64/ب

تصدر الجمعية العامة للشركة – بناء على اقتراح 
من مجلس اإلدارة – الئحة عمل لجنة المكافآت 
والترشيحات على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط 
وإجراءات وخطة عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد 

اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة 
عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل 

مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة. 

الجمعية العامة للمساهمين
ملتزمة – تم اعتماد الالئحة المحدثة بموجب قرار الجمعية العامة 

العادية المنعقدة بتاريخ 1439/07/08ه )الموافق 2018/03/25م(

1/61

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بإعداد سياسة 
واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 

المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها 
 العتمادها من 

ً
إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا

الجمعية العامة، عل أن يراع في تلك السياسة اتباع 
معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق 

من تنفيذها.

الجمعية العامة للمساهمين
ملتزمة – تم اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

التنفيذين باجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1439/08/28ه 
)الموافق 2018/05/14م(. 

3/65
إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة 

لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة 
التنفيذية.

لجنة المكافآت والترشيحات
ملتزمة - تم اعتماد الالئحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية 

المنعقدة بتاريخ 1435/07/08ه

68
نشر إعالن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في 

الموقع االلكتروني للشركة.
ملتزمةمجلس اإلدارة

84
سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في 

تقديم شكاواهم أو اإلبالغ عن الممارسات المخالفة
مجلس اإلدارة

ال يوجد سياسة مستقل ويتم االستناد في ذلك إلى الئحة حوكمة 
الشركة

ملتزمة – تم ادراجها ضمن الئحة حوكمة الشركة.مجلس اإلدارةسياسة للسلوك المنهي والقيم األخالقية86

89
سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءات وأنظمته 

اإلشرافية بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح الواردة 
في نظام الشركات ونظام السوق المالية.

ملتزمة – تم ادراجها ضمن الئحة حوكمة الشركة.مجلس اإلدارة

91/ب
نشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع االلكتروني 

للشركة
غير ملتزمة
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94
قواعد حوكمة خاصة بالشركة ال تتعارض مع 

األحكام اإللزامية.
مجلس اإلدارة

ملتزمة – يوجد الئحة حوكمة معتمدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
2017/12/14م.

 وال يجوز الجمع بين منصب  	
ً
 منتدبا

ً
 للرئيس ويجوز له أن يعين عضوا

ً
 ونائبا

ً
 للمادة )1/20( من النظام األسا�سي للشركة، يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

ً
وفقا

 لسر المجلس. 
ً
رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، ويجب على مجلس اإلدارة أن يعين أمينا

الشركة ملتزمة بالنظام األسا�سي والئحة حوكمة الشركات لناحية التعيين اإللزامي في هذه المناصب حيث وافق مجلس اإلدارة على التعيين في هذه المناصب وفق االتي: 	

المناصب االلزامية في مجلس اإلدارة(: ٥4الجدول رقم )

اسم الشخص المعينتاريخ قرار المجلس بالتعيينالمنصب

عبدالله علي الصانع 1440/03/07ه )الموافق 2018/11/15م(رئيس المجلس 

سامي عبدالعزيز الصويغ1440/03/07ه )الموافق 2018/11/15م(نائب الرئيس

أسامه سعيد عبد الفتاح 1442/02/18هــ )الموافق 2020/10/12م(أمين السر
المصدر:الشركة 

تم تحديد صالحيات مجلس اإلدارة في المادة التاسعة عشر )22( من النظام األسا�سي للشركة كما تم تفصيل صالحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين  	
السر في المادة الحادية والعشرين )20( من النظام األسا�سي للشركة. ويتولى أمين سر مجلس اإلدارة المهام والصالحيات التي يحددها له مجلس اإلدارة. 

الشركة ملتزمة وفق المادة )25( الثانية والعشرين من النظام األسا�سي، يجتمع مجلس اإلدارة مرتين على األقل بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة خطية ومصحوبة بجدول  	
األعمال ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو البريد اإللكتروني أو الفاكس، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك إثنان من 

األعضاء. 

 من تاريخ 1441/01/02ه  	
ً
 )المهندس/علي محمد العسيري( وذلك اعتبارا

ً
بالنسبة لإلدارة العليا التنفيذية: يترأسها الرئيس التنفيذي ويشغل هذا المنصب حاليا

)الموافق 2019/09/01م( وتم تحديد صالحياته في النظام األسا�سي للشركة.

 للمستوى الوظيفي األول بحسب شكل الهيكل التنظيمي المشار اليه في الفقرة )4( من القسم )4-1( »الهيكل 
ً
يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة وفقا

التنظيمي للشركة« من هذه النشرة.

)كبار التنفيذيين((: ٥٥الجدول رقم )

تاريخ التعيينالعمرالجنسيةالمنصباالسم

األسهم المملوكة

غير مباشرةمباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

سعوديالرئيس التنفيذيعلي محمد العسيري
1441/01/02ه )الموافق 

2019/09/01م(
--------

سعوديرئيس الشئون الماليةعبدالله بن علي حمد الهاجري
1438/07/27ه )الموافق 

2017/04/24م(
--------

مصريالمستشار القانوني وأمين سر مجلس اإلدارةأسامه سعيد عبدالفتاح
1442/02/25ه

)الموافق 2020/10/12م
--------

سعوديرئيس المراجعة الداخلية* )مكلف(أسامة علي السروج
1441/06/15ه )الموافق

2020/02/09م(
--------

سعوديمدير قسم تقنية المعلومات )مكلف(**علي الهذلي
1442/01/24ه )الموافق 

2020/09/12م(
----

المصدر: الشركة

* المنصب شاغر وتم تكليف موظف بموجب تعميم الرئيس التنفيذي بتاريخ 1441/06/15ه )الموافق 2020/02/09م(.

** المنصب شاغر وتم تكليف موظف بموجب تعميم الرئيس التنفيذي بتاريخ 1442/01/24ه )الموافق 2020/09/12م(.

باستثناء ما تم ذكره في القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة كما بتاريخ نشر هذه النشرة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات 
والقرارات الصادرة عن هيئة السوق المالية التي تنطبق على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(.
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العقود الجوهرية  9-8

عقود وتعامالت األطراف ذات العالقة 9-8-1
اليوجد عقود أو تعامالت مع أطراف ذات عالقة خالل الثالث سنوات السابقة )2018م -2019م- 2020م(.

عقود وتعامالت ذات صلة باألصول العقارية 9-8-2

عقود ايجار العقارات

ابرمت الشركة عدد من عقود اإليجار بصفتها مستأجر وهي عبارة عن أرا�سي في المدن الصناعية مكتب إداري في المنطقة الشرقية بالمملكة لممارسة نشاطها من خاللها. وفيما 
يلي نبذة عن عقود االيجار:

تفاصيل العقارات المستأجرة من الشركة(: ٥6الجدول رقم )

مالحظاتالتجديدمدة اإليجارتاريخ العقدموقع العقاراسم المؤجر#

مصانع

1
الهيئة الملكية للجبيل 

وينبع
منطقة الجبيل 

الصناعية 
1436/05/26ه )الموافق 

2015/03/17م(
عشر سنوات

ال يجدد 
االبموافقة 

خطية

العقد مبرم من قبل فرع الشركة )مصنع شركة 
كيمائيات الميثانول(

2
الهيئة الملكية للجبيل 

وينبع 
منطقة الجبيل 

الصناعية
1438/07/29ه )الموافق 

2017/04/26م(
ثالثين سنة

ال يجدد اال 
بموافقة خطية

ايجار مخصص لمكتب إداري

1
عبدالعزيز وسعد 
المحمد المعجل

مركز المعجل 
التجاري – شارع 

األمير أحمد – تقاطع 
شارع الظهران

1439/06/10هـ )الموافق 
2018/02/26م(

سنة
ً
يجدد تلقائيا

المصدر: الشركة

 ألثاره اإلدارية 
ً
 منتجا

ً
 صحيحا

ً
تجدر اإلشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم )292( وتاريخ 1438/05/16ه المتضمن عدم اعتبار عقد االيجار غير المسجل في الشبكة اإللكترونية عقدا

والقضائية وحيث أنه قد تم اطالق الشبكة اإللكترونية لخدمات االيجار بالتعاون بين وزارتي العدل واإلسكان في تاريخ 1439/05/17ه وقد صدر تعميم وزارة العدل باعتماد 
تطبيق ذلك على كافة العقود المبرمة بعد بتاريخ 1440/05/05ه. كما بتاريخ نشر هذه النشره، لم يتم تسجيل عقود االيجار أعاله وفق متطلبات تعميم معالي وزير العدل. وقد 

أفادت الشركة بأنه جاري تسجيل العقد في نظام إيجار من قبل المؤجر.

القروض والتسهيالت االئتمانية 9-8-3
 بأن ملخص 

ً
 لالتفاقيات والشروط والتعهدات المنصوص عليها في تلك االتفاقيات. علما

ً
 من اتفاقيات التمويل والقروض في إطار أعمالها، وفيما يلي تلخيصا

ً
أبرمت الشركة عددا

 عن الشروط واألحكام الواردة في تلك 
ً
االتفاقيات والعقود الموضحة أدناه ال يشتمل على كافة الشروط واألحكام بموجب تلك االتفاقيات، وال يمكن اعتبار الملخص بديال

االتفاقيات. 

يبين الجدول التالي القروض واتفاقيات التمويل التي أبرمتها الشركة في إطار أعمالها:

تفاصيل القروض وإتفاقيات التمويل(: ٥7الجدول رقم )

الجهة المقرضة#
المدة الزمنية 
لسداد القرض 

المبلغ الذي تم 
سداده 

التفصيلالمبلغ المتبقي*

1

بنك الخليج الدولي 
)تحت اتفاقية القروض 

)HSBC الموقعة مع

6 سنوات 

51,750,000173,250,000

بتاريخ 24 ذو القعدة 1437ه )الموافق 28 أغسطس 2016م( ابرمت 
الشركة اتفاقية تسهيالت مع HSBC قيمته االجمالية )636,685,000(. 

وهذا القرض مضمون بسند ألمر ورهن أصول الشركة كمستفيد ثاني 
بعد صندوق التنمية الصناعية.

البنك السعودي 
البريطاني )تحت اتفاقية 

القروض الموقعة مع 
)HSBC

39,953,875133,758,625

بنك الرياض )تحت 
اتفاقية القروض 

)HSBC الموقعة مع
25,092,42584,005,075

مجموعة سامبا المالية 
)تحت اتفاقية القروض 

)HSBC الموقعة مع
18,141,25060,733,750

615,250,00034,750,000 سنواتبنك الرياض2
بتاريخ 10 رجب 1437ه )الموافق 17 إبريل 2016م( أبرمت الشركة 
اتفاقية تسهيالت مع بنك الرياض قيمته االجمالية )50 مليون ريال(. 
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الجهة المقرضة#
المدة الزمنية 
لسداد القرض 

المبلغ الذي تم 
سداده 

التفصيلالمبلغ المتبقي*

3
صندوق التنمية 

الصناعية
6140,000,000245,000,000 سنوات

بتاريخ 12 رجب 1437ه )الموافق 19 إبريل 2016م( أبرمت الشركة 
اتفاقية تسهيالت مع صندوق التنمية الصناعية قيمته االجمالية )385 
مليون ريال(. وهذا القرض مضمون برهن أصول الشركة كمستفيد أول.

المصدر الشركة

* كما بتاريخ 2020/09/30م

** بالنسبة لالتفاقية األولى، قامت الشركة بتاريخ 2009/10/27م بتوقيع اتفاقية تمويل إضافية متوسطة األجل بنظام المرابحة مع مجموعة من البنوك المحلية والخليجية بمبلغ 326 مليون ريال وذلك لتغطية الفارق في تمويل 

تكلفة المشاريع لتتوافق مع المتطلبات الفنية والتشغيلية وكذلك الرتفاع بعض التكاليف خالل فترة اإلنشاءات. 

وبتاريخ 2011/06/05م تم توقيع اتفاقية إعادة تمويل متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع نفس الجهات المقرضة المرابحة اإلسالمي بقيمة 832 مليون ريال سعودي بسعر 
مرابحة تناف�سي. تتضمن االتفاقية إعادة هيكلة قرض التكاليف اإلضافية والبالغ 326 مليون ريال سعودي والذي قد أبرم بتاريخ 2009/10/27م والذي يستحق السداد بالكامل 
بتاريخ 2011/11/18م باإلضافة إلى المبلغ المتبقي من قرض تسهيالت المشاريع البالغ 506 مليون ريال سعودي والذي أبرم بتاريخ 2007/12/26م ويستحق على دفعات طويلة 
األجل لتصبح جميعها ضمن اتفاقية واحدة تستحق السداد على 14 دفعة نصف سنوية تتراوح مبالغ الدفعات بين 32 مليون ريال إلى 55 مليون ريال سعودي، وتبدأ دفعة في 

2011/07/15م على تنتهي آخر دفعة في 2017/12/15م.

وبتاريخ 2016/08/28م تم توقيع اتفاقية إلعادة هيكلة القروض طويلة األجل وقصيرة األجل والتي تتضمن قرض إعادة التمويل واتفاقية قرض ثنائي متوافقتين مع الشريعة 
اإلسالمية بقيمة 636٬685 مليون ريال سعودي وهو مبلغ إجمالي القرضين بزيادة نسبة المرابحة ابتداء من تاريخ توقيع االتفاقية. وتتضمن اتفاقية التسهيالت الجديدة إعادة 
هيكلة رصيد القرض القائم والبالغ 327٬685 مليون ريال سعودي من إجمالي قيمة اتفاقية إعادة التمويل بقيمة 832 مليون ريال والتي أبرمت بتاريخ 2011/06/05م والتي 
تستحق السداد بتاريخ 2017/12/30م، باإلضافة إلى اتفاقية القرض الثنائي بقيمة 309 مليون ريال سعودي. وتلتزم الشركة بسداد قرض إعادة التمويل والقرض الثنائي والبالغ 
قدره 636٬685 مليون ريال سعودي على 10 دفعات نصف سنوية ويبدأ السداد من تاريخ 2018/06/28م وينتهي بتاريخ 2022/12/31م. الشركة تؤكد بأن االتفاقية الجديدة 
إلعادة هيكلة القروض تستند على نفس الشروط المنصوص عليها في اتفاقية إعادة الهيكلة السابقة والتي نصت على التنازل عن حقوق التكنولوجيا والتأمين والعائدات المتبقية 

للمصانع واآلالت.

فيما يلي أبرز بنود اتفاقية تمويل المرابحة مع مجموعة المبرمة مع مجموعة البنوك المشار لها في الجدول أعاله :

ابرمت بتاريخ )2016/08/28م وسارية لغاية 2022/12/31م( 	

أن ال تتجاوز نسبة إجمالي الديون لصافي حقوق الملكية الملموسة 1.0:1.5 	

أال يتجاوز أي دين لتمويل رأس المال العامل مبلغ 150 مليون ريال سعودي. 	

يجوز تزقيع اتفاقيات تمويل مراحبة ثنائية بين الشركة وأي من البنوك المشمولة في االتفاقية الرئيسية 	

التنازل عن متحصالت التأمين كلها لصالح المقرضين  	

تزويد الجهات المقرضة بالقوائم المالية خالل مدة 60 يوم من انتهاء السنة المالية 	

تزويد نسخة عن ميزانية الشركة للعام القادم قبل 30 يوم من بداية كل سنة مالية 	

وضع حد أق�سى للمبالغ التي قد تصرفها الشركة لتحسين أو شراء أصول )CAPEX( بحيث ال تتجاوز مبلغ 40 مليون خالل عام 2021م وبكل األحول يجب أن المبلغ  	
430 مليون من تاريخ التوقيع على اتفاقية حتى تاريخ احر استحقاق.

وتشمل أهم التعهدات المالية والتشغيلية الممنوحة من قبل الشركة لصالح مجموعة سامبا المالية بموجب االتفاقية اآلت 	

تعهد بأال تقل نسبة السيولة عن 1:1 وال تتجاوز نسبة الرفع المالي عن 1. 	

تعهد بعدم توزيع أرباح 	

تعهد بعدم إجراء تعديل على رأس المال بالتخفيض عبر شطب أسهم. 	

***بالنسبة لقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي،بتاريخ 1429/05/05ه )الموافق 2008/05/10م(، اقترضت الشركة من صندوق التنمية الصناعية السعودي بموجب عقد القرض الموحد الخامس رقم »1034«، 

 بلغ مقدارها 703,180,000 ريال )سبعمائة وثالثة ماليين ومائة وثمانون ألف ريال سعودي(، للمساهمة في إقامة وتوسعة مصنعها لإلنتاج.
ً
قروضا

 لجدولة األقساط. توافق الطرفين 
ً
وبتاريخ 1432/08/02ه )الموافق 2011/07/03م(، جرت اتفاقية تعديل لعقد القرض )استثمار رقم 1034( موحد خامس تضمنت تعديال

، بحيث يكون القسط 
ً
على تسديد الرصيد المتبقي من القرض والبالغ 600,000,000 ريال )ستمائة مليون ريال سعودي( على )15( خمسة عشر قسط نصف سنوية تدفع تباعا

 بتاريخ 1433/02/15ه )الموافق 2012/01/09م( والقسط األخير واجب األداء بتاريخ 1440/02/15ه )الموافق 2018/10/24م( وتتراوح قيمة الدفعات بين 
ً
األول مستحقا

 بأن الشركة قد قامت، حتى تاريخ االتفاقية المذكورة، بتسديد مبلغ 
ً
15,000,000 ريال )خمسة عشر مليون ريال سعودي( و50,000,000 )خمسون مليون ريال سعودي(. علما

مقداره 103,180,000 )مائة وثالثة ماليين ومائة وثمانون ألف ريال سعودي( من إجمالي قيمة القروض البالغة 703,180,000 ريال )سبعمائة وثالثة ماليين ومائة وثمانون ألف 
ريال سعودي(.

 لجدولة األقساط. توافق الطرفين على تسديد 
ً
بتاريخ 1437/07/12ه )الموافق 2016/04/19م(، تم تعديل االتفاقية )عقد القرض رقم )1034( موحد خامس تضمنت تعديال

، بحيث يكون القسط 
ً
الرصيد المتبقي من القرض والبالغ 385,000,000 ريال )ثالثمائة وخمسة وثمانون مليون ريال سعودي( على )9( تسعة أقساط متتالية تدفع تباعا

 بتاريخ 1438/04/15ه )الموافق 2017/01/13م( والقسط األخير واجب األداء بتاريخ 1442/02/15ه )الموافق 2020/10/02م( وتتراوح قيمة الدفعات بين 
ً
األول مستحقا

 بأن الشركة قد قامت، حتى تاريخ االتفاقية المذكورة، بتسديد 
ً
25,000,000 ريال )خمسة وعشرون مليون ريال سعودي( و50,000,000 )خمسون مليون ريال سعودي(. علما

مبلغ مقداره 318,180,000 )ثالثمائة وثمانية عشر مليون ومائة وثمانون ألف ريال سعودي( من إجمالي قيمة القروض البالغة 703,180,000 ريال )سبعمائة وثالثة ماليين ومائة 
وثمانون ألف ريال سعودي(.
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بتاريخ 1438/06/20ه )الموافق 2017/03/19م( صدر خطاب عن صندوق التنمية الصناعية السعودي، يفيد بأن اللجنة اإلدارية للصندوق قد وافقت بتاريخ 1438/06/07ه 
 بتاريخ 1439/08/15ه )الموافق 

ً
 لسبعة )7( أقساط، بحيث يكون القسط األول مستحقا

ً
)الموافق 2017/03/06م( على إعادة جدول أقساط القرض رقم )1034( تبعا

2018/05/01م( والقسط األخير واجب األداء بتاريخ 1442/08/15ه )الموافق 2021/03/28م( وتتراوح قيمة الدفعات بين 45,000,000 ريال )خمسة وأربعون مليون ريال 
 بأن وضع الشركة لم يتغّير منذ آخر اتفاقية تعديل بحيث بلغت المبالغ المسددة قيمة 318,180,000 )ثالثمائة 

ً
سعودي( و100,000,000 )مائة مليون ريال سعودي(. علما

وثمانية عشر مليون ومائة وثمانون ألف ريال سعودي( من إجمالي قيمة القروض البالغة 703,180,000 ريال )سبعمائة وثالثة ماليين ومائة وثمانون ألف ريال سعودي(. 

وقد تم تكريس هذا الخطاب بموجب اتفاقية تعديل جديدة بتاريخ 1438/10/17ه )الموافق 2017/07/22م(.

بتاريخ 1440/10/14ه )الموافق 2019/06/17م( صدر خطاب عن صندوق التنمية الصناعية السعودي، يفيد بأن اللجنة اإلدارية للصندوق قد وافقت بتاريخ 1440/09/09ه 
 بتاريخ 1441/02/15ه )الموافق 

ً
 ألربعة )4( أقساط متبقية، بحيث يكون القسط األول مستحقا

ً
)الموافق 2019/05/14م( على إعادة جدول أقساط القرض رقم )1034( تبعا

2019/10/14م( والقسط األخير واجب األداء بتاريخ 1442/08/15ه )الموافق 2021/03/28م( وتتراوح قيمة الدفعات بين 25,000,000 ريال )خمسة وعشرون مليون 
 بأن وضع الشركة، حتى تاريخ هذا الخطاب، قد قامت بتسديد مبلغ 408,180,000 ريال 

ً
ريال سعودي( و195,000,000 )مائة وخمسة وتسعون مليون ريال سعودي(. علما

)أربعمائة وثمانية ماليين ومائة وثمانون ألف ريال سعودي( وقد تبّقى مبلغ 295,000,000 ريال )مئتان وخمسة وتسعون مليون ريال سعودي( من إجمالي قيمة القروض البالغة 
703,180,000 ريال )سبعمائة وثالثة ماليين ومائة وثمانون ألف ريال سعودي(.

فيما يلي أبرز بنود عقد القرض رقم 1034 تاريخ 1429/05/05ه )الموافق 2008/05/10م(:

تزويد الصندوق بتقارير ربع سنوية عن التقدم المحرز في المصنع. 	

امتثال المصنع للوائح الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة. 	

تقديم خطة سعودة. 	

االمتثال لمعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومتطلبات الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة. 	

تزويد الصندوق بالقوائم المالية السنوية مصدقة من مراجع حسابات مستقل تختاره الشركة بر�سى الصندوق، تقرير عن الوضع المالي للشركة وأي معلومات  	
ومستندات مالية أخرى يطلبها الصندوق.

السماح لممثلي الصندوق االطالع على دفاتر القيد وتفقد المشروع. 	

تنفيذ المزيد من الرهون العقارية على الممتلكات المتضمنة في سند الرهن من وقت آلخر كما هو مطلوب من قبل الصندوق. تم رهن المصانع لصالح الصندوق منذ  	
تاريخ 2008/05/10م. وبتاريخ 2010/01/09م تم التنازل لصالح الصندوق عن كامل االلتزامات والحقوق الناتجة عن عقود التقنية الصناعية التي ابرمتها الشركة مع 

)مانح الترخيص( وعقود التأمين 

إبقاء الشهادات والتراخيص سارية المفعول بما يتطابق مع القوانين واألنظمة. 	

إخطار الصندوق بأي دعوى أو تحكيم أو إجراءات إدارية. 	

إجراء التأمين على األموال والممتلكات. 	

عدم االلتزام بعقود إيجار تفوق قيمتها السنوية 20,000,000 ريال )عشرون مليون ريال سعودي(. 	

عدم انشاء أي حق رهن على أي عقار أو إيرادات أو أصول مملوكة من الشركة. 	

عدم االندماج مع كيان آخر دون موافقة الصندوق. 	

عدم إجراء أي تغييرات جوهرية في المشروع دون الموافقة المسبقة من الصندوق. 	

عدم إحداث أي تغيير في الكيان القانوني للشركة أو األشخاص الذين يشكلونها دون موافقة خطية مسبقة من الصندوق. 	

باستثناء ما ذكر أعاله، ال يوجد لدى الشركة أي قروض أو تسهيالت بنكية ولم تبرم أي اتفاقيات من نوع اإليجار التمويلي مع أي من البنوك السعودية وغير السعودية. 

 من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها وأنها لم تقدم أي ضمانات ألي قروض ألعضاء مجلس اإلدارة أو موظفيها مع الغير، ولم تفتح أي اعتمادات 
ً
 نقديا

ً
تؤكد الشركة بأنها لم تقدم قرضا

بنكية. كما ان الشركة لم تمنح قروضا ألي من الموظفين.

 للجهات الممولة عند حدوث أي تغير في السيطرة على الشركة أو في هيكل ملكية 
ً
 مسبقا

ً
وتحتوي اتفاقيات التمويل المبرمة من قبل الشركة على أحكام تتطلب تقديم إخطارا

الشركة أو عند تعديل في رأس المال أو النظام األسا�سي للشركة وأحكام تتطلب الحصول على الموافقة المسبقة للجهات الممولة قبل وقوع أي من ذلك. كما بتاريخ نشر نشرة 
اإلصدار هذه، لم تلتزم الشركة في هذا الشأن باإلجراءات التعاقدية مع الجهات الممولة فيما يتعللق بعملية إعادة هيكلة رأس المال من خال لتخفيض رأس المال عن طريق شطب 
أسهم على أن يلي ذلك زيادة ارأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. كما تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة نسبة )44%( من رأس مالها يمثل مبلغ وقدره )531.49( مليون 

ريال سعودي وسيعتبر ذلك إخالل بتعهدات الشركة لناحية الحفاظ على النسب المحددة لمالء الشركة المالية.

كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، لم يتم الحصول على عدم ممانعة الجهات المقرضة على إعادة هيكلة رأس المال من خالل تخفيض رأس المال )عبر شطب األسهم( وزيادة 
رأس المال )عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية(.
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إتفاقيات البيع والتوزيع  9-8-4
تقوم الشركة ببيع وتسويق وتوزيع منتجاتها سواء داخل السعودية أو بالخارج على أساس أوامر بيع وشراء واليوجد أي اتفاقيات طويلة األجل مع أي من عمالء الشركة. ولدى 

الشركة قائمة عمالء تتعامل معهم وهم:

قائمة ألكبر عمالء للشركة داخل السعودية(: ٥8الجدول رقم )

اسم العميل
قيمة التعامالت

مالحظة
2019م2018م2017م

29,930,13458,817,98342,784,894شركة سابك

23,467,56611,197,25610.473,514شركة فوسام المحدودة 

12,153,3257,411,6723,271,722بي إيه إس إف السعودية

8,042,9889,052,4917,884,166شركة ادارة خدمات البيئة 

 قائمة ألكبر عمالء للشركة خارج السعودية(: ٥9الجدول رقم )

اسم العميل
قيمة التعامالت

مالحظة
2019م2018م2017م

 Perstorp	Specialty	Chemicals	AB

)بيرستورب سبيشالتي كيميكالز أي بي(
97,952,074113,963,26175,741,931

Helm	AG

)هيلم أي جي(
116,627,83770,433,80447,430,682

.Raminklal	AL	S	Gosalia	&	Co

)رامينكالل آل إس قوساليا أند كو(
17,421,15928,281,92422,466,630

)Hazel	Middle	East	FZE	)HFZA

)هيزل ميدل إيست إف زي إي(
22,331,10619,019,3539,782,904

العقود والتعامالت المتعلقة بالموردين 9-8-5
ابرمت الشركة اتفاقيتين على النحو التالي:

 من تاريخ توقيع  	
ً
أبرمت الشركة اتفاقية توريد منتج األمونيا مع الشركة السعودية للصناعات االساسية )سابك( بتاريخ 2009/12/27م ولمدة ثمان سنوات اعتبارأ

االتفاقية، وتجدد االتفاقية بعد هذه المدة بشكل سنوي. 

بتاريخ 1429/10/01ه )الموافق 2008/10/01م( أبرمت الشركة اتفاقية إمداد غاز البيع مع شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( لمصنع الميثانول  	
ولمصنع الفورمالدهايد ولمدة عشرون سنة.

العقود المتعلقة بخدمات نقل البضائع 9-8-6
 
ً
لدى الشركة نموذج موحد لعقد نقل منتجاتها تم اعداده باللغة اإلنجليزية ويتم استخدامه مع كل الشركات المحلية التي تقوم بنقل بضائع الشركة داخل وخارج المملكة برا

وفيما يلي ملخص ألبرز بنود العقد:

يجوز لكيمانول، بموجب إشعار كتابي إلى شركة النقل، أن تعلق في أي وقت أداء كل أو أي جزء من توريد الخدمات الذي يتعين القيام به بموجب العقد. عند استالم  	
هذا اإلخطار يجب على شركة النقل: 

ما لم يتطلب اإلشعار خالف ذلك أن: 	

التوقف عن العمل أو تعليق الخدمات فوًرا في التاريخ وبالقدر المحدد في فترة اإلخطار لمدة شهر واحد.- 1

ال يضع أي قوى عاملة أخرى متاحة للخدمات فيما يتعلق باألعمال المعلقة بخالف الحد المطلوب في اإلشعار- 2

بذل كل جهد معقول على الفور للحصول على تعليق وفًقا لشروط كيمانول لجميع الطلبات المقدمة إلى الطرف الثالث )المشتري أو المستلم(.- 3

ال يتحمل أي طرف في االتفاقية المسؤولية تجاه الطرف اآلخر عن أي إخفاق أو تأخير في أداء التزاماته بموجب االتفاقية بسبب أي سبب أو ظرف خارج عن إرادته،  	
والذي من خالل ممارسة العناية الالزمة، تعذر على الطرف من الوقاية من القوة القاهرة أو التصدي لها. أي فشل أو تأخير ناتج عن مثل هذه األفعال ،والزلزال والهبوط، 
والفيضانات، والعواصف، والنزاعات الدولية الخطيرة، واإلغالق، والحرائق، االنفجارات وحطام السفن والحرب األهلية واإلرهاب والحروب وأعمال الشغب وتدخل 

السلطات العسكرية واالمتثال للقوانين والتوجيهات أو أوامر أي سلطة حكومية.

في حالة إخالل أي شرط من شروط العقد، يجوز ألي من الطرفين إنهاء اتفاقية العقد بتقديم إشعار كتابي مدته شهر واحد. وتحال النزاعات إلى المحاكم السعودية في  	
حال نشوئها.

وقد أفادت الشركة بأنها ال تستخدم مركباتها المسجلة باسمها في نقل البضائع ومنتجات الشركة.
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التقاضي  9-9
 على أعمال الشركة أو وضعها المالي كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه.

ً
 بأي قضية أو دعوى )سواء داخل السعودي أو بالخارج( من شأنها أن تؤثر جوهريا

ً
الشركة ليست طرفا

العالمات التجارية  9-10
لدى الشركة شعار تستخدمه في تعامالتها وقد تم تسجيله كعالمة تجارية لدى وزارة التجارة )إدارة العالمات التجارية( تحت الفئة )1( وهي إحدى فئات العالمات التجارية والتي 
تختص بالكيماويات المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، راتنج اصطناعي غير معالج، بالستيك غير معالج، 
أسمدة، مركبات إخماد النيران، مستحضرات سقي ولحام المعادن، مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية، مواد دباغة، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة. وسيمكن ذلك 
الشركة من وضع اسمها وشعارها على الواجهة الخارجية للمبنى أو المكاتب أو المحالت التجارية التي تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية 

القانونية الالزمة وفقا لنظام العالمات التجارية.

تفاصيل العالمة التجارية المسجلة باسم الشركة(: 60الجدول رقم )

نهاية الحمايةبداية الحمايةتاريخ التسجيلالشركة المالكةرقم الشهادةشكل العالمة

شركة كيميائيات الميثانول 50/1416
1434/06/04ه )الموافق 

2013/04/14م( 
1433/12/19ه )الموافق 

2012/11/04م( 
1443/12/18ه )الموافق 

2022/07/17م( 

المصدر: الشركة

*انتقلت صالحية تسجيل العالمات التجارية إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

تجدر اإلشارة بأن ليس لدى الشركة أي أصول غير ملموسة فيما عدا عالمتها التجارية كما في تاريخ نشر هذه النشرة. 	

قامت الشركة بتسجيل موقعها اإللكتروني /https://www.chemanol.com لدى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات برقم طلب 392236.  	

التأمين  9-11

التأمين الصحي 9-11-1
قامت الشركة بتوقيع عقد تأمين صحي لموظفيها واسرهم مع شركة التعاونية للتأمين التعاوني وهي شركة مرخص لها للعمل في المملكة وقد بلغ إجمالي قيمة وثيقة الضمان وتاريخ 
غطي هذه الوثيقة الرعاية الصحية من خالل شبكة مقدمي الخدمة المعينين من ِقبل الشركة وبشرط أن تكون الحالة مشمولة 

ُ
2020/07/01م مبلغ وقدره )8,911,713( ريال. ت

بالتغطية التأمينية. وتشمل التغطية جميع الموظفين الموجودين على رأس العمل فعليا مؤهلين للتأمين اعتبارا من تاريخ سريان الوثيقة، اما العاملين الذين يلتحقون بالعمل 
لدى الشركة الحقا فيعتبرون مؤهلين للتأمين من تاريخ التحاقهم بالعمل. تسري هذه الوثيقة حتى تاريخ 2021/06/30م. ويكون مجلس التأمين الصحي التعاوني واللجنة المشكلة 
 للبند 

ً
بقرار من رئيس المجلس للنظر في مخالفات أحكام نظام التأمين الصحي التعاوني مختصة لتسوية جميع الخالفات والنزاعات الناشئة أو المتعلقة بهذه الوثيقة وذلك وفقا

)14( من النظام المذكور. 

التأمين اإللزامي على السيارات  9-11-2
لدى الشركة وثيقة تأمين شامل على قوافل السيارات موقعة مع شركة أكسا للتأمين التعاوني. تبدأ من تاريخ 1441/11/11ه )الموافق 2020/07/01م( وحتى تاريخ 1442/11/21ه 
 
ً
 قانونيا

ً
)الموافق 2021/06/30م(. وتغطي عدد )26( مركبة. وتعتبر الوثيقة كضمان لدفع كافة المبالغ التي يكون المالك المؤمن له أو المخول بالقيادة عند وقوع الحادث ملزما

بأدائها كتعويض عن الوفاة أو اإلصابة البدنية التي تحدث ألي شخص بما في ذلك ركاب السيارة. وعن تلف ممتلكات أي طرف ثالث خارج المركبة المؤمنة. 

التأمين على ممتلكات الشركة  9-11-3
لدى الشركة وثيقة تأمين موقعة مع شركة والء للتأمين ومقدمة عن طريق شركة مارش السعودية للوساطة في التأمين وإعادة التأمين سارية المفعول للسنة 2019م و2020م. 
تغطي الوثيقة جميع مخاطر الممتلكات واآلالت والشحن البحري والمسؤولية العامة واألموال وأخطاء الموظفين. وتقتصر مسؤولية شركة مارش السعودية، على أي حدث )بما في 
ذلك على سبيل المثال انتهاك العقد أو اإلهمال( الناشئة عن أو فيما يتعلق بالعقد المبرم مع الشركة، بمبلغ )1,500,000 دوالر أمريكي أي ما يقارب 5,628,529.50 ريال سعودي( 

ولن تكون لشركة مارش السعودية أي مسؤولية تجاه الشركة عن أي ظرف من الظروف أو عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو الحقة.

المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم  9-12
فيما يلي ملخص ألبرز المعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم )الطرح العام األولي( والتي صدرت بعام 2008م: 

الهيكل التنظيمي: تم تعديله بتاريخ 2019/09/19م واستحداث لجنة التسويق وبعض المناصب )مدير عام استراتيجيات الشركة والتخطيط واختصا�سي األمن  	
السيبراني والمستشار المالي للرئيس التنفيذي ومدير عام األمن الصناعي والشؤون اإلدارية ومدير عام المبيعات والتسويق ومدير عام التصنيع ومدير المشتريات والعقود 
ورئيس اإلدارية المالية( وإلغاء لجنة متابعة األداء واالستثمار وبعض المناصب )كرئيس الشركة ومدير االنتاج ومشاريع التوسعة والشئون اإلدارية واالنتاج وضبط 

الجودة( ليصبح وفق ما هو مبين في هذه النشرة.

 مع نظام الشركات الجديد ومن أبرز التغيرات التي طرأت على النظام األسا�سي هو تعديل المادة الخامسة من  	
ً
النظام األسا�سي: تم تغيير النظام األسا�سي وتحديثه تماشيا

النظام األسا�سي للشركة والخاصة بنقل المركز الرئي�سي للشركة إلى مدينة الدمام.

القوائم المالية: تم تعديل طريقة إعدادها لتصبح وفق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 	
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اإلدارة: إجراء بعض التعديالت أهمها تشكيل المجلس ثالث مرات عام 2012م وعام 2015م وعام 2018م على التوالي وحصل عزل ألحد األعضاء عام 2010م كما تم  	
تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.

المساهمين الرئيسين: بلغ عدد كبار المساهمين عند اإلدراج أربعة مساهمين. وكما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه يوجد مساهم رئي�سي واحد يملك ما نسبته 5% أو أكثر  	
من أسهم الشركة وهي شركة محمد جال ل واوالده المحدوده.

ل )-44.7%( من رأس مالها 	
ٌ
الخسائر المتراكمة: أعلنت الشركة في 2020/11/05م أنها سجلت خسائر متراكمة قدرها )531.49( مليون ريال سعودي، أي ما يمث

االتفاقيات الجوهرية : بالنسبة التفاقية ترخيص تقنية المبرمة مع شركة هالدور توبسو والخاصة بمشروع إنتاج امليثانول وغاز أول أكسيد الكربون، مازالت سارية منذ  	
. وبالنسبة التفاقية ترخيص تقنية المبرمة مع شركة بيرستورب لتصنيع البنتا إريثريتول، تم ابرامها في 2006/07/21م ولمدة 

ً
2006/2/23م ولمدة خمس وعشرون عاما

 ومازالت سارية وتم تجديدها لنفس المدة باتفاق الطرفين وبالنسبة لعقد بيع منتج ثاني ميثايل فورماميد مع شركة هيلم، تم فسخ االتفاقية خالل عام 2017م 
ً
15 عاما

 لالسعار التي تحددها كيمانول. تم تمديد االتفاقية التي ابرمتها الشركة مع شركة بيرستورب لتوريد 
ً
واالتفاق ان يكون البيع حسب الطلب من قبل شركة هيلم وفقا

طويل األمد لمادتي بنتا إريثريتول وفورمات الصوديوم والذي بموجبه وافقت الشركة على تزويد شركة بيرستورب بكامل إنتاجها من مادة فورمات الصوديوم إلى أبريل 
2022م. توقيع مذكرة تفاهم مع شركة فارسال األمريكية إلعداد الدراسات الالزمة إلنشاء مصنع ثنائي ميثيل ثنائي الكبريتيد )DMDS( في مدينة الجبيل الصناعية. 

حصلت شركة كيمائيات الميثانول على موافقة وزارة الطاقة بالخطاب رقم 01-4966-1441 بتاريخ 1441/07/06ه )الموافق 2020/03/01م( بتخصيص اللقيم  	
 مع رؤية المملكة 2030م.

ً
الالزم لتوسعة مصنع الميثانول لزيادة إنتاجيته السنوية وذلك تماشيا

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية  9-13
إضافة إلى اإلقرارات األخرى المشار إليها في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

بأن اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية 	

 فيها.  	
ً
أن ال يخّل اإلصدار بأٍيّ من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفا

أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار.  	

 في أعمال الشركة أو في وضعها المالي.  	
ً
أن الشركة ليست خاضعة ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا

 في أعمال الشركة أو في وضعها المالي.  	
ً
أن أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا خاضعين ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا
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تغطية االكتتاب - 		

متعهد التغطية  10-1
شركة الوساطة المالية

شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال( 

الرياض - شارع العليا العام 

ص.ب 50315، الرياض 11523

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 4944067 11 966+

فاكس: 4944205 11 966+

www.wasatah.com.sa :الموقع اإللكتروني

info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني

ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية  10-2
 لشروط و أحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب، فإنه:

ً
طبقا

تتعهد الشركة لمتعهدي التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف تصدر و تخص لمتعهدي التغطية جميع أسهم حقوق األولوية المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب التي - 1
لم يكتب بها المساهمون المستحقون كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.

يتعهد متعهدي تغطية االكتتاب لشركة بأنه في تاريخ التخصيص، سوف يقوم بشراء األسهم المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب، والتي لم يتم االكتتاب بها من قبل - 2
المساهمين المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.

يتقا�سى متعهدي التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية و الذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب.- 3



8٥

اإلعفاءات  - 		

لم تحصل الشركة على أي إعفاءات من الهيئة فيما يتعلق بالطرح.
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شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب - 		

تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى السوق إلدراج األسهم الجديدة وتم الوفاء بكافة المتطلبات بموجب قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة.

يجب على جميع المساهمين المستحقين وحملة الحقوق المكتسبة ومقدمي العروض قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل االكتتاب اإللكتروني أو تقديم طلب 
االكتتاب من خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي. حيث يعتبر تقديم طلب االكتتاب أو توقيع وتسليم نموذج الطرح المتبقي بمثابة موافقة وقبول بالشروط واألحكام 

المذكورة.

الطرح  12-1
يتمثل االكتتاب في طرح ثمانية وأربعون مليون )48,000,000( سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم وبقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت 
سعودية، وبقيمة طرح إجمالية تبلغ أربعمائة وثمانون مليون )480,000,000( ريال، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية آالف 

وستمائة وثالثون )674,508,630( ريال سعودي إلى مليار ومائة وأربعة وخمسون مليون وخمسمائة وثمانية أالف وستمائة وثالثون )1,154,508,630( ريال سعودي.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة(  12-2
يتعين على المساهمين المقيدين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي 
يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم في المملكة خالل فترة االكتتاب. وفي حال 

وجود فترة طرح متبقية فيمكن أيضا خاللها تقديم طلبات اكتتاب ألية أسهم متبقية من قبل المؤسسات االستثمارية فقط.

بالمشاركة في االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:

الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب 	

أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها 	

الموافقة على النظام األسا�سي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار 	

أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب االكتتاب 	

قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار 	

ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط 	

طلب االكتتاب  12-3
على الشخص المستحق الذي يرغب بممارسة كامل حقه واالكتتاب في جميع أسهم حقوق األولوية التي يحق له االكتتاب فيها أن يقوم باالكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية 

في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم.

يحسب عدد األسهم التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية التي يملكها. أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على المكتتب دفعه فيحسب بضرب عدد 
حقوق األولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة االكتتاب في )10( ريال.

مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي  12-4
يتعين على المساهمين المستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( 

وتنتهي ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. 
وبموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم طرح ثمانية وأربعون مليون )48,000,000( سهم عادي لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية والتي تمثل حوالي )71.16%( من رأس مال الشركة قبل 
االكتتاب وبسعر طرح يبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد شامال قيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت وبقيمة طرح أربعمائة وثمانون مليون )480,000,000( ريال، 
وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة سهم واحد لكل حق من حقوق األولوية. وسيكون االكتتاب في أسهم حقوق األولوية المطروحة للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين 
في الشركة في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وللمستحقين ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة 

تداول حقوق األولوية، بمن فيهم المساهمين المقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية إضافية بجانب الحقوق التي يملكونها أصال.

وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب، سوف تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة تلك الحقوق أو بيعها 
من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في المحافظ عبر السوق المالية السعودية )تداول(. وتعتبر هذه الحقوق حق مكتسب لجميع المساهمين 
المقيدين في سجالت الشركة نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال. ويعطي كل حق لحامله أحقية ممارسة االكتتاب بسهم واحد 
جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد انعقاد الجمعية. وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم 

حينها إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.
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وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:

تاريخ األحقية: نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.- 1

مرحلة التداول واالكتتاب: تبدأ مرحلة التداول واالكتتاب في يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( على أن تنتهي فترة التداول في يوم ••/••/••••هـ )الموافق - 2
••/••/••••م( وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

فترة الطرح المتبقي: تبدأ يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساًء من اليوم التالي بتاريخ ••/••/••••هـ - 3
)الموافق ••/••/••••م(. وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�سي )ويشار إليهم بـ«المؤسسات االستثمارية«( على 
أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء األسهم المتبقية. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل 
فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور األسهم، فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية 
ومعاملتها بالمثل. وسوف يكون سعر االكتتاب في السهم الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الفترة بحد أدنى سعر الطرح، وإذا كان سعر األسهم غير المكتتب بها أعلى من 

سعر الطرح يوزع الفرق )إن وجد( كتعويض لحملة حقوق األولوية الذين لم يقوموا باالكتتاب بحقوقهم وأصحاب كسور األسهم بنسبة ما يملكون من حقوق.

التخصيص النهائي لألسهم: سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح، أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، - 4
فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي 
متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه 

يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

تداول األسهم الجديدة في السوق: سيبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب في نظام )تداول( عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم المطروحة - 5
وتخصيصها.

لقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما تقدمت الشركة بطلب إلى السوق المالية السعودية )تداول( لقبول إدراجها.

التخصيص ورد الفائض  12-5
ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه.

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع 
كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم 
المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(. وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير 

مكتتب فيها فسيقوم متعهدي التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.

ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين. ويجب 
على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد 

أقصاه يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

سيتم رد الفائض )باقي متحصالت عملية الطرح بما يتجاوز سعر الطرح( لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا كليا أو جزئيا في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية )إن وجدت( من 
دون أي استقطاعات في موعد أقصاه ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

نشرة اإلصدار التكميلية  12-6
يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية، وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، إذا علمت الشركة في أي وقت بعد تاريخ 

نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأٍي من اآلتي:

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة. 	

ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة. 	

ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في األسهم الجديدة قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه األسهم قبل انتهاء فترة الطرح.
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تعليق أو إلغاء الطرح  12-7
 بتعليق الطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخالل بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. كما أنه من 

ً
لهيئة السوق المالية في أي وقت أن تصدر قرارا

الممكن أن يتم إلغاء الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيل الطرح.

*�بداية�و��اية�الف��ات�حسب�ما�تحدده��شرة�اإلصدار

واعالنات�الشركة�املصدرة

٦�أيام�للتداول�،�٩�أيام�لالكتتاب

١)�ف��ة�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ��
العادية�وما�قبل�بداية�التداول

ا��م�ساألثن�ناألثن�ن
ف��ة�طرح�املتبقي

(إن�وجد)
ف��ة�التخصيص
ورد�املتبقي

٢)�مرحلة�التداول�واالكتتاب���ميع�املس�ثمر�ن
دون�فصل�الف��ات�حسب�فئ���املقيدين������ل

الشركة�واملس�ثمر�ن�ا��دد

التداول

االكتتاب

رسم توضيحي لآللية املعدلة لتداول واكتتاب حقوق األولوية املتداولة

أسئلة وأجوبة عن اآللية المطورة لحقوق األولوية المتداولة  12-8

ماهي حقوق األولوية؟

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

العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد، وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

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

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

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

ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

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

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

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

ما هو معامل األحقية؟

هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير 
العادية. ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. وعليه فإن معامل األحقية هو )0.712( حق تقريبا لكل سهم )1( واحد مملوك 
للمساهم المقيد في تاريخ األحقية. ووفقا لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك ألف )1,000( سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له شبعمائة وإثنا عشر )712( حق مقابل ما يملكه 

من أسهم.

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

نعم، حيث سيتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.
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ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر إغالق سهم 
الشركة في اليوم السابق خمسة عشر )15( ريال سعودي، وسعر الطرح عشرة )10( رياالت سعودية، فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون خمسة )5( رياالت سعودية.

من هو المساهم المقيد؟

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

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

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

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

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

كيف تتم عملية االكتتاب؟

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

أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

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

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

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك ألف )1,000( سهم في الشركة على النحو 
التالي: ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ( و مائتا )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع سبعمائة وإثنا عشر )712( حق على اعتبار أن لكل سهم )0.712( 

حق تقريبا. عليه فسيتم إيداع خمسمائة وتسعة وستون )569( حق في محفظة )أ( مائة وإثنان وأربعون )142( حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

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

 تداولها مرة أخرى؟
ً
 إضافية

ً
هل يحق لمن اشترى حقوقا

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

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

نعم، بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

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

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

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

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

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

في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم احتساب قيمة التعويض )إن وجد( 
لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب. علما أن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح. 

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

يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة 
رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
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متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

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

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

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

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

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

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

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

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

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟ 

ال، ال يمكن ذلك.

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

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

مساعدة إضافية: 

في حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني: investorrelations@chemanol.com وألسباب قانونية، سوف يكون بمقدور الشركة فقط 
تقديم المعلومات الواردة في هذا النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية 

أو االستثمارية.

ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام االكتتاب، فضال راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب« وبقية المعلومات الواردة في هذه النشرة.

القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها  12-9
أو�سى مجلس إدارة الشركة في قراره بتاريخ 1442/02/24هـ )الموافق 2020/10/11م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة أربعمائة وثمانون مليون 

)480,000,000( ريال سعودي وذلك للتوجه اإلستراتيجي ورفع المالءة المالية للشركة.

وفي يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأسمال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية )»االكتتاب«(، ويتمثل 
االكتتاب في طرح ثمانية وأربعةن مليون )48,000,000( سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت 
سعودية وذلك لزيادة رأس مال الشركة من ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية آالف وستمائة وثالثون )674,508,630( ريال سعودي إلى مليار ومائة وأربعة 

وخمسون مليون وخمسمائة وثمانية أالف وستمائة وثالثون )1,154,508,630( ريال سعودي.

وافقت السوق المالية السعودية )تداول( على طلب إدراج األسهم الجديدة بتاريخ 1442/05/27هـ )الموافق 2021/01/11م(. كما تمت الموافقة على نشر نشرة اإلصدار هذه 
وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقع الهيئة يوم 1442/09/24هـ )الموافق 2021/05/06م(. 

بنود متفرقة  12-10
سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. 
ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدا في هذه النشرة، فإنه ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها ألي من األطراف 

المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر طبقا لها. وقد يتم توزيع نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية 
واإلنجليزية، وفي حالة التعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي، يعمل بالنص العربي لنشرة اإلصدار.

إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة  12-11
ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.
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التغيرات في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال - 		

أن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية هو )••( ريال سعودي ومن المتوقع أن يصل إلى )••( ريال سعودي في افتتاحية اليوم الذي يليه والتغيير يمثل 
نقص بنسبة )••%(.

طريقة احتساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال كالتالي:

: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية
ً
أوال

عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية x سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية = القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية 
العمومية غير العادية.

: احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العمومية غير العادية
ً
ثانيا

)القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية + قيمة األسهم المطروحة( / )عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية + عدد األسهم 
المطروحة لالكتتاب( = سعر السهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غير العادية.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب - 		

نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب  14-1
ُيمكن االكتتاب باستخدام منّصات التداول أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين. وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة على مرحلة واحدة وفقا لما يلي: 

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

سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب. وفي حال شراءه حقوقا جديدة فسيتاح له االكتتاب بها انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.- 2

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

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

القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط، على أن يتم فقط الموافقة على االكتتاب بعدد من األسهم الجديدة المستحقة بموجب حقوق األولوية الموجودة 
في المحفظة االستثمارية. 

يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. ويقر المكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:

قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه. 	

بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. 	

قبوله للنظام األسا�سي للشركة. 	

التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه. 	

عمليات التخصيص  14-2
يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع 
كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم 
المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك 

غير مكتتب فيها فسيقوم متعهدي التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.

ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه 
يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

السوق المالية السعودية )تداول(  14-3
تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام 1990م. تتم عملية التداول من 
خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة 

.
ً
 وحتى الساعة 10 صباحا

ً
 ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباحا

ً
 وحتى الساعة 3 عصرا

ً
10 صباحا

 وهي األوامر المشتملة على أفضل 
ً
 للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوال

ً
ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا

 لتوقيت اإلدخال.
ً
األسعار، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقا

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات 
.)T+2( خالل يومي عمل حسب 

ً
المعروفين مثل »رويترز«. وتتم تسوية الصفقات آليا

وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام »تداول«. ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق، بهدف ضمان عدالة 
التداول وكفاءة عمليات السوق.

تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي  14-4
تم تقديم طلب لدى الهيئة لتسجيل وطرح أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وطلب لدى السوق المالية )تداول( إلدراجها وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه 

وتم الوفاء بالمتطلبات كافة.

ومن المتوقع اعتماد التسجيل وبدء التداول في أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي ألسهم حقوق األولوية، وسوف يعلن عن 
ذلك في حينه في موقع تداول اإللكتروني. وتعتبر التواريخ المذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها بموافقة هيئة السوق المالية.

وبالرغم من أن األسهم القائمة مسجلة في سوق األسهم السعودية وأن الشركة مدرجة أسهمها في السوق المالية )تداول(، إال أنه ال يمكن التداول في األسهم الجديدة إال بعد اعتماد 
 التداول في األسهم الجديدة قبل اعتماد عملية التخصيص.

ً
 تاما

ً
التخصيص النهائي لألسهم وإيداعها في محافظ المكتتبين. ويحظر حظرا

يتحمل المكتتبون ومقدمو العروض في الطرح المتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول المحظورة هذه المسؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية في 
هذه الحالة.
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المستندات المتاحة للمعاينة - 		

 حتى الساعة 4:00 
ً
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئي�سي للشركة الكائن في مدينة الجبيل وذلك خالل ساعات العمل الرسمية )من الساعة 7:00 صباحا

مساًء( قبل 14 يوم من تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال وستبقى هذه المستندات متاحة للمعاينة حتى نهاية الطرح:

المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة:

شهادة السجل التجاري للشركة. 	

عقد التأسيس للشركة. 	

النظام األسا�سي للشركة. 	

الموافقات المتعلقة بأسهم زيادة رأس المال:

قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس المال. 	

موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق األولوية. 	

موافقة السوق المالية السعودية )تداول( على إدراج أسهم حقوق األولوية. 	

قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال*. 	

التقارير والخطابات والمستندات:

التراخيص لتشغيل مصانع الشركة. 	

اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب. 	

الموافقات الخطية من قبل المستشار المالي ومدير االكتتاب والمتعهد بالتغطية، والمستشار القانوني على استخدام اسمهم وشعارهم وإفاداتهم ضمن نشرة اإلصدار. 	

الموافقات الخطية من قبل مراجع الحسابات على استخدام اسمه وشعاره ضمن نشرة اإلصدار. 	

 للمعاينة في المقر الرئي�سي للشركة الكائن في مدينة الجبيل وذلك باليوم التالي لتاريخ اتخاذ القرار.
ً
*سيكون قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على زيادة رأس المال متاحا




