نشرة إصدار شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان (فاديكو)
شركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ( )407وتاريخ 1442/01/19ه (املوافق 2020/09/07م) والقرار الوزاري رقم ( )5وتاريخ 1442/01/29ه (املوافق 2020/09/13م) .وبتاريخ
1442/02/21ه (املوافق 2020/10/08م) وشهادة السجل التجاري رقم ( )2050033520وتاريخ 1418/11/25ه (املوافق 1998/03/24م) الصادر بمدينة الدمام.
طرح ( )282,000مائتين واثنين وثمانين ألف سهم عادي تمثل  %20من إجمالي أسهم الشركة من خالل طرحها في السوق املوازية على املستثمرين املؤهلين بسعر قدره ( )71واحد وسبعين ريال سعودي للسهم
الواحد.

الطرح من يوم األربعاء 1443/10/10هـ (املوافق 2022/05/11م) إلى يوم األحد 1443/10/14هـ (املوافق 2022/05/15م)
تأسست شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان ("الشركة" أو "املصدر" أو "فاديكو") في البداية كفرع لشركة خالد حسن عبدالكريم القحطاني وشركاه
واملقيدة في السجل التجاري في مدينة الخبر تحت الرقم ( )205101126وتاريخ 1406/04/03ه (املوافق 1985/12/15م) ،حيث أنها في السابق قد تأسست
كفرع لشركة أبناء حسن عبد الكريم ا لقحطاني للتجارة واملقاوالت التي تأسست في البداية كمؤسسة فردية باسم "مؤسسة حسن عبد الكريم القحطاني
التجارية" واملسجلة بالسجل التجاري بمدينة الخبر بالرقم ( )2051001358وتاريخ 1387/09/22ه (املوافق 1967/12/24م) ونشاطها صيانة وتشغيل آبار
الزيت وكان لها ستة فروع .توفي صاحب املؤسسة الشيخ حسن عبد الكريم القحطاني وانحصر ارثه في زوجته وابنائه بموجب صك حصر اإلرث رقم 2/67
وتاريخ 1406/02/20ه (املوافق 1985/11/04م) وعددهم أربعة عشر ( )14وريث ،وقد قرر الورثة انشاء شركة توصية بسيطة فيما بينهم باسم"شركة عبد
الكريم حسن عبد الكر يم القحطاني" وسمتها التجارية "شركة أبناء حسن عبد الكريم القحطاني للتجارة واملقاوالت" وذلك بغرض استمرار مؤسسات
والدهم التي آلت إليهم عن طريق اإلرث ووفقا لنظام الشركات .بتاريخ 1406/04/02ه (املوافق 1985/12/14م) تم إثبات عقد تأسيس شركة توصية بسيطة
باسم " شركة عبدالكريم حسن القحطاني وشركاه" لدى كتابة عدل الخبر برقم ( .)461وقد تم قيد الشركة باسم الشريك املتضامن السيد /عبد الكريم
حسن القحطاني وبرأس مال قدره تسعة ماليين وأربعمائة ألف ( )9,400,000ريال سعودي .بعد تاريخ تأسيس الشركة أعاله (1406/04/02ه املوافق
1985/12/14م) تم إدخال بعض التعديالت على عقد التأسيس بموجب مالحق التعديل املثبتة لدى كاتب العدل برقم ( )80وتاريخ 1409/05/12ه (املوافق
1988/12/22م) وامللحق املثبت برقم ( )232وتاريخ 1409/12/29ه (املوافق 1989/08/01م) ،بتاريخ 1410/04/13ه (املوافق 1989/11/12م) تم تعديل
اسم الشركة الى "شركة خالد حسن عبد الكريم القحطاني وشركاه" ليكون باسم الشريك املتضامن السيد  /خالد حسن عبد الكريم القحطاني وذلك بعد
وفاة وخروج الشريك املتضامن السيد /عبد الكريم حسن القحطاني .بتاريخ 1412/06/17ه (املوافق 1991/12/24م) توفيت الشريك املوص ي السيدة/
حصة عمر عايض القحطاني وانحصر ارثها بوالدها السيد /عمر عايض آل مسعود القحطاني وابنائها خالد وشيخة وجميلة ووضحه وفرجة وبينة وزكية
وهند وأسماء أبناء حسن عبد الكريم القحطاني الشركاء بالشركة وذلك بموجب صك حصر اإلرث الشرعي رقم ( )3/152وتاريخ 1412/07/01ه (املوافق
1992/01/06م) ،وقد تنازل والد املتوفاة عن حصته في امليراث لصالح باقي الورثة كل حسب نصيبه الشرعي بامليراث وفق صك التنازل الصادر عن املحكمة
ً
الشرعية رقم ( )2/158وتاريخ 1412/06/23ه (املوافق 1992/07/24م)؛ وعليه أصبح الشركاء في الشركة إثنا عشر ( )12شريكا وذلك بموجب قرار الشركاء
املثبت لدى كاتب عدل الخبر األولى برقم ( )238جلد ( )12وتاريخ 1413/07/26ه (املوافق 1993/01/19م) .بتاريخ 1418/05/20ه (املوافق
 1997/09/23م) وافق الشركاء على تعديل اسم الشركة ليصبح بعد التعديل "شركة خالد حسن القحطاني وشركاه" وذلك بموجب قرار الشركاء املثبت
لدى وزارة التجارة فرع املنطقة الشرقية برقم ( )799وتاريخ 1418/05/20ه (املوافق 1997/09/23م) .بتاريخ 1418/10/28ه (املوافق 1998/02/25م)
وافق الشركاء "شركة خالد حسن القحطاني وشركاه" على تحويل فرع شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان (فاديكو) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
ً
بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة؛ على أن تكون قيمة موجودات الشركة الجديدة أربعة عشر مليونا وثالثون ألف ( )14,030,000ريال
سعودي وذلك بموجب عقد التأسيس املوثق لدى كتابة العدل األولى برقم ( )4/20/6صحيفة ( 12و  13و  )14لعام 1418ه وتاريخ 1418/10/28ه (املوافق
1998/02/25م) حيث تم قيد الفرع في السجل التجاري بمدينة الدمام بتاريخ 1406/05/05ه (املوافق 1986/01/16م) تحت االسم التجاري فاديكو
ً
لألغذية ،وبتاريخ 1418/07/19ه (املوافق 1997/11/20م) صدر خطاب من وزارة الصناعة والكهرباء (وزارة الصناعة والثروة املعدنيةحاليا) برقم
( )19/15180بتعديل االسم التجاري من "شركة فاديكو لألغذية" إلى "شركة املصانع العربية املأكوالت واأللبان (فاديكو)" وعليه فقد قرر الشركاء في "شركة
خالد حسن القحطاني وشركاه" بتحويل فرع الشركة املذكور الى شركة ذات مسؤولية محدودة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله على أن تكون
قيمة موجودات الشركة الجديدة أربعة عشر مليون وثالثون ألف ( )14,030,000ريال سعودي وذلك هو رأس مال الشركة الجديد العيني بموجب عقد
التأسيس املوثق لدى كتابة العدل األولى بالدمام برقم ( )4/20/6وتاريخ 1418/10/28ه (املوافق 1998/2/25م) .بتاريخ 1431/03/29ه (املوافق
2010/03/15م) قرر جميع الشركاء التنازل عن جميع حصصهم إلى شركاء بموجب قرار الشركاء املوثق لدى كاتب العدل بالعدد ( )58الصحيفة ( )60من
املجلد ( )40لعام 1431ه .بتاريخ 1436/03/08ه (املوافق 2014/12/30م) قرر الشركاء إصدار عقد تأسيس معدل يحل محل العقد السابق وإلغاء جميع
القرارات امللحقة بالعقد السابق وذلك بموجب عقد التأسيس املعدل واملوثق لدى كاتب العدل بالرقم ( .)36362821بتاريخ1441/12/28ه (املوافق
2020/08/18م) قرر الشركاء تعديل مقدمة عقد التأسيس الخاصة بأسماء الشركاء وذلك بعدما قام الشريك الثاني بتغيير اسمه التجاري من شركة هاكا
للتجارة الى شركة هاكا لالستثمار حيث تم عكس االسم الجديد للشريك على عقد تأسيس الشركة ،وذلك بموجب عقد معدل والذي تم إثباته لدى كاتب
بالرقم ( .)412273205بتاريخ 1442/01/15ه (املوافق 2020/09/03م) قرر الشركاء تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة
مقفلة برأس مال يبلغ أربعة عشر مليون وثالثون ألف ( )14,030,000ريال سعودي مقسم إلى مليون وأربعمائة وثالثة ( )1,403,000سهم ،قيمة كل سهم
منها عشرة ( )10رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية مدفوعة بالكامل ،وتم قيد الشركة بسجل الشركات املساهمة بموجب القرار الوزاري رقم ()407
وتاريخ 1442/01/19ه (املوافق 2020/09/07م) والقرار الوزاري رقم ( )5وتاريخ 1442/01/29ه (املوافق 2020/09/13م) .وبتاريخ 1442/02/21ه
(املوافق 2020/10/08م) وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس املال إلى أربعة عشر مليون ومائة ألف ( )14,100,000ريال سعودي ،مقسم إلى مليون
وأربعمائة وعشرة ألف ( )1,410,000سهم عادي ،قيمة كل سهم منها عشرة ( )10رياالت سعودية .وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة سبعون ألف ()70,000
ريال سعودي عن طريق إصدار عدد سبعة آالف ( )7000سهم جديد.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعة عشرة مليون ومائة ألف ( )14,100,000ريال سعودي ،مقسم إلى مليون وأربعمائة وعشرة ألف ( )1,410,000سهم عادي
ً
مدفوعة القيمة بالكامل ،قيمة كل سهم منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،وجميع أسهم الشركة أسهما عادية من فئة واحدة ،وال يعطى أي مساهم أي
ً
حقوق تفضيلية ،ويحق لكل مساهم ("املساهم") أيا كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ("الجمعية العامة") والتصويت فيها،
ً
كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة.
ً
ً
تستحق األسهم محل الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا من تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات املالية التي تليها( .فضال راجع قسم رقم
(" )5سياسة توزيع األرباح" في هذه النشرة).
ً
ً
سيكون الطرح موجها لفئات املستثمرين املؤهلين ("الطرح") ،وذلك لعدد ( )282,000مائتين واثنين وثمانين ألف سهم عادي (يشار إليها مجتمعة بـ"أسهم
الطرح" ومنفردة بـ"سهم الطرح") وبقيمة أسمية للسهم قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية ،وسيكون سعر الطرح ( )71واحد وسبعين ريال سعودي ،وتمثل
ً
أسهم الطرح بمجملها  %20من رأس املال املصدر للشركة ،وسوف تكون أسهم الشركة أسهما عادية من فئة واحدة .واليعطي أي مساهم أي حقوق
ً
تفضيلية ،ويحق لكل مساهم ("املساهم") أيا كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ("الجمعية العامة") والتصويت فيها ،كما
ً
يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة.
ً
وتستحق أسهم الطرح أي أرباح تعلنها الشركة من تاريخ نشرة اإلصدار هذه والسنوات املالية التي تليها( .فضال راجع قسم رقم " 5سياسة توزيع األرباح" في
هذه النشرة).
وكما في تاريخ هذه النشرة ،فإن املساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون ( (%5أو أكثر من رأس مالها هم :شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد
الكريم القحطاني بنسبة ملكية ( )%89.55من أسهم الشركة قبل الطرح وشركة هاكا لالستثمار بنسبة ملكية ( )%9.95من أسهم الشركة قبل الطرح.
ً
(وملزيد من التفاصيل حول املساهمين فضال راجع قسم رقم (" )4.1هيكل امللكية في الشركة قبل وبعد الطرح " في هذه النشرة) .ويحظر على كبار املساهمين

ً
املذكورين أعاله التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر ( )12شهرا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق املوازية ("فترة الحظر") ،ويجوز لهم التصرف
في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة هيئة السوق املالية ("الهيئة") املسبقة.
وسيقتصر االكتتاب في أسهم الطرح في السوق املوازية على فئات املستثمرين املؤهلين ،وفق تعريف املستثمر املؤهل في قائمة املصطلحات املستخدمة في
لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها وفي قائمة املصطلحات املستخدمة في قواعد مجموعة تداول السعودية ("السوق" او "تداول" أو "تداول السعودية")،
ويقصد به في ا لباب الثامن من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة ،أي من اآلتي:
مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
.1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة ،شريطة أن تكون مؤسسة السوق املالية قد عينت بشروط تمكنها
.2
من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على
موافقة مسبقة منه.
حكومة اململكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز
.3
اإليداع.
الشركات اململوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.
.4
الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
.5
صناديق االستثمار.
.6
األجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل االسترشادي
.7
الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية.
املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.
.8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.
.9
أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من املعايير اآلتية:
.10
أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن ( )40,000,000أربعون مليون ريال سعودي وال تقل
أ)
ً
عن ( )10عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل ( )12االثني عشرة شهرا املاضية.
ب ) أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن ( )50,000,000خمسة ماليين ريال سعودي.
ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ( )3ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.
ً
د) أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
ً
حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها ً
ه) أن يكون
دوليا.
أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
.11

سيخضع املساهمون الكبار (املشار إليهم في الفقرة الفرعية ( )1-4من القسم رقم (" )4هيكل امللكية في الشركة قبل وبعد الطرح ") لفترة حظر التصــرف
ً
فــي أســهمهم ملــدة ( )12اثنا عشر شهرا مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة ("فترة الحظر").
يمتلك املساهمون الحاليون في الشركة (ويشار إليهم مجتمعين بـ"املساهمين الحاليين") الواردة أسماؤهم في الصفحة (ن) جميع أسهم الشركة قبل الطرح.
ً
وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل كافة املساهمين الحاليين (ويشار إليهم مجتمعين بـ"املساهمين البائعين") وفقا للجدول رقم ( )6بعنوان ("هيكل امللكية
املباشرة في الشركة قبل وبعد الطرح") ،وبعد استكمال عملية الطرح ،سيمتلك املساهمون الحاليون مانسبته ثمانون باملائة ( ،)%80وبالتالي سيحتفظ
املساهمون الحاليون بحصة سيطرة في الشركة بعد الطرح ،وستعود متحصالت االكتتاب بعد خصم مصاريف عملية الطرح للمساهمين البائعين ،ولن
ً
تستلم الشركة أي مبلغ من متحصالت االكتتاب (فضال راجع القسم رقم (" )6استخدام متحصالت الطرح").
تبدأ فترة الطرح في يوم األربعاء 1443/10/10ه (املوافق 2022/05/11م) وتستمر ملدة ثالثة ( )3أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو نهاية يوم األحد
1443/10/14ه (املوافق 2022/05/15م) ("فترة الطرح") .حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح لدى املقر الرئيس للمستشار املالي ومدير
ً
االكتتاب "شركة يقين املالية (يقين كابيتال)" خالل فترة الطرح (للحصول على تفاصيل أكثر حول معلومات االتصال فضال راجع الصفحة (و) من هذه
النشرة) .وسوف يكون الطرح على املستثمرين املؤهلين خالل فترة الطرح ،وسيتاح لكل منهم دراسة الفرصة االستثمارية واالطالع على أي معلومات إضافية
متاحة من خالل غرفة للبيانات يتم فيها عرض جميع الوثائق املشار إليها في القسم رقم (" )12املستندات املتاحة للمعاينة" .سيتم االكتتاب بعدد ()10
ً
عشرة أسهم كحد أدنى لكل مستثمر مؤهل ،علما بأن الحد األقص ى لالكتتاب هو ( )70,490سبعين ألف وأربعمائة وتسعين سهم لكل مستثمر مؤهل،
سيكون االكتتاب في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب ،وتحويل األموال إلى حساب االكتتاب الخاص بعملية الطرح مباشرة حسب نموذج
االكتتاب ،وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ألسهم الطرح في موعد أقصاه يوم األحد 1443/10/21ه (املوافق 2022/05/22م) ("تاريخ
التخصيص") ،وسيكون رد الفائض خالل يومي ( 2أيام) عمل من تاريخ التخصيص ،ولن يكون هناك أي عموالت او استقطاعات من الجهة املستلمة
ملتحصالت الطرح او مدير االكتتاب أو الشركة ،ورد الفائص في موعد أقصاه يوم الثالثاء 1443/10/23ه (املوافق 2022/05/24م) .وملزيد من التفاصيل
حول شروط وأحكام وتعليمات الطرح ،الرجاء مراجعة القسم رقم (" )8املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام وشروط الطرح" من هذه النشرة.
للشركة فئة واحدة من األسهم العادية ،وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية .ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في
ً
الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين ( ً
سواء العادية أو غير العادية) والتصويت فيه ،كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصا آخر من
غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة .وتستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها
ً
ً
الشركة اعتبارا من تاريخ النشرة هذه .وملزيد من التفاصيل حول سياسة توزيع األرباح( ،فضال راجع القسم رقم (" 5سياسة توزيع األرباح") من هذه النشرة
.
لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم ً
سواء داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها قبل هذا الطرح .وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة
ً
ً
لتسجيل وطرح أسهمها في السوق املوازية وفقا لقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة ،كما تقدمت بطلب إلى السوق املالية السعودية وفقا
لقواعد اإلدراج ،وتم االستيفاء باملتطلبات كافة ،وقد تم الحصول على جميع املوافقات الرسمية ا لالزمة لعملية طرح األسهم بما في ذلك املوافقة على
نشرة اإلصدار هذه .ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق املوازية في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم ورد الفائض واالنتهاء من
جميع املتطلبات النظامية ذات العالقة (فضال راجع الصفحة (ك) "التواريخ املهمة وإجراءات الطرح" من هذه النشرة) .وبعد تسجيل األسهم في السوق
املوازية ،سوف يسمح للمستثمرين املؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط سواء من داخل أو خارج اململكة بالتداول في أسهم الشركة.
ينطوي االستثمار في األسهم محل الطرح على مخاطر وأمور غير مؤكدة ولذلك يجب دراسة قسمي "إشعار مهم" و"عوامل املخاطرة" الواردين في نشرة
ً
اإلصدار هذه بعناية من ِق َبل املستثمرين املؤهلين املحتملين قبل أن يتخذوا قرارا باالستثمار في أسهم الطرح.

املستشار املالي ومدير االكتتاب

ُ
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية (املشار إليها بـ "الهيئة") .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة
في نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة .وال تتحمل الهيئة ومجموعة تداول السعودية (تداول السعودية) أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة ،وال
تعطيان َ
أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو االعتماد على ّ
أي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها ،وتخليان أنفسهما صراحة من ً
أي جزء منها .ويجب على الراغبين في شراء األسهم املطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة املعلومات املتعلقة باألسهم محل الطرح .وفي حال تعذر فهم
محتويات هذه النشرة ،يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.
إن الغرض من نشرة اإلصدار األولية هذه عرضها على املستثمرين املؤهلين في عملية بناء سجل اوامر االكتتاب ،والتحتوي هذه النشرة على سعر الطرح ،وسيتم نشر نشرة اإلصدار النهائية املتضمنة سعر الطرح بعد االنتهاء من عملية بناء سجل أوامر االكتتاب وتحديد سعر الطرح.
صدرت نشرة اإلصدار هذه بتاريخ 1443/08/25هـ (املوافق 2022/03/28م)

أ

إشعار مهم
تقدم هذه النشرة معلومات تفصيلية كاملة عن شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان "فاديكو" واألسهم املطروحة لالكتتاب في السوق املوازية .وسيعامل املستثمرون الذين
يتقدمون بطلبات االكتتاب في األسهم املطروحة على أساس أن طلباتهم تستند إلى املعلومات التي تحتويها هذه النشرة ،والتي يمكن الحصول على نسخ منها من الشركة أو
املستشار املالي ومدير االكتتاب أو من املواقع االلكترونية لكل من الشركة ( (www.fadeco.comأو موقع املستشار املالي ومدير االكتتاب شركة يقين املالية (يقين كابيتال)
( )www.yaqeen.saأو موقع هيئة السوق املالية ) (www.cma.org.saأو موقع مجموعة تداول السعودية "تداول السعودية" ( .)www.saudiexchange.saكما سيتم اإلعالن
من قبل املستشار املالي ومدير اإلكتتاب "شركة يقين املالية (يقين كابيتال)" على موقع مجموعة تداول السعودية "تداول السعودية" عن نشر نشرة اإلصدار وإتاحتها
للمستثمرين املؤهلين خالل املدة املحددة وفق قواعد طرح األوراق املالية واإللتزامات املستمرة (خالل فترة التقل عن  14يوم قبل الطرح) وعن أي تطورات أخرى.
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية
السعودية ،ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في صفحة (ج) مجتمعين ومنفردين ،كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في هذه النشرة ،ويؤكدون بحسب
علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أي إفادة واردة
فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة ومجموعة تداول السعودية (تداول السعودية) 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 هذه النشرة ،أو عن االعتماد على أي جزء منها .وقد تم تعيين شركة يقين املالية (يقين
ً
ومديرا لالكتتاب ("مدير االكتتاب") ،وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم الشركة في السوق املوازية (االكتتاب) .للمزيد من التفاصيل،
كابيتال) كمستشار مالي ("املستشار املالي")،
الرجاء مراجعة القسم رقم (" )9التعهدات الخاصة باالكتتاب" من هذه النشرة.
إن املعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصداره عرضة للتغيير ،وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع املالي للشركة وقيمة األسهم بشكل سلبي نتيجة التطورات
ً
املستقبلية املتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة (فضال راجع القسم رقم ()2
"عوامل املخاطرة" في هذه النشرة) ،وال يجوز اعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها،
ً
ً
ً
بأي شكل من األشكال ،على أنها وعدا أو تأكيدا أو إقرارا بشأن تحقيق أي أرباح أو ايرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.
ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو من املساهمون البائعون أو من مستشارها املالي باملشاركة في عملية االكتتاب في
األسهم املطروحة .وتعتبر املعلومات املوجودة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة ،وقد تم إعدادها دون األخذ في االعتبار لألهداف االستثمارية الفردية أو الوضع املالي أو
االحتياجات االستثمارية الخاصة .ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ قرار باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من قبل
الهيئة بخصوص االكتتاب في أسهم الطرح ،وذلك لتقييم مدى مالءمة هذا االستثمار واملعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات املالية الخاصة به.
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح حسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة على فئات املستثمرين املؤهلين وهم كما يلي )1 :مؤسسات سوق مالية
تتصرف لحسابها الخاص )2 .عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق املالية قد ُع ّينت بشروط تمكنه من اتخاذ
القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه )3.حكومة اململكة ،أو أي جهة
حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أوالسوق ،أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أومركز األيداع )4 .الشركات اململوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق
محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة )5 .الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )6 .صناديق االستثمار.
 )7األجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق
املوازية )8 .املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة )9 .أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع )10 .أشخاص طبيعيون
يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من املعايير اآلتية :أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع
ً
قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا املاضية .ب) أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال
ً
سعودي .ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي .د) أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
ً
حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها ً
ه) أن يكون
دوليا )11 .أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة .سيتم الطرح خالل
الفترة من يوم األربعاء 1443/10/10هـ (املوافق 2022/05/11م) ويستمر ملدة ثالثة ( )3أيام عمل وحتى يوم األحد 1443/10/14هـ (املوافق 2022/05/15م) ويطلب كل من
الشركة واملساهمون البائعون واملستشار املالي من متلقي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها .ال تمثــل هــذه
النشــرة ً
عرضا لبيــع ،أو طلبــا لعــرض ش ـراء أي مــن أســهم الطــرح ،مــن جانـب أي شـخص فـي أي بلـد ال يجيـز فيـه النظـام املعمـول بـه فـي ذلـك البلـد ملثـل ذلـك الشـخص تقديـم مثـل
ذلـك العـرض أو الطلـب ،ويحظـر صراحـة توزيـع هـذه النشـرة أو بيــع أســهم الطــرح إلى شــخص فــي أي دولــة أخــرى غيــر اململكــة ،باســتثناء فئــة األجانب غيــر املقيميــن املســموح
لهــم باألســتثمار فــي الســوق املوازيــة ،والذيــن يسـتوفون املتطلبـات املنصـوص عليهـا فـي الدليـل االسترشـادي إلسـتثمار األجانـب غيــر املقيميــن فــي الســوق املوازيــة ،واملؤسســات
املاليــة األجنبية املؤهلــة و/أو املســتثمرين األجانب والشــركات والصناديــق املؤسســة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة مــن خالل اتفاقيــة مبادلــة ،علــى أن يتــم مراعــاة
األنظمة والتعليمــات املنظمــة لذلــك.

أ

املعلومات املالية
تم إعداد القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2020م (التي تتضمن أرقام املقارنة عن السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر 2019م) واإليضاحات املرفقة بها ،والقوائم املالية األولية املفحوصة لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م (التي تتضمن أرقام
ً
املقارنة عن فترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2020م) واإليضاحات املرفقة بها ،وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية ( )IFRSاملعتمدة في اململكة
العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين ( .)SOCPAوقد تمت مراجعة وتدقيق البيانات
املالية للشركة عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م والسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2020م وتم فحص القوائم املالية املفحوصة عن
فترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م من قبل شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون .هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها
املالية بالريال السعودي.

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

ب

دليل الشركة
االسم
خالد حسن
عبدالكريم
القحطاني
عبداملحسن
حسن
عبدالكريم
القحطاني
محمد سالم
عبدهللا الرسام
سلمان محمد
ناصر األسمري
تركي محمد
أحمد البيز

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سراملجلس*
األسهم اململوكة قبل الطرح
األسهم اململوكة قبل الطرح
"غيرمباشرة"****
"مباشرة"
النسبة
العدد
النسبة
العدد

األسهم اململوكة بعد الطرح
"مباشرة"
النسبة
العدد

األسهم اململوكة بعد الطرح
"غيرمباشرة"****
النسبة
العدد

%0.005

235,742

%16.719

60

%0.004

188,594

%13.375

2020/10/01م

%0.005

194,458

%13.791

60

%0.004

155,566

%11.033

2020/10/01م

املنصب

صفة
العضوية

االستقاللية***

الجنسية

العمر

رئيس مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي

غير مستقل

سعودي

51

75

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

غير
تنفيذي

غير مستقل

سعودي

51

75

عضو مجلس
اإلدارة
املنتدب
والرئيس
التنفيذي
عضو مجلس
اإلدارة
عضو مجلس
اإلدارة

تنفيذي

غير
تنفيذي
غير
تنفيذي

تاريخ التعيين

غير مستقل

كويتي

62

75

%0.005

25,408

%1,802

60

%0.004

20,326

%1.442

2020/10/01م

مستقل

سعودي

43

75

%0.005

-

-

60

%0.004

-

-

2020/10/01م

مستقل

سعودي

45

55

%0.004

-

-

44

%0.003

-

-

2020/10/01م

-

أردني

43

-

أمين سرمجلس اإلدارة **
سامي لطفي
حسن أبو الرز

أمين سر
مجلس اإلدارة

-

-

-

-

-

-

-

-

املصدر :الشركة

* وافقت الجمعية التحولية املنعقدة في تاريخ 1442/01/25ه (املوافق 2020/09/13م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذكورين أعاله كأول مجلس إدارة للشركة وذلك ملدة ثالث
سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري بتاريخ 1442/02/14ه (املوافق 2020/10/01م).
** وافق مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/02/17ه (املوافق 2020/10/04م) على تعيين السيد /سامي أبو الرز كأمين سر ملجلس اإلدارة.
*** تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة ،وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة في
كل من :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ً
أن يكون مالكا ملا نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
ً
أن يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة اخرى من مجموعتها.
أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلس إدارتها.
ً
موظفا خالل العامين املاضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها ،كمراجعي الحسابات وكبار ّ
املوردين ،أو أن
أن يعمل أو كان يعمل
ً
يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين املاضيين.
أن تكون له مصلحه مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
أن يتقاض ى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانة تزيد عن ( )200,000ريال أو  %50من مكافأته في العام السابق التي تحصل
عليها مقابل عضوية مجلس اإلادرة أو أي من لجانه أيهما أقل.
أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
أن يكون قد أمض ى ما يزيد عن تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس اإلدارة.

****إن ملكية رئيس مجلس اإلدارة خالد حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكيات املباشرة في الشركات التالية:
شركة خالد حسن عبدالكريم القحطاني وشريكه التجارية املحدودة بنسبة  %95التي تملك نسبة  %15.218في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم
▪
القحطاني ونسبة  %1.521في شركة هاكا لالستثمار.
شركة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني وشريكه التجارية املحدودة بنسبة  %5التي تملك نسبة  %11.949في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم
▪
القحطاني ونسبة  %1.195في شركة هاكا لالستثمار.
شركة نورة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %5.979في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
▪
ونسبة  %0.598في شركة هاكا لالستثمار.
شركة منال بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %5.979في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
▪
ونسبة  %0.598في شركة هاكا لالستثمار.
شركة شيخة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
▪
ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
شركة جميلة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
▪
ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.

ج
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

شركة وضحى بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
شركة بينة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
شركة فرجة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
شركة زكية بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
شركة اسماء بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
شركة هند بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.

****إن ملكية نائب رئيس مجلس اإلدارة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكيات املباشرة في الشركات التالية:
شركة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني وشريكه التجارية املحدودة بنسبة  %95التي تملك نسبة  %11.949في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم
▪
القحطاني ونسبة  %1.195في شركة هاكا لالستثمار.
شركة خالد حسن عبدالكريم القحطاني وشريكه التجارية املحدودة بنسبة  %5التي تملك نسبة  %15.218في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
▪
ونسبة  %1.521في شركة هاكا لالستثمار.
شركة نورة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %5.979في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
▪
ونسبة  %0.598في شركة هاكا لالستثمار.
شركة منال بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %5.979في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
▪
ونسبة  %0.598في شركة هاكا لالستثمار.
شركة شيخة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
▪
ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
شركة جميلة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
▪
ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
شركة وضحى بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
▪
ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
شركة بينة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
▪
ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
شركة فرجة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
▪
ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
شركة زكية بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
▪
ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
شركة اسماء بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
▪
ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
شركة هند بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
▪
ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
****إن ملكية عضو مجلس اإلدارة املنتدب والرئيس التنفيذي محمد سالم عبدهللا الرسام غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة جميلة بنت حسن القحطاني
وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %23.80التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
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عنوان الشركة املسجل
شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان (فاديكو)
الدمام  – 32234املدينة الصناعية األولى  -شارع  - 11تقاطع 4
ص.ب31952 .
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 13 847 1767 :
فاكس+966 13 847 1330 :
البريد اإللكترونيinfo@fadeco.com :
املوقع اإللكترونيwww.fadeco.com :

ممثال الشركة
املمثل األول

املمثل الثاني

االسم

خالد حسن عبدالكريم القحطاني

محمد سالم عبدهللا الرسام

الصفة

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة املنتدب والرئيس التنفيذي

العنوان

الدمام  – 32234املدينة الصناعية األولى ,شارع  ,11تقاطع 4
ص.ب31952 .
اململكة العربية السعودية

الدمام  – 32234املدينة الصناعية األولى ,شارع  ,11تقاطع 4
ص.ب31952 .
اململكة العربية السعودية

البيان

رقم الهاتف

+966 13 847 1767

رقم الفاكس
البريد اإللكتروني

+966 13 847 1767

تحويلة102 :

+966 13 847 1330

+966 13 847 1330

khalid.algahtani@hakagroup.co

msr@hakagroup.co

املوقع اإللكتروني

www.fadeco.com

املصدر :الشركة

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

ه

تحويلة100 :

املستشارون
املستشاراملالي ومديراالكتتاب
شركة يقين املالية (يقين كابيتال)
الرياض – حي الورود – شارع العليا
ص.ب  884الرياض 11421
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 8004298888 :
فاكس+966 11 2054827 :
البريد اإللكترونيipo@yaqeen.sa :
املوقع اإللكترونيwww.yaqeen.sa :

املحاسب القانوني
املحاسب القانوني
شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون
شارع امللك فصيل ،مبنى الديوان – مكتب 310
ص .ب 34422 .الخبر
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 13 8300906 :
فاكس+966 13 8347582 :
البريد اإللكتروني Info@bakertilly.com :
املوقع اإللكترونيwww.bakertilly.ae :

تنويه

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

و

ملخص الطرح
يهدف هذا امللخص إلى تقديم خلفية موجزة عن املعلومات الواردة في هذه النشرة .وعليه فإن هذا امللخص ال يحتوي على كافة املعلومات التي قد تكون
مهمة بالنسبة للمستثمرين املحتملين .لذلك ،فإنه يجب قراءة هذا امللخص كمقدمة لهذه النشرة ،وينبغي على املستثمرين املحتملين قراءة ومراجعة
هذه النشرة بالكامل ،ويجب أن ُيبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في األسهم محل الطرح من قبل املستثمرين املحتملين على مراعاة هذه النشرة ككل .وعلى
وجه الخصوص ،فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم «إشعار مهم» في الصفحة (أ) والقسم رقم (( )2عوامل املخاطرة) قبل اتخاذ قرارهم
االستثماري املتعلقة باالكتتاب في أسهم الطرح الخاضعة لهذه النشرة.
شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان (فاديكو) هي شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم ( )407وتاريخ
19/01/1442ه (املوافق 2020/09/07م) والقرار الوزاري رقم ( )5وتاريخ 1442/01/29ه (املوافق 2020/09/13م)،
وبموجب السجل التجاري رقم ( )2050033520وتاريخ 1418/11/25ه (املوافق 1998/03/24م) الصادر بمدينة الدمام.
وعنوان الشركة املسجل كما في السجل التجاري هو املدينة الصناعية األولى  -شارع  - 11تقاطع  ،4ص.ب ،31952 .الدمام
 ،32234اململكة العربية السعودية.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعة عشرة مليون ومائة ألف ( )14,100,000ريال سعودي ،مقسم إلى مليون وأربعمائة
وعشرة ألف ( ) 1,410,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل ،قيمة كل سهم منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،وجميع
ً
أسهم الشركة أسهما عادية من فئة واحدة.

اسم الشركة ووصفها وتأسيسها

ز

تأسست شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان ("الشركة" أو "املصدر" أو "فاديكو") في البداية كفرع لشركة خالد
حسن عبدالكريم القحطاني وشركاه واملقيدة في السجل التجاري في مدينة الخبر تحت الرقم ( )205101126وتاريخ
1406/04/03ه (املوافق  1985/12/15م) ،حيث أنها في السابق قد تأسست كفرع لشركة أبناء حسن عبد الكريم ا
لقحطاني للتجارة واملقاوالت التي تأسست في البداية كمؤسسة فردية باسم "مؤسسة حسن عبد الكريم القحطاني
التجارية" واملسجلة بالسجل التجاري بمدينة الخبر بالرقم ( )2051001358وتاريخ 1387/09/22ه (املوافق
1967/12/24م) ونشاطها صيانة وتشغيل آبار الزيت وكان لها ستة فروع .توفي صاحب املؤسسة الشيخ حسن عبد الكريم
القحطاني وانحصر ارثه في زوجته وابنائه بموجب صك حصر اإلرث رقم  2/67وتاريخ 1406/02/20ه (املوافق
1985/11/04م) وعددهم أربعة عشر ( )14وريث ،وقد قرر الورثة انشاء شركة توصية بسيطة فيما بينهم باسم"شركة عبد
الكريم حسن عبد الكر يم القحطاني" وسمتها التجارية "شركة أبناء حسن عبد الكريم القحطاني للتجارة واملقاوالت" وذلك
بغرض استمرار مؤسسات والدهم التي آلت إليهم عن طريق اإلرث ووفقا لنظام الشركات .بتاريخ 1406/04/02ه (املوافق
 1985/12/14م) تم إثبات عقد تأسيس شركة توصية بسيطة باسم " شركة عبدالكريم حسن القحطاني وشركاه" لدى
كتابة عدل الخبر برقم ( .)461وقد تم قيد الشركة باسم الشريك املتضامن السيد /عبد الكريم حسن القحطاني وبرأس
مال قدره تسعة ماليين وأربعمائة ألف ( )9,400,000ريال سعودي .بعد تاريخ تأسيس الشركة أعاله (1406/04/02ه
املوافق 1985/12/14م) تم إدخال بعض التعديالت على عقد التأسيس بموجب مالحق التعديل املثبتة لدى كاتب العدل
برقم ( )80وتاريخ 1409/05/12ه (املوافق 1988/12/22م) وامللحق املثبت برقم ( )232وتاريخ 1409/12/29ه (املوافق
1989/08/01م) ،بتاريخ 1410/04/13ه (املوافق 1989/11/12م) تم تعديل اسم الشركة الى "شركة خالد حسن عبد
الكريم القحطاني وشركاه" ليكون باسم الشريك املتضامن السيد  /خالد حسن عبد الكريم القحطاني وذلك بعد وفاة
وخروج الشريك املتضامن السيد /عبد الكريم حسن القحطاني .بتاريخ 1412/06/17ه (املوافق 1991/12/24م) توفيت
الشريك املوص ي السيدة /حصة عمر عايض القحطاني وانحصر ارثها بوالدها السيد /عمر عايض آل مسعود القحطاني
وابنائها خالد وشيخة وجميلة ووضحه وفرجة وبينة وزكية وهند وأسماء أبناء حسن عبد الكريم القحطاني الشركاء بالشركة
وذلك بموجب صك حصر اإلرث الشرعي رقم ( )3/152وتاريخ 1412/07/01ه (املوافق 1992/01/06م) ،وقد تنازل والد
املتوفاة عن حصته في امليراث لصالح باقي الورثة كل حسب نصيبه الشرعي بامليراث وفق صك التنازل الصادر عن املحكمة
الشرعية رقم ( )2/158وتاريخ 1412/06/23ه (املوافق 1992/07/24م)؛ وعليه أصبح الشركاء في الشركة إثنا عشر ()12
ً
شريكا وذلك بموجب قرار الشركاء املثبت لدى كاتب عدل الخبر األولى برقم ( )238جلد ( )12وتاريخ 1413/07/26ه
(املوافق 1993/01/19م) .بتاريخ 1418/05/20ه (املوافق 1997/09/23م) وافق الشركاء على تعديل اسم الشركة ليصبح
بعد التعديل "شركة خالد حسن القحطاني وشركاه" وذلك بموجب قرار الشركاء املثبت لدى وزارة التجارة فرع املنطقة
الشرقية برقم ( )799وتاريخ 1418/05/20ه (املوافق 1997/09/23م) .بتاريخ 1418/10/28ه (املوافق 1998/02/25م)
وافق الشركاء "شركة خالد حسن القحطاني وشركاه" على تحويل فرع شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان (فاديكو)
سجل تجاري ( )2050033520وتاريخ 1418/11/25ه (املوافق 1998/03/24م) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بما لها

ً
من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة؛ على أن تكون قيمة موجودات الشركة الجديدة أربعة عشر مليونا وثالثون ألف
( )14,030,000ريال سعودي وذلك بموجب عقد التأسيس املوثق لدى كتابة العدل األولى برقم ( )4/20/6صحيفة ( 12و
 13و  )14لعام 1418ه وتاريخ 1418/10/28ه (املوافق 1998/02/25م) حيث تم قيد الفرع في السجل التجاري بمدينة
الدمام بتاريخ 1406/05/05ه (املوافق 1986/01/16م) تحت االسم التجاري فاديكو لألغذية ،وبتاريخ 1418/07/19ه
ً
(املوافق 1997/11/20م) صدر خطاب من وزارة الصناعة والكهرباء (وزارة الصناعة والثروة املعدنيةحاليا) برقم
( )19/15180بتعديل االسم التجاري من "شركة فاديكو لألغذية" إلى "شركة املصانع العربية املأكوالت واأللبان (فاديكو)"
وعليه فقد قرر الشركاء في "شركة خالد حسن القحطاني وشركاه" بتحويل فرع الشركة املذكور الى شركة ذات مسؤولية
محدودة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله على أن تكون قيمة موجودات الشركة الجديدة أربعة عشر مليون
وثالثون ألف ( )14,030,000ريال سعودي وذلك هو رأس مال الشركة الجديد العيني بموجب عقد التأسيس املوثق لدى
كتابة العدل األولى بالدمام برقم ( )4/20/6وتاريخ 1418/10/28ه (املوافق 1998/2/25م) .بتاريخ 1431/03/29ه
(املوافق 2010/03/15م) قرر جميع الشركاء التنازل عن جميع حصصهم إلى شركاء بموجب قرار الشركاء املوثق لدى كاتب
العدل بالعدد ( )58الصحيفة ( )60من املجلد ( )40لعام 1431ه .بتاريخ 1436/03/08ه (املوافق 2014/12/30م) قرر
الشركاء إصدار عقد تأسيس معدل يحل محل العقد السابق وإلغاء جميع القرارات امللحقة بالعقد السابق وذلك بموجب
عقد التأسيس املعدل واملوثق لدى كاتب العدل بالرقم ( .)36362821بتاريخ1441/12/28ه (املوافق 2020/08/18م) قرر
الشركاء تعديل مقدمة عقد التأسيس الخاصة بأسماء الشركاء وذلك بعدما قام الشريك الثاني بتغيير اسمه التجاري من
شركة هاكا للتجارة إلى شركة هاكا لالستثمار حيث تم عكس االسم الجديد للشريك على عقد تأسيس الشركة ،وذلك
بموجب عقد معدل والذي تم إثباته لدى كاتب بالرقم( .)412273205بتاريخ 1442/01/15ه (املوافق 2020/09/03م)
قرر الشركاء تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ أربعة عشر مليون
وثالثون ألف ( )14,030,000ريال سعودي مقسم إلى مليون وأربعمائة وثالثة ( )1,403,000سهم ،قيمة كل سهم منها عشرة
( )10رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية مدفوعة بالكامل ،وتم قيد الشركة بسجل الشركات املساهمة بموجب القرار
الوزاري رقم ( )407وتاريخ 1442/01/19ه (املوافق 2020/09/07م) والقرار الوزاري رقم ( )5وتاريخ 1442/01/29ه
(املوافق 2020/09/13م) .وبتاريخ 1442/02/21ه (املوافق 2020/10/08م) وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس املال
إلى أربعة عشر مليون ومائة ألف ( )14,100,000ريال سعودي ،مقسم إلى مليون وأربعمائة وعشرة ألف ( )1,410,000سهم
عادي  ،قيمة كل سهم منها عشرة ( )10رياالت سعودية .وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة سبعون ألف ( )70,000ريال سعودي
عن طريق إصدار عدد سبعة آالف ( )7000سهم جديد.
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ( )2050033520وتاريخ 1418/11/25ه (املوافق 1998/03/24م)،
والترخيص الصناعي الوطني الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة املعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية
ً
سابقا) برقم قرار ( )411102102677والذي ينتهي بتاريخ 1444/06/17ه (املوافق 2023/01/10م).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في صناعة املثلجات (البوظة أو األيسكريم).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساس ي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
• التجارة.
• التشييد والبناء.
• الزراعة والصيد.
• املناجم والبترول وفروعهما.
ملخص أنشطة الشركة

• الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.
• الكهرباء والغاز واملاء وفروعه.
• النقل والتخزين والتبريد.
األخرى
.
• خدمات املال واألعمال والخدمات
• خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.
• الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم واألنشطة العقارية.
• تقنية املعلومات.
• األمن والسالمة.
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من جهة االختصاص إن وجدت.
ويتمثل نشاط الشركة الحالي في صناعة املثلجات (البوظة أو األيسكريم).

ح

املساهمون الكبار وعدد أسهمهم
ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح

ً
إن املساهمين الكبار الذين يملك كال منهم خمسة باملائة ( )%5أو أكثر من أسهم الشركة هم:
بعد الطرح
قبل الطرح
االسم
النسبة
عدد األسهم
النسبة
عدد األسهم
شركة هاك القابضة  -مجموعة
%71.643
1,010,160
%89.553
1,262,700
حسن عبد الكريم القحطاني
%7.960
112,240
%9.950
140,300
شركة هاكا لالستثمار
اإلجمالي

1,403,000

%99.504

1,122,400

%79.603
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ُ
رأس مال املصدر

أربعة عشر مليون ومائة ألف ( )14,100,000ريال سعودي مدفوع بالكامل.

ُ
إجمالي عدد أسهم املصدر

مليون وأربعمائة وعشرة ألف ( )1,410,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

القيمة االسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية.

إجمالي عدد األسهم املطروحة
لالكتتاب
نسبة األسهم املطروحة من رأس
مال الشركة

( )282,000مائتين واثنين وثمانين ألف سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.
عشرون باملئة (.)٪20

سعر الطرح

واحد وسبعين ( )71ريال سعودي.

إجمالي قيمة الطرح

عشرين مليون وإثنين وعشرين ألف ( )20,022,000ريال سعودي.

استخدام متحصال ت الطرح

فئات املستثمرين املستهدفين

سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة ) )18,022,000ثمانية عشر مليون وإثنين وعشرين ألف بعد خصم
ً
املصاريف البالغة حوالي ( )2,000,000اثنين مليون ريال سعودي ريال سعودي على املساهمون البائعون وفقا لعدد األسهم
ً
التي يملكها من األسهم املطروحة ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح (فضال راجع القسم رقم (")6
استخدام متحصالت الطرح"من هذه النشرة).
يقتصر الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة على فئات املستثمرين املؤهلين وفق تعريف
املستثمر املؤهل في قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها وفي قائمة املصطلحات
املستخدمة في قواعد مجموعة تداول السعودية "تداول السعودية"  ،ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح األوراق
املالية وااللتزامات املستمرة ،أي من اآلتي:
✓ مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
✓ عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق املالية قد
ُع ّينت بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة
عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
✓ حكومة اململكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى
تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.
✓ الشركات اململوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في
ممارسة أعمال اإلدارة.
✓ الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
✓ صناديق االستثمار.
✓ األجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها
في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية.
✓ املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.
✓ أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.
✓ أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من
املعايير اآلتية:
• أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي
ً
وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا املاضية.
• أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.

ط

طريقة االكتتاب في أسهم الطرح
الحد األدنى لعدد األسهم التي
يمكن االكتتاب فيها
قيمة الحد األدنى لعدد األسهم
التي يمكن االكتتاب فيها
الحد األعلى لعدد األسهم التي
يمكن االكتتاب فيها
قيمة الحد االعلى لعدد األسهم
التي يمكن االكتتاب فيها

طريقة التخصيص ورد الفائض

فترة الطرح
األحقية في األرباح

حقوق التصويت

القيود املفروضة على األسهم
عوامل املخاطرة
األسهم التي سبق ُ
للمصدر إدراجها

• أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.
ً
• أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
ً
• أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها
ً
دوليا.
✓ أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
سيتم توفير نماذج طلبات االكتتاب أثناء فترة الطرح لدى كل من املستشار املالي ومدير االكتتاب ولدى الشركة وملزيد من
التفاصيل الرجاء مراجعة القسم رقم (" )8املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة).
عشرة ( )10أسهم.
سبعمائه وعشره ( )710ريال سعودي
سبعون ألف و أربعمائة و تسعين ( )70,490سهم.
خمسه ماليين وأربعه آالف وسبعمائه وتسعين ( )5,004,790ريال سعودي.
سيقوم مدير االكتتاب واملصدر بفتح حساب أمانة الستالم مبالغ االكتتاب ،ويجب على كل مكتتب تقديم طلب االكتتاب
وإيداع مبلغ االكتتاب في هذا الحساب .وبعد انتهاء فترة الطرح ،سيتم اإلعالن عن التخصيص بإشعار املستثمرين وذلك في
موعد أقصاه يوم األحد 1443/10/21ه (املوافق 2022/05/22م) وسيتم تخصيص األسهم املطروحة لالكتتاب وفقا ملا
يقترحه املستشار املالي بالتشاور مع املصدر ،وسيكون رد الفائض خالل يومي عمل من تاريخ التخصيص ،ولن تكون هناك
أي عموالت أو استقطاعات من الجهة املستلمة متحصالت الطرح (الرجاء مراجعة القسم رقم (" )9املعلومات املتعلقة
باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة).
من يوم األربعاء 1443/10/10ه (املوافق 2022/05/11م) ويستمر ملدة ثالثة ( )3أيام عمل وحتى يوم األحد
1443/10/14ه (املوافق 2022/05/15م).
ً
تستحق األسهم محل الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا من تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات املالية
ً
التي تليها( .فضال راجع قسم رقم (" )5سياسة توزيع األرباح" في هذه النشرة).
إن جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة ،وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية .ويعطي كل سهم
ً
(سواء العادية أو
لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين
ً
غير العادية) والتصويت فيه .كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو
عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة.
ً
يحظر على كبار املساهمين املذكور أسمائهم في الصفحة (ط) في هذه النشرة التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر ( )12شهرا
من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق املوازية ،ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول
على موافقة الهيئة املسبقة.
هنالك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في األسهم املطروحة ،وقد تمت مناقشة عوامل املخاطرة هذه في القسم رقم ()2
"عوامل املخاطرة" من هذه النشرة ،ويتوجب دراستها بعناية قبل اتخاذ القرار باالستثمار في األسهم املطروحة.
لم يسبق إدراج وتداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم ً
سواء داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها في
السوق املوازية.

ي

التواريخ املهمة وإجراءات الطرح
الجدول الزمني املتوقع للطرح
الجدول الزمني املتوقع للطرح
فترة الطرح
آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب
أخر موعد لسداد قيمة االكتتاب وفق طلبات االكتتاب
اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار املستثمرين
رد الفائض (إن وجد)
التاريخ املتوقع لبدء تداول األسهم

التاريخ
يبدأ االكتتاب في يوم األربعاء 1443/10/10ه (املوافق 2022/05/11م) ويستمر ملدة
ثالثة ( )3أيام عمل وحتى يوم األحد 1443/10/14ه (املوافق 2022/05/15م).
يوم األحد 1443/10/14ه (املوافق 2022/05/15م).
يوم األحد 1443/10/14ه (املوافق 2022/05/15م).
يوم األحد 1443/10/21ه (املوافق 2022/05/22م).
يوم الثالثاء 1443/10/23ه (املوافق 2022/05/24م).
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق املوازية بعد استيفاء جميع املتطلبات
واالنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة ،وسيتم اإلعالن عن بدء تداول
األسهم في الصحف املحلية وموقع مجموعة تداول السعودية "تداول السعودية"
www.saudiexchange.sa

تنويه :إن جميع التواريخ املذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية ،وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية في الصحف املحلية اليومية وعبر موقع
مجموعة تداول السعودية "تداول السعودية" ( )www.saudiexchange.saواملوقع اإللكتروني للشركة ( (www.fadeco.comواملوقع اإللكتروني
للمستشار املالي ومدير االكتتاب شركة يقين املالية (يقين كابيتال) ).(www.yaqeen.sa

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر الطرح في األسهم محل الطرح في السوق املوازية بحسب متطلبات قواعد طرح االوراق املالية واإللتزامات املستمرة على فئات املستثمرين املؤهلين
وفق تعريف املستثمر املؤهل في قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها وفي قائمة املصطلحات املستخدمة في قواعد
مجموعة تداول السعودية "تداول السعودية"  ،ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة ،أي من اآلتي:
 .1مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
ُ
ّ
 .2عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق املالية قد عينت بشروط تمكنه من اتخاذ
القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة
منه.
 .3حكومة اململكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز
اإليداع.
 .4الشركات اململوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.
 .5الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 .6صناديق االستثمار.
 .7األجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل االسترشادي
الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية.
 .8املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.
ي
يجوز
لهم فتح حساب استثمار في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.
 .9أي أشخاص اعتباريين آخرين
 .10أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من املعايير اآلتية:
أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات
ً
في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا املاضية.
ب) أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.
ً
د) أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
ً
صال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها ً
دوليا.
ه) أن يكون حا
 .11أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
ك

يجب على املستثمرين املؤهلين أن يقدموا طلب االكتتاب إلى مدير الطرح ،من خالل نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي سيتمكن
املستثمرون املؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح ،على أن يتم تقديم طلب االكتتاب في موعد أقصاه الساعة الخامسة ً
مساء
من تاريخ يوم اإلقفال .يجب أن يرفق بطلب االكتتاب في أسهم الطرح جميع املستندات الداعمة واملطلوبة حسب التعليمات .ويقر كل مستثمر ،من
خالل إكماله طلب االكتتاب ،بأنه استلم هذه النشرة وقرأها ،ويرغب ً
بناء على ذلك في االكتتاب في األسهم املطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.
سوف تتوفر نماذج طلبات االكتتاب للمكتتبين خالل فترة الطرح عبر نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي سيتمكن املستثمرون
ً
املؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح ،ويتعين على املكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب وتعبئة نماذج طلبات االكتتاب طبقا
للتعليمات الواردة في قسم رقم (" )9املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة .ويجب على كل مستثمر أن يوافق على كل
الفقرات الواردة في نموذج طلب االكتتاب .وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي استثمار بصورة جزئية أو كلية في حالة عدم استيفاء أي من شروط
ً
ً
ً
االكتتاب .وال يسمح بتعديل طلب االكتتاب وسحبه بعد استالمه من مدير الطرح .ويعتبر طلب االكتتاب فور تقديمه اتفاقا قانونيا ملزما بين املكتتب
ً
والشركة( .فضال راجع قسم رقم (" )9املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة).

ل

ملخص املعلومات األساسية
تنويه للمستثمرين
ً
يقــدم هــذا امللخص نبــذة موجزة عن املعلومــات الواردة في هــذه النش ـ ـ ـ ــرة؛ ونظرا ألنــه ملخص فــإنــه ال يش ـ ـ ـ ــتمــل على كــل املعلومــات التي قــد تكون مهمــة
للمســتثمرين املؤهلين ،ويجب على مســتلمي هذه النشــرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرارهم االســتثماري باالكتتاب في أســهم الطرح من عدمه ،وعلى وجه
الخص ـ ــوص ،فإنه يجب مراجعة ماورد في قس ـ ــم "إش ـ ــعار مهم" والقس ـ ـم "عوامل املخاطر" الواردين في نش ـ ــرة اإلص ـ ــدارة هذه بعناية من ِق َبل املس ـ ــتثمرين
ً
املؤهلين املحتملين قبل أن يتخذوا قرارا باالس ــتثمار في أس ــهم الطرح .وقد تم تعريف بعض املص ــطلحات والعبارات املختص ــرة الواردة في هذه النش ــرة في
القسم (" )1التعريفات واملصطلحات" وأماكن أخرى من هذه النشرة.

نبذة عن الشركة
تأس ـس ــت ش ــركة املص ــانع العربية للمأكوالت واأللبان ("الش ــركة" أو "املص ــدر" أو "فاديكو") في البداية كفرع لش ــركة خالد حس ــن عبدالكريم القحطاني
وشـركاه واملقيدة في السـجل التجاري في مدينة الخبر تحت الرقم ( )205101126وتاريخ 1406/04/03ه (املوافق 1985/12/15م) ،حيث أنها في السـابق
قد تأسـســت كفرع لشــركة أبناء حســن عبد الكريم ا لقحطاني للتجارة واملقاوالت التي تأسـســت في البداية كمؤسـســة فردية باســم "مؤسـســة حســن عبد
الكريم القحطــاني التجــاريــة" واملس ـ ـ ـ ــجلــة بــالس ـ ـ ـ ـجــل التجــاري بمــدينــة الخبر بــالرقم ( )2051001358وتــاريخ 1387/09/22ه (املوافق 1967/12/24م)
ونش ــاطها ص ــيانة وتش ــغيل آبار الزيت وكان لها س ــتة فروع .توفي ص ــاحب املؤس ـس ــة الش ــيخ حس ــن عبد الكريم القحطاني وانحص ــر ارثه في زوجته وابنائه
بموجب ص ــك حص ــر اإلرث رقم  2/67وتاريخ 1406/02/20ه (املوافق 1985/11/04م) وعددهم أربعة عش ــر ( )14وريث ،وقد قرر الورثة انش ــاء ش ــركة
توصـية بسـيطة فيما بينهم باسـم"شـركة عبد الكريم حسـن عبد الكر يم القحطاني" وسـمتها التجارية "شـركة أبناء حسـن عبد الكريم القحطاني للتجارة
واملق ــاوالت" وذل ــك بغرض اس ـ ـ ـ ــتمرار مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــات وال ــدهم التي آل ــت إليهم عن طريق اإلرث ووفق ــا لنظ ــام الش ـ ـ ـ ــركــات .بت ــاريخ 1406/04/02ه (املوافق
1985/12/14م) تم إثبات عقد تأسـيس شـركة توصـية بسـيطة باسـم " شـركة عبدالكريم حسـن القحطاني وشـركاه" لدى كتابة عدل الخبر برقم (.)461
وقد تم قيد الش ــركة باس ــم الش ــريك املتض ــامن الس ــيد /عبد الكريم حس ــن القحطاني وبرأس مال قدره تس ــعة ماليين وأربعمائة ألف ( )9,400,000ريال
س ـ ــعودي .بعد تاريخ تأس ـ ــيس الش ـ ــركة أعاله (1406/04/02ه املوافق 1985/12/14م) تم إدخال بعض التعديالت على عقد التأس ـ ــيس بموجب مالحق
التع ــدي ــل املثبت ــة ل ــدى كــات ــب الع ــدل برقم ( )80وت ــاريخ 1409/05/12ه (املوافق 1988/12/22م) وامللحق املثب ــت برقم ( )232وت ــاريخ 1409/12/29ه
(املوافق 1989/08/01م) ،بتاريخ 1410/04/13ه (املوافق 1989/11/12م) تم تعديل اس ـ ـ ــم الش ـ ـ ــركة الى "ش ـ ـ ــركة خالد حس ـ ـ ــن عبد الكريم القحطاني
وش ــركاه" ليكون باس ــم الش ــريك املتض ــامن الس ــيد  /خالد حس ــن عبد الكريم القحطاني وذلك بعد وفاة وخروج الش ــريك املتض ــامن الس ــيد /عبد الكريم
حسـ ـ ــن القحطاني .بتاريخ 1412/06/17ه (املوافق 1991/12/24م) توفيت الشـ ـ ــريك املوصـ ـ ـ ي السـ ـ ــيدة /حصـ ـ ــة عمر عايض القحطاني وانحصـ ـ ــر ارثها
بوالدها الس ـ ــيد /عمر عايض آل مس ـ ــعود القحطاني وابنائها خالد وش ـ ــيخة وجميلة ووض ـ ــحه وفرجة وبينة وزكية وهند وأس ـ ــماء أبناء حس ـ ــن عبد الكريم
القحطاني الش ــركاء بالش ــركة وذلك بموجب ص ــك حص ــر اإلرث الش ــرعي رقم ( )3/152وتاريخ 1412/07/01ه (املوافق 1992/01/06م) ،وقد تنازل والد
املتوفاة عن حص ـ ــته في امليراث لص ـ ــالح باقي الورثة كل حس ـ ــب نص ـ ــيبه الش ـ ــرعي بامليراث وفق ص ـ ــك التنازل الص ـ ــادر عن املحكمة الش ـ ــرعية رقم ()2/158
ً
وتاريخ 1412/06/23ه (املوافق 1992/07/24م)؛ وعليه أصبح الشركاء في الشركة إثنا عشر ( )12شريكا وذلك بموجب قرار الشركاء املثبت لدى كاتب
عـ ــدل الخبر األولى برقم ( )238جلـ ــد ( )12وتـ ــاريخ 1413/07/26ه (املوافق 1993/01/19م) .بتـ ــاريخ 1418/05/20ه (املوافق 1997/09/23م) وافق
الش ــركاء على تعديل اس ــم الش ــركة ليص ــبح بعد التعديل "ش ــركة خالد حس ــن القحطاني وش ــركاه" وذلك بموجب قرار الش ــركاء املثبت لدى وزارة التجارة
فرع املنطقة الشـ ـ ـ ــرقية برقم ( )799وتاريخ 1418/05/20ه (املوافق 1997/09/23م) .بتاريخ 1418/10/28ه (املوافق 1998/02/25م) وافق الشـ ـ ـ ــركاء
"ش ــركة خالد حس ــن القحطاني وش ــركاه" على تحويل فرع ش ــركة املص ــانع العربية للمأكوالت واأللبان (فاديكو) إلى ش ــركة ذات مس ــؤولية محدودة بما لها
ً
من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة؛ على أن تكون قيمة موجودات الشـركة الجديدة أربعة عشـر مليونا وثالثون ألف ( )14,030,000ريال سـعودي
وذلك بموجب عقد التأس ـ ـ ـ ــيس املوثق لدى كتابة العدل األولى برقم ( )4/20/6ص ـ ـ ـ ــحيفة ( 12و  13و  )14لعام 1418ه وتاريخ 1418/10/28ه (املوافق
1998/02/25م) حيث تم قيد الفرع في الس ــجل التجاري بمدينة الدمام بتاريخ 1406/05/05ه (املوافق 1986/01/16م) تحت االس ــم التجاري فاديكو
ً
لألغذية ،وبتاريخ 1418/07/19ه (املوافق 1997/11/20م) صـ ـ ـ ــدر خطاب من وزارة الصـ ـ ـ ــناعة والكهرباء (وزارة الصـ ـ ـ ــناعة والثروة املعدنيةحاليا) برقم
( )19/15180بتعديل االس ــم التجاري من "ش ــركة فاديكو لألغذية" إلى "ش ــركة املص ــانع العربية املأكوالت واأللبان (فاديكو)" وعليه فقد قرر الش ــركاء في
"شــركة خالد حســن القحطاني وشــركاه" بتحويل فرع الشــركة املذكور الى شــركة ذات مســؤولية محدودة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله
على أن تكون قيمة موجودات الشـ ـ ـ ــركة الجديدة أربعة عشـ ـ ـ ــر مليون وثالثون ألف ( )14,030,000ريال سـ ـ ـ ــعودي وذلك هو رأس مال الشـ ـ ـ ــركة الجديد
العيني بموج ــب عق ــد الت ــأس ـ ـ ـ ــيس املوثق ل ــدى كت ــاب ــة الع ــدل األولى ب ــال ــدم ــام برقم ( )4/20/6وت ــاريخ 1418/10/28ه (املوافق 1998/2/25م) .بت ــاريخ
1431/03/29ه (املوافق 2010/03/15م) قرر جميع الش ـ ــركاء التنازل عن جميع حص ـ ـص ـ ــهم إلى ش ـ ــركاء بموجب قرار الش ـ ــركاء املوثق لدى كاتب العدل
م

بالعدد ( )58الص ــحيفة ( )60من املجلد ( )40لعام 1431ه .بتاريخ 1436/03/08ه (املوافق 2014/12/30م) قرر الش ــركاء إص ــدار عقد تأس ــيس معدل
يحــل محــل العقــد السـ ـ ـ ـ ــابق وإلغــاء جميع القرارات امللحقــة بــالعقــد السـ ـ ـ ـ ــابق وذلــك بموجــب عقــد التــأس ـ ـ ـ ــيس املعــدل واملوثق لــدى ـكـاتــب العــدل بــالرقم
( .)36362821بتاريخ1441/12/28ه (املوافق 2020/08/18م) قرر الش ــركاء تعديل مقدمة عقد التأس ــيس الخاص ــة بأس ــماء الش ــركاء وذلك بعدما قام
الشـ ـ ــريك الثاني بتغيير اسـ ـ ــمه التجاري من )شـ ـ ــركة هاكا للتجارة إلى شـ ـ ــركة هاكا لالسـ ـ ــتثمارحيث تم عكس االسـ ـ ــم الجديد للشـ ـ ــريك على عقد تأسـ ـ ــيس
الش ـ ـ ــركة ،وذلك بموجب عقد معدل والذي تم إثباته لدى كاتب بالرقم( .)412273205بتاريخ 1442/01/15ه (املوافق 2020/09/03م) قرر الش ـ ـ ــركاء
تحويل الش ـ ـ ــركة من ش ـ ـ ــركة ذات مس ـ ـ ــؤولية محدودة إلى ش ـ ـ ــركة مس ـ ـ ــاهمة مقفلة برأس مال يبلغ أربعة عش ـ ـ ــر مليون وثالثون ألف ( )14,030,000ريال
س ـ ـ ــعودي مقس ـ ـ ــم إلى مليون وأربعمائة وثالثة ( )1,403,000س ـ ـ ــهم ،قيمة كل س ـ ـ ــهم منها عش ـ ـ ــرة ( )10رياالت س ـ ـ ــعودية وجميعها أس ـ ـ ــهم عادية مدفوعة
بالكامل ،وتم قيد الشـ ـ ـ ــركة بسـ ـ ـ ــجل الشـ ـ ـ ــركات املسـ ـ ـ ــاهمة بموجب القرار الوزاري رقم ( )407وتاريخ 1442/01/19ه (املوافق 2020/09/07م) والقرار
الوزاري رقم ( )5وتاريخ 1442/01/29ه (املوافق 2020/09/13م) .وبتاريخ 1442/02/21ه (املوافق 2020/10/08م) وافقت الجمعية العامة على زيادة
رأس املال إلى أربعة عشـر مليون ومائة ألف ( )14,100,000ريال سـعودي ،مقسـم إلى مليون وأربعمائة وعشـرة ألف ( )1,410,000سـهم عادي  ،قيمة كل
سـهم منها عشـرة ( )10رياالت سـعودية .وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة سـبعون ألف ( )70,000ريال سـعودي عن طريق إصـدار عدد سـبعة آالف ()7000
سهم جديد.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعة عشرة مليون ومائة ألف ( )14,100,000ريال سعودي ،مقسم إلى مليون وأربعمائة وعشرة ألف ( )1,410,000سهم
ً
عادي مدفوعة القيمة بالكامل ،قيمة كل سهم منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،وجميع أسهم الشركة أسهما عادية من فئة واحدة ،وال يعطى أي مساهم
ً
أي حقوق تفضيلية ،ويحق لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت فيها .تستحق األسهم محل الطرح
ً
ً
حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا من تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات املالية التي تليها( .فضال راجع قسم رقم (" )5سياسة توزيع األرباح"
في هذه النشرة).
وكما في تاريخ هذه النشرة ،فإن املساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون ( (%5أو أكثر من رأس مالها هم :شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد
الكريم القحطاني بنسبة ملكية ( )%89.55من أسهم الشركة قبل الطرح وشركة هاكا لالستثمار بنسبة ملكية ( )%9.950من أسهم الشركة قبل الطرح.

ن

هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح
ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح:
هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح

نسبة امللكية املباشرة
قبل الطرح
االسم

م

شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم
القحطاني
شركة هاكا لالستثمار
خالد حسن عبدالكريم القحطاني
عبداملحسن حسن عبد الكريم القحطاني
محمد سالم عبدهللا الرسام
سلمان محمد ناصر األسمري
محمد خالد حسن عبدالكريم القحطاني
نورا خالد حسن عبدالكريم القحطاني
عبداملحسن خالد حسن عبدالكريم القحطاني
دينا راشد محمد الدوسري
صيته محمد مبارك العجمي
حسن عبد املحسن حسن القحطاني
محمد عبد املحسن حسن القحطاني
تركي محمد أحمد البيز
مؤيد محفوظ علي الشايب
الجمهور ( 82مساهم ينطبق عليهم تعريف الجمهور)
اإلجمالي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

عدد
األسهم

القيمة االسمية
(ريال
السعودي)

النسبة

عدد
األسهم

بعد الطرح
القيمة
االسمية
(ريال
السعودي)

النسبة

1,262,700

12,627,000

%89.55

1,010,160

10,101,600

%71.643

140,300
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
55
30
6,090
1,410,000

1,403,000
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
550
300
60,900

%9.950
%0.005
%0.005
%0.005
%0.005
%0.005
%0.005
%0.005
%0.005
%0.005
%0.005
%0.005
%0.005
%0.004
%0.432

112,240
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
44
24
4,872

1,122,400
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
440
240
48,720

%7.960
%0.004
%0.004
%0.004
%0.004
%0.004
%0.004
%0.004
%0.004
%0.004
%0.004
%0.004
%0.003
%0.002
%0.346

14,100,000

%100

1,128,000

11,280,000

%80

املصدر :الشركة

نسبة امللكية غيراملباشرة
م

1
2
3
4

االسم

خالد حسن عبدالكريم القحطاني
عبداملحسن حسن عبد الكريم القحطاني
محمد سالم عبدهللا الرسام
شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم
القحطاني
اإلجمالي

املصدر :الشركة

س

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد
األسهم

القيمة االسمية
(ريال السعودي)

النسبة

عدد
األسهم

القيمة االسمية
(ريال السعودي)

النسبة

235,742
194,458
25,408

2,357,420
1,944,580
254,080

%16.719
%13.791
%1.802

188,594
155,566
20,326

1,885,940
1,555,660
203,260

%13.375
%11.033
%1.442

126,270

1,262,700

%8.96

101,016

1,010,160

%7.16

581,878

5,818,780

%41.27

465,502

4,655,020

%33.01

أنشطة الشركة الرئيسية
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ( )2050033520وتاريخ 1418/11/25ه (املوافق 1998/03/24م) ،والترخيص الصناعي الوطني
ً
الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة املعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية سابقا) برقم قرار ( )411102102677والذي ينتهي بتاريخ
1444/06/17ه (املوافق 2023/01/01م).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في صناعة املثلجات (البوظة أو األيسكريم).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساس ي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
•

التجارة.

•

التشييد والبناء.

•

الزراعة والصيد.

•

املناجم والبترول وفروعهما.

•

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.

•

الكهرباء والغاز واملاء وفروعه.

•

النقل والتخزين والتبريد.

•

خدمات املال واألعمال والخدمات األخرى.

•

خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.

•

الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم واألنشطة العقارية.

•

تقنية املعلومات.

•

األمن والسالمة.

تمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من جهة االختصاص إن وجدت .ويتمثل نشاط الشركة الحالي في
صناعة املثلجات (البوظة أو األيسكريم).

ع

رسالة املصدرواستراتيجيته العامة
أ.

رؤية الشركة

الجودة هي أولى أولويات شركة فاديكو وبرؤيتها الواضحة املبسطة تصمم على الظهور كشركة رائدة ليس فقط في اململكة وإنما في جميع دول الخليج
العربي ،وستواصل التوسع في مرافق اإلنتاج وزيادة شبكة التوزيع.

ب .رسالة الشركة
تلتزم شركة فاديكو بتخطيط وتطوير وتصنيع وتسويق منتجات اآليس كريم املبتكرة وعالية الجودة لتضع نفسها في السوق املحلية ودول مجلس التعاون
الخليجي التنافسية .يتم بيعها للعمالء الصغار واملتوسطين والكبار ،حيث ان منتجاتنا تتميز عن منافسيها بجودتها.

ج .استراتيجية الشركة
•

زيادة تسويق املنتجات من خالل زيادة أعداد املوزعين والعمالء.

•

توسيع الروابط مع العمالء الرئيسيين.

•

الترويج الفعال والتغطية اإلعالمية.
توسيع سوق التصدير من خالل املوزعين في دول الخليج العربية.

•

تقسيم املناطق حسب املنتجات.

•

نواحي القوة وامليزات التنافسية للشركة
•

فريق عمل تم اختياره بعناية.
قوى عاملة مؤهلة.

•

منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية.

•

شبكة توزيع تشمل مناطق متعددة في اململكة العربية السعودية.

•

آالت ومعدات من صناعة أوروبية لضمان جودة اإلنتاج.

•

ف

ملخص املعلومات املالية
إن ملخص املعلومات املالية الوارد أدناه مبني على القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2020م (التي تتضمن أرقام املقارنة
للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م) ،والقوائم املالية األولية املفحوصة لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م (التي تتضمن أرقام
املقارنة لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2020م) واإليضاحات املرفقة بها.
السنة املالية املنتهية في
 31ديسمبر 2019م
)مراجعة(

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

فترة التسعة أشهر املنتهية
في  30سبتمبر 2020م
(املفحوصة)

فترة التسعة أشهر املنتهية
في  30سبتمبر 2021م
(املفحوصة)

اإليرادات من العقود مع العمالء

50,528,143

53,444,820

44,670,009

43,767,668

تكلفة املبيعات

)(27,585,310

)(28,431,457

)(24,581,924

)(24,085,297

إجمالي الربح

22,942,833

25,013,363

20,088,085

19,682,371

الربح التشغيلي

9,041,499

9,845,134

8,644,225

7,158,632

الربح قبل الزكاة

9,390,525

10,021,159

8,666,350

7,224,905

ربح السنه/الفترة

8,354,489

9,381,159

8,026,350

6,763,742

مجموع الدخل الشامل للسنه/للفترة

8,319,360

9,336,429

8,026,350

6,763,742

قائمة الدخل
(ريال سعودي)

املصدر :القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2020م ،والقوائم املالية األولية املفحوصة لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م.

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر 2019م
)مراجعة(

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر 2020م
(مراجعة)

فترة التسعة أشهر املنتهية في 30
سبتمبر 2021م
(املفحوصة)

مجموع األصول املتداولة

25,370,460

24,373,966

26,995,613

مجموع األصول غير املتداولة

15,739,548

19,487,701

22,633,662

مجموع األصول

41,110,008

43,861,667

49,629,275

مجموع االلتزامات املتداولة

9,358,407

9,993,963

11,090,965

مجموع االلتزامات غير املتداولة

6,710,566

6,320,240

8,727,104

مجموع االلتزامات

16,068,973

16,314,203

19,818,069

مجموع حقوق امللكية

25,041,035

27,547,464

29,811,206

مجموع االلتزامات وحقوق امللكية

41,110,008

43,861,667

49,629,275

قائمة املركز املالي
(ريال سعودي)

املصدر :القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2020م ،والقوائم املالية األولية املفحوصة لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م.

ص

التدفقات النقدية
(ريال سعودي)
صافي التدفقات النقدية الناتجة من
األنشطة التشغيلية
صافي التدفقات النقدية (املستخدمة
في)  /األنشطة االستثمارية
صافي التدفقات النقدية (املستخدمة
في)  /األنشطة التمويلية

السنة املالية املنتهية في
 31ديسمبر 2019م
)مراجعة(

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

فترة التسعة أشهر املنتهية
في  30سبتمبر 2020م
(املفحوصة)

فترة التسعة أشهر املنتهية
في  30سبتمبر 2021م
(املفحوصة)

10,418,844

9,933,002

9,983,575

6,401,111

)(1,991,144

)(6,401,589

)(2,363,011

)(6,793,864

)(5,134,483

)(6,924,506

)(6,900,000

)(6,711,415

املصدر :القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2020م ،والقوائم املالية األولية املفحوصة لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م.

وحدة
املؤشر

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر 2019م

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر 2020م

فترة التسعة أشهر املنتهية
في  30سبتمبر 2020م

فترة التسعة أشهر املنتهية
في  30سبتمبر 2021م

%

%1.9

%5.8

الينطبق

()%2.0

%

%34.8

%12.3

الينطبق

()%15.7

%

%45.4

%46.8

%45.0

%45.0

%

%16.5

%17.6

%18.0

%15.5

مرة

 2.7مرة

 2.4مرة

الينطبق

 2.4مرة

مرة

 2.6مرة

 2.7مرة

الينطبق

 2.5مرة

العائد على األصول

%

%20.3

%21.4

الينطبق

%13.6

اإليرادات من العقود مع
العمالء /إجمالي األصول

%

%122.9

%121.8

الينطبق

%88.2

نسبة الديون/حقوق امللكية

%

%11.6

%10.5

الينطبق

-

نسبة الديون/إجمالي األصول

%

%7.1

%6.6

الينطبق

-

العائد على حقوق امللكية

%

%33.4

%34.1

الينطبق

%22.7

مؤشرات األداء الرئيسية
معدل النمو في اإليرادات من
العقود مع العمالء
معدل النمو في صافي الربح
للسنه/للفترة
هامش إجمالي الربح
هامش صافي الربح
للسنه/للفترة
نسبة التداول (مرة)
إجمالي األصول  /إجمالي
االلتزامات (مرة)

املصدر :معلومات اإلدارة

ق

ملخص عوامل املخاطرة
يتعين على كل من يرغب في االستثمار في أسهم الطرح دراسة كافة املعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل املخاطرة املبينة أدناه قبل
ً
اتخاذ قرار االستثمار ،علما بأن املخاطر املوضحة أدناه قد ال تشمل جميع املخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة بل إنه من املمكن وجود عوامل
إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير على عملياتها.

أ.

املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
▪

املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة

▪

املخاطر املتعلقة بالذمم املدينة

▪

املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات

▪

املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية

▪

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

▪

املخاطر املتعلقة بمتطلبات السعودة

▪

املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية

▪

املخاطر املتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على املوظفين غير السعوديين

▪

املخاطر املتعلقة بالتشغيل والتوقف الدوري و والتوقف غير املتوقع لألعمال

▪

املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء

▪

املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية

▪

مخاطر تركز العمالء

▪

املخاطر املتعلقة بتركز اإليرادات

▪

املخاطر املتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية

▪

املخاطر املتعلقة بكفاية التغطية التأمينية

▪

املخاطر املتعلقة بوجود مصنع الشركة على أرض مستأجرة

▪

املخاطر املتعلقة بعدم قدرة الشركة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقبال

▪

املخاطر املتعلقة بإدارة رأس املال العامل

▪

املخاطر املتعلقة بإدارة املخزون

▪

املخاطر املرتبطة بشغور منصب مدير إدارة املراجعة الداخلية

▪

املخاطر املتعلقة بحداثة التحول إلى شركة مساهمة وعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات املساهمة املدرجة
ّ
املخاطر املتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات

▪

املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحة التنفيذية

▪

املخاطر املتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات

▪

مخاطر تركز موردي املواد األولية للشركة

▪

املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير السعوديين

▪

املخاطر املتعلقة بالعقود مع الغير

▪

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

▪

▪

كورونا (كوفيد)19-
▪

املخاطر املتعلقة بالعيوب التصنيعية

▪

املخاطر املتعلقة باملعدات وآلية االستخدام

▪

املخاطر املتعلقة بالنقل

▪

املخاطر املتعلقة بموسمية املبيعات

ر

▪

املخاطر املتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة

▪

املخاطر املتعلقة بمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق بمنتجات الشركة وفحصها وحمالت التفتيش

▪

املخاطر املتعلقة باتفاقيات التمويل

▪

املخاطر املتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة

▪

املخاطر املتعلقة بالتغيرات في املعايير املحاسبية الهامة واملعايير الجديدة

▪

املخاطر املتعلقة بعدم التزام الشركة بمتطلبات نظام العمل

▪

املخاطر املتعلقة بالذمم الدائنة

▪

املخاطر املتعلقة بانتهاء صالحية املنتجات

▪

املتعلقة باالنخفاض في معدل إنفاق املستهلك النهائي

▪

املخاطر املتعلقة بإدخال منتجات جديدة

ب .املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة
▪

املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة

▪

املخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السياس ي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط

▪

املخاطر املتعلقة بنظام الشركات

▪

املخاطر املرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات

▪

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

▪

املخاطر املتعلقة بسحب الترخيص الصناعي

▪

املخاطر املتعلقة بالبيئة التنافسية

▪

املخاطر املتعلقة بضريبة القيمة املضافة

▪

املخاطر املتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة

▪

املخاطر املتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والخدمات ذات الصلة

▪

املخاطر املتعلقة بوقف الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية

ج .املخاطر املتعلقة باألسهم املطروحة

ش

▪

املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهم

▪

املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية

▪

املخاطر املتعلقة بطرح أسهم إضافية لزيادة رأس املال

▪

املخاطر املتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم

▪

املخاطر املرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين

▪

املخاطر املرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة

▪

املخاطر املرتبطة بسيولة أسهم الطرح

▪

املخاطر املرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق املوازية بعد عملية الطرح

▪

املخاطر املتعلقة بعدم تحقيق متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية

▪

مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق املوازية
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ذ

التعريفات واملصطلحات

1

يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات املستخدمة في نشرة االصدار:
املصطلح أو االختصار املعرف
ُ
الشركة  /املصدر

شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان "فاديكو" – شركة مساهمة مقفلة.

اإلدارة أو اإلدارة العليا

إدارة شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان "فاديكو".

النظام األساس ي

النظام األساس ي للشركة.

املحاسب القانوني

شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون.
ً
وزارة التجارة (وزارة التجارة واالستثمار سابقا) باململكة العربية السعودية.

وزارة التجارة
وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
وزارة الصناعة والثروة املعدنية

التعريف

ً
وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية (وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية سابقا) باململكة العربية السعودية.
ً
وزارة الصناعة والثروة املعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية سابقا) باململكة العربية السعودية.

الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة باململكة العربية السعودية.

الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية باململكة العربية السعودية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء في اململكة العربية السعودية.

الطرح

الطرح األولي ملائتين واثنين وثمانين ألف ( )282,000سهم عادي تمثل نسبة ( )%20من إجمالي رأس مال الشركة.

أسهم الطرح

مائتين واثنين وثمانين ألف ( )282,000سهم عادي من أسهم الشركة.

أسهم املساهمين قبل الطرح

 %100من مجموع أسهم رأس مال الشركة والتي تبلغ مليون وأربعمائة وعشرة ألف ( )1,410,000سهم عادي.

فترة الطرح

الفترة التي تبدأ من يوم األربعاء 1443/10/10ه (املوافق 2022/05/11م) ويستمر ملدة ثالثة ( )3أيام عمل وحتى يوم األحد
1443/10/14ه (املوافق 2022/05/15م).

تاريخ اإلقفال

هو تاريخ نهاية فترة الطرح في يوم األحد 1443/10/14ه (املوافق 2022/05/15م).

تسجيل األسهم

تقديم طلب للهيئة لتسجيل أسهم الشركة لغرض طرح اسهم الشركة ومن ثم اإلدراج في السوق املوازية.

سعر الطرح

( )71واحد وسبعين ريال سعودي لكل سهم.

السهم

سهم عادي بقيمة اسمية ( )10رياالت سعودية.

القيمة االسمية

 10رياالت سعودية للسهم الواحد.

الشخص

الشخص الطبيعي أو االعتباري.

املكتتب

كل مســاهم مؤهــل يكتتــب أو يقــدم طلبــا لالكتتاب فــي أسهم الشركة وفقـا لقواعـد طـرح األوراق املاليـة وااللتزامات املســتمرة
وقواعــد اإلدراج ولشروط أحــكام االكتتاب.

املساهمون الكبار

مساهمو الشركة الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة والواردة أسمائهم في صفحة (ز) من هذه النشرة.

املساهمون البائعون

املساهمون املبين أسمائهم في الصفحة (ك) والجدول رقم ( )17في هذه النشرة (هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح).

متحصالت الطرح

القيمة اإلجمالية لألسهم املكتتب بها.

صافي متحصالت الطرح

صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح.

نموذج طلب االكتتاب

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على املستثمرين تعبئته وتقديمه ملدير االكتتاب عند الرغبة في االكتتاب.

حساب االكتتاب

حسـاب لـدى بنـك تجـاري مرخـص لـه العمـل فـي اململكـة إليـداع متحص ـالت الطــرح فيــه ،وبعــد انتهــاء عمليــة الطــرح فيــه يتــم
تحويلهـا إلـى حسـاب الشـركة أو حسـابات املسـاهمين البائعيـن.

السنة املالية

السنة املنتهية بتاريخ  31ديسمبر من كل سنة ميالدية.

السعودة

لوائح العمل في اململكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في اململكة توظيف نسبة معينة من السعوديين.

يوم عمل

أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في اململكة العربية السعودية أو أي يوم تغلق فيه
املؤسسات املصرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى وتعديالته.
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نظام العمل
نظام الشركات
نظام السوق املالية

القوائم املالية

نظام العمل السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م 51/وتاريخ 1426/08/23هـ( .املوافق 2005/09/27م) وتعديالته.
نظام الشركات في اململكة العربية السعودية ،الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم (م )3/بتاريخ 1437/01/28ه (املوافق
2015/11/10م) والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1437/07/25ه(املوافق 2016/05/02م) واملعدل باملرسوم امللكي رقم
(م )79/وتاريخ 1439/07/25ه (املوافق 2018/04/11م).
نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق 2003/07/31م) ،وما يطرأ عليه من
تعديالت.
القوائم املالية املراجعة للشركة عن السنة املالية املنتهية بتاريخ  31ديسمبر من عام 2020م(،التي تتضمن أرقام املقارنة عن
السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م) .والقوائم املالية األولية املفحوصة لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر
ً
2021م واإليضاحات املرفقة بها ،والتي تم إعدادها وفقا ملعايير املحاسبة الدولية املعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين
واملحاسبين (.)IFRS

هـ

التقويم الهجري.

م

التقويم امليالدي.

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات
املستمرة

قواعد اإلدراج

نشرة اإلصدار  /النشرة

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 2017-123-3
وتاريخ 1439 /4/9هـ (املوافق 2017/12/27م) ً
بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30 /وتاريخ
 1424/6/2هـ،واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 2021-07-1وتاريخ 1442/06/01ه (املوافق 2021/01/14م).
قواعد اإلدراج الصادرة عن مجموعة تداول السعودية (تداول السعودية) واملوافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم
 2017-123-3وتاريخ 1439/04/09هـ (املوافق 2017/12/27م) ،واملعدلة بموجب قراره رقم) (2019-104-1بتاريخ
1441/02/01ه (املوافق 2019/09/30م) ،واملعدلة بموجب قراره رقم ( )2021-22-1بتاريخ 1442/07/12ه (املوافق
2021/02/24م).
نشرة اإلصدار هذه ،وهي الوثيقة املطلوبة لتسجيل األسهم لدى الهيئة لغرض اإلدراج في السوق املوازية ،وذلك بموجب قواعد
طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.

املستشارون

مستشارو الشركة املوضحة أسمائهم على الصفحة (و).

املستشار املالي

شركة يقين املالية (يقين كابيتال).

مدير االكتتاب

شركة يقين املالية (يقين كابيتال).

املجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة.

هيئة السوق املالية أو الهيئة

هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.

السوق املالية السعودية أو السوق املالية
أو سوق األسهم أو السوق أو تداول

السوق املالية السعودية لتداول األسهم.

السوق املوازية

ُ
السوق التي تتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب "قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة" و
"قواعد اإلدراج".

تداول

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

الجمعية العامة
الجمعية العامة العادية
الجمعية العامة غير العادية
الحكومة

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.
الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.
الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة.
حكومة اململكة العربية السعودية.
املستثمرون املؤهلون هم أي من األشخاص املذكورين أدناه:
✓ مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
✓ عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق املالية قد ُع ّينت
بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل
ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
✓ حكومة اململكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف
بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.
✓ الشركات اململوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة
أعمال اإلدارة.
✓ الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

فئات املستثمرون املؤهلون
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✓
✓
✓
✓
✓

صناديق االستثمار.
األجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في
الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية.
املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.
أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من
املعايير اآلتية:
• أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال
ً
تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا املاضية.
• أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.

• أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.
ً
• أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
ً
حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها ً
• أن يكون
دوليا.
✓ أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

الجمهور

تعنى في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة األشخاص غير املذكورين أدناه:
ُ
 )1تابعي املصدر.
ُ
 )2املساهمين الكبار في املصدر.
ُ
 )3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.
ُ
 )4أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي املصدر.
ُ
 )5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى املساهمين الكبار في املصدر.
 )6أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.
 )7أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص املشار إليهم في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.
َ
 )8األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين ( )%5أو أكثر من فئة األسهم املراد إدراجها.

املساهم أو املساهمون
املستثمر
اململكة

ً
يحظر على كبار املساهمين املذكورين في الصفحة (ح) في هذه النشرة التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر ( )12شهرا من تاريخ
بدء تداول أسهم الشركة في السوق املوازية ،ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة
الهيئة املسبقة.
حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من الزمن.
كل شخص يستثمر في أسهم الطرح بعد إدراجها في السوق املوازية.
اململكة العربية السعودية.

عوامل املخاطرة

هي مجموعة املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم الطرح في السوق املوازية.

فترة الحظر

املعايير املحاسبية الدولية إلعداد التقارير
املالية ()IFRS

السنة املالية  /السنوات املالية

مجموعة املعايير املحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية.
).(International Financial Reporting Standards
وهي املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين ،والتي تضم املعايير الدولية باإلضافة
إلى املتطلبات واإلفصاحات اإلضافية املطلوبة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وغيرها من املعايير والتصريحات التي
أقرتها الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين ،والتي تشمل املعايير واإلصدارات الفنية املتعلقة باملسائل التي التغطيها املعايير
الدولية ،مثل مسألة الزكاة.
هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشاط املنشأة واملحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس أو النظام األساس ي للشركة املعنية.
ً
علما بأن السنة املالية للشركة تنتهي في  31ديسمبر من كل عام.

الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين
)(SOCPA

الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين في اململكة العربية السعودية.

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  2017-16-8بتاريخ 1438/05/16هـ (املوافق
2017/02/13م) ،واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2021-07-1وتاريخ 2144/06/01هـ (املوافق
2021/01/14م).
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نطاقات

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الريال
الدوالر
رؤية 2030

ضريبة القيمة املضافة ()VAT

الوباء أو جائحة فيروس كورونا
"كوفيد "19 -

تم اعتماد برنامج السعودة (نطاقات) بموجب قرار وزير العمل رقم  4040بتاريخ 1432/10/12هـ (املوافق 2011/09/10م)
القائم على قرار مجلس الوزراء رقم  50بتاريخ 1415/05/12هـ (املوافق 1994/10/27م) ،وقد أطلقت وزارة املوارد البشرية
والتنمية االجتماعية باململكة برنامج (نطاقات) لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف املواطنين السعوديين ،ويقيم
هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على أساس نطاقات محددة ،وهي البالتيني واألخضر واألحمر.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في اململكة العربية السعودية ،وهي الهيئة املعنية بالقيام بأعمال جباية الزكاة ،وتحصيل
الضرائب والجمارك.
ريال سعودي – العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.
الدوالر األمريكي – العملة الرسمية للواليات املتحدة األمريكية.
البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات وتنويع االقتصاد
السعودي وتطوير الخدمات العامة.
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02ه (املوافق 2017/01/30م)املوافقة على االتفاقية املوحدة لضريبة القيمة املضافة
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من  1يناير 2018م ،كضريبة جديدة تضاف ملنظومة
الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في اململكة ،وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
ً
ابتداء من
مقدار هذه الضريبة ( ،)%5وقد قررت حكومة اململكة زيادة نسبة ضريبة القيمة املضافة من  %5إلى  %15وذلك
شهر يوليو 2020م ،وقد تم استثناء عدد من املنتجات منها (األغذية األساسية والخدمات املتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم).
ً
هو مرض فيروس ي ُمعدي ُ
يعرف باسم (فيروس كورونا واختصارا "كوفيد  ،"19 -حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم ومن
ضمنها اململكة العربية السعودية وذلك في مطلع العام 2020م ،وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العاملية بأنه وباء عاملي.

مسحوق مصل الحليب

يتكون بشكل أساس ي من البروتين ويستخرج من الحليب.

الدهون النباتية

زيوت مستخرجة.

املواد امللونة

ألوان صناعية تستخدم إلعطاء اللون لآليسكريم.

مخاريط البسكويت

عبوة البسكويت التي يتم تعبئتها باآليسكريم.
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عوامل املخاطرة

2

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

2.1
2.1.1

املخاطراملتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة

2.1.2

املخاطراملتعلقة بالذمم املدينة

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

بلغ صافي الذمم املدينة للشركة كما في  31ديسمبر 2019م مبلغ ( )1.3مليون ريال سعودي ويمثل صافي الذمم املدينة ( )%2.5من إجمالي مبيعات
الشركة و ( )%3.1من إجمالي األصول .كما بلغ صافي الذمم املدينة للشركة كما في  31ديسمبر 2020م مبلغ ( )1.7مليون ريال سعودي وتمثل صافي الذمم
املدينة ( )%3.3من إجمالي مبيعات الشركة و ( )%4.0من إجمالي األصول ،وبلغ صافي الذمم املدينة للشركة للفترة املنتهية في  30سبتمبر 2021م مبلغ
( )6.1مليون ريال سعودي ،و تمثل صافي الذمم املدينة ( )%13.87من إجمالي مبيعات الشركة و ( )%12.23من إجمالي األصول.
ويمثل مخصص خسائر االئتمان املتوقعة ( )2.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و ( )2.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م،
و ( )2.1مليون ريال سعودي للفترة املنتهية في  30سبتمبر 2021م .إن الذمم املدينة غير مضمونة وال تحمل فوائد وتستحق بشكل عام خالل فترة  30إلى
 180يوم.
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يوضح الجدول التالي تحليل متعلق بأعمار الذمم املدينة التجارية كما في  31ديسمبر 2019م وكمافي  31ديسمبر 2020م ،وللفترة املنتهية في  30سبتمبر
2021م:
الجدول رقم ( :)1جدول أعمار الذمم املدينة

 31ديسمبر 2019م
جدول أعمار الديون

القيمة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

()%

(ريال سعودي)

()%

لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تهبط قيمتها

117,480

%9.23

120,059

%6.85

1,979,644

%32.61

من  1يوم إلى  90يوم

1,155,291

90.77%

1,364,724

%77.83

2,198,623

%36.22

من  91يوم إلى  180يوم

-

-

268,658

%15.32

1,540,146

%25.37

أكثر من  180يوم

-

-

-

-

352,122

%5.80

(ريال
سعودي)

صافي الذمم املدينة

1,272,771

مخصص انخفاض الذمم املدينة

2,138,949

إجمالي الذمم املدينة

3,411,720

النسبة

 31ديسمبر 2020م

 30سبتمبر 2021م

()%

(ريال
سعودي)

1,753,441
%100.00

2,138,949

6,070,535
%100.00

3,892,390

2,138,949

%100.00

8,209,484

املصدر :الشركة

إن التأخر في تحصيل الذمم املدينة أو تقادم الذمم أو زيادة تركز أرصدة العمالء سيكون له األثر السلبي على توفر السيولة لحاجات الشركة ومصاريفها
وتدفقاتها النقدية ،األمر الذي سيكون له األثر السلبي والجوهري على نتائج عمليات الشركة ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

2.1.3

املخاطراملتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات

يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص واملوافقات النظامية املختلفة فيما يتعلق بأنشطتها واملحافظة عليها .وتشمل هذه التراخيص
على سبيل املثال ال الحصر :الترخيص الصناعي الوطني الصادر عن وزارة الصناعة والثروة املعدنية برقم قرار ( )411102102677والذي ينتهي بتاريخ
1444/06/17ه (املوافق 2023/01/10م) .ورخصة األمن والسالمة برقم ( )2-000431806-43والتي تنتهي بتاريخ 1444/09/23ه (املوافق
2023/04/14م) .وشهادات تسجيل الشركة الصادرة عن وزارة التجارة وشهادات تسجيل العالمات التجارية وشهادات السعودة وشهادات الزكاة وشهادة
التسجيل في ضريبة القيمة املضافة وشهادات التأمينات االجتماعية والرخصة البيئية للتشغيل من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ورخصة
التشغيل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وشهادة التسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ل
إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية كما هو املشار إليها في القسم رقم (" )3.11التراخيص أو الحصو على أي من
التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء أي من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة ،أو في حالة
عدم قدرة الشركة على الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات اإلضافية التي قد ُتطلب منها في املستقبل ،فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف
واالمتناع عن القيام بأعمالها كإغالق الشركة أو تجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية للشركة (كتجديد التراخيص والشهادات
واستخراج التأشيرات ورخص اإلقامة ونقل الكفاالت...إلخ) أو تعرضها لغرامات مالية تفرضها الجهات ذات العالقة بالتراخيص والتصاريح والشهادات،
مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها
املالي وتوقعاتها املستقبلية.

2.1.4

املخاطراملتعلقة باالعتماد على املوظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية

تعتمد الشركة وخططها املستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية واملوظفين الرئيسيين ،وتهدف الشركة إلى استقطاب وتوظيف
األشخاص املؤهلين لضمان كفاءة وجودة األعمال من خالل اإلدارة الفعالة والتشغيل السليم .كذلك ستحتاج الشركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي
ً
تضمن بقاءهم أو الستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهالت وخبرات مناسبة .وعليه إذا خسرت الشركة أيا من كبار التنفيذيين أو املوظفين املؤهلين ولم
ً
ً
ً
تتمكن من توظيف بدائل بنفس مستوى الخبرة واملؤهالت وبتكلفة مناسبة للشركة فسيكون لذلك تأثيرا سلبيا جوهريا على أعمال الشركة ونتائج
عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.
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2.1.5

املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم

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

2.1.6

ا
املخاطراملتعلقة بتوفرالتمويل مستقبال

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

2.1.7

املخاطراملتعلقة بمتطلبات السعودة

2.1.8

املخاطراملتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية

ً
ً
يعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة متطلبا نظاميا باململكة بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في اململكة ،بما في ذلك الشركة ،بتوظيف نسبة
ً
معينة من املوظفين السعوديين بين مجموع موظفيها واملحافظة على تلك النسبة .ووفقا لبرنامج نطاقات الصادر من وزارة املوارد البشرية والتنمية
االجتماعية ،بلغت نسبة السعودة لدى الشركة كما في تاريخ 1443/05/12ه (املوافق 2021/12/16م) بنسبة (ُ )%23.54ومصنفة ضمن النطاق
"أخضر منخفض" ،إال أنه في حال عدم استمرارها في الحفاظ على هذه النسب أو في حال قررت وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية فرض سياسات
توطين أكثر شدة في املستقبل ،ولم تتمكن الشركة من االلتزام بمتطلبات وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية ،فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات
على الشركة تفرضها الجهات الحكومية ،كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين ،والتي سيكون لها تأثير سلبي وجوهري
ً
على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها( .وملزيد من املعلومات ،فضال راجع القسم رقم (" )3.9املوظفون والسعودة" من القسم رقم
(" )3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في هذه النشرة).

تحتفظ الشركة بوثيقة التأمين على مباني وعقارات ومنشآت الشركة وقد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية يصيب مرافق الشركة مثل الفيضانات
ً
والحرائق والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى والتي ال تتوفر تغطية تأمينية كافيه عليها أو ال تتوفر بشروط معقولة تجاريا ،إلى تكبد الشركة تكاليف
كبيرة وطائلة .كما يؤثر بشدة على قدرة الشركة على أداء وممارسة عملياتها وبالتالي التقليل من نتائجها التشغيلية .وفي حالة حدوث كوارث طبيعية
وإضرارها بمرافق وأصول الشركة ،فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

2.1.9

املخاطراملتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على املوظفين غيرالسعوديين

ً
أقرت الحكومة عددا من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في اململكة العربية السعودية ،والتي اشتملت على إقرار رسوم إضافية
ً
ً
مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتبارا من 2018/01/01م ،وبواقع أربعمائة ( )400ريال سعودي شهريا عن كل موظف غير
ً
ً
سعودي عام 2018م ،تزيد إلى ستمائة ( )600ريال سعودي شهريا عام 2019م ثم ثمانمائة ( )800ريال سعودي شهريا عام 2020م .األمر الذي سيؤدي
إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة مقابل موظفيها غير السعوديين ،وبالتالي زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام ،األمر الذي سيؤثر بشكل
سلبي وجوهري على أعمالها وأدائها املالي ونتائج عملياتها.
ومن الجدير بالذكر ،أنه في تاريخ 1441/01/25ه (املوافق 2019/09/24م) وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين ،على أن تتحمل
ً
ً
الدولة ملدة خمسة أعوام املقابل املالي املقرر على العمالة الوافدة وفقا للفقرتين (1ـ أ) و (2ـ أ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم ( )197وتاريخ
ً
1438/03/23ه (املوافق 2016/12/22م) ،عن املنشآت الصناعية املرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك اعتبارا من تاريخ 1441/02/02ه
(املوافق 2019/10/01م) مع اإلشارة إلى أن إجمالي رسوم املوظفين غير السعوديين التي تكبدتها الشركة خالل عام 2019م مبلغ ( 1,113,468مليون)
ريال سعوديً ،
وبناء عليه فإن الشركة معفاة من رسوم املقابل املالي على العمالة الوافدة لديها ملدة خمسة أعوام ،وعند انتهاء املدة املحددة لتحمل
الدولة هذه الرسوم وعدم تجديدها ،أو في حال إلغاء هذا القرار ،فإن الشركة ستكون معرضة لدفع هذه الرسوم ،األمر الذي سيؤدي إلى زيادة الرسوم
الحكومية التي ستدفعها الشركة مقابل موظفيها غير السعوديين ،وبالتالي زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام ،األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري
على أعمالها وأدائها املالي ونتائج عملياتها.
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ً
باإلضافة إلى ذلك فقد أقرت الحكومة أيضا رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي املوظفين غير السعوديين (رسوم املرافقين) والتي أصبحت
ً
ً
ً
ً
نافذة اعتبارا من 2017/07/01م ،علما أنها ارتفعت تدريجيا من مائة ( )100ريال سعودي شهريا لكل تابع في عام 2017م ،لتصل إلى أربعمائة ()400
ً
ريال سعودي شهريا لكل تابع في عام 2020م ،وعليه فإن الزيادة في رسوم إصدار وتجديد اإلقامة التي يتحملها املوظف غير السعودي عن عائلته من
املمكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة املعيشة عليه ،األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجهه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة املعيشة فيها أقل ،وإذا ما حدث
مثل هذا األمر فستواجه الشركة صعوبة في املحافظة على موظفيها غير السعوديين ،األمر الذي قد يضطرها إلى تحمل تلك التكاليف عن املوظفين غير
السعوديين أو جزء منها بشكل مباشر ،أو بطريقة غير مباشرة عن طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها غير السعوديين ،األمر الذي سيؤدي إلى زيادة في
تكاليف الشركة ،وبالتالي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمالها وأدائها املالي ونتائج عملياتها .وقد بلغ إجمالي قيمة رسوم املوظفين غير السعوديين
( )1,113,468ريال سعودي خالل عام 2019م ،و ( )319,519ريال سعودي للعام 2020م ،و ( )282,461ريال سعودي للفترة املنتهية في  30سبتمبر
2021م.

 2.1.10املخاطراملتعلقة بالتشغيل والتوقف الدوري و والتوقف غيراملتوقع لألعمال
تعتمد الشركة في استمرار عملياتها على سير وفعالية خطوط اإلنتاج وأنظمة العمل فيها ،وتعتبر املنشآت الصناعية عرضة ملخاطر تشغيلية كبيرة نتيجة
لعدة عوامل بما في ذلك الكوارث الطبيعية واألعطال املفاجئة باملعدات الرئيسة وقصور أداء أو توقف خطوط اإلنتاج وأجهزة الحاسب اآللي أو توقف
إمداد الطاقة والكهرباء ،كما أنها عرضة للتوقفات الدورية نتيجية للصيانة ،وقد تتسبب تلك املخاطر في إلحاق ضرر كبير بمرافق املنشآت الصناعية
أو القوة العاملة بها ،أو تتسبب في تعطل عملية اإلنتاج وقدرة الشركة على تسليم منتجاتها ،مما يترتب عليها تكبد الشركة لخسائر ،وبالتالي التأثير بشكل
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.11املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء
تسعى الشركة إلى املحافظة على رضا عمالئها من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها ،ولكن في حال عدم قدرة الشركة على االستمرار
ً
بتقديم منتجاتها بنفس مستوى الجودة ،فإن ذلك سوف يؤثر سلبا على سمعتها لدى عمالئها وبالتالي العزوف عن التعامل معها ،مما يؤثر بشكل سلبي
وجوهري على مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية واملالية.

 2.1.12املخاطراملتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية
قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية منذ تأسيسها وحتى عام 2020م ،وسددت الزكاة املستحقة من واقع اإلقرارات املقدمة عن الفترات من عام
2012م وحتى عام 2020م وقد حصلت على شهادة زكاة بالرقم ( )111074094صالحة حتى تاريخ 1443/09/29ه (املوافق 2022/04/30م) ،ومازال
الربط الزكوي النهائي للفترة من عام2012م وحتى 2020م قيد املراجعة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى تاريخ إعداد هذه النشرة وقد قامت
الشركة بتكوين مخصصات اضافية خالل الفترة من عام 2012م وحتى عام 2020م بقيمة ( )1,169,724ريال وهو مجموع ما تم تكوينه وتخصيصه
من آخر ربط زكوي .وقد كان آخر ربط زكوي نهائي للشركة عام 2011م .بتاريخ 1435/09/12ه (املوافق 2014/07/09م) تقدمت الشركة إلى هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك بإعتراض على الربط النهائي للفترة عن الفترات من عام 2009م وحتى عام 2011م وقد تم قبول االعتراض وتم تعديل الربط الزكوي
من قبل الهيئة بحيث أصبح املبلغ املستحق عن األعوام املذكورة ( )2,694.93ريال وقد قامت الشركة بسداد املبلغ املستحق بموجب الربط الزكوي
املعدل .في حال قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمطالبة الشركة بدفع مبالغ إضافية عن اإلقرارات املقدمة من الشركة فإن الشركة ستتحمل
دفع هذه الفروقات مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.13مخاطرتركز العمالء
تعتمد مبيعات الشركة على عدد من العمالء الرئيسيين مع اإلشارة إلى أن العالقة مع كبار العمالء تقوم على أساس تعاقدي ،حيث أن أكبر خمسة ()5
عمالء رئيسين للشركة شكلت نسبتهم  %15.46و  %16.11من إجمالي إيرادات الشركة للعامين 2019م و 2020م ،ونسبة  %14.91لفترة التسعة أشهر
ً
املنتهية في  30سبتمبر 2021م( ،فضال راجع القسم رقم (" )3.11كبار العمالء" من القسم رقم (" )3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" من هذه
النشرة) ،وعليه فإنه في حال توقف أو قطع العالقة مع أحد أو مجموعة من العمالء الرئيسيين ،وإخفاق الشركة في إيجاد العالقات الالزمة مع عمالء
جدد ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها املالي.

 2.1.14املخاطراملتعلقة بتركز اإليرادات
تعتمد مبيعات الشركة على بيع منتجات اآليسكريم وال يوجد منتجات أخرى لذا فإن أي تعطل في خطوط إنتاج تلك املنتجات أو توقعات األعمال
املستقبلية لسوق املثلجات واآليسكريم سيؤدي بدوره إلى تراجع كبير في مبيعات وأرباح الشركة الناتجة عنهم ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على
أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.
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 2.1.15املخاطراملتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية
تعتمد قدرة الشركة في تسويق منتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالماتها التجارية ،والتي تدعم أعمالها ومركزها التنافس ي
ً
ً
ً
وتمنحها تميزا واضحا في السوق بين العمالء .وقد قامت الشركة بتسجيل جميع عالماتها التجارية لدى الجهات املختصة( " .فضال راجع القسم رقم
(" )3.17العالمات التجارية وحقوق امللكية" من القسم رقم (" )3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" من هذه النشرة) .إن أي إخالل بحقوق امللكية أو
استخدام غير مشروع للعالمات التجارية للشركة سيؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة ،ورفع دعاوى قضائية ومطالبات أمام املحاكم املختصة لحماية
هذه الحقوق .وهي عملية مكلفة وتحتاج إلى وقت وجهد كبير من قبل اإلدارة في متابعتها .وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية عالماتها التجارية بشكل
ً
ً
فعال عند تجديد شهادة التسجيل أو تتبع العالمات املشابهة ،فإن ذلك سيؤثر سلبا على قيمتها ،مما ينعكس سلبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.16املخاطراملتعلقة بكفاية التغطية التأمينية
تحتفظ الشركة بعدد خمسة وثائق تأمينية مختلفة من عقود التأمين لتغطية أعمالها وأصولها ،كالتأمين اإللزامي على املركبات والتأمين الطبي
للموظفين والتأمين على مباني وعقارات ومنشآت الشركة وتأمين ضمان األمانة وتأمين األموال ،غير أنه قد ال يكون لدى الشركة جميع العقود التأمينية
املهمة ألعمالها وأصولها ،أو ال يكون لديها الغطاء التأميني الكافي في كل الحاالت ،أو أنه ال يغطي جميع املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة مثل املخاطر
الناتجة عن الكوارث الطبيعية .كما أنه من املمكن أن تقع أحداث في املستقبل ال تكون الشركة مؤمنة ضدها بشكل يغطي الخسائر املحتملة ،أو قد ال
ً
تكون مؤمنة ضدها على اإلطالق .وال يوجد أي ضمان أن عقود التأمين الخاصة بالشركة ستظل متاحة بشروط مقبولة تجاريا ،أو ستظل متاحة على
ً
اإلطالق .إن أيا من هذه األحداث أو الظروف أو وقوع حدث غير مؤمن عليه للشركة سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال وأصول الشركة وأوضاعها
املالية ونتائج أعمالها وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.17املخاطراملتعلقة بوجود مصنع الشركة على أرض مستأجرة
إن مصنع شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان (فاديكو) مقام على أرض تم استئجارها بتاريخ 1423/12/25ه (املوافق 2003/02/26م) في مدينة
ً
الدمام من هيئة املدن الصناعية ومناطق التقنية ملدة ( )25سنة هجرية بمبلغ ( )17,167.2ريال سعودي سنويا لذلك ،إن عدم قدرة الشركة على االلتزام
بشروط العقد (كاإلخالل بأحد شروط العقد...إلخ) أو عدم القدرة على تجديد العقد مع مالك األرض (كارتفاع اإليجار...إلخ) فإن ذلك سوف يؤدي ذلك
إلى دخول الشركة في نزاعات قضائية وسحب األرض املستأجرة ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على استمرارية أعمال الشركة وبالتالي على نتائج
عملياتها وأداءها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.18املخاطراملتعلقة بعدم قدرة الشركة على توفيرالقوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقبال
تعتمد قدرة الشركة على توسيع أعمالها وأدائها املستقبلي على عدة عوامل من بينها القدرة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياجات الشركة للقيام
ً
بخططها املستقبيلة ،وإذا لم تتمكن الشركة من توفير القوى العاملة الكافية بما يتناسب مع أعمالها واحتياجاتها فإن ذلك سيؤثر سلبا على نجاح
الشركة في تنفيذ الخطط املستقبلية للتوسع في األعمال وبالتالي يؤثر على نتائج أعمالها وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.19املخاطراملتعلقة بإدارة رأس املال العامل
تتمثل مخاطر إدارة رأس املال العامل في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها املتعلقة باملطلوبات املالية حال استحقاقها ،وتتكون املطلوبات املالية
للشركة من ذمم دائنة ومصاريف مستحقة والجزء املتداول من مطلوبات عقود اإليجار ،وقد بلغت نسبة التداول للشركة (2.7مرة) و (2.4مرة) للعامين
2019م و 2020م ،و (2.4مرة) لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م .وال يوجد ضمان على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد
ً
االستحقاق .ويمكن أن تنتج مخاطر إدارة رأس املال العامل أيضا عن عدم املقدرة على بيع موجودات مالية بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها،
ً
وقد تقع أية أحداث طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية ،مما يؤثر سلبا وبشكل وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج العمليات
التشغيلية واملالية.
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 2.1.20املخاطراملتعلقة بإدارة املخزون
بلغ رصيد املخزون ( )7.0مليون ريال سعودي و ( )8.9مليون ريال سعودي للعامين 2019م و 2020م ،و ( )9.5مليون ريال سعودي لفترة التسعة أشهر
املنتهية في  30سبتمبر 2021م وقد بلغت نسبة رصيد املخزون على األصول نسبة ( ،)%17.15و( ،)%20.33للعامين 2019م و 2020م و()%19.20
لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م على التوالي ،وتتمثل سياسة الشركة في السعي إلى املحافظة على املستوى األمثل من املخزون ملراقبة
تكاليف حيازة املخزون وزيادة كفاءة رأس املال العامل ،مع ضمان تسليم السلع والبضائع في الوقت املناسب والحفاظ على جودة املنتجات املتاحة
للعمالء .فإذا لم تتمكن الشركة من الحفاظ على مستويات املخزون املثلى ومراقبة املخزون بشكل دوري ،سيؤدي ذلك إلى انخفاض شديد أو إلى فائض
في مستويات املخزون ،مما قد يلحق الشركة بخسائر لعدم تمكنها من تلبية متطلبات العمالء ،في الحالة األولى ،أو تصريف املخزون ،في الحالة الثانية،
مما قد يؤثر على عمليات الشركة التجارية بصورة سلبية وجوهرية ،ووضعها املالي ،ونتائج عملياتها.

 2.1.21املخاطراملرتبطة بشغورمنصب مديرإدارة املراجعة الداخلية
إن منصب مدير إدارة املراجعة الداخلية شاغر في الشركة منذ تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة ،ومن أهم مهام إدارة املراجعة الداخلية ،إصدار
تقارير دورية إلى لجنة املراجعة تلخص نتائج جميع مهام التدقيق وتقييمات املخاطر ونظم الرقابة الداخلية لدى الشركة ،والتي تهدف للتنبيه على أهم
املخاطر بشكل فوري وتطبيق اإلجراءات التصحيحية لتخفيف تأثر الشركة بتلك املخاطر .وفي حال استمر منصب مدير إدارة املراجعة الداخلية شاغر
فإن الشركة ستكون معرضة ملخاطر تشغيلية وإدارية ومالية ورقابية ال سيما بعد إدراج الشركة في السوق املوازية ،وهو ما سيكون له أثر سلبي وجوهري
على نتائج أعمال الشركة املالية.

 2.1.22املخاطراملتعلقة بحداثة التحول إلى شركة مساهمة وعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات املساهمة املدرجة
تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم ( )407وتاريخ 1442/01/19ه (املوافق
2020/12/07م) والقرار الوزاري رقم ( )5وتاريخ 1442/01/29ه (املوافق 2020/09/31م) ،وبموجب السجل التجاري رقم ( )2050033520وتاريخ
1418/11/25ه (املوافق 1998/03/24م) الصادر بمدينة الدمام ،وبالتالي فإن كبار التنفيذيين يتمتعون بخبرة محدودة أو قد ال تتوفر لديهم أي خبرة
في إدارة شركة مساهمة مدرجة والتقيد باألنظمة واللوائح التي تخضع لها ،وسيتوجب على كبار التنفيذيين بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة
بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة ،مما قد يقلل من الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين إلدارة األعمال
اليومية للشركة والذي بدوره قد يؤدي إلى التأثير على نتائج أعمال الشركة .باإلضافة إلى ذلك فإنه في حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة
فيما يخص أعمالها أو في حال عدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة سيؤدي إلى تعريض الشركة للعقوبات والغرامات
النظامية التي من شأنها التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

ّ
 2.1.23املخاطراملتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات
ال يوجد قضايا قانونية مرفوعة من قبل الشركة أو ضدها كما في تاريخ هذه النشرة .إال أنه وبحكم طبيعة عملها وطبيعة معامالتها مع الغير فإن الشركة
معرضة للدعاوى والشكاوى ،وال تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو االجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو
النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات ،وقد تشمل هذه الدعاوى على سبيل املثال ال الحصر :
املسائل الزكوية والضريبية ونظام العمل واألضرار األخرى التي تنجم عن اإلهمال أو االحتيال من قبل أشخاص أو مؤسسات بشكل يكون خارج عن
ً
نطاق سيطرة الشركة .وبالتالي فإن أي نتائج سلبية ملثل هذه القضايا قد تؤثر سلبا على الشركة ونتائج عملياتها.

 2.1.24املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحة التنفيذية
ستخضع الشركة بعد التسجيل واإلدراج في السوق املوازية لنظام السوق املالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق املالية ،وفي حال
ً
عدم مقدرة الشركة على التقيد في أي من اللوائح واألنظمة التي تخضع لها ،ستتحمل تكاليف ،وعقوبات مثل إيقاف التداول على األسهم مؤقتا أو إلغاء
إدراج أسهم الشركة في حال عدم التزامها ؛ مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها املالي وربحيتها.

 2.1.25املخاطراملتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية املعلومات إلدارة أعمالها ومرافقها ،مما ُي ّ
عرض الشركة ملخاطر تعطل هذه األنظمة ،كتوقف النظام أو فشل أنظمة
الحماية أو اختراق أنظمة الشركة أو الفيروسات اإللكترونية أو الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو أخطاء االتصال أو عدم توفر العمالة املاهرة الالزمة
لتشغيل هذه األنظمة وإدارتها ،وإذا فشلت الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية املعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث
عطل كبير أو إخفاق متكرر ،سيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائجها املالية والتشغيلية.
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 2.1.26مخاطر تركز موردي املواد األولية للشركة
تعتمد الشركة في توريد املواد األولية مثل مواد التعبئة والتغليف واملواد الخام على عدد من املوردين الرئيسيين معظمهم من املوردين املحليين مع
اإلشارة إلى أن العالقة مع املوردين تقوم على أساس أوامر وطلبات التوريد والشراء املباشرة ،حيث شكلت نسبة أكبر خمسة موردين رئيسيين ()%23.77
و ( )%27.57من إجمالي تكلفة املبيعات للعامين 2019م و 2020م ،ونسبة ( )%7.51لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م( ،للمزيد من
ً
املعلومات فضال راجع قسم رقم (" )3.12كبار املوردين" في هذه النشرة) ،وبالتالي فإن حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل املوردين ،أو
إيقاف العالقة مع أحد املوردين أو تغير أحد الشروط أو االلتزامات أو في حال اختلف أسعار املواد األولية من قبل املوردين فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي
وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها املالي.

 2.1.27املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير السعوديين
تشكل نسبة املوظفين غير السعوديين ( )%76.46من إجمالي املوظفين في الشركة كما في تاريخ 1443/05/12ه (املوافق 2021/12/16م) من إجمالي
املوظفين ،مما قد يؤثر على نتائج أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من املحافظة على كوادرها من غير
السعوديين أو إيجاد بدالء عنهم بنفس املهارات والخبرات املطلوبة أو في حال حدوث أي تغير في سياسات ولوائح ونظم وزارة املوارد البشرية والتنمية
اإلجتماعية نتج عنها زيادة في نسبة سعودة القطاع؛ مما يصعب معه أن تحافظ الشركة على كوادرها من العمالة غير السعودية .مما يتسبب في زيادة
التكلفة املالية على الشركة والذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها وأرباحها ونتائج عملياتها .وقد بلغ إجمالي قيمة رسوم املوظفين
غير السعوديين ( )1,113,468ريال سعودي خالل عام 2019م ،و ( )319,519ريال سعودي للعام 2020م ،و ( )282,461ريال سعودي للفترة املنتهية في
 30سبتمبر 2021م.

 2.1.28املخاطر املتعلقة بالعقود مع الغير
أبرمت الشركة عدد من العقود الجوهرية واالتفاقيات ،وتشمل هذه العقود مثل عقود اإليجار بعدد  4عقود .وعليه تتعرض الشركة لخطر عدم قدرة
الجهات املتعاقدة معها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية .وقد تخل الجهات التي تتعاقد معها الشركة بالتزاماتها ألي سبب من األسباب بما في
ً
نتيجة إلفالسها أو عدم مالءتها املالية أو تعطل عملياتها ،وتصبح املخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات أكثر ّ
حدة في ظل ظروف السوق
ذلك
الصعبة.
كما ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة ،وفي حال عدم قدرة الشركة أو األطراف املتعاقدة معها على االلتزام
ببنود تلك العقود ،أو عدم القدرة على تجديد تلك العقود ،أو عدم القدرة على إبرام عقود جديدة أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا،
ً
وخسارة الشركة لتلك املنازعات فإن ذلك سيؤثر سلبا على مركزها املالي وتدفقاتها النقدية ونتائجها التشغيلية.

 2.1.29املخاطر املتعلقة بتفش ي األمراض املعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة بما في ذلك االنتشار العاملي املستمر
لجائحة فيروس كورونا (كوفيد)19-

ً
نظرا للتأثيرات السلبية على اقتصاد اململكة واالقتصاد العاملي ككل الناتجة عن تبعات تفش ي جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-املستجد والذي بدأ
بالتفش ي منذ أواخر شهر ديسمبر 2019م بداية من الصين ومن ثم في جميع انحاء العالم ،وماصاحب ذلك من القرارات الصادرة من الجهات املختصة
باململكة العربية السعودية بشأن اإلجراءات اإلحترازية والتدابير الوقائية للتصدي والحد من إنتشار جائحة فيروس كورونا املستجد (كوفيد،)19-
والتي تقتض ي على سبيل املثال ال الحصر :بحظر التجول الجزئي أو الكامل في بعض مدن ومحافظات اململكة وإغالق مراكز التسوق ومعارض البيع
بالتجزئة وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات أو الزام بعضها بالعمل عن بعد وغير ذلك ،وتعليق جميع رحالت الطيران الداخلي والحافالت
وسيارات األجرة والقطارات ،وتعليق الدخول ألغراض العمرة وزيارة املسجد النبوي من خارج اململكة وفرض قيود مؤقتة على جميع الحجاج
واملعتمرين املقيمين في اململكة ملنعهم من زيارة مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة وإغالق املجمعات التجارية وجميع األنشطة داخلها باستثناء محال
بيع املواد الغذائية والصيدليات .
إن تفش ي أي مرض من األمراض املعدية على سبيل املثال ال الحصر؛ فيروس كورونا "كوفيد –  )COVID-19( "19ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية
"ميرس" ( )MERSومتالزمة العدوى التنفسية الحادة "سارس" ( )SARSفي منطقة الشرق األوسط أو أي منطقة أخرى ،سيترتب عليه أثر سلبي وجوهري
على اقتصاد اململكة وبالتالي على عمليات الشركة ونتائج أعمالها وتوقعاتها املستقبلية.
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 2.1.30املخاطر املتعلقة بالعيوب التصنيعية
قد تحدث بعض األعطال أو الحوادث التصنيعية خالل إنتاجهـا أو تعبئتهـا أو نقلهـا أو األخطـاء الناتجة مـن املوظفيــن بسبب سـوء سـلوك أو تصـرف قد
تؤثر بشكل سلبي وجوهري على جودة منتجات املصنع أو اإلضرار بسمعتها ،وبالتالي سيؤدي إلى إجراء أعمال إصالحات لتفادي تكرر تلك العيوب ولذلك
سوف تتحمل الشركة تكاليف إضافية باإلضافة إلى تعطل أعمالها في خط إنتاج ذلك املنتج الذي احتوى على عيوب تصنيعية كما أن نسبة العيوب
التصنيعية السنوية لدى الشركة تمثل من  %1إلى  ،%1.5في حال وجدت هذه العيوب واألخطاء أو حصول أخطاء وعيوب في املنتج النهائي بعد بيعه أو
بيع منتجات غير متوافقة مع اللوائح واألنظمة املعمول بها في اململكة فإنها سـتؤثر سـلبا علـى سمعة الشركة وعلى توقعـات أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا
ووضعهـا املالـي بشـكل جوهـري.

 2.1.31املخاطر املتعلقة باملعدات وآلية االستخدام
إن لــدى الشــركة اآلت ومعــدات متخصصــة تســتخدمها فــي إنتــاج منتجاتهــا تتراوح معدالت إهالكها من  %15 - %10بشكل سنوي ،كما بلغت نسبة
اإلهالك املجمع من إجمالي القيمة الدفترية لآلالت واملعدات  %87.06و  %87.83للعامين 2019م و 2020م ونسبة  %89.52لفترة التسعة أشهر املنتهية
في  30سبتمبر 2021م ،تعتمد الشركة في استمرار عملياتها على سير وفعالية خطوط اإلنتاج واآلالت ،وتعد املنشآت الصناعية عرضة ملخاطر تشغيلية
كبيرة ناتجة عن عدة عوامل منها األعطال بخطوط اإلنتاج أو املعدات الرئيسية الناتجة عن سوء االستخدام أو الحوادث الغير متوقعة كانقطاع إمداد
الكهرباء أو اندالع الحريق .مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.32املخاطر املتعلقة بالنقل

ً
تقوم الشركة بشحن منتجاتها لعمالئها أو بيعها من املصنع من خالل إجراءات منظمة ومعدة مسبقا من الشركة وذلك لضمان وصول منتجاتها للعمالء
باملدة والجودة املتفق عليها .وفي حال تأخرت الشحنة في الوصول إلى العميل أو تعرضت إلى التلف في جزء منها أو كلها أثناء النقل فقد تفقد الشركة ثقة
ً
عمالئها األمر الذي سيؤثر سلبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.33املخاطراملتعلقة بموسمية املبيعات
تتأثر أعمال الشركة ،إلى حد ما ،بالعوامل املوسمية خالل السنة .حيث تنشط أعمال الشركة في موسم الصيف بشكل أكبر من باقي املواسم من كل
ً
عام .إن تأثر مبيعات الشركة بالتقلبات املوسمية سيؤثر بدوره سلبا على وضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.34املخاطر املتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة
أص ـ ـ ـ ــدرت هيئة الزكاة والض ـ ـ ـ ــريبة والجمارك التعميم رقم  1438/16/6768بتاريخ 1438/03/05هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (املوافق 2016/12/05م) الذي ُيلزم الش ـ ـ ـ ــركات
الس ـ ــعودية املدرجة في الس ـ ــوق املالية بحس ـ ــاب الدخل والزكاة على أس ـ ــاس جنس ـ ــية املس ـ ــاهمين وامللكية الفعلية بين املواطنين الس ـ ــعوديين والخليجيين
وغيرهم على النحو الوارد في "نظام تداوالتي" في نهاية العام .وقبل إص ـ ــدار هذا التعميم ،كانت الش ـ ــركات املدرجة في الس ـ ــوق املالية خاض ـ ــعة بوجه عام
لدفع الزكاة أو الضـريبة على أسـاس ملكية مؤسـسـيها وفقا لنظامها األسـاسـ ي ،ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األسـهم املدرجة في تحديد وعاء الزكاة .وكان من
املقرر تطبيق هذا التعميم في السنة املنتهية في  31ديسمبر 2016م والسنوات الالحقة لذلك.
ولكن أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطابها رقم 1438/16/12097هـ بتاريخ 1438/04/19هـ (املوافق 2017/01/17م) الذي يقتض ي تأجيل
تنفيذ التعميم للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م والسنوات التي تليها .وإلى أن تصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توجيهاتها فيما يتعلق
بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم ،فإن تنفيذ هذا التعميم بما في ذلك املتطلبات النهائية التي يجب الوفاء بها ال يزال قيد النظر ،وكذلك القواعد
التي تفرض ضريبة الدخل على جميع املقيمين غير الخليجيين املساهمين في الشركات السعودية املدرجة والتي تطبق ضريبة االستقطاع على توزيعات
األرباح الخاصة باملساهمين الغير مقيمين بغض النظر عن جنسياتهم .ولم تقم الشركة بتقييم األثر املالي لهذا التعميم واتخاذ الخطوات الكافية لضمان
االلتزام به حيث أنها شركة مساهمة مقفلة مملوكة من مساهمين سعوديين وخليجيين ،وفي حال كان األثر املالي لهذا التعميم حال تطبيقه كبيرا أو في
حال تكبدت الشركة تكاليف إضافية التخاذ الخطوات الالزمة لضمان االلتزام به فسيؤثر ذلك على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها
املستقبلية.
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 2.1.35املخاطر املتعلقة بمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق بمنتجات الشركة وفحصها وحمالت
التفتيش
إن املخاوف املحيطة بسالمة املنتجات املصنعة أو سالمة وجودة سلسلة التوريد الخاصة بالشركة يمكن أن تدفع عمالء الشركة إلى تجنب شراء منتجات
الشركة ،أو البحث عن منتجات شركات اخرى مشابهة لها ،حتى وإن كانت هذه املخاوف خارجة عن سيطرة الشركة .إن الدعاية السلبية لهذه املخاوف،
سواء كانت تستند إلى وقائع فعلية ومؤكدة أو غير ذلك ،يمكن أن تثني العمالء عن شراء منتجات الشركة ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية .باإلضافة إلى ذلك ،قد ال تكون الضوابط التشغيلية التي تضعها الشركة وتقوم
بتدريب املوظفين عليها ستساهم في الوقاية من األمراض املتأتية من األغذية ،والتالعب باألغذية ،وغيرها من مشاكل املواد الغذائية (ما في ذلك خطر
عدم اكتشاف مواد غذائية منتهية الصالحية) التي قد تؤثر على عملياتها.
في حال وقوع حوادث متعلقة بسالمة وجودة املنتجات املقدمة من الشركة في املستقبل ،فإن ذلك سيؤدي إلى مطالبات بشأن املسؤولية عن املنتجات،
وسحب املنتجات من السوق  ،والدعاية السلبية ،وقد يتم فرض عقوبات وغرامات من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء أو وزارة الشؤون البلدية
والقروية وقد يترتب عليه إيقاف الشركة بشكل مؤقت ،ويؤثر ذلك بالتالي بشكل سلبي وجوهري على سمعة الشركة ،وأعمالها ،ووضعها املالي ،ونتائج
عملياتها.

 2.1.36املخاطر املتعلقة باتفاقيات التمويل
حصـ ــلت الشـ ــركة على قروض بنكية قصـ ــيرة األجل من البنك األهلي السـ ــعودي بقيمة ( )2,900,000ريال سـ ــعودي كقروض تورق وتحمل هذه القروض
ً
تكاليف تمويل بأسعار السوق السائدة والتي تعتمد على هامش ربح ثابت ،وتاريخ استحقاق التسهيالت  6أشهر تجدد تلقائيا .
إذا لم تتمكن الش ــركة من الوفاء بالتزامات الس ــداد املترتبة عليها بموجب اتفاقية التس ــهيالت االئتمانية ،أو لم تتمكن من تقديم أي ض ــمانات أخرى قد
تطلبها الجهات املمولة ،أو أخلت في املس ـ ـ ــتقبل بأي من االلتزامات أو التعهدات الخاص ـ ـ ــة بالدين املترتب عليها ،فقد تطلب الجهات املمولة س ـ ـ ــداد الدين
على الفور وتحصـيل الضـمانات املقدمة من الشـركة .وفي هذه الحالة ،قد ال تتمكن الشـركة من الحصـول على مصـادر تمويل بديلة كافية للوفاء بسـداد
الدين .وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.37املخاطراملتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتعامل الشــركة في ســياق أعمالها االعتيادية مع أطراف ذات عالقة تتمثل في كل من مشــتريات بضــائع و مصــاريف متكبدة بالنيابة التي تتم بين الشــركة
وش ـ ـ ـ ــركة القحطاني العاملية للوكاالت املالحية ،وش ـ ـ ـ ــركة موارد هاكا ،وش ـ ـ ـ ــركة أنس ـ ـ ـ ــال للمقاوالت ،وش ـ ـ ـ ــركة هاكا إلدارة املمتلكات ،وش ـ ـ ـ ــركة هاكا موتورز
والصناعة ،وشركة االيمان للطباعة والنشر ،وشركة القحطاني العاملية للوكاالت املالحية.
وقــد بلغ إجمــالي التعــامالت مع األطراف ذات العالقــة مبلغ ( )41.4مليون ريــال ،و ( )7.96مليون ريــال ،و( )7.3مليون ريــال للس ـ ـ ـ ــنوات املــاليــة 2019م
و2020م ولفترة التس ـ ـ ـ ـعــة أش ـ ـ ـ ــهر املنتهيــة في 2021/09/30م على التوالي وقــد مثلــت حوالي ( ،)%257.3و( ،)%48.8و( )%36.7من إجمــالي املطلوبــات
للسنوات املالية 2019م و2020م ولفترة التسعة أشهر املنتهية في 2021/09/30م
ويبن الجدول التالي التعامالت التي تمت مع أطراف ذات العالقة خالل العامين 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م:
الجدول رقم ( :)2جدول التعامالت التي تمت مع أطراف ذات العالقة خالل العام 2019م
الرصيد
إجمالي قيمة
كما في 31
نوع
التعامالت
طبيعة التعامل
ديسمبر
العالقة
خالل الفترة
2019م
ذمم مدينة – جهات ذات عالقة
شركة
القحطاني
شركة
12,424
0
مشتريات بضائع
العاملية
شقيقة
للوكاالت
املالحية
تكاليف التمويل
شركة
شركة
0
242,935
املحملة
شقيقة
اديوتاكس
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النسبة من
إجمالي العقود
والتعامالت خالل
الفترة ()%

النسبة من
إجمالي
اإليرادات

النسبة من إجمالي
املطلوبات

النسبة من
إجمالي
املوجودات

-

-

الينطبق

-

%0.58

%0.48

الينطبق

%0.59

مصاريف متكبدة
بالنيابة
تحويل ذمم مدينة
الشركة لجهات ذات عالقة /
شركة هاك
تسوية توزيعات
األم
القابضة
أرباح
إجمالي ذمم مدينة – جهات ذات عالقة
ذمم دائنة – جهات ذات عالقة
مصاريف متكبدة
شركة
شركة أنسال
للمقاوالت

شقيقة

شركة هاكا

شركة

موتورز

شقيقة

والصناعة
شركة االيمان
للطباعة

شركة
شقيقة

والنشر

شركة

شركة موارد

شقيقة

هاكا
شركة هاكا

بالنيابة
مشتريات بضائع

مشتريات بضائع

مشتريات بضائع

شركة

إلدارة

خدمات

شقيقة

املمتلكات

توزيعات أرباح نقدية
الشركة

مدفوعة

القابضة

األم

توفير مدفوعات

شركة ركاز

شركة

بالنيابه

املحدودة

شقيقة

توفير مدفوعات

شركة هاك

مقدما
مصاريف متكبدة

مقدما

47,500

0

%0.11

%0.09

الينطبق

%0.12

22,806,448

0

%54.77

%45.14

الينطبق

%55.48

23,096,883

12,424

%55.5

%45.7

الينطبق

%56.2

714,708

54,124

%1.72

الينطبق

%4.45

الينطبق

9,671

480,405

104,528

0

19,671

47,866

104,528

42,000

%0.02

%1.15

%0.25

-

الينطبق

الينطبق

الينطبق

الينطبق

%0.06

%2.99

%0.65

-

الينطبق

الينطبق

الينطبق

الينطبق

5,134,483

0

%12.33

الينطبق

%31.95

الينطبق

2,099,940

0

%5.04

الينطبق

%13.07

الينطبق

5,460,642

0

%13.11

الينطبق

%33.98

الينطبق

535,407

0

%1.29

الينطبق

%3.33

الينطبق

شركة أبناء
حسن
عبدالكريم

شركة

توفير مدفوعات

القحطاني

شقيقة

مقدما

4,000,000

0

%9.61

الينطبق

%24.89

الينطبق

للتجارة
واملقاوالت
إجمالي ذمم دائنة – جهات ذات عالقة

18,539,784

268,189

%44.5

الينطبق

%115.4

الينطبق

املصدر :القوائم املالية ومعلومات اإلدارة

وقد بلغت قيمة التعامالت مع األطراف ذات العالقة لعام 2019م كما يلي:
•

بلغت قيمة التعامالت مع شركة أنسال للمقاوالت مبلغ ( )714.7ألف ريال تمثل نسبة  ،%1.72و  ،%1.41و  %4.45من إجمالي
التعامالت والعقود خالل الفترة ومن إجمالي اإليرادت ومن إجمالي املطلوبات على التوالي.

•

بلغت قيمة التعامالت مع شركة اديوتاكس كما يلي:
 .1مبلغ ( )242,935ريال تمثل نسبة  ،%0.58و  ،%0.48و  %1.51من إجمالي التعامالت والعقود خالل الفترة ومن إجمالي
اإليرادت ومن إجمالي املطلوبات على التوالي.
 .2مبلغ ( )47,500ريال تمثل نسبة  ،%0.11و  ،%0.09و  %0.30من إجمالي التعامالت والعقود خالل الفترة ومن إجمالي اإليرادت
ومن إجمالي املطلوبات على التوالي.

•

بلغت قيمة التعامالت مع شركة هاكا موتورز والصناعة مبلغ ( )9,671ريال تمثل نسبة  ،%0.02و  ،%0.02و  %0.06من إجمالي
التعامالت والعقود خالل الفترة ومن إجمالي اإليرادت ومن إجمالي املطلوبات على التوالي.
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•

بلغت قيمة التعامالت مع شركة االيمان للطباعة والنشر مبلغ ( )480,405ريال تمثل نسبة  ،%1.15و  ،%0.95و  %2.99من إجمالي
التعامالت والعقود خالل الفترة ومن إجمالي اإليرادت ومن إجمالي املطلوبات على التوالي.

•

بلغ رصيد التعامالت مع شركة القحطاني العاملية للوكاالت املالحية مبلغ ( )12,424ريال.

•

بلغت قيمة التعامالت مع شركة موارد هاكا مبلغ ( )104,528ريال تمثل نسبة  ،%0.25و  ،%0.21و  %0.65من إجمالي التعامالت
والعقود خالل الفترة ومن إجمالي اإليرادت ومن إجمالي املطلوبات على التوالي.

•

بلغ رصيد التعامالت مع شركة هاكا إلدارة املمتلكات مبلغ ( )42,000ريال.

•

بلغت قيمة التعامالت مع شركة هاك القابضة كما يلي:
 .1مبلغ ( )22,806,448ريال تمثل نسبة  ،%54.77و  ،%45.14و  %55.48من إجمالي التعامالت والعقود خالل الفترة ومن إجمالي
اإليرادت ومن إجمالي املوجودات على التوالي.
 .2مبلغ ( )5,134,483ريال تمثل نسبة  ،%12.33و  ،%10.16و  %31.95من إجمالي التعامالت والعقود خالل الفترة ومن إجمالي
اإليرادت ومن إجمالي املطلوبات على التوالي.
 .3مبلغ ( )2,099,940ريال تمثل نسبة  ،%5.04و  ،%4.16و  %13.07من إجمالي التعامالت والعقود خالل الفترة ومن إجمالي
اإليرادت ومن إجمالي املطلوبات على التوالي.

•

بلغت قيمة التعامالت مع شركة ركاز املحدودة كما يلي:
 .1مبلغ ( )5,460,642ريال تمثل نسبة  ،%13.11و  ،%10.81و  %33.98من إجمالي التعامالت والعقود خالل الفترة ومن إجمالي
اإليرادت ومن إجمالي املطلوبات على التوالي.
 .2مبلغ ( )535,407ريال تمثل نسبة  ،%1.29و  ،%1.06و  %3.33من إجمالي التعامالت والعقود خالل الفترة ومن إجمالي
اإليرادت ومن إجمالي املطلوبات على التوالي.

•

بلغت قيمة التعامالت مع شركة أبناء حسن عبدالكريم القحطاني للتجارة واملقاوالت مبلغ ( )4,000,000ريال تمثل نسبة  ،%9.61و
 ،%7.92و  %24.89من إجمالي التعامالت والعقود خالل الفترة ومن إجمالي اإليرادت ومن إجمالي املطلوبات على التوالي.

الجدول رقم ( :)3جدول التعامالت التي تمت مع أطراف ذات العالقة خالل العام 2020م

نوع العالقة

طبيعة التعامل

إجمالي قيمة
التعامالت
خالل الفترة

الرصيد
كما في 31
ديسمبر
2020م

النسبة من
إجمالي
العقود
والتعامالت
خالل الفترة

النسبة من
إجمالي
اإليرادات

النسبة من
إجمالي
املطلوبات

النسبة من
إجمالي
املوجودات

ذمم دائنة – جهات ذات عالقة
شركة أنسال للمقاوالت

شركة شقيقة

مصاريف متكبدة
بالنيابة

0

20,000

%0.00

الينطبق

%0.00

الينطبق

شركة هاكا موتورز والصناعة

شركة شقيقة

مشتريات بضائع

0

575

%0.00

الينطبق

%0.00

الينطبق

شركة االيمان للطباعة والنشر

شركة شقيقة

مشتريات بضائع

727,942

326,115

%9.14

الينطبق

%4.46

الينطبق

شركة القحطاني العاملية
للوكاالت املالحية

شركة شقيقة

مشتريات بضائع

201,087

75,566

%2.52

الينطبق

%1.23

الينطبق

شركة موارد هاكا

شركة شقيقة

مشتريات بضائع

111,930

0

%1.41

الينطبق

%0.69

الينطبق

شركة هاكا إلدارة املمتلكات

شركة شقيقة

خدمات

0

42,000

%0.00

الينطبق

%0.00

الينطبق

شركة هاك القابضة

الشركة األم

توزيع أرباح نقدية
مدفوعة

6,900,000

0

%86.62

الينطبق

%42.29

الينطبق

شركة أبناء حسن عبدالكريم
القحطاني للتجارة واملقاوالت

شركة شقيقة

مشتريات بضائع

25,200

11,193

%0.32

الينطبق

%0.15

الينطبق

7,966,159

475,449

%100.00

الينطبق

%48.83

الينطبق

إجمالي ذمم دائنة – جهات ذات عالقة
املصدر :القوائم املالية ومعلومات اإلدارة

وقد تم الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية في إجتماعها املنعقد بتاريخ 1442/08/17ه (املوافق 2021/03/31م) وهي كاآلتي:
 -1صادقت الجمعية على توزيع أرباح على املساهمين املقيدين بسجل املساهمين عن الفترة من 2020/01/01م إلى 2020/07/19م ،وذلك بواقع
( )4.89للسهم الواحد وبنسبة ( )%48.94من رأسمال الشركة ،بإجمالي مبلغ ( )6,900,000ريال سعودي.
- 15 -

 -2صادقت الجمعية على األعمال التي تمت بين الشركة وشركة موارد هاكا ويمثلها السيد /خالد حسن عبدالكريم القحطاني بصفته رئيس مجلس
اإلدارة وقيمة األعمال مبلغ ( )111,930ريال سعودي كأطراف ذات عالقة.
 -3صادقت الجمعية على األعمال التي تمت بين الشركة وشركة أنسال للمقاوالت ويمثلها السيد /خالد حسن عبدالكريم القحطاني بصفته رئيس
مجلس اإلدارة وقيمة األعمال مبلغ ( )20,000ريال سعودي كأطراف ذات عالقة والترخيص بها لعام قادم.
 -4صادقت الجمعية على األعمال التي تمت بين الشركة وشركة هاكا إلدارة املمتلكات ويمثلها السيد /خالد حسن عبدالكريم القحطاني بصفته
رئيس مجلس اإلدارة وقيمة األعمال مبلغ ( )42,000ريال سعودي كأطراف ذات عالقة والترخيص بها لعام قادم.
 -5صادقت الجمعية على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القحطاني العاملية للوكاالت املالحية ويمثلها السيد /خالد حسن عبدالكريم
القحطاني بصفته رئيس مجلس اإلدارة وقيمة األعمال مبلغ ( )75,556ريال سعودي كأطراف ذات عالقة والترخيص بها لعام قادم.
 -6صادقت الجمعية على األعمال التي تمت بين الشركة وشركة هاكا موتورز والصناعة ويمثلها السيد /خالد حسن عبدالكريم القحطاني بصفته
رئيس مجلس اإلدارة وقيمة األعمال مبلغ ( )575ريال سعودي كأطراف ذات عالقة والترخيص بها لعام قادم.
 -7صادقت الجمعية على األعمال التي تمت بين الشركة وشركة االيمان للطباعة والنشر ويمثلها السيد /خالد حسن عبدالكريم القحطاني بصفته
رئيس مجلس اإلدارة وقيمة األعمال مبلغ ( )326,115ريال سعودي كأطراف ذات عالقة والترخيص بها لعام قادم.
 -8صادقت الجمعية على األعمال التي تمت بين الشركة وشركة أبناء حسن عبدالكريم القحطاني للتجارة واملقاوالت ويمثلها السيد /خالد حسن
عبدالكريم القحطاني بصفته رئيس مجلس اإلدارة وقيمة األعمال مبلغ ( )11,193ريال سعودي كأطراف ذات عالقة والترخيص بها لعام قادم.
وقد بلغت قيمة التعامالت مع األطراف ذات العالقة لعام 2020م كما يلي:
•

بلغ رصيد التعامالت مع شركة أنسال للمقاوالت مبلغ ( )20ألف ريال.

•

بلغ رصيد التعامالت مع شركة هاكا موتورز والصناعة مبلغ 575ريال.

•

بلغ رصيد التعامالت مع شركة االيمان للطباعة والنشر مبلغ ( )326.1ألف ريال وقيمة التعامالت مبلغ ( )727.9ألف ريال تمثل نسبة
 ، %9.1و  ،%1.4و %4.5من إجمالي التعامالت والعقود خالل الفترة ومن إجمالي اإليرادت ومن إجمالي املطلوبات على التوالي.

•

بلغ رصيد التعامالت مع شركة القحطاني العاملية للوكاالت املالحية مبلغ ( )75.6ألف ريال وقيمة التعامالت مبلغ ( )201.1ألف ريال
تمثل نسبة  ، %2.5و  ،%0.4و %1.2من إجمالي التعامالت والعقود خالل الفترة ومن إجمالي اإليرادت ومن إجمالي املطلوبات على
التوالي.

•

بلغت قيمة التعامالت مع شركة موارد هاكا مبلغ ( )111.9ألف ريال تمثل نسبة  ، %1.41و  ،%0.21و %0.69من إجمالي التعامالت
والعقود خالل الفترة ومن إجمالي اإليرادت ومن إجمالي املطلوبات على التوالي.

•

بلغ رصيد التعامالت مع شركة هاكا إلدارة املمتلكات مبلغ ( )42ألف ريال.
بلغت قيمة التعامالت مع شركة هاك القابضة مبلغ ( )6.9مليون ريال تمثل نسبة  ،%86.9و  ،%12.9و %42.3من إجمالي التعامالت
والعقود خالل الفترة ومن إجمالي اإليرادت ومن إجمالي املطلوبات على التوالي.

•

بلغ رصيد التعامالت مع شركة أبناء حسن عبدالكريم القحطاني للتجارة واملقاوالت مبلغ ( )11.2ألف ريال وقيمة التعامالت مبلغ
( )25.2ألف ريال تمثل نسبة  ، %0.3و  ،%0.1و %0.2من إجمالي التعامالت والعقود خالل الفترة ومن إجمالي اإليرادت ومن إجمالي
املطلوبات على التوالي.

•

الجدول رقم ( :)4جدول التعامالت التي تمت مع أطراف ذات العالقة خالل فترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م

نوع
العالقة

طبيعة التعامل

ذمم دائنة – جهات ذات عالقة
توزيعات أرباح
الشركة
شركة هاك
نقدية مدفوعة
األم
القابضة
أرض َ
محولة الى
شركة
شركة ركاز
فرع الرياض من
شقيقة
املحدودة
ركاز
شركة أبناء
شركة
مشتريات بضايع
حسن
شقيقة
عبدالكريم

إجمالي قيمة التعامالت
خالل الفترة

الرصيد كما في 30
سبتمبر 2021م

النسبة من
إجمالي
العقود
والتعامالت
خالل الفترة

النسبة من
إجمالي اإليرادات

النسبة
من إجمالي
املطلوبات

النسبة من
إجمالي
املوجودات

3,000,000

0

%41.23

الينطبق

%15.14

الينطبق

3,857,475

3,153,975

%53.01

الينطبق

%19.46

الينطبق

123,123

22,386

%1.69

الينطبق

%0.62

الينطبق
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القحطاني
للتجارة
واملقاوالت
شركة هاكا
شركة
مشتريات بضائع
موتورز
شقيقة
والصناعة
شركة
شركة
االيمان
مشتريات بضائع
شقيقة
للطباعة
والنشر
شركة
القحطاني
شركة
خدمات
العاملية
شقيقة
للوكاالت
املالحية
إجمالي ذمم دائنة – جهات ذات عالقة

4,440

5,015

%0.06

الينطبق

%0.02

الينطبق

117,688

56,228

%1.62

الينطبق

%0.59

الينطبق

174,072

69,754

%2.39

الينطبق

%0.88

الينطبق

7,276,798

3,307,358

%100.00

الينطبق

%36.72

الينطبق

املصدر :معلومات اإلدارة

وقد وافقت الجمعية العامة للشركة املنعقدة بتاريخ 1443/07/14ه (املوافق 2022/02/15م) على التعامالت التي تمت مع أطراف ذات عالقة كما
في 2021/09/30م وهي كاآلتي:
• صادقت الجمعية على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هاكا القابضة ويمثلها السيد /خالد حسن عبدالكريم القحطاني بصفته
رئيس مجلس اإلدارة وقيمة األعمال والعقود مبلغ ( )3,000,000ريال سعودي كأطراف ذات عالقة حتى تاريخ 30/09/2021م والترخيص بها لعام
قادم.
• صادقت الجمعية على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ركاز املحدودة ويمثلها السيد /خالد حسن عبدالكريم القحطاني بصفته
رئيس مجلس اإلدارة وقيمة األعمال والعقود مبلغ ( )3,857,475ريال سعودي كأطراف ذات عالقة حتى تاريخ 30/09/2021م والترخيص بها لعام
قادم.
• صادقت الجمعية على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبناء حسن عبدالكريم القحطاني للتجارة واملقاوالت ويمثلها السيد /خالد
حسن عبدالكريم القحطاني بصفته رئيس مجلس اإلدارة وقيمة األعمال والعقود مبلغ ( )123,123ريال سعودي كأطراف ذات عالقة حتى تاريخ
30/09/2021م والترخيص بها لعام قادم.
• صادقت الجمعية على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هاكا موتورز والصناعة ويمثلها السيد /خالد حسن عبدالكريم القحطاني
بصفته رئيس مجلس اإلدارة وقيمة األعمال والعقود مبلغ ( )4,440ريال سعودي كأطراف ذات عالقة حتى تاريخ 30/09/2021م والترخيص بها
لعام قادم.
• صادقت الجمعية على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة االيمان للطباعة والنشر ويمثلها السيد /خالد حسن عبدالكريم القحطاني
بصفته رئيس مجلس اإلدارة وقيمة األعمال والعقود مبلغ ( )117,688ريال سعودي كأطراف ذات عالقة حتى تاريخ 30/09/2021م والترخيص بها
لعام قادم.
• صادقت الجمعية على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القحطاني العاملية للوكاالت املالحية ويمثلها السيد /خالد حسن عبدالكريم
القحطاني بصفته رئيس مجلس اإلدارة وقيمة األعمال والعقود مبلغ ( )174,072ريال سعودي كأطراف ذات عالقة حتى تاريخ 30/09/2021م
والترخيص بها لعام قادم.
وقد بلغت قيمة التعامالت مع األطراف ذات العالقة لفترة التسعة أشهر املنتهية في 2021/09/30م كما يلي:
• بلغت قيمة التعامالت مع شركة هاك القابضة مبلغ ( )3مليون ريال تمثل نسبة  ،%41.2و  ،%6.9و %15.1من إجمالي التعامالت
والعقود خالل الفترة ومن إجمالي اإليرادت ومن إجمالي املطلوبات على التوالي.
• بلغ رصيد التعامالت مع شركة ركاز املحدودة مبلغ ( )3.2مليون ريال وقيمة التعامالت مبلغ ( )3.9مليون ريال تمثل نسبة  ،%53و
 ،%8.8و %19.5من إجمالي التعامالت والعقود خالل الفترة ومن إجمالي اإليرادت ومن إجمالي املطلوبات على التوالي.
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•

بلغ رص ـ ـ ــيد التعامالت مع ش ـ ـ ــركة أبناء حس ـ ـ ــن عبدالكريم القحطاني للتجارة واملقاوالت مبلغ ( )22.4ألف ريال وقيمة التعامالت مبلغ
( )123.1ألف ري ــال تمث ــل نس ـ ـ ـ ـب ــة  ، %1.7و  ،%0.3و %0.6من إجم ــالي التع ــامالت والعقود خالل الفترة ومن إجم ــالي اإليرادت ومن
إجمالي املطلوبات على التوالي.

•

بلغ رصــيد التعامالت مع شــركة هاكا موتورز والصــناعة مبلغ ( )5ألف ريال وقيمة التعامالت مبلغ ( )4.4ألف ريال تمثل نســبة ، %0.1
و  ،%0.01و %0.02من إجمالي التعامالت والعقود خالل الفترة ومن إجمالي اإليرادت ومن إجمالي املطلوبات على التوالي.

•

بلغ رصــيد التعامالت مع شــركة االيمان للطباعة والنشــر مبلغ ( )56.2ألف ريال وقيمة التعامالت مبلغ ( )117.7ألف ريال تمثل نســبة
 ، %1.6و  ،%0.3و %0.6من إجمالي التعامالت والعقود خالل الفترة ومن إجمالي اإليرادت ومن إجمالي املطلوبات على التوالي.

• بلغ رص ـ ـ ـ ــيد التعامالت مع ش ـ ـ ـ ــركة القحطاني العاملية للوكاالت املالحية مبلغ ( )69.8ألف ريال وقيمة التعامالت مبلغ ( )174ألف ريال
تمثل نس ـ ـ ـ ــبة  ، %2.4و  ،%0.4و %0.88من إجمالي التعامالت والعقود خالل الفترة ومن إجمالي اإليرادت ومن إجمالي املطلوبات على
التوالي.
ويبين الجدول التالي التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة وتاريخ موافقة الجمعية عليها:
الجدول رقم ( :)5التعامالت مع األطراف ذات العالقة
اسم الشركة

ملخص التعامل
•

• 1442/08/17ه (املوافق 2021/03/31م)

•

يشغل األستاذ /خالد حسن القحطاني ( رئيس مجلس اإلدارة) منصب رئيس مجلس إدارة شركة

• 1443/07/14ه (املوافق 2022/02/15م).

•

هاك القابضة
ً
تتمثل هذه التعامالت بتسوية مصاريف متكبدة بالنيابه ،وتوفير مدفوعات مقدما ،وأرض
َ
محولة إلى فرع الرياض من ركاز .وال توجد أعمال تعاقدية في هذه التعامالت.

• 1442/08/17ه (املوافق 2021/03/31م).

•

يشغل األستاذ /خالد حسن القحطاني ( رئيس مجلس اإلدارة) منصب الرئيس التنفيذي في

• 1443/07/14ه (املوافق 2022/02/15م).

شركة ركاز
املحدودة

مو افقة الجمعية

تتمثل هذه التعامالت بتسوية توزيعات  ،وتوزيعات أرباح نقدية مدفوعة ،وتوفير مدفوعات
ً
مقدما  ،وال توجد أعمال تعاقدية في هذه التعامالت.

شركة هاك
القابضة

تاريخ

شركة ركاز املحدودة
شركة أبناء
حسن عبدالكريم

•

تتمثل هذه التعامالت بعقد للحصول على خدمات نظم معلومات ادارية.

القحطاني

•

يشغل األستاذ /خالد حسن القحطاني ( رئيس مجلس اإلدارة) منصب رئيس مجلس املديرين

للتجارة و

شركة أبناء حسن عبدالكريم القحطاني للتجارة و املقاوالت

• 1442/08/17ه (املوافق 2021/03/31م).
• 1443/07/14ه (املوافق 2022/02/15م).

املقاوالت
•
شركة أنسال
للمقاوالت

تتمثل هذه التعامالت في استشارات في اعمال البناء ألفرع فاديكو ،وال توجد أعمال تعاقدية في
هذه التعامالت.

•

يشغل األستاذ /خالد حسن القحطاني ( رئيس مجلس اإلدارة) منصب رئيس مجلس املديرين في

• 1442/08/17ه (املوافق 2021/03/31م).

شركة أنسال للمقاوالت
•
شركة أديوتاكس

تتمثل هذه التعامالت في تكاليف تمويل ومصاريف متكبدة باالنابة وقد تمت هذه التعامالت عام
2019م عندما كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة وال توجد معامالت قائمة مع الشركة وال
توجد أعمال تعاقدية في هذه التعامالت.

•
شركة هاكا موترز
و الصناعة

تتمثل هذه التعامالت في شراء قطع غيار لشاحنات وسيارات الشركة وال توجد أعمال تعاقدية

ال ينطبق بسبب أن التعامالت تمت عام 2019م
عندما كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة.
•

في هذه التعامالت.
•

يشغل األستاذ /خالد حسن القحطاني ( رئيس مجلس اإلدارة) منصب رئيس مجلس املوديرين في

2021/03/31م).
•

شركة هاكا موترز و الصناعة
•

تتمثل هذه التعامالت في طباعة غالف أنواع االيس كريم لدى فاديكو وشراء بعض األدوات

شركة االيمان

املكتبية مثل كرت العمل واألختام ،وال توجد أعمال تعاقدية في هذه التعامالت.

للطباعة و النشر

يشغل األستاذ /خالد حسن القحطاني ( رئيس مجلس اإلدارة) منصب رئيس مجلس املديرين في

•

شركة االيمان للطباعة و النشر
شركة موارد هاكا

•

تتمثل هذه التعامالت في دفع بدل إقامة للموظفين في سكن موظفين تابع للشركة الشقيقة ،وال

1442/08/17ه (املوافق
1443/07/14ه (املوافق
2022/02/15م).

•

1442/08/17ه (املوافق
2021/03/31م)

•

1443/07/14ه (املوافق
2022/02/15م).

• 1442/08/17ه (املوافق 2021/03/31م).

توجد أعمال تعاقدية في هذه التعامالت.
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•

يشغل األستاذ /خالد حسن القحطاني ( رئيس مجلس اإلدارة) منصب رئيس مجلس املديرين في
شركة أبناء حسن عبدالكريم القحطاني للتجارة و املقاوالت الت شركة موارد هاكا

شركة القحطاني
العاملية للوكاالت
املالحية
شركة هاكا الدارة
املمتلكات

•

تتمثل هذه التعامالت في استيراد من الخارج مواد خام والتخليص الجمركي عبر امليناء ،وال توجد
أعمال تعاقدية في هذه التعامالت.

•

يشغل األستاذ /خالد حسن القحطاني ( رئيس مجلس اإلدارة) منصب رئيس مجلس املديرين في
شركة القحطاني العاملية للوكاالت املالحية

•

تتمثل هذه التعامالت في ايجارات

•

يشغل األستاذ /خالد حسن القحطاني ( رئيس مجلس اإلدارة) منصب رئيس مجلس املديرين في

• 1442/08/17ه (املوافق 2021/03/31م).
•

1443/07/14ه (املوافق
2022/02/15م).

• 1442/08/17ه (املوافق 2021/03/31م).

شركة هاكا الدارة املمتلكات

املصدر :الشركة

يجب أن تخضع جميع التعامالت إذا تمت في املستقبل مع األطراف ذات العالقة ملوافقة الجمعية العامة العادية للشركة وفي حال وجود أية تعامالت
مع أطراف ذات عالقة مستقبلية فسيتم عرضها على أقرب جمعية عامة ،وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التعامالت،
فستضطر الشركة للبحث عن أطراف أخرى من غير ذوي العالقة للتعامل معهم على تنفيذ األعمال املسندة إلى أطراف ذوي عالقة.
إن عدم قدرة الشركة على تجديد أو إبرام العقود أو التعامالت مع األطراف ذات العالقة ،أو تم تجديدها بشروط ال تناسب الشركة أو عدم الحصول
ً
على موافقة الجمعية العامة عليها ،فإن ذلك سيؤثر سلبا وبشكل وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.38املخاطراملتعلقة بالتغيرات في املعاييراملحاسبية الهامة واملعايير الجديدة
تم إعداد القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم املالية األولية املفحوصة للفترة املنتهية في  30سبتمبر
ً
2021م واإليضاحات املرفقة بهم وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي ( )IFRSاملعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي
اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين ) ،(SOCPAوالشركة ملزمة في هذه الحالة بتطبيق التعديالت أو التغييرات التي تطرأ على هذه
املعايير من وقت آلخر.
ً
قد يحدث مستقبال تعديالت في معايير املحاسبة الدولية ) )IFRSوبالتالي فإن أي تغييرات في هذه املعايير أو إلزامية تطبيق بعض املعايير الجديدة من
ً
املمكن أن تؤثر سلبا وبشكل وجوهري على القوائم املالية وبالتالي على النتائج املالية للشركة ومركزها املالي.

 2.1.39املخاطراملتعلقة بعدم التزام الشركة بمتطلبات نظام العمل

ُ
تلتزم الشركة بإعداد الئحة لتنظيم العمل وفق النموذج املعد من الوزارة .ويجوز للشركة تضمين الالئحة شروط وأحكام إضافية ،بما ال يتعارض مع
ً
أحكام نظام العمل والئحته والقرارات اإلدارية تنفيذا له .ويجب على الشركة أن تعلن الئحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في أي مكان ظاهر في
املنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل عمل الخاضعين لها بأحكامها .
يوجد لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية معتمدة من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية بالرقم ( )301343وتاريخ 1441/07/20ه
(املوافق 2020/03/15م).

في حال عدم التزام الشركة بأنظمة وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية فإنه يعرض الشركة للغرامات املنصوص عليها في نظام العمل مثل غرامة
عدم اعالن الئحة تنظيم العمل بعد اعتمادها في مكان ظاهر في الشركة تبلغ ( )10,000عشرة االف ريال عن كل شركة املنصوص عليها في جدول
املخالفات والعقوبات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم ( )178743وتاريخ 1440/09/27هـ (املوافق 2019/06/01م) األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

 2.1.40املخاطراملتعلقة بالذمم الدائنة
بلغ إجمالي الذمم الدائنة للشركة ( )2مليون ريال سعودي و ( )2.1مليون ريال سعودي للعامين 2019م و 2020م ،و ( )3.7مليون ريال سعودي لفترة
التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م .وتمثل نسبة الذمم الدائنة من إجمالي املطلوبات ( )%12.53و ( )%13.09لعامين 2019م و2020م،
ونسبة ( )%18.43لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م .وقد ال تتمكن الشركة من سداد كامل ذممها الدائنة أو السداد في املدة املتفق
عليها ،األمر الذي قد ُيصعب حصول الشركة على اتفاقيات شراء بالدين بشروط مناسبة في املستقبل مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها املستقبلية.
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 2.1.41املخاطر املتعلقة بانتهاء صالحية املنتجات
تحتفظ الشركة بمخزون من املواد األولية في املصنع ،وفي حال كانت املبيعات أقل من املتوقع تضطر الشركة إلى التخلص من املنتجات منتهية
الصالحية مما ينتج عنه ارتفاع في تكاليف املبيعات ،وتدرك إدارة الشركة أهمية ضبط كمية مخزون املنتجات عند مستوى كافي لتقليل التالف
وتحقيق هوامش ربحية أقل ،وبالتالي تحرص على مراقبة نسبة التالف في املصنع نسبة تلف عالية من املنتجات منتهية الصالحية .وفي حال فشلت
ً
الشركة في مراقبة املخزون والتالف منه فإن ذلك يؤثر على هوامش الربحية لدى الشركة ونتائجها ،والتي تؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال
الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.42املتعلقة باالنخفاض في معدل إنفاق املستهلك النهائي
تؤثر التقلبات االقتصادية املختلفة في اقتصاد اململكة على نمط وسلوكيات املستهلك النهائي نحو السلع الترفيهية ،ومن شأن أي انخفاض في االنفاق
ً
االختياري أو الدخل املتاح للمستهلك أن يؤثر على الطلب على منتجات الشركة ومبيعاتها ،مما سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة
ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.43املخاطر املتعلقة بإدخال منتجات جديدة

يعتمد نجاح الشركة إلى ّ
حد ما على قدرتها بإدخال منتجات جديدة وتقديمها بجودة عالية تلبي أذواق عمالئها  ،سواء العمالء الحاليين أو الجدد ،ومن
ثم تسويقها من خالل الخدمات الدعائية ،وإذا لم تنجح الشركة في تقديم منتجات جديدة و تسويقها بطريقة ترض ي أذواق العمالء ،فإن ذلك سيؤدي
ً
إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركة ،مما سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.
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 2.2املخاطراملتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة
 2.2.1املخاطراملتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة
يعتمد األداء املستقبلي املتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في اململكة بشكل عام وتشمل ،على سبيل املثال ال
الحصر ،عوامل التضخم ونمو الناتج املحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك .ويعتمد اقتصاد اململكة الكلي والجزئي بشكل أساس ي على النفط
والصناعات النفطية والتي ال تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج املحلي اإلجمالي ،وعليه فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث في أسعار النفط
ً
سيكون لها أثرها املباشر والجوهري على خطط ونمو اقتصاد اململكة بشكل عام وعلى معدالت اإلنفاق الحكومي ،والذي من شأنه التأثير سلبا على
ً
أداء الشركة املالي ،نظرا لعملها ضمن منظومة اقتصاد اململكة وتأثرها بمعدالت اإلنفاق الحكومي.
كما يعتمد استمرار نمو اقتصاد اململكة على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية
التحتية ،لذا فإن أي تغيير سلبي في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على االقتصاد وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ونتائجها املالية وتوقعاتها املستقبلية.

2.2.2

املخاطراملتعلقة بعدم االستقرارالسياس ي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط

يعتمد األداء املالي للشركة على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في اململكة باإلضافة للظروف االقتصادية والسياسية العاملية التي تؤثر بدورها
على اململكة .وتعاني بعض دول منطقة الشرق األوسط من عدم االستقرار االقتصادي أو السياس ي ،وال توجد ضمانات بأن تلك الظروف االقتصادية
والسياسية في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى سوف يكون لها تأثير سلبي وجوهري على اململكة ،وبالتالي فإن أي تغيير سلبي في أي من هذه الظروف
سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

2.2.3

املخاطراملتعلقة بنظام الشركات

يفرض نظام الشركات بعض املتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة االلتزام بها .وسيستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات والتدابير لاللتزام
بمثل هذه املتطلبات والتي من املمكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقت طويل .كما فرض نظام الشركات الحالي عقوبات أشد صرامة على
مخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية حيث تصل حسب نظام الشركات الحالي (املادة  )213إلى ( )500,000ريال سعودي ،وتضاعف تلك العقوبات في حال
تكرار املخالفات خالل ثالث سنوات من تاریخ الحكم علیھ بتلك املخالفات وذلك حسب نظام الشركات الحالي (املادة )214؛ وبالتالي فإن الشركة ستكون
ً
عرضة إلى مثل هذه العقوبات في حال عدم التزامها بتلك القواعد واألحكام ،والذي من شأنه التأثير سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها
املالي ونتائج عملياتها.

2.2.4

املخاطراملرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات

أصدر مجلس الهيئة الئحة حوكمة الشركات جديدة بموجب القرار رقم ( )2017-16-8وتاريخ 1438/05/16ه (املوافق 2017/02/13م)ً ،
بناء على نظام
الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28ه (املوافق 2015/11/11م) ،واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم (-7-1
 (2021وتاريخ 1442/06/01ه (املوافق 2021/01/14م).
وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات املدرجة في السوق املوازية كما في تاريخ هذه النشرة ،إال أنه في حال تطبيقها بشكل
إلزامي فإن نجاح الشركة في تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يعتمد على مدى استيعاب وفهم املجلس ولجانه واإلدارة والعاملين في الشركة لهذه القواعد
واإلجراءات .وإن مخالفة هذه القواعد واإلجراءات أو الفشل في تطبيقها يعرض الشركة للمخالفات الجزائية من ِقبل هيئة السوق املالية ،والتي سيكون
لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

2.2.5

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

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

2.2.6

املخاطراملتعلقة بسحب الترخيص الصناعي

تمارس الشركة نشاطها بموجب الترخيص الصناعي الوطني الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة املعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية
ً
سابقا) برقم قرار ( )411102102677والذي ينتهي بتاريخ 1444/06/17ه (املوافق 2023/01/10م).
يجب على الشركة االلتزام بالشروط والتعليمات التي تفرضها وزارة الصناعة والثروة املعدنية على الشركات التي حصلت على تراخيص صناعية .وعلى
ً
كافة الشركات الصناعية املرخصة من وزارة الصناعة والثروة املعدنية التقدم بطلب تعديل ترخيصها تبعا ألي تعديالت في بياناتها .
إذا لم تلتزم الشركة بشروط وتعليمات وزارة الصناعة والثروة املعدنية ومن هذه الشروط على سبيل املثال االلتـزام بمطابقـة املنتجـات للمواصفـات
واملقاييـس املعتمـدة أو املواصفـات املتبنـاة مـن الهيئـة السعودية للمواصفات واملقاييس ،وااللتزام بمواد النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية للمحافظة
على البيئة من التلوث ،وااللتزام باألنظمة والتعليمات ولوائح السالمة واألمن الصناعي والصحة العامة وغيرها ،فإنها ستكون معرضة لسحب أو تعليق
الترخيص الصناعي الخاص بها ،وفي حال سحب الترخيص من الشركة فإنه لن يكون باستطاعتها االستمرار في ممارسة نشاطها .وسيكون لذلك تأثير
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وعلى توقعاتها املستقبلية وسعر سهمها في السوق.

2.2.7

املخاطراملتعلقة بالبيئة التنافسية

2.2.8

املخاطراملتعلقة بضريبة القيمة املضافة

تعمل الشركة في بيئة تنافسية قوية ،وقد ال تتمكن الشركة من االستمرارعلى املنافسة بشكل ّ
فعال مع الشركات األخرى في السوق ،وقد تلجأ الشركة
في كثير من األحيان إلى تغيير سياسة التسعير لديها لتحتفظ بحصتها في سوق املنافسة ،وبالتالي قد ال تكون الشركة قادرة باستمرار على منافسة تلك
ً
الشركات ،مما يؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلبا على أرباح الشركة ونتائجها املالية.

قامت اململكة بإصدار نظام ضريبة القيمة املضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  1يناير 2018م .ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة  %5على
عدد من املنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو وارد في النظام ،وقد قررت حكومة اململكة زيادة نسبة ضريبة القيمة املضافة من  %5إلى  %15والذي
بدأ تطبيقه من شهر يوليو 2020م ،وبالتالي ،فإنه يتعين على املنشآت ذات العالقة معرفة طبيعة ضريبة القيمة املضافة وطريقة تطبيقها وكيفية
حسابها .كما سيتعين عليها تقديم تقاريرها الخاصة إلى الجهات الحكومية ذات العالقةً .
وبناء على ذلك ،يتعين على الشركة التكيف مع التغييرات الناتجة
عن تطبيق ضريبة القيمة املضافة ،والتي تشمل تحصيلها وتسليمها ،وتأثير تطبيق نظام ضريبة القيمة املضافة على أعمال الشركة ،وقد أدى تطبيق
ضريبة القيمة املضافة في اململكة إلى زيادة أسعار معظم البضائع والخدمات بمافي ذلك منتجات الشركة ولم تظهر بعد اآلثار املترتبة من رفع الضريبة
على مبيعات الشركة حيث بدأ تطبيق الزيادة الضريبية من شهر يوليو من عام 2020م .وال يوجد في الوقت الحالي أي مطالبات أو اعتراضات حالية
متعلقة بضريبة القيمة املضافة ،ومع ذلك فإن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة ،سوف ُيعرضها لغرامات أو عقوبات
ً
أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتها مما سيزيد أيضا من التكاليف واملصاريف التشغيلية ،وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التنافس ي للشركة ومستوى الطلب
على منتجاتها ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

2.2.9

املخاطراملتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة

تخضع عمليات الشركة إلى نطاق واسع من األنظمة واللوائح املتعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة في اململكة ،والتي تفرض بصورة متزايدة معايير
صارمة يتوجب على الشركة االلتزام بها بصورة مستمرة .وقد تكون تكاليف االلتزام بتلك األنظمة واللوائح والغرامات الناتجة عنها كبيرة ،كما يتطلب
االلتزام بمعايير جديدة وصارمة إلى تحمل مصروفات إضافية من رأس املال أو نشوء تعديالت في املمارسات التشغيلية .وقد تنشأ الحوادث املتعلقة
بالبيئة والصحة والسالمة ،فعلى سبيل املثال يمكن أن ينتج عن عمليات الشركة عدد من مواد النفايات واملواد امللوثة املنبعثة التي يمكن أن تؤدي ،في
حال لم يتم السيطرة عليها وإدارتها بالشكل الصحيح أو في حال ُتركت من دون عالج أو إدارة سليمة ،إلى خطر تلوث البيئة .إن عدم االلتزام واالمتثال
الكامل بالتشريعات واألنظمة البيئية يمكن أن يؤدي إلى إغالق املنشآت الصناعية التابعة للشركة كما سوف يعرض الشركة إلى مخالفات أو غرامات
أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها مثل سحب أو إيقاف الترخيص ،ومن أمثلة املخالفات على سبيل املثال ال الحصر ،مخالفة عدم االلتزام
ببرامج املراقبة الذاتية بمصادر االنبعاث ،أو مخالفة التهاون في صيانة أجهزة كبح التلوث واملراقبة والرصد أو مخالفةعدم االلتزام باالجراءات الخاصة
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ً
بمعالجة االنبعاثات والتسرب في الحاالت الطارئة بغرامة ال تتجاوز عشرة آالف ريال لكل منها أوغيرها من املخالفات ،والتي ستؤثر سلبا على عملياتها
ً
بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو ترخيصها وسوف يؤثر ذلك على مقدرتها على مزاولة أعمالها وبالتالي التأثير سلبا على نتائجها املالية
وربحيتها.

 2.2.10املخاطر املتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والخدمات ذات الصلة
أصدر مجلس الوزراء قراره رقم ( )95وتاريخ 1437/3/17هـ (املوافق 2015/12/28م) برفع أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهالك الكهرباء وتسعيرة
بيع املياه وخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي ،كجزء من السياسات املتعلقة برفع كفاءة الدعم الحكومي في اململكة .
ً
ً
كما أصدرت وزارة الطاقة (الطاقة والصناعة والثروة املعدنية سابقا) بيانا في تاريخ 1439/03/24هـ (املوافق 2017/12/12م) كما أصدرت وزارة
ً
ً
الطاقة (الطاقة والصناعة والثروة املعدنية سابقا) بيانا في تاريخ 1439/03/24هـ (املوافق 2017/12/12م) حول خطة برنامج التوازن املالي لتصحيح
ً
ابتداء من يوم 1439/04/14هـ (املوافق 2018/01/01م) ،مع اإلشارة إلى أن أسعار منتجات الطاقة يتم تعديلها بشكل
أسعار منتجات الطاقة وذلك
ً
شهري وفقا إلجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة واملياه.
تعتمد عمليات الشركة التشغيلية على توفر منتجات الطاقة والكهرباء واملياه وقد مثلت تكاليف الطاقة مانسبته ( )%4.25و( )%4.66و( )%4.62من
تكلفة املبيعات خالل العام 2019م والعام 2020م والتسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م على التوالي ،لذا فإن أي انقطاع أو تقليص في اإلمدادات
من هذه املنتجات أو أي ارتفاع في أسعارها من شأنه أن يؤثر على العمليات التشغيلية للشركة ،مما سيؤدي إلى تقليص هوامش أرباحها وبالتالي التأثير
ً
سلبا وبشكل جوهري على أعمالها ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 2.2.11املخاطر املتعلقة بوقف الحو افز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية
اسـتفادت الشـركة مـن الحوافـز التـي تقدمهـا الحكومـة للمسـتثمرين مـن أجـل دعـم التصنيـع فـي اململكة ،ودعـم البنيـة التحتيـة وتوفيـر األراض ي والطاقـة
واملياه بأسـعار مخفضـة فـي املدن الصناعيـة ،ومن خالل اعفاء الشركات الصناعية عن دفع املقابل املالي عن العمالة الوافدة وذلك بتاريخ
ُ
1441/01/25ه (املوافق 2019/09/24م) حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين ،على أن تتحمل الدولة ملدة خمسة أعوام املقابل
ً
ً
املالي املقرر على العمالة الوافدة وفقا للفقرتين (1ـ أ) و (2ـ أ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم ( )197وتاريخ 1438/03/23ه (املوافق
ً
2016/12/22م) ،عن املنشآت الصناعية املرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك اعتبارا من تاريخ 1441/02/02ه (املوافق 2019/10/01م)  .وكان
لهـذه الحوافـز دور هـام فـي نجـاح أعمـال الشـركة ،وسـيؤدي أي وقـف أو تعليـق لهـذه الحوافـز إلـى تأثيـر سـلبي وجوهري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا
اماللـي ونتائـج عملياتهـا وتوقعاتهـا املستقبلية.
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 2.3املخاطراملتعلقة باألسهم املطروحة
 2.3.1املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهم

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

2.3.2

املخاطراملتعلقة بالبيانات املستقبلية

2.3.3

املخاطراملتعلقة بطرح أسهم إضافية لزيادة رأس املال

2.3.4

املخاطراملتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم

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

يعتمـد توزيـع األربـاح فـي املسـتقبل علـى العديـد مـن العوامـل منهـا تحقـق األربـاح فـي املسـتقبل ،والوضـع املالـي ،التدفقـات النقديـة ،ومتطلبـات رأس املـال
العامـل ،والنفقـات الـرأس ماليـة واالحتياطـات الشـركة القابلـة للتوزيـع ،إضافـة إلـى عـدة عوامـل أخـرى ،وقـد ال تتمكـن الشـركة مـن توزيع أرباح على
املسـاهمين وقـد ال يوص ي مجلس اإلدارة ،أو ال يوافـق املسـاهمين علـى توزيـع تلـك األربـاح ،بااإلضافـة إلـى ذلـك في حال إبرام الشركة أي إتفاقيات تمويل
مستقبلية تخضع لقيود تمنع الشركة عن توزيــع أي أربــاح إال بعــد الحصــول علــى موافقــة خطيــة للقيــام بذلــك مــن قبــل الجهة التمويلية.
ومــن ناحيــة أخــرى ،قــد تتكبــد الشــركة مصاريــف أو التزامــات جديــدة غيــر متوقعــه قــد يترتـب عليهـا انخفـاض فـي أربـاح الشـركة أو تأثـر مسـتوى السـيولة
النقدية لديهـا ،األمر الـذي قـد يـؤدي إلـى انخفـاض توزيـع األربـاح أو انعدامـه ،وبالتالـي فـإن ذلـك قـد يـؤدي إلـى انخفـاض العائـد املتوقـع علـى أسـهم الشـركة،
األمر الـذي سـيؤثر بشـكل سـلبي وجوهــري علــى العائــدات املتوقعــة للمساهمين ،الجديــر بالذكــر أن الشــركة ال تقــدم أي ضمـان فيمـا يتعلـق بمبلـغ
التوزيعـات الذي سـيدفع في أي سـنة معينـة ،ويخضع توزيع األرباح لشروط وضوابط معينة منصوص عليها في النظام األساس ي للشركة .وملزيد مـن
التفاصيـل حـول سياسـة توزيـع األربـاح ،الرجـاء مراجعـة القسـم رقم (" )5سياسة توزيـع األربـاح "مـن هـذه النشـرة .و بنـاء علـى مـا تـم ذكـره فـإن هـذه العوامـل
سـتؤثر سـلبا وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا املالـي ونتائـج عملياتها وتوقعاتها املسـتقبلية.

2.3.5

املخاطراملرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين

2.3.6

املخاطراملرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة

ً
بعد االنتهاء من عملية الطرح ،قد يتمكن املساهمون الحاليون معا أو مع مساهمين آخرين من السيطرة على القرارات والتصرفات التي تتطلب موافقة
املساهمين -بما في ذلك دون حصر -عمليات االندماج واالستحواذ وبيع األصول ،وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ،وزيادة رأس املال أو تخفيضه ،وإصدار
أو عدم إصدار أسهم إضافية ،أو توزيع األرباح ،أو أي تغيير في الشركة .وفي حال نشأت ظروف تتعارض فيها مصالح املساهمين الحاليين مع مصالح
مساهمي األقلية ،فإن ذلك قد يضع مساهمي األقلية في وضع ليس في صالحهم ،وقد يمارس املساهمون الحاليون سيطرتهم على الشركة بطريقة تؤثر
ً
سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.
ً
ال يوجد حاليا ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة ،وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسهم الشركة بعد
إدراج الشركة ،وقد يترتب على الطرح وجود عرض أو طلب محدود مما سيؤثر ذلك على سعر السهم ،وإذا لم ينش ئ سوق نشط لتداول أسهم الشركة
فقد تتأثر سيولة وسعر سهم الشركة بشكل سلبي وجوهري وكبير.
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2.3.7

املخاطراملرتبطة بسيولة أسهم الطرح

2.3.8

املخاطراملرتبطة ببيع عدد كبيرمن األسهم في السوق املوازية بعد عملية الطرح

2.3.9

املخاطراملتعلقة بعدم تحقيق متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية

ً
ال يوجــد حاليــا ولــم يســبق وجــود ســوق مالــي لتــداول أســهم الشــركة ،وال يوجــد أي تأكيــدات بشــأن وجــود ســوق فعالــة ومســتمرة لتــداول أســهم الشــركة
بعــد انتهــاء فتــرة الطــرح ،وإذا لــم يتطــور ســوق نشــط لتــداول أســهم الشــركة ،فــإن ذلــك ســيؤثر علـى سـيولة وسـعر تـداول أسـهم الشـركة بشـكل سـلبي
ً
وكبيـر ،والـذي سـيؤثر سـلبا وبشــكل جوهــري على أعمــال الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املستقبيلة.
ً
إن بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الســوق املاليــة بعــد إتمــام عمليــة الطــرح ســيؤثر سـلبا علـى السـعر السـوقي لألسـهم .وبعـد إتمـام عمليـة الطـرح بنجـاح،
ً
سـوف يخضـع كبــار املســاهمين لفتــرة حظــر مدتهــا ( )12اثنــي عشــر شــهرا مــن تاريــخ بــدء تــداول األسـهم فـي السـوق املاليـة ،وقـد يـؤدي بيـع أي مـن املسـاهمين
ً
الكبار لعـدد كبير من األسـهم بعـد انتهـاء فتـرة الحظـر إلـى التأثيـر سـلبا على سـوق أسـهم الشـركة ،وبالتالي قـد ينتـج عـن ذلـك انخفـاض السـعر السـوقي
ً
لألسـهم ،والـذي سـيؤثر سـلبا وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا املالـي ونتائـج عملياتها وتوقعاتها املسـتقبلية.

يمكــن للشــركة تقديــم طلــب إدراج فــي الســوق الرئيســية بعــد مــرور الفتــرة النظاميــة )سـنتين حسـب النظـام الحالـي للسـوق املاليـة) علـى إدراجهـا فـي
ً
السـوق املوازيـة ،وذلــك بعــد اســتيفاء جميــع املتطلبــات النظاميــة الصــادرة عــن هــيئة الســوق املاليــة وعــن الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) بنــاءا علــى
قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة وقواعــد اإلدراج ،واملتعلقــة بانتقــال الشــركات املدرجــة فــي السـوق املوازيـة إلـى السـوق الرئيسـية ،فـي
حـال عـدم تمكـن الشـركة مـن اسـتيفاء تلـك املتطلبـات أو أي متطلبـات نظاميـة إضافيـة مسـتقبلية قـد تفرضهـا الهيئـة علـى الشــركة أو الســوق ،فــإن
الشــركة لــن تتمكــن مــن االنتقــال إلــى الســوق الرئيســية ،وبمـا أن السـوق املوازيـة حتـى تاريـخ نشـرة اإلصـدار هــذه هــي سـوق يقتصـر فيهـا التــداول علــى
ً
املســتثمرين املؤهليــن فقــط ،فــإن حجــم التــداول اليومــي والســيولة سـيكون أقـل منـه فـي السـوق الرئيسـية ،وبالتالـي سـيؤثر سـلبا علـى سـيولة سـهم
ً
الشـركة وقيمتهـا السـوقية ،والـذي سـيؤثر سـلبا وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.3.10مخاطر رغبة الشركة في االستمرارفي السوق املوازية
بعد الطرح في السوق املوازية ،وبعد مض ي الفترة النظامية بموجب القواعد ذات الصلة قد تكون الشركة مستوفية للشروط الخاصة باالنتقال إلى
السوق الرئيسية ،ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق املوازية وعدم االنتقال للسوق الرئيسية .وبما أن السوق املوازية حتى تاريخ نشرة
اإلصدار هي سوق يقتصر فيها التداول على املستثمرين املؤهلين فقط ،فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتالي
ً
التأثير سلبا على سيولة سهم الشركة وقيمته السوقية.
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها

3

نبذة عن الشركة

3.1

شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان (فاديكو) هي شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم ( )407وتاريخ 1442/01/19ه (املوافق
2020/09/07م) والقرار الوزاري رقم ( )5وتاريخ 1442/01/29ه (املوافق 2020/09/13م) ،وبموجب السجل التجاري رقم ( )2050033520وتاريخ
1418/11/25ه (املوافق 1998/03/24م) الصادر بمدينة الدمام .وعنوان الشركة املسجل كما في السجل التجاري هو املدينة الصناعية األولى  -شارع
 - 11تقاطع  ،4ص.ب ،31952 .الدمام  ،32234اململكة العربية السعودية.

تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها

3.2
•

تأسست شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان ("الشركة" أو "املصدر" أو "فاديكو") في البداية كفرع لشركة خالد حسن عبدالكريم
القحطاني وشركاه واملقيدة في السجل التجاري في مدينة الخبر تحت الرقم ( )205101126وتاريخ 1406/04/03ه (املوافق
1985/12/15م) ،حيث أنها في السابق قد تأسست كفرع لشركة أبناء حسن عبد الكريم ا لقحطاني للتجارة واملقاوالت التي تأسست في
البداية كمؤسسة فردية باسم "مؤسسة حسن عبد الكريم القحطاني التجارية" واملسجلة بالسجل التجاري بمدينة الخبر بالرقم
( )2051001358وتاريخ 1387/09/22ه (املوافق 1967/12/24م) ونشاطها صيانة وتشغيل آبار الزيت وكان لها ستة فروع.

•

توفي صاحب املؤسسة الشيخ حسن عبد الكريم القحطاني وانحصر ارثه في زوجته وابنائه بموجب صك حصر اإلرث رقم  2/67وتاريخ
1406/02/20ه (املوافق 1985/11/04م) وعددهم أربعة عشر ( )14وريث ،وقد قرر الورثة انشاء شركة توصية بسيطة فيما بينهم
باسم"شركة عبد الكريم حسن عبد الكر يم القحطاني" وسمتها التجارية "شركة أبناء حسن عبد الكريم القحطاني للتجارة واملقاوالت"
وذلك بغرض استمرار مؤسسات والدهم التي آلت إليهم عن طريق اإلرث ووفقا لنظام الشركات.

•

بتاريخ 1406/04/02ه (املوافق 1985/12/14م) تم إثبات عقد تأسيس شركة توصية بسيطة باسم " شركة عبدالكريم حسن القحطاني
وشركاه" لدى كتابة عدل الخبر برقم ( .)461وقد تم قيد الشركة باسم الشريك املتضامن السيد /عبد الكريم حسن القحطاني وبرأس مال
قدره تسعة ماليين وأربعمائة ألف ( )9,400,000ريال سعودي.

•

بعد تاريخ تأسيس الشركة أعاله (1406/04/02ه املوافق 1985/12/14م) تم إدخال بعض التعديالت على عقد التأسيس بموجب مالحق
التعديل املثبتة لدى كاتب العدل برقم ( )80وتاريخ 1409/05/12ه (املوافق 1988/12/22م) وامللحق املثبت برقم ( )232وتاريخ
1409/12/29ه (املوافق 1989/08/01م).
بتاريخ 1410/04/13ه (املوافق 1989/11/12م) تم تعديل اسم الشركة الى "شركة خالد حسن عبد الكريم القحطاني وشركاه" ليكون
باسم الشريك املتضامن السيد  /خالد حسن عبد الكريم القحطاني وذلك بعد وفاة وخروج الشريك املتضامن السيد /عبد الكريم حسن
القحطاني .بتاريخ 1412/06/17ه (املوافق 1991/12/24م) توفيت الشريك املوص ي السيدة /حصة عمر عايض القحطاني وانحصر ارثها
بوالدها السيد /عمر عايض آل مسعود القحطاني وابنائها خالد وشيخة وجميلة ووضحه وفرجة وبينة وزكية وهند وأسماء أبناء حسن عبد
الكريم القحطاني الشركاء بالشركة وذلك بموجب صك حصر اإلرث الشرعي رقم ( )3/152وتاريخ 1412/07/01ه (املوافق
1992/01/06م) ،وقد تنازل والد املتوفاة عن حصته في امليراث لصالح باقي الورثة كل حسب نصيبه الشرعي بامليراث وفق صك التنازل
الصادر عن املحكمة الشرعية رقم ( )2/158وتاريخ 1412/06/23ه (املوافق 1992/07/24م)؛ وعليه أصبح الشركاء في الشركة إثنا عشر
ً
( )12شريكا وذلك بموجب قرار الشركاء املثبت لدى كاتب عدل الخبر األولى برقم ( )238جلد ( )12وتاريخ 1413/07/26ه (املوافق
1993/01/19م).

•

بتاريخ 1418/05/20ه (املوافق 1997/09/23م) وافق الشركاء على تعديل اسم الشركة ليصبح بعد التعديل "شركة خالد حسن القحطاني
وشركاه" وذلك بموجب قرار الشركاء املثبت لدى وزارة التجارة فرع املنطقة الشرقية برقم ( )799وتاريخ 1418/05/20ه (املوافق
1997/09/23م).

•

بتاريخ 1418/10/28ه (املوافق 1998/02/25م) وافق الشركاء "شركة خالد حسن القحطاني وشركاه" على تحويل فرع شركة املصانع
العربية للمأكوالت واأللبان (فاديكو) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة؛ على أن تكون قيمة
ً
موجودات الشركة الجديدة أربعة عشر مليونا وثالثون ألف ( )14,030,000ريال سعودي وذلك بموجب عقد التأسيس املوثق لدى كتابة
العدل األولى برقم ( )4/20/6صحيفة ( 12و  13و  )14لعام 1418ه وتاريخ 1418/10/28ه (املوافق 1998/02/25م) حيث تم قيد الفرع
في السجل التجاري بمدينة الدمام بتاريخ 1406/05/05ه (املوافق 1986/01/16م) تحت االسم التجاري فاديكو لألغذية.
ً
بتاريخ 1418/07/19ه (املوافق 1997/11/20م) صدر خطاب من وزارة الصناعة والكهرباء (وزارة املياه والكهرباء حاليا) برقم ()19/15180
بتعديل االسم التجاري من "شركة فاديكو لألغذية" إلى "شركة املصانع العربية املأكوالت واأللبان (فاديكو)" وعليه فقد قرر الشركاء في

•

•

- 26 -

•
•
•

•

•

"شركة خالد حسن القحطاني وشركاه" بتحويل فرع الشركة املذكور الى شركة ذات مسؤولية محدودة بما لها من حقوق وما عليها من
التزامات وعماله على أن تكون قيمة موجودات الشركة الجديدة أربعة عشر مليون وثالثون ألف ( )14,030,000ريال سعودي وذلك هو
رأس مال الشركة الجديد العيني بموجب عقد التأسيس املوثق لدى كتابة العدل األولى بالدمام برقم ( )4/20/6وتاريخ 1418/10/28ه
(املوافق 1998/2/25م).
بتاريخ 1431/03/29ه (املوافق 2010/03/15م) قرر جميع الش ــركاء التنازل عن جميع حصـ ـص ــهم إلى ش ــركاء بموجب قرار الش ــركاء املوثق
لدى كاتب العدل بالعدد ( )58الصحيفة ( )60من املجلد ( )40لعام 1431ه.
بتاريخ 1436/03/08ه (املوافق 2014/12/30م) قرر الشــركاء إصــدار عقد تأســيس معدل يحل محل العقد الســابق وإلغاء جميع القرارات
امللحقة بالعقد السابق وذلك بموجب عقد التأسيس املعدل واملوثق لدى كاتب العدل بالرقم (.)36362821
بتاريخ1441/12/28ه (املوافق 2020/08/18م) قرر الشـ ـ ــركاء تعديل مقدمة عقد التأسـ ـ ــيس الخاصـ ـ ــة بأسـ ـ ــماء الشـ ـ ــركاء وذلك بعدما قام
الش ــريك الثاني بتغيير اس ــمه التجاري من )ش ــركة هاكا للتجارة إلى ش ــركة هاكا لالس ــتثمار حيث تم عكس االس ــم الجديد للش ــريك على عقد
تأسيس الشركة ،وذلك بموجب عقد معدل والذي تم إثباته لدى كاتب بالرقم (.)412273205
بتاريخ 1442/01/15ه (املوافق 2020/09/03م) قرر الشركاء تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة
برأس مال يبلغ أربعة عشر مليون وثالثون ألف ( )14,030,000ريال سعودي مقسم إلى مليون وأربعمائة وثالثة ( )1,403,000سهم ،قيمة
كل سهم منها عشرة ( )10رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية مدفوعة بالكامل ،وتم قيد الشركة بسجل الشركات املساهمة بموجب
القرار الوزاري رقم ( )407وتاريخ 1442/01/19ه (املوافق 2020/09/07م) والقرار الوزاري رقم ( )5وتاريخ 1442/01/29ه (املوافق
2020/09/13م).
بتاريخ 1442/02/21ه (املوافق 2020/10/08م) وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس املال إلى أربعة عشر مليون ومائة ألف
( )14,100,000ريال سعودي ،مقسم إلى مليون وأربعمائة وعشرة ألف ( )1,410,000سهم عادي  ،قيمة كل سهم منها عشرة ( )10رياالت
سعودية .وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة سبعون ألف ( )70,000ريال سعودي عن طريق إصدار عدد سبعة آالف ( )7000سهم جديد.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعة عشرة مليون ومائة ألف ( )14,100,000ريال سعودي مقسم إلى مليون وأربعمائة وعشرة ألف ( )1,410,000سهم
عادي مدفوعة القيمة بالكامل ،قيمة كل سهم منها عشرة ( )10رياالت سعودية.

3.3

رؤية الشركة

الجودة هي أولى أولويات شركة فاديكو وبرؤيتها الواضحة املبسطة تصمم على الظهور كشركة رائدة ليس فقط في اململكة وإنما في جميع دول الخليج
العربي ،وستواصل التوسع في مرافق اإلنتاج وزيادة شبكة التوزيع.

3.4

رسالة الشركة

تلتزم شركة فاديكو بتخطيط وتطوير وتصنيع وتسويق منتجات اآليس كريم املبتكرة وعالية الجودة لتضع نفسها في السوق املحلية ودول مجلس
التعاون الخليجي التنافسية .يتم بيعها للعمالء الصغار واملتوسطين والكبار ،حيث ان منتجاتنا تتميز عن منافسيها بجودتها.
تتم املبيعات مباشرة من قبل فريق املبيعات لدينا ،وكذلك املوزعين الرئيسيين في السوق املحلية والخارج لتعزيز حجم املبيعات.
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3.5

استراتيجية الشركة

•

زيادة تسويق املنتجات من خالل زيادة أعداد املوزعين والعمالء.

•

توسيع الروابط مع العمالء الرئيسيين.

•

الترويج الفعال والتغطية اإلعالمية.
توسيع سوق التصدير من خالل املوزعين في دول الخليج العربية.

•

تقسيم املناطق حسب املنتجات.

•

3.6

نواحي القوة واملزايا التنافسية للشركة

•

فريق عمل تم اختياره بعناية.
قوى عاملة مؤهلة.

•

منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية.

•

شبكة توزيع تشمل مناطق متعددة في اململكة العربية السعودية.

•

آالت ومعدات من صناعة أوروبية لضمان جودة اإلنتاج.

•

3.7

الطبيعة العامة ألعمال الشركة

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ( )2050033520وتاريخ 1418/11/25ه (املوافق 1998/03/24م) ،والترخيص الصناعي الوطني
ً
الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة املعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية سابقا) برقم قرار ( )411102102677والذي ينتهي
بتاريخ1444/06/17ه (املوافق 2023/01/10م).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري وكما في نشاطها الحالي في صناعة املثلجات (البوظة أو األيسكريم).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساس ي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
•

التجارة.

•

التشييد والبناء.

•

الزراعة والصيد.

•

املناجم والبترول وفروعهما.

•

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.

•

الكهرباء والغاز واملاء وفروعه.

•

النقل والتخزين والتبريد.

•

خدمات املال واألعمال والخدمات األخرى.

•

خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.

•

الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم واألنشطة العقارية.

•

تقنية املعلومات.

•

األمن والسالمة.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من جهة االختصاص إن وجدت .ويتمثل نشاط الشركة الحالي في
صناعة املثلجات (البوظة أو األيسكريم).

- 28 -

املنتجات الجديدة

3.8

قامت الشركة بإضافة منتجات وأصناف جديدة إلى قائمة منتجاتها هذا العام وهي عبارة عن أربعة أصناف جديدة من مخروط اآليسكريم باإلضافة إلى
صنف جديد من أكواب آيسكريم  ،ويوضح الجدول التالي تفاصيل املنتجات الجديدة.
الجدول رقم ( :)6املنتجات الجديدة

وصف اآليس كريم

نوع اآليس كريم
بلو مارك – مخروط الفراولة بحجم  120مل

آيس كريم فراولة طبيعي فاخر مع العديد من قطع الفراولة.

بلو مارك – مخروط الشوكوالته املزدوج بحجم  120مل

آيس كريم شوكوالته فاخر مع عدد من رقائق الشوكوالته.

بلو مارك – مخروط اللوز والكريمة بحجم  120مل

آيس كريم فانيال مع صلصة الكراميل وجوز البقان بالكراميل.

بلو مارك – أكواب اللوز والكريمة بحجم  140مل

آيس كريم فانيال مع صلصة الكراميل وجوز البقان بالكراميل.

بلو مارك – مخروط الفراولة بحجم  120مل

آيس كريم فراولة طبيعي فاخر مع العديد من قطع الفراولة.

املصدر :الشركة

السجالت التجارية للشركة وفروعها

3.9

الجدول رقم ( :)7السجالت التجارية للشركة

#

الفرع

رقم السجل
التجاري

النشاط

تاريخ اإلصدار

تاريخ اإلنتهاء

.1

املركز الرئيس ي – الدمام
املدينة الصناعية

2050033520

صناعة املنتجات (البوظة
واأليسكريم)

1418/11/25ه (املوافق
1998/03/24م)

1447/11/16ه (املوافق
2026/05/03م)

.2

الرياض

1010246408

تسويق منتجات الشركة

1429/03/09ه (املوافق
2008/03/17م)

1444/03/09ه (املوافق
2022/10/05م)

.3

األحساء

2250062831

توزيع منتجات الشركة

1436/11/01ه (املوافق
2015/08/16م)

1445/02/02ه (املوافق
2023/08/18م)

.4

عرعر

3450015259

تسويق منتجات الشركة

1437/08/09ه (املوافق
2016/05/16م)

1445/08/08ه (املوافق
2024/01/18م)

.5

النعيرية

2056102672

محالت البوظة (اآليسكريم)

.6

الدمام

2050100527

محالت البوظة (اآليسكريم)

.7

القصيم

1131307418

محالت البوظة (اآليسكريم)

1441/03/17ه (املوافق
2019/11/14م)
1435/07/23ه (املوافق
2014/05/22م)
1442/01/06ه (املوافق
2020/08/25م)

1445/03/17ه (املوافق
2023/10/02م)
1445/02/21ه (املوافق
2023/09/06م)
1445/02/21ه (املوافق
2023/09/06م)
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 3.10ملخص نموذج عمل الشركة
 3.10.1آلية صنع اآليس كريم
تتم آلية صنع اآليس كريم على أربعة مراحل وهي:
املرحلة األولى :اختيار املواد الخام ،ويتم في هذه املرحلة اختيار املواد الخام الالزمة التي تدخل في مكونات االيسكريم  ،مثل ما يلي:
.1

الزبدة (كل املنتجات)

.2

الكراميل (بعض املنتجات)

.3

الشراب املركز (بعض املنتجات)

.4

املكسرات (بعض املنتجات)

.5

مسحوق الحليب منزوع الدسم (كل املنتجات)

.6

مسحوق مصل اللبن (كل املنتجات)
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.7

مخاريط البسكويت (بعض املنتجات)

.8

الشوكوالته ومسحوق الكاكو (بعض املنتجات)

.9

مواد التعبئة والتغليف (كل املنتجات)

.10

السكر (كل املنتجات)

.11

الدهون النباتية (بعض املنتجات)

.12

املواد امللونة (بعض املنتجات)

املرحلة الثانية :مزج وخلط املكونات
يتم في هذه الخطوة خلط املكونات بدرجات حرارة متفاوته حسب املكونات و نكهة ونوع االيسكريم  ،ويتكون الخليط من دهون مذوبة بدرجة حرارة
تتجاوز  40درجة مئوية ويتم خلطه مع املستحلب والسكر ومسحوق الحليب بدرجة حرارة الغرفة ويتم إضافة املاء الساخن بدرجة حرارة تصل إلى 60
درجة مئوية.
املرحلة الثالثة:
يتم في هذه الخطوة تعريض الخليط املكون في املرحلة الثانية لدرجات حرارة مرتفعة في وقت قصير وذلك ليتم تجانس املكونات ثم بعد ذلك تثبيتها في
درجة حرارة منخفضة من  7-5درجات مئوية في خزانات تبريد ومن ثم تجميدها في درجات حرارة أقل من درجة الصفر مئوية في املجمدات من  7-الى 5-
درجات مئوية.
املرحلة الرابعة:
يتم في هذه الخطوة التعبئة بدرجة حرارة  7-الى  5-درجة مئوية تحت الصفر ووضعها داخل الكراتين ،ومن ثم يتم نقل الكراتين إلى املستودع للتخزين
بدرجة حرارة ( 18-مئوية).

 3.10.2الطاقة االنتاجية ملصنع الشركة
في الجدول التالي يوضـ ـ ـ ــح كميات اإلنتاج ومبيعات اآليس كريم ملصـ ـ ـ ــنع الشـ ـ ـ ــركة خالل العامين 2019م و 2020م وفترة التسـ ـ ـ ــعة أشـ ـ ـ ــهر املنتهية في 30
سبتمبر 2021م:
الجدول رقم ( :)8تفاصيل كميات اإلنتاج ومبيعات املصنع
املنتج

 31ديسمبر2019م

 31ديسمبر2020م

 30سبتمبر2021م

كمية املبيعات (كرتون)
أكواب آيس كريم

242,890

271,221

219,370

مخروط اآليس كريم

373,677

366,806

280,704

مصاصات آيس كريم

238,624

245,172

176,051

آيس كريم زوم

225,463

231,777

193,016

آيس كريم ساندويتش

189,799

181,532

167,875

آيس كريم بار

627,179

633,354

463,441

آيس كريم العبوة العائلية ( 2 ,1 ,1/2لتر)

52,495

132,657

142,194

آيس كريم عبوة التموين ( 10 ,5لتر)

150,724

140,519

121,614

أكواب آيس كريم بلو مارك  -جديد

-

20,070

8,932

مخروط آيس كريم بلو مارك  -جديد

-

-

10,850

آيس كريم بار بلو مارك  -جديد

-

140,835

115,803

اإلجمالي

2,100,851

2,363,943

1,899,850

الطاقة االنتاجية التصميمية لخط أكواب آيس كريم

1,853,834

1,853,834

1,853,834

الطاقة االنتاجية التصميمية لخط مخروط اآليس كريم

683,295

683,295

683,295

الطاقة االنتاجية التصميمية لخط مصاصات آيس كريم

977,967

977,967

977,967

الطاقة االنتاجية التصميمية لخط آيس كريم زوم

632,139

632,139

632,139

الطاقة االنتاجية التصميمية لخط آيس كريم ساندويتش

465,870

465,870

465,870
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الطاقة االنتاجية التصميمية لخط آيس كريم بار

937,164

937,164

937,164

الطاقة االنتاجية التصميمية لخط آيس كريم العبوة العائلية (2 ,1 ,1/2
لتر)
الطاقة االنتاجية التصميمية لخط آيس كريم عبوة التموين ( 10 ,5لتر)

89,991

89,991

89,991

317,314

317,314

317,314

الطاقة االنتاجية التصميمية لخط أكواب آيس كريم بلو مارك  -جديد

1,853,834

-

1,853,834

الطاقة االنتاجية التصميمية ملخروط آيس كريم بلو مارك  -جديد

-

-

632,139

الطاقة االنتاجية التصميمية لخط آيس كريم بار بلو مارك  -جديد

-

937,164

937,164

نسبة إشغال خط أكواب آيس كريم

%13.10

%14.63

%12

نسبة إشغال خط مخروط اآليس كريم

%54.69

%53.68

%41

نسبة إشغال خط مصاصات آيس كريم

%24.40

%25.07

%18

نسبة إشغال خط آيس كريم زوم

%35.67

%36.67

%31

نسبة إشغال خط آيس كريم ساندويتش

%40.74

%38.97

%36

نسبة إشغال خط آيس كريم بار

%66.92

%67.58

%49

نسبة إشغال خط آيس كريم العبوة العائلية ( 2 ,1 ,1/2لتر)

%58.33

%147.41

%158

نسبة إشغال خط آيس كريم عبوة التموين ( 10 ,5لتر)

%47.50

%44.28

%38

نسبة إشغال خط أكواب آيس كريم بلو مارك  -جديد

-

%1.08

%0

نسبة إشغال خط مخروط آيس كريم بلو مارك جديد

-

-

%2

نسبة إشغال خط آيس كريم بار بلو مارك  -جديد

-

%15.03

%12
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 3.10.3خطة الشركة في تجديد وصيانة اآلالت واملعدات
إن ل ـ ــدى الش ـ ــركة اآلت ومع ـ ــدات متخصص ـ ــة تس ـ ــتخدمها ف ـ ــي إنت ـ ــاج منتجاته ـ ــا تتراوح معدالت إهالكها من  %15 – %10بشكل سنوي ،وقد بلغ نسبة
اإلهالك املجمع من إجمـالي القيمـة الـدفتريـة لآلالت واملعـدات  %87.06و  %87.83للعـامين 2019م و 2020م ونس ـ ـ ـ ـبـة  %89.52لفترة التس ـ ـ ـ ـعـة أش ـ ـ ـ ــهر
ً
املنتهية في  30س ـ ــبتمبر 2021م ،وتتمثل اآلالت واملعدات في خزانات وثالجات تخزين وثالجات التوزيع في معظمها .ونظرا لطبيعة ص ـ ــناعة اآليس ـ ــكريم،
فإن هذه املعدات واآلالت ال يتم التخلص منها بعد إهالكها و إنما يتم االستثمار فيها من خالل صيانتها وتجديدها.
ً
وتخص ـ ـ ـ ــص الش ـ ـ ـ ــركة مبـالغ تتراوح بين  500,000ريال وحتى  1,000,000ريال س ـ ـ ـ ــنويا لص ـ ـ ـ ـيـانة وتجـديد هذه اآلالت واملعـدات للمحـافظـة على طاقتهـا
االنتاجية.

 3.11كبارالعمالء
يمثل أكبر خمسة عمالء للشركة نسبة  %15.46و  %16.11من إجمالي اإليرادات للشركة خالل العامين 2019م و 2020م ونسبة  %14.91لفترة
التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م ،وفيما يلي يوضح الجدول التالي قائمة أكبر خمسة عمالء للشركة خالل العامين 2019م و 2020م وفترة
التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م:
الجدول رقم ( :)9قائمة أكبر خمسة عمالء للشركة
 31ديسمبر2019م

طبيعة العالقة

 31ديسمبر2020م

مستقل /
غيرمستقل

تعاقدية /
غير
تعاقدية

نقدي /
آجل

متاجر العطاس للتبريد

مستقل

تعاقدية

نقدي

3,725,655

متجر املنصوري للتبريد

مستقل

تعاقدية

نقدي

2,175,993

%4.31

مستقل

تعاقدية

آجل

856,422

%1.69

1,321,122

مستقل

تعاقدية

آجل

700,000

%1.39

1,099,253

مستقل

تعاقدية

آجل

قائمة أكبرخمسة عمالء

الشركة السعودية للتسويق
”أسواق املزرعة"
مجموعة اللولو العاملية
"لولو هايبر ماركت"
مجموعة التميمي "تافقا"

املجموع
املصدر :الشركة
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 30سبتمبر2021م
النسبة من
إجمالي اإليرادات
()%

النسبة من
إجمالي
اإليرادات ()%

القيمة (ريال
سعودي)

النسبة من
إجمالي
اإليرادات ()%

القيمة (ريال
سعودي)

القيمة (ريال
سعودي)

2,893,831

%6.61

%7.35

3,477,454

%6.51

%1.40

2,049,444

%3.83

614,722

%2.47

1,136,078

%2.60

%2.06

935,213

%2.14

356,099

%0.70

661,957

%1.24

944,315

%2.16

7,814,169

%15.46

8,609,230

%16.11

6,524,159

%14.91

 3.12كباراملوردين
يمثل أكبر خمسة موردين للشركة نسبة  %23.77و  %27.57من إجمالي تكلفة املبيعات للشركة خالل العامين 2019م 2020م ونسبة  %7.51لفترة
التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م ،وفيما يلي يوضح الجدول التالي تفاصيل مشتريات الشركة حسب املورد للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2019م و للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2020م وفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م:
الجدول رقم ( :)10كبار املوردين للشركة
طبيعة العالقة
مستقل تعاقدية
 /غير
 /غير
مستقل تعاقدية

اسم املورد

 31ديسمبر2019م
النسبة من
املشتريات
تكلفة املبيعات
(ريال سعودي)
()%

 31ديسمبر2020م
النسبة من
املشتريات
تكلفة
(ريال
املبيعات ()%
سعودي)

 30سبتمبر2021م
النسبة من
املشتريات
تكلفة
(ريال سعودي)
املبيعات ()%

الشركة الشرقية للكرتون "ايسترن
باك"

مستقل

تعاقدية

1,670,845

%6.06

1,876,337

%6.60

759,819

%3.15

نابكو مالتيباك

مستقل

تعاقدية

1,545,709

%5.60

1,695,177

%5.96

679,911

%2.82

خدمات دان آيس

مستقل

تعاقدية

2,247,686

%8.15

2,564,918

%9.02

36,422

%0.15

الشركة السعودية للتغليف الحديث
املحدودة "برنتوباك"
شركة تمر العربية التجارية املحدودة

مستقل

تعاقدية

370,165

مستقل

تعاقدية

اإلجمالي

%1.34

663,078

%2.33

142,329

%0.59

723,258

%2.62

1,039,545

%3.66

189,470

%0.79

6,557,663

%23.77

7,839,055

%27.57

1,807,951

%7.51

املصدر :الشركة

 3.13اإليرادات حسب نوعية العمالء واملناطق الجغر افية وطريقة الدفع
يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة حسب نوعية العمالء واملناطق الجغرافية وطريقة الدفع خالل العامين 2019م و 2020م وفترة التسعة
أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م:
الجدول رقم ( :)11تفاصيل اإليرادات حسب نوعية العمالء واملناطق الجغرافية وطريقة الدفع
التصنيف

 31ديسمبر2019م
النسبة من إجمالي
القيمة (ريال سعودي)
اإليرادات ()%

 31ديسمبر2020م
النسبة من إجمالي
القيمة (ريال
اإليرادات ()%
سعودي)

 30سبتمبر2021م
النسبة من إجمالي
القيمة (ريال سعودي)
اإليرادات ()%

نوع العمالء
عمالء تجزئة*

44,907,526

%88.88

47,917,922

%89.66

40,716,751

%93.0

عمالء الشركات**

5,620,617

%11.12

5,526,898

%10.34

3,050,917

%7.0

اإلجمالي
املناطق الجغر افية
املنطقة الشرقية
املنطقة الوسطى
املنطقة الشمالية
املنطقة الجنوية
اإلجمالي
شروط االئتمان
مبيعات نقدية
مبيعات آجلة
اإلجمالي
املصدر :الشركة

50,528,143

%100.00

53,444,820

%100.00

43,767,668

%100.00

30,467,636
11,661,292
5,264,946
3,134,269
50,528,143

%60.30
%23.08
%10.42
%6.20
%100.00

32,135,631
12,234,557
6,183,420
2,901,212
53,444,820

%60.12
%22.89
%11.57
%5.43
%100.00

26,299,030
10,351,777
2,936,115
4,180,746
43,767,668

%60.09
%34.65
%6.71
%9.55
%100.00

21,861,990
28,666,153
50,528,143

%43.27
%56.73
%100.00

23,119,938
30,324,882
53,444,820

%43.26
%56.74
%100.00

21,732,944
22,034,724
43,767,668

%49.66
%50.34
%100.00

*عمالء التجزئة :هم محالت التموينات والسوبرماركت من غير عمالء الجملة
*عمالء الشركات :هم جميع عمالء الجملة يتم تصنيفهم كعمالء شركات
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 3.14التراخيص
حصلت الشركة على عدد من التراخيص والتصاريح من الجهات املعنية لتمكينها من القيام بعملياتها ،وهي كما يلي:
الجدول رقم ( :)12التراخيص

التراخيص والتصريح
الترخيص الصناعي
الترخيص

رقم الترخيص

ترخيص منشأة
صناعية

411102102677

النشاط
الرئيس ي
صنع منتجات
األلبان

الجهة املرخصة

وصف املنتجات

وزارة الصناعة والثروة املعدنية

صناعة املثلجات (البوظة أو
اآليسكريم)

ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء
النشاط

الترخيص

رقم الرخصة

ترخيص منشأة غذائية

E-01625

تخزين األغذية املجمدة

ترخيص منشأة غذائية

WL-2020-FO-0402

تخزين األغذية املجمدة

ترخيص منشأة غذائية

WL-2020-FO-0911

تخزين األغذية املجمدة

التصريح

رقم التصريح

تصريح بيئي

/1325/41م

تصريح بيئي

22936

تصريح بيئي

2050033520

التصريح

رقم الرخصة

التصريح البيئي
النشاط  /الغرض
ً
التزاما بالنظام العام للبيئة
موافقة جهة اإلختصاص على النشاط
من الناحية البيئية
صناعة منتجات االلبان املثلجة
(اآليس كريم)
رخصة نشاط تجاري
النشاط

الجهة املرخصة
الهيئة العامة للغذاء و الدواء
(قطاع العمليات)
الهيئة العامة للغذاء و الدواء
(قطاع العمليات)
الهيئة العامة للغذاء و الدواء
(قطاع العمليات)
الجهة املصرحة
الهيئة العامة لألرصاد و حماية
البيئة
الهيئة العامة لألرصاد و حماية
البيئة
الهيئة العامة لألرصاد و حماية
البيئة
الجهة املصرحة

رخصة نشاط تجاري

41042625053

مخازن املواد الغذائية املبردة

وزارة الشؤون البلدية والقروية

رخصة نشاط تجاري

41063432760

مستودع منتجات غذائية

وزارة الشؤون البلدية والقروية

التصريح

رقم الرخصة

رخصة السالمة
النشاط

الجهة املصرحة

رخصة أمن و سالمة

2-000522028-42

مستودع منتجات غذائية

املديرية العامة للدفاع املدني

رخصة أمن و سالمة

2-000431806-43

مستودع منتجات غذائية

املديرية العامة للدفاع املدني

الرخصة

رقم الرخصة

رخصة تشغيل

5931443629023004

تصريح بيئي للتشغيل

22936

الرخصة
شهادة تسجيل بضريبة
القيمة املضافة

رقم الشهادة
300393101700003

شهادة الزكاة والدخل

11107040940

شهادة تقييم كيان
الشركة  -نطاقات

-

شهادة عضوية في
الغرفة التجرية

1853

شهادة ايزو
()22000:2018

ME 22K 0336 DAC
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رخصة تشغيل
الغرض
ً
التزاما بأنظمة الهيئة السعودية
للمدن الصناعية ومناطق التقنية –
مدن
موافقة جهة اإلختصاص على النشاط
من الناحية البيئية
الشهادات
الغرض
لإلفادة بأن الشركة مسجلة بضريبة
القيمة املضافة
لإلفادة بأن الشركة قدمت إقرارها
السنوي والتزمت بسداد الزكاة
ً
تقييم كيان الشركة وفقا لبرنامج
نطاقات حيث تشير إلى أن الشركة في
النطاق (أخضر متوسط)
ً
التزاما بأحكام نظام السجل التجاري
استخرجت الشركة شهادة عضوية في
الدرجة األولى
إنشاء وتطبيق نظام إدارة سالمة
األغذية

الجهة املصرحة

تاريخ انتهاء صالحية الترخيص
1444/06/17ه
(املوافق 2023/01/10م)
تاريخ انتهاء صالحية الترخيص
1446/08/14ه
(املوافق 2025/02/13م)
1444/08/02ه
(املوافق 2023/02/22م)
1444/10/19ه
(املوافق 2023/05/09م)
تاريخ اإلنتهاء
1443/10/08ه
(املوافق 2022/05/09م)
1443/10/10ه
(املوافق 2022/05/11م)
1443/10/10ه
(املوافق 2022/05/11م)
تاريخ اإلنتهاء
1444/04/08ه
(املوافق 2022/11/02م)
1444/07/13ه
(املوافق 2023/02/04م)
تاريخ اإلنتهاء
1443/09/22ه
(املوافق 2022/04/23م)
1444/09/23ه (املوافق
2023/04/14م)
تاريخ اإلنتهاء

الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية (مدن)

1444/07/10ه (املوافق
2023/02/01م)

الهيئة العامة لألرصاد و حماية
البيئة

1443/10/10ه
(املوافق 2022/05/11م)

الجهة املصرحة

تاريخ اإلنتهاء

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

-

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

1443/09/29ه
(املوافق 2022/04/30م)

وزارة املوارد البشرية

-

الغرفة التجارية الصناعية
باملنطقة الشرقية

1447/11/16ه
(املوافق 2026/05/03م)

تي يو في سود الشرق األوسط

1445/02/08ه
(املوافق 2023/08/24م)

شهادة سعودة

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة
التوطين املطلوبة منها وفق برنامج
نطاقات

20002203022529

1443/11/23ه (املوافق
2022/06/22م)

وزارة املوارد البشرية والتنمية
اإلجتماعية

املصدر :الشركة

 3.15قائمة العقارات التي تملكها أو تستأجرها الشركة
يبين الجدول التالي قائمة العقارات التي تملكها الشركة:
الجدول رقم ( :)13قائمة العقارات التي تملكها الشركة
الرقم

العقار

الغرض من العقار

املدينة

1

أراض ي (القطعة /238ج و
/237ه)

مخزن ومستودع
ملنتجات الشركة

عرعر

2

أرض سكنية (قطعة رقم /37أ)

مخزن ومستودع
ملنتجات الشركة

األحساء

3

أرض (القطعة )30

مخزن ومستودع
ملنتجات الشركة

الرياض

املالك
شركة املصانع العربية
للمأكوالت واأللبان
(فاديكو)
شركة املصانع العربية
للمأكوالت واأللبان
(فاديكو)
شركة املصانع العربية
للمأكوالت واأللبان
(فاديكو)

رقم الصك
9/124
تاريخ 1432/11/18ه
(املوافق 2011/10/16م)
7300806005504
تاريخ 1436/09/01ه
(املوافق 2015/06/18م)
430205022762
تاريخ 1441/12/29ه
(املوافق 2020/08/19م)

املساحة

القيمة الدفترية

 1200متر
مربع

 210,000ريال
سعودي

 1200متر
مربع

 2,350,000ريال
سعودي

 3015متر
مربع

 4,221,000ريال
سعودي

املصدر :الشركة

يبين الجدول التالي قائمة العقارات املستأجرة:
الجدول رقم ( :)14قائمة العقارات املستأجرة

تاريخ العقد

املؤجر

املوقع

نوع العقار املؤجر

القيمة االيجارية

مدة العقد

تاريخ االنتهاء

1439/07/24ه
(املوافق 2018/04/10م)

مؤجر عقار فرع الخبر

الخبر

سكن عمالة

ً
 65,000ريال سنويا

سنة واحدة قابلة
للتجديد برضا
الطرفين

1443/09/29هـ
(املوفق 2022/04/30م)

مؤجر عقار فرع القصيم

القصيم

ايجار مستودع

ً
 325,000ريال سنويا

ً
( )1,826يوما

1446/11/21ه
(املوافق 2025/09/15م)

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية

الدمام

أرض صناعية  -إلقامة
مصنع منتجات غذائية

ً
17,167ريال سنويا

 25سنة

1448/12/24ه
(املوافق 2027/05/30م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية – أمانة املنطقة
الشرقية

املنطقة الشرقية
– مدينة النعيرية

أرض إلقامة
مستودعات عامة

ً
 12,000ريال سنويا

 9سنوات

1445/11/12ه
(املوافق
2024/05/20م)*

1441/12/29ه
(املوافق 2020/08/19م)
1423/12/25ه
(املوافق
2003/02/26م)
1436/08/13ه
(املوافق 2015/05/02م)
املصدر :الشركة

* تنازلت مؤسسة عبدهللا الدوسري للمقاوالت العامة عن العقد لصالح شركة فاديكو بتاريخ 1430/10/14ه (املوافق 2009/10/03م).

 3.16وثائق التأمين
يبين الجدول التالي قائمة وثائق التأمين املتعلقة بالشركة:
الجدول رقم ( :)15قائمة وثائق التأمين املتعلقة بالشركة

م

املؤمن

نوع التغطية التأمينية

قيمة التغطية التأمينية

.1

شركة أكسا للتأمين التعاوني

وثيقة تأمين صحي للعاملين

الحد السنوي للمؤمن له  500,000ريال سعودي

.2

شركة والء للتأمين التعاوني

وثيقة التأمين اإللزامي على السيارات

حتى  10,000,000ريال سعودي للتأمين ضد الغير

.3

شركة والء للتأمين التعاوني

وثيقة التأمين على مباني وعقارات ومنشآت الشركة

 79,300,000ريال سعودي

.4

شركة والء للتأمين التعاوني

وثيقة تأمين ضمان األمانة

 6,470,000ريال سعودي

.5

شركة والء للتأمين التعاوني

وثيقة تأمين االموال

 4,470,000ريال سعودي

مدة السريان
من2021/04/01 :م
إلى2022/03/31 :م
من2022/01/01 :م
إلى2022/12/31 :م
من2020/07/20 :م
إلى2022/07/19 :م
من2020/07/20 :م
إلى2022/07/19 :م
من2020/07/20 :م
إلى2022/07/19 :م

املصدر :الشركة
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 3.17العالمات التجارية وحقوق امللكية
قامت الشركة بحماية ملكيتها الفكرية وذلك من خالل تسجيل العالمات التجارية الخاصة بمنتجاتها لدى وزارة التجارة كما في الجدول التالي:
الجدول رقم ( :)16العالمات التجارية للشركة

العالمة التجارية
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اسم العالمة
التجارية

رقم
التسجيل

فرع شركة
املصانع العربية
للمأكوالت
واأللبان
(فاديكو)

141903731

شركة املصانع
العربية
للمأكوالت
واأللبان
(فاديكو)

1441022925

شركة املصانع
العربية
للمأكوالت
واأللبان
(فاديكو)

1438015080

شركة املصانع
العربية
للمأكوالت
واأللبان
(فاديكو)

141903727

شركة املصانع
العربية
للمأكوالت
واأللبان
(فاديكو)

1438015085

شركة املصانع
العربية
للمأكوالت
واأللبان
(فاديكو)

141903730

شركة املصانع
العربية
للمأكوالت
واأللبان
(فاديكو)

141903733

تاريخ التسجيل

بلد التسجيل

1419/05/15ه
(املوافق
1998/09/06م)

اململكة العربية
السعودية

1441/08/09ه
(املوافق
2020/04/02م)

اململكة العربية
السعودية

1438/09/25ه
(املوافق
2017/06/20م)

اململكة العربية
السعودية

1420/03/02ه
(املوافق
1999/06/16م)

اململكة العربية
السعودية

1438/10/22ه
(املوافق
2017/07/16م)

اململكة العربية
السعودية

1420/03/02ه
(املوافق
1999/06/16م)

اململكة العربية
السعودية

1420/03/02ه
(املوافق
1999/06/16م)

اململكة العربية
السعودية

تاريخ بداية الحماية

1439/05/13ه (املوافق
2018/1/30م)

1441/08/08ه (املوافق
2020/04/01م)

1438/06/28ه (املوافق
2017/03/27م)

1439/05/13ه (املوافق
2018/01/30م)

1438/06/28ه
(املوافق2017/03/27م)

1439/05/13ه (املوافق
2018/01/30م)

1439/05/13ه (املوافق
2018/01/30م)

تاريخ نهاية الحماية

1449/05/13ه (املوافق
2027/10/13م)

1451/08/08ه (املوافق
2029/12/14م)

1448/06/28ه (املوافق
2023/12/08م)

1449/05/13ه (املوافق
2027/10/13م)

1448/06/28ه (املوافق
2023/12/08م)

1449/05/13ه (املوافق
2027/10/13م)

1449/05/13ه (املوافق
2027/10/13م)

شركة املصانع
العربية
للمأكوالت
واأللبان
(فاديكو)

1438015088

شركة املصانع
العربية
للمأكوالت
واأللبان
(فاديكو)

141903734

1438/10/22ه
(املوافق
2017/07/16م)

اململكة العربية
السعودية

1420/03/02ه
(املوافق
1999/06/16م)

اململكة العربية
السعودية

1438/06/28ه
(املوافق2017/03/27م)

1439/05/13ه
(املوافق 2018/01/30م)

1448/06/28ه
(املوافق 2023/12/08م)

1449/05/13ه
(املوافق 2027/10/13م)

املصدر :الشركة

 3.18املوظفون والسعودة
بلغ عدد موظفي الشركة كما في تاريخ 2021/09/30م ( )212موظفين منهم ( )40موظف سعودي و( )172موظفين غير سعودي ،وبنسبة سعودة قدرها
ً
( ،)%18.87وتندرج الشركة حاليا تحت النطاق "أخضر منخفض" من برنامج نطاقات للسعودة.
وتوضح الجداول التالية أعداد املوظفين ونسبة السعودة وتوزيعهم على إدارات الشركة خالل العامين 2019م و 2020م وفترة التسعة أشهر املنتهية في
 30سبتمبر 2021م:
الجدول رقم ( :)17أعداد العاملين بالشركة

 31ديسمبر 2019م
النسبة
العدد
%16.99
35
%83.01
171
%100.00
206

البيان
السعوديون
غير السعوديين
اإلجمالي

 31ديسمبر 2020م
النسبة
العدد
%19.14
40
%80.86
169
%100.00
209

 30سبتمبر 2021م
النسبة
العدد
%18.87
40
%81.13
172
%100.00
212

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)18توزيع املوظفين على اإلدارات

اإلدارة
إدارة اإلنتاج
اإلدارة املالية والحسابات
إدارة املبيعات والتسويق
الصيانة العامة
إدارة املشتريات
إدارة الورشة
إدارة املوارد البشرية
اإلجمالي

 31ديسمبر 2019م
غير السعوديون
السعوديون
58
7
6
2
79
8
10
9
4
5
18
171
35
206

 31ديسمبر 2020م
غير السعوديون
السعوديون
59
11
4
2
78
9
10
9
5
4
18
169
40
209

 30سبتمبر 2021م
السعوديون غير السعوديون
58
10
3
3
85
9
8
0
9
0
5
0
4
18
172
40
212

املصدر :الشركة

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

هيكل امللكية والهيكل التنظيمي

4

هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح

4.1

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح:
الجدول رقم ( :)19هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح

نسبة امللكية املباشرة
االسم

م

عدد األسهم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن
عبد الكريم القحطاني
شركة هاكا لالستثمار
خالد حسن عبدالكريم القحطاني
عبداملحسن حسن عبد الكريم القحطاني
محمد سالم عبدهللا الرسام
سلمان محمد ناصر األسمري
محمد خالد حسن عبدالكريم القحطاني
نورا خالد حسن عبدالكريم القحطاني
عبداملحسن خالد حسن عبدالكريم
القحطاني

قبل الطرح
القيمة االسمية
(ريال السعودي)

النسبة

عدد األسهم

بعد الطرح
القيمة االسمية
(ريال السعودي)

النسبة

1,262,700

12,627,000

%89.55

1,010,160

10,101,600

%71.643

140,300
75
75
75
75
75
75

1,403,000
750
750
750
750
750
750

%9.950
%0.005
%0.005
%0.005
%0.005
%0.005
%0.005

112,240
60
60
60
60
60
60

1,122,400
600
600
600
600
600
600

%7.960
%0.004
%0.004
%0.004
%0.004
%0.004
%0.004

75

750

%0.005

60

600

%0.004

دينا راشد محمد الدوسري

75

750

%0.005

60

600

%0.004

صيته محمد مبارك العجمي

75

750

%0.005

60

600

%0.004

حسن عبد املحسن حسن القحطاني

75

750

%0.005

60

600

%0.004

محمد عبد املحسن حسن القحطاني

75

750

%0.005

60

600

%0.004

تركي محمد أحمد البيز

55

550

%0.005

44

440

%0.003

مؤيد محفوظ علي الشايب

30

300

%0.004

24

240

%0.002

6,090

60,900

%0.432

4,872

48,720

%0.346

1,410,000

14,100,000

%100

1,128,000

11,280,000

%80

الجمهور ( 82مساهم ينطبق عليهم
تعريف الجمهور)
اإلجمالي

املصدر :الشركة
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الجدول رقم ( :)20امللكية غير املباشرة

نسبة امللكية غيراملباشرة
م

1
2
3
4

قبل الطرح

االسم

خالد حسن عبدالكريم القحطاني*
عبداملحسن حسن عبد الكريم
القحطاني**
محمد سالم عبدهللا الرسام***
شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن
عبد الكريم القحطاني****
اإلجمالي

بعد الطرح

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال السعودي)

النسبة

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال السعودي)

النسبة

235,742

2,357,420

%16.719

188,594

1,885,940

%13.375

194,458

1,944,580

%13.791

155,566

1,555,660

%11.033

25,408

254,080

%1.802

20,326

203,260

%1.442

126,270

1,262,700

%8.96

101,016

1,010,160

%7.16

581,878

5,818,780

%41.27

465,502

4,655,020

%33.01

املصدر :الشركة
* إن ملكية رئيس مجلس اإلدارة خالد حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكيات املباشرة في الشركات التالية:
شركة خالد حسن عبدالكريم القحطاني وشريكه التجارية املحدودة بنسبة  %95التي تملك نسبة  %15.218في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %1.521في شركة هاكا
لالستثمار.
شركة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني وشريكه التجارية املحدودة بنسبة  %5التي تملك نسبة  %11.949في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %1.195في شركة
هاكا لالستثمار.
شركة نورة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %5.979في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.598في شركة هاكا لالستثمار.
شركة منال بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %5.979في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.598في شركة هاكا لالستثمار.
شركة شيخة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطانيونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
شركة جميلة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا
لالستثمار.
شركة وضحى بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا
لالستثمار.
شركة بينة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
شركة فرجة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
شركة زكية بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
شركة اسماء بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا
لالستثمار.
شركة هند بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
** إن ملكية نائب رئيس مجلس اإلدارة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكيات املباشرة في الشركات التالية:
شركة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني وشريكه التجارية املحدودة بنسبة  %95التي تملك نسبة  %11.949في شركة هاك القابضة ونسبة  %1.195في شركة هاكا لالستثمار.
شركة خالد حسن عبدالكريم القحطاني وشريكه التجارية املحدودة بنسبة  %5التي تملك نسبة  %15.218في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %1.521في شركة هاكا
لالستثمار.
شركة نورة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %5.979في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.598في شركة هاكا لالستثمار.
شركة منال بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %5.979في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.598في شركة هاكا لالستثمار.
شركة شيخة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا
لالستثمار.
شركة جميلة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا
لالستثمار.
شركة وضحى بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا
لالستثمار.
شركة بينة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
شركة فرجة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
شركة زكية بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
شركة اسماء بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا
لالستثمار.
شركة هند بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
*** إن ملكية عضو مجلس اإلدارة املنتدب والرئيس التنفيذي محمد سالم عبدهللا الرسام غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة جميلة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية
املحدودة بنسبة  %23.80التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
**** إن ملكية شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة هاكا لالستثمار بنسبه .%90
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هيكل ملكية شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني

4.1.1

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني:
الجدول رقم ( :)21هيكل ملكية شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني

القيمة االسمية
(ريال السعودي)

النسبة

1

شركة خالد بن حسن القحطاني و شريكة التجارية املحدودة

76,050

2

شركة عبداملحسن بن حسن القحطاني و شريكة التجارية املحدودة
شركة نورة بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة
شركة شيخة بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة
شركة جميلة بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة
شركة وضحى بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة
شركة فرجة بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة
شركة بينة بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة
شركة زكية بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة
شركة منال بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة
شركة اسماء بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة
شركة هند بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة

59,750

760,500
597,500

%15.21
%11.95

29,900
38,050
38,050
38,050
38,050
38,050
38,050
29,900
38,050
38,050

299,000
380,500
380,500
380,500
380,500
380,500
380,500
299,000
380,500
380,500

%5.98
%7.61
%7.61
%7.61
%7.61
%7.61
%7.61
%5.98
%7.61
%7.61

املجموع

500,000

5,000,000

%100.00

االسم

م

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

عدد األسهم

املصدر :الشركة

هيكل ملكية شركة هاكا لالستثمار

4.1.2

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة هاكا لالستثمار:
الجدول رقم ( :)22هيكل ملكية شركة هاكا لالستثمار

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال السعودي)

النسبة

1

شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني

90,000

900,000

%90.00

2

شركة خالد بن حسن القحطاني و شريكة التجارية املحدودة

1,521

15,210

%1.52

3

شركة عبداملحسن بن حسن القحطاني و شريكة التجارية املحدودة

1,195

11,950

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

شركة نورة بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة
شركة شيخة بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة
شركة جميلة بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة
شركة وضحى بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة
شركة بينة بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة
شركة فرجة بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة
شركة زكية بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة
شركة منال بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة
شركة اسماء بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة
شركة هند بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة

598
761
761
761
761
761
761
598
761
761

5,980
7,610
7,610
7,610
7,610
7,610
7,610
5,980
7,610
7,610

%1.20
%0.60
%0.76
%0.76
%0.76
%0.76
%0.76
%0.76
%0.60
%0.76
%0.76

100,000

1,000,000

%100.00

االسم

م

املجموع
املصدر :الشركة
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4.2

الهيكل التنظيمي

الشكل رقم ( :)1الهيكل التنظيمي للشركة

املصدر :الشركة
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أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سراملجلس

4.3

يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من عدد خمسة ( )5أعضاء ،اثنان ( )2منهم مستقلين و ثالثة ( )3منهم غير مستقلين.
يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس:
الجدول رقم ( :)23مجلس اإلدارة

االسم

املنصب

صفة
العضوية

االستقاللية***

الجنسية

العمر

خالد حسن
عبدالكريم
القحطاني
عبداملحسن
حسن
عبدالكريم
القحطاني
محمد سالم
عبدهللا
الرسام
سلمان
محمد ناصر
األسمري
تركي محمد
أحمد البيز

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سراملجلس*
األسهم اململوكة
األسهم اململوكة قبل الطرح
قبل الطرح
"غيرمباشرة"****
"مباشرة"
النسبة
العدد
النسبة
العدد

األسهم اململوكة بعد
الطرح
"مباشرة"
النسبة
العدد

األسهم اململوكة بعد الطرح
"غيرمباشرة"****

تاريخ التعيين

العدد

النسبة

رئيس
مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي

غير مستقل

سعودي

51

75

%0.005

235,742

%16.719

60

%0.004

188,594

%13.375

2020/10/01م

نائب رئيس
مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي

غير مستقل

سعودي

51

75

%0.005

194,458

%13.791

60

%0.004

155,566

%11.033

2020/10/01م

عضو
مجلس
اإلدارة
املنتدب
والرئيس
التنفيذي
عضو
مجلس
اإلدارة
عضو
مجلس
اإلدارة

تنفيذي

غير مستقل

كويتي

62

75

%0.005

25,408

%1,802

60

%0.004

20,326

%1.442

2020/10/01م

غير
تنفيذي

مستقل

سعودي

43

75

%0.005

-

-

60

%0.004

-

-

2020/10/01م

غير
تنفيذي

مستقل

سعودي

45

55

%0.004

-

-

44

%0.003

-

-

2020/10/01م

-

-

أردني

43

-

-

أمين سر مجلس اإلدارة **
سامي لطفي
حسن أبو
الرز

أمين سر
مجلس
اإلدارة

-

-

-

-

-

-

املصدر :الشركة

* وافقت الجمعية التحولية املنعقدة في تاريخ 1442/01/25ه (املوافق 2020/09/13م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذكورين أعاله كأول مجلس إدارة للشركة وذلك ملدة ثالث
سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري بتاريخ 1442/02/14ه (املوافق 2020/10/01م).
** وافق مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/02/17ه (املوافق 2020/10/04م) على تعيين السيد /سامي أبو الرز كأمين سر ملجلس اإلدارة.
*** تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرةعن هيئة السوق املالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة ،وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة في
كل من :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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ً
أن يكون مالكا ملا نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
ً
أن يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة اخرى من مجموعتها.
أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلس إدارتها.
ً
موظفا خالل العامين املاضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها ،كمراجعي الحسابات وكبار ّ
املوردين ،أو أن
أن يعمل أو كان يعمل
ً
يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين املاضيين.
أن تكون له مصلحه مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
أن يتقاض ى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانة تزيد عن ( )200,000ريال أو  %50من مكافأته في العام السابق التي تحصل
عليها مقابل عضوية مجلس اإلادرة أو أي من لجانه أيهما أقل.
أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
أن يكون قد أمض ى ما يزيد عن تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس اإلدارة.

2020/10/04م

****إن امللكيات غير املباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة ناتجة عن اآلتي:

هيكل ملكية شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
الجدول رقم ( :)24هيكل ملكية شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني
عدد األسهم

قيمة السهم

اإلجمالي

النسبة

500

761,000

%15.218

597,500

%11.949

299,000

%5.979
%7.609

م

اسم الشريك

1

شركة خالد بن حسن القحطاني و شريكة

1,522

2

شركة عبداملحسن بن حسن القحطاني و شريكة

1,195

500

3

شركة نورة بنت حسن القحطاني و شركائها

598

500

4

شركة شيخة بنت حسن القحطاني و شركائها

761

500

380,500

5

شركة جميلة بنت حسن القحطاني و شركائها

761

500

380,500

%7.609

6

شركة وضحى بنت حسن القحطاني و شركائها

761

500

380,500

%7.609

7

شركة بينة بنت حسن القحطاني و شركائها

761

500

380,500

%7.609

8

شركة فرجة بنت حسن القحطاني و شركائها

761

500

380,500

%7.609

9

شركة زكية بنت حسن القحطاني و شركائها

761

500

380,500

%7.609

10

شركة منال بنت حسن القحطاني و شركائها

598

500

299,000

%5.979

11

شركة اسماء بنت حسن القحطاني و شركائها

761

500

380,500

%7.609

12

شركة هند بنت حسن القحطاني و شركائها

761

500

380,500

%7.609

10,000

-

5,000,500

%100.000

اإلجمالي
املصدر :الشركة

هيكل ملكية شركة هاكا لالستثمار
الجدول رقم ( :)25هيكل ملكية شركة هاكا لالستثمار
شركة هاكا لالستثمار
م

اسم الشريك

عدد األسهم

قيمة السهم

اإلجمالي

النسبة

1

هاك القابضة

90,000

10

900,000

%90.000

2

شركة خالد بن حسن القحطاني و شريكة التجارية املحدودة

1,521

10

15,210

%1.521

3

شركة عبداملحسن بن حسن القحطاني و شريكة التجارية املحدودة

1,195

10

11,950

%1.195

4

شركة نورة بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة

598

10

5,980

%0.598

5

شركة شيخة بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة

761

10

7,610

%0.761

6

شركة جميلة بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة

761

10

7,610

%0.761

7

شركة وضحى بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة

761

10

7,610

%0.761

8

شركة بينة بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة

761

10

7,610

%0.761

9

شركة فرجة بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة

761

10

7,610

%0.761

10

شركة زكية بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة

761

10

7,610

%0.761

11

شركة منال بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة

598

10

5,980

%0.598

12

شركة اسماء بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة

761

10

7,610

%0.761

13

شركة هند بنت حسن القحطاني و شركائها التجارية املحدودة

761

10

7,610

%0.761

100,000

-

1,000,000

%100.000

اإلجمالي
املصدر :الشركة

هيكل ملكية شركة خالد حسن عبدالكريم القحطاني
الجدول رقم ( :)26هيكل ملكية شركة خالد حسن عبدالكريم القحطاني
شركة خالد حسن عبدالكريم القحطاني
م

اسم الشريك

1

خالد حسن القحطاني*

ُ

عدد الحصص

قيمة الحصة

اإلجمالي

النسبة

امللكية غير املباشرة في املصدر

4,750

100

475,000

%95.000

202,838
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2

عبداملحسن حسن القحطاني**

250

100

25,000

%5.000

10,676

اإلجمالي

5,000

-

500,000

%100.000

-

املصدر :الشركة
* إن ملكية رئيس مجلس اإلدارة خالد حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة خالد حسن عبدالكريم القحطاني وشريكه التجارية املحدودة بنسبة  %95التي
تملك نسبة  %15.218في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %1.521في شركة هاكا لالستثمار.
** إن ملكية نائب رئيس مجلس اإلدارة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة خالد حسن عبدالكريم القحطاني وشريكه التجارية املحدودة
بنسبة  %5التي تملك نسبة  %15.218في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %1.521في شركة هاكا لالستثمار.

هيكل ملكية شركة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني
الجدول رقم ( :)27هيكل ملكية شركة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني
شركة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني
عدد الحصص

قيمة الحصة

اإلجمالي

النسبة

ُ
امللكية غير املباشرة في املصدر

100

25,000

%5.000

8,382

475,000

%95.000

159,260

500,000

%100.000

-

م

اسم الشريك

1

خالد حسن القحطاني*

250

2

عبداملحسن حسن القحطاني**

4,750

100

اإلجمالي

5,000

-

املصدر :الشركة
* إن ملكية رئيس مجلس اإلدارة خالد حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني وشريكه التجارية املحدودة بنسبة %5
التي تملك نسبة  %11.949في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %1.195في شركة هاكا لالستثمار.
** إن ملكية نائب رئيس مجلس اإلدارة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني وشريكه التجارية املحدودة
بنسبة  %95التي تملك نسبة  %11.949في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %1.195في شركة هاكا لالستثمار.

هيكل ملكية شركة نورة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
الجدول رقم ( :)28هيكل ملكية شركة نورة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
شركة نورة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
عدد الحصص

قيمة الحصة

اإلجمالي

النسبة

امللكية غير املباشرة في املصدر

1,000

12,000

%2.400

2,013

12,000

%2.400

2,013

%95.200

79,864

%100.000

-

م

اسم الشريك

1

خالد حسن القحطاني*

12

2

عبداملحسن حسن القحطاني**

12

1,000

3

نورة حسن القحطاني

476

1,000

476,000

500

-

500,000

اإلجمالي

ُ

املصدر :الشركة
* إن ملكية رئيس مجلس اإلدارة خالد حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة نورة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك
نسبة  %5.979في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.598في شركة هاكا لالستثمار.
** إن ملكية نائب رئيس مجلس اإلدارة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة نورة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة
 %2.40التي تملك نسبة  %5.979في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.598في شركة هاكا لالستثمار.

هيكل ملكية شركة منال بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
الجدول رقم ( :)29هيكل ملكية شركة منال بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
شركة منال بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
م

اسم الشريك

عدد الحصص

قيمة الحصة

اإلجمالي

النسبة

ُ
امللكية غير املباشرة في املصدر

1

خالد حسن القحطاني*

12

100

1,200

%2.400

2,013

2

عبداملحسن حسن القحطاني**

12

100

1,200

%2.400

2,013

3

منال حسن القحطاني

476

100

47,600

%95.200

79,864

500

-

50,000

%100.000

-

اإلجمالي
املصدر :الشركة

* إن ملكية رئيس مجلس اإلدارة خالد حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة منال بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك
نسبة  %5.979في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.598في شركة هاكا لالستثمار.
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** إن ملكية نائب رئيس مجلس اإلدارة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة منال بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة
 %2.40التي تملك نسبة  %5.979في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.598في شركة هاكا لالستثمار.

هيكل ملكية شركة شيخة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
الجدول رقم ( :)30هيكل ملكية شركة شيخة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
شركة شيخة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
عدد الحصص

قيمة الحصة

اإلجمالي

النسبة

ُ
امللكية غير املباشرة في املصدر

1,000

12,000

%2.400

2,562

12,000

%2.400

2,562

%95.200

101,633

%100.000

-

م

اسم الشريك

1

خالد حسن القحطاني*

12

2

عبداملحسن حسن القحطاني**

12

1,000

3

شيخة حسن القحطاني

476

1,000

476,000

500

-

500,000

اإلجمالي
املصدر :الشركة

* إن ملكية رئيس مجلس اإلدارة خالد حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة شيخة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي
تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
** إن ملكية نائب رئيس مجلس اإلدارة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة شيخة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة
 %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.

هيكل ملكية شركة جميلة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
الجدول رقم ( :)31هيكل ملكية شركة جميلة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
شركة جميلة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
عدد الحصص

قيمة الحصة

اإلجمالي

النسبة

ُ
امللكية غير املباشرة في املصدر

10

12,000

%2.400

2,562

12,000

%2.400

2,562

%23.800

25,408
21,777

م

اسم الشريك

1

خالد حسن القحطاني*

1,200

2

عبداملحسن حسن القحطاني**

1,200

10

3

محمد سالم عبدهللا الرسام***

11,900

10

119,000

4

عبدهللا محمد الرسام

10,200

10

102,000

%20.400

5

خالد سالم الرسام

10,200

10

102,000

%20.400

21,777

6

حصه سالم الرسام

5,100

10

51,000

%10.200

10,889

7

هيا سالم الرسام

5,100

10

51,000

%10.200

10,889

8

صبا سالم الرسام

5,100

10

51,000

%10.200

10,889

50,000

-

500,000

%100.000

-

اإلجمالي
املصدر :الشركة

* إن ملكية رئيس مجلس اإلدارة خالد حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة جميلة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي
تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
** إن ملكية نائب رئيس مجلس اإلدارة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة جميلة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة
 %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
*** إن ملكية عضو مجلس اإلدارة املنتدب والرئيس التنفيذي محمد سالم عبدهللا الرسام غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة جميلة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
بنسبة  %23.80التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.

هيكل ملكية شركة وضحى بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
الجدول رقم ( :)32هيكل ملكية شركة وضحى بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
شركة وضحى بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
ُ

عدد الحصص

قيمة الحصة

اإلجمالي

النسبة

امللكية غير املباشرة في املصدر

1,000

12,000

%2.400

2,562

م

اسم الشريك

1

خالد حسن القحطاني*

12

2

عبداملحسن حسن القحطاني**

12

1,000

12,000

%2.400

2,562

3

وضحى حسن القحطاني

476

1,000

476,000

%95.200

101,633
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اإلجمالي

500

-

500,000

%100.000

-

املصدر :الشركة
* إن ملكية رئيس مجلس اإلدارة خالد حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة وضحى بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي
تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
** إن ملكية نائب رئيس مجلس اإلدارة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة وضحى بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة
 %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.

هيكل ملكية شركة بينة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
الجدول رقم ( :)33هيكل ملكية شركة بينة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
شركة بينة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
عدد الحصص

قيمة الحصة

اإلجمالي

النسبة

امللكية غير املباشرة في املصدر

100

1,200

%2.400

2,562

1,200

%2.400

2,562

%95.200

101,633

%100.000

-

م

اسم الشريك

1

خالد حسن القحطاني*

12

2

عبداملحسن حسن القحطاني**

12

100

3

بينة حسن القحطاني

476

100

47,600

500

-

50,000

اإلجمالي

ُ

املصدر :الشركة
* إن ملكية رئيس مجلس اإلدارة خالد حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة بينة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك
نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
** إن ملكية نائب رئيس مجلس اإلدارة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة بينة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة
 %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.

هيكل ملكية شركة فرجة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
الجدول رقم ( :)34هيكل ملكية شركة فرجة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
شركة فرجة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
ُ

م

اسم الشريك

عدد الحصص

قيمة الحصة

اإلجمالي

النسبة

امللكية غير املباشرة في املصدر

1

خالد حسن القحطاني*

12

100

1,200

%2.400

2,562

2

عبداملحسن حسن القحطاني**

12

100

1,200

%2.400

2,562

3

فرجة حسن القحطاني

476

100

47,600

%95.200

101,633

500

-

50,000

%100.000

-

اإلجمالي
املصدر :الشركة

* إن ملكية رئيس مجلس اإلدارة خالد حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة فرجة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك
نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
** إن ملكية نائب رئيس مجلس اإلدارة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة فرجة بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة
 %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.

هيكل ملكية شركة زكية بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
الجدول رقم ( :)35هيكل ملكية شركة زكية بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
شركة زكية بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
عدد الحصص

قيمة الحصة

اإلجمالي

النسبة

امللكية غير املباشرة في املصدر

100

1,200

%2.400

2,562

1,200

%2.400

2,562

%95.200

101,633

%100.000

-

م

اسم الشريك

1

خالد حسن القحطاني*

12

2

عبداملحسن حسن القحطاني**

12

100

3

زكية حسن القحطاني

476

100

47,600

500

-

50,000

اإلجمالي

ُ

املصدر :الشركة
* إن ملكية رئيس مجلس اإلدارة خالد حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة زكية بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك
نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
** إن ملكية نائب رئيس مجلس اإلدارة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة زكية بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة
 %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
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هيكل ملكية شركة اسماء بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
الجدول رقم ( :)36هيكل ملكية شركة اسماء بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
شركة اسماء بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
عدد الحصص

قيمة الحصة

اإلجمالي

النسبة

امللكية غير املباشرة في املصدر

100

1,200

%2.400

2,562

1,200

%2.400

2,562

%95.200

101,633

%100.000

-

م

اسم الشريك

1

خالد حسن القحطاني*

12

2

عبداملحسن حسن القحطاني**

12

100

3

اسماء حسن القحطاني

476

100

47,600

500

-

50,000

اإلجمالي

ُ

املصدر :الشركة
* إن ملكية رئيس مجلس اإلدارة خالد حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة اسماء بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي
تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
** إن ملكية نائب رئيس مجلس اإلدارة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة اسماء بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة
 %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.

هيكل ملكية شركة هند بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
الجدول رقم ( :)37هيكل ملكية شركة هند بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
شركة هند بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة
م

اسم الشريك

عدد الحصص

قيمة الحصة

اإلجمالي

النسبة

ُ
امللكية غير املباشرة في املصدر

1

خالد حسن القحطاني*

12

100

1,200

%2.400

2,562

2

عبداملحسن حسن القحطاني**

12

100

1,200

%2.400

2,562

3

هند حسن القحطاني

476

100

47,600

%95.200

101,633

500

-

50,000

%100.000

-

اإلجمالي
املصدر :الشركة

* إن ملكية رئيس مجلس اإلدارة خالد حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة هند بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة  %2.40التي تملك
نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.
** إن ملكية نائب رئيس مجلس اإلدارة عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني غير املباشرة في الشركة ناتجة عن امللكية املباشرة في شركة هند بنت حسن القحطاني وشركائها التجارية املحدودة بنسبة
 %2.40التي تملك نسبة  %7.609في شركة هاك القابضة  -مجموعة حسن عبد الكريم القحطاني ونسبة  %0.761في شركة هاكا لالستثمار.

صالحيات رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب وأمين السر:
 -1صالحيات رئيس مجلس اإلدارة :
لرئيس املجلس صالحية دعوة املجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات املجلس والجمعيات العامة للمساهمين ودعوة الجمعية العامة العادية والغير
العادية لالنعقاد ,وتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام القضاء وهيئات التحكيم والجهات الحكومية ويكون لرئيس املجلس الصالحيات التالية -:
أ -وفيما يخص [املطالبات لدى املحاكم ] وذلك في املطالبة وإقامة الدعاوى  -املرافعة و املدافعة  -سماع الدعاوى والرد عليها  -اإلقرار  -اإلنكار -
الصلح  -التنازل  -اإلبراء  -طلب اليمين ورده واالمتناع عنه  -إحضار الشهود والبينات والطعن فيها  -اإلجابة والجرح والتعديل  -الطعن بالتزوير -
إنكار الخطوط واألختام والتواقيع  -طلب املنع من السفر ورفعه -مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ  -طلب الحجز والتنفيذ  -الطعن بتقارير الخبراء
واملحكمين وردهم واستبدالهم  -طلب تطبيق املادة  230من نظام املرافعات الشرعية  -املطالبة بتنفيذ األحكام  -قبول األحكام ونفيها  -االعتراض
على األحكام وطلب االستئناف  -التماس إعادة النظر  -التهميش على صكوك االحكام  -طلب رد االعتبار  -طلب الشفعة  -إنهاء ما يلزم حضور
الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع املحاكم  -استالم املبالغ بشيك باسم الشركة  -استالم صكوك األحكام -طلب إحالة الدعوى -طلب
اإلدخال والتداخل -لدى املحاكم الشرعية -لدى املحاكم اإلدارية (ديوان املظالم) -لدى اللجان الطبية الشرعية -لدى اللجان العمالية -لدى
لجان فض املنازعات املالية ولجان تسوية املنازعات املصرفية لدى لجان الفصل فى منازعات األوراق املالية -لدى مكاتب الفصل في منازعات
األوراق التجارية ولجان حسم املنازعات التجارية  -لدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري -لدى لجان الفصل في املنازعات و املخالفات
التأمينية  -لدى هيئة الرقابة والتحقيق  -لدى املجلس األعلى للقضاء  -طلب نقض الحكم لدى املحكمة العليا  -لدى املحكمة العليا -لدى لجنة
النظر فى مخالفات نظام مزاولة املهن الصحية -لدى لجنة النظر في مخالفات احكام نظام املؤسسات الصحية  -استخراج صك إذن فرز ودمج
للعقار املوقوف استخراج صك إذن رهن أو فك حكر للعقار املوقوف  -استخراج صك إذن تعمير للعقار املوقوف  -استخراج صك إذن الستثمار
للعقار أو مبلغ املوقوف  -استخراج صك إذن الستثمار عقار أو املبلغ املوص ي به استخراج صك إلقامة ناظر على الوقف أو الوصية  -استخراج
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ب-

ت-

ث-

ج-

صك تنازل عن النظارة  -استخراج صك  -االستالم و التسليم  -مراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما
يتطلب ذلك.
فيما يخص]العقارات واألراض ي] وذلك في البيع واإلفراغ للمشتري  -استالم الثمن و الشراء وقبول اإلفراغ ودفع الثمن  -الهبة واإلفراغ  -قبول
الهبة واإلفراغ  -قبول التنازل واإلفراغ  -الرهن  -فك الرهن  -قبول الرهن  -دمج الصكوك  -التجزئة والفرز  -استالم الصكوك  -تحديث الصكوك
و إدخالها في النظام الشامل التنازل عن النقص في املساحة  -تحويل األراض ي الزراعية إلى سكنية  -تعديل اسم املالك ورقم السجل املدني
الحفيظة  -تعديل الحدود واألطوال واملساحة وأرقام القطع واملخططات والصكوك وتواريخها وأسماء األحياء  -التأجير  -توقيع عقود األجرة -
تجديد عقود األجرة  -استالم األجرة  -إلغاء و فسخ عقود التأجير  -البيع واإلفراغ  -مراجعة كتابات العدل الستعالم عن األمالك العقارية -
مراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.
فيما يخص [البنوك واملصارف] وذلك في مراجعة جميع البنوك واملصارف فتح الحسابات بضوابط شرعية  -اعتماد التوقيع و السحب من
الحسابات  -اإليداع  -التحويل من الحسابات  -بالعملة األجنبية  -بالعملة املحلية  -استخراج بطاقات صراف آلي  -استالمها واستالم األرقام
السرية وإدخالها و استخراج البطاقات االئتمانية املتوافقة مع األحكام الشرعية  -استالمها واستالم األرقام السرية لها و استخراج كشف حساب
 استخراج دفاتر شيكات  -استالمها و تحريرها و إصدار الشيكات املصدقة  -استالمها و استالم الحواالت وصرفها  -االشتراك في صناديقاألمانات  -تجديد االشتراك في صناديق األمانات  -فتح صناديق األمانات  -طلب القروض البنكية بعد موافقة املجلس املتوافقة مع األحكام
والضوابط الشرعية  -القبول بشروطها وأحكامها وأسعارها و توقيع عقودها ونماذجها وتعهداتها وجداول سدادها و استالم القرض باسم
الشركة والتصرف فيه و استرداد وحدات صناديق األمانات  -طلب اإلعفاء من القروض  -إعادة جدولة األقساط  -طلب اعتماد بنكي  -التوقيع
على العقود والنماذج  -طلب ضمان بنكي  -التوقيع واستالم الضمان و تسجيله و قفل الحسابات وتسويتها  -طلب نقاط البيع  -صرف الشيكات
 تنشيط الحسابات  -االعتراض على الشيكات  -استالم الشيكات  -تحديث البيانات  -إدارة املحافظ االستثمارية  -إستخراج إثبات مديونية -تصفية املحافظ االستثمارية  -طلب املعلومات عن األوراق املالية بأنواعها وقسمتها وتداولها وبالبيع وقبض الثمن و إيداعها في محفظة الشركة
أو حسابها  -االكتتابات في الشركات املساهمة  -شراء األسهم املتوافقة مع األحكام الشرعية  -بيع األسهم املتوافقة مع األحكام الشرعية  -استالم
شهادات املساهمات  -استالم قيمة األسهم  -استالم األرباح  -استالم الفائض  -فتح املحافظ االستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل
وإلغاء األوامر  -االشتراك في وحدات الصناديق االستثمارية املتوافقة مع األحكام الشرعية  -نقل األسهم من املحفظة  -استرداد وحدات الصناديق
االستثمارية [صندوق التنمية العقارية] وذلك في التقديم على قرض  -استالم  -توقيع العقد مع الصندوق التنازل عن القرض  -نقل القرض -
نقل القرض على األرض -تأجيل القرض العقاري  -طلب إعفاء من القرض  -طلب عدم وجود أي التزامات مادية تسديد القرض  -وفيما يخص
[صندوق التنمية الصناعية ] التقديم على قرض  -إبرام العقد مع الصندوق  -تقديم الكفالء والتضامن معهم -التوقيع أمام كاتب العدل فيما
يخص الرهن الصناعي  -استالم القرض التنازل عن القرض  -طلب اإلعفاء من القرض  -طلب عدم وجود أي التزامات مادية  -تسديد القرض -
[صندوق تنمية املوارد البشرية ] التقديم على قرض  -إبرام العقد مع الصندوق  -استالم القرض  -طلب اإلعفاء من القرض طلب عدم وجود أي
التزامات مادية  -تسديد القرض.
[الوزارات ] مراجعة الديوان امللكي  -مراجعة وزارة العدل  -مراجعة وزارة الداخلية –مراجعه مكتب ولي ولي العهد  -مراجعة وزارة الدفاع  -مراجعة
وزارة الخارجية  -مراجعة وزارة الحرس الوطني  -مراجعة وزارة التجارة واالستثمار و إدارة العالمات التجارية و إدارة الوكاالت التجارية و التنازل
عن الوكاالت التجارية و إلغاء الوكاالت التجارية و إدارة الجودة والنوعية واملعادن الثمينة و إدارة املهن الحرة و استخراج شهادة منشأ و طلب
إعفاء جمركي  -مراجعة وزارة املالية  -مراجعة وزارة الزراعة ومديريات الزراعة واستخراج رخص حفر بئر واستخراج رخصة منحل وقطاع شؤون
الثروة السمكية وقطاع شؤون الثروة الحيوانية واستيراد وتصدير املواش ي ومراجعة مركز امللك عبد العزيز للخيل العربية األصيلة والتسجيل
والبيع والشراء واالستيراد والتصدير للخيول ومشروع الري والصرف ومصنع التمور  -مراجعة وزارة العمل والشؤون االجتماعية  -مراجعة وزارة
العمل  -مراجعة وزارة الشؤون االجتماعية  -مراجعة وزارة الشؤون البلدية والقروية  -مراجعة وزارة التعليم العالي  -مراجعة وزارة التعليم -
مراجعة وزارة الصحة و إدارة الشؤون الصحية و املستشفيات األهلية والحكومية وطلب التقارير الطبية واستالمها وإصدار تراخيص
للصيدليات واملجمعات الطبية وإصدار التراخيص لألطباء واملمرضين والفنيين ومراجعة املركز الوطني للطب البديل والتكميلي للحصول على
تراخيص العيادات واملراكز و مزاولة املهنة و إنهاء إجراءات التسجيل والتصنيف وتأييد الكوادر الصحية  -مراجعة وزارة الثقافة واإلعالم تسجيل
الكتب وتسجيل الحقوق الفكرية مراجعة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ومجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف -
مراجعة وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد  -مراجعة وزارة اإلسكان  -مصلحة املياه والصرف الصحي  -مراجعة وزارة الطاقة مراجعة وزارة
الطاقة والصناعة والثروة املعدنية  -مراجعة وزارة النقل تجديد ترخيص نقل مدرس ي استخراج رخصة تأجير سيارات  -مراجعة وزارة الحج
والعمرة  -مراجعة وزارة الخدمة املدنية  -مراجعة وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات  -مراجعة وزارة االقتصاد والتخطيط ومراجعة مكتب سمو
ولي العهد ومكتب سمو ولي العهد  -وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.
[تأسيس الشركات] وذلك في تأسيس شركة  -التوقيع علي عقود التأسيس ومالحق التعديل  -توقيع قرارات الشركاء  -تعيين املدراء وعزلهم و
تعديل بند اإلدارة  -الدخول في شركات قائمة  -شراء الحصص واألسهم ودفع الثمن  -بيع الحصص واألسهم واستالم القيمة واألرباح  -التنازل
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عن الحصص واألسهم من رأس املال  -قبول التنازل عن الحصص واألسهم ورأس املال  -تعديل أغراض الشركة  -تعديل بنود عقود التأسيس أو
مالحق التعديل  -زيادة رأس املال  -خفض رأس املال  -تحديد رأس املال  -نقل الحصص واألسهم والسندات  -فتح الحسابات لدى البنوك باسم
الشركة  -توقيع االتفاقيات  -تعديل أغراض الشركة  -قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة  -تعديل بنود عقود التأسيس أو مالحق التعديل
 تسجيل الشركة  -تسجيل الوكاالت والعالمات التجارية  -حضور الجمعيات العامة  -فتح امللفات للشركة  -فتح الفروع للشركة  -التنازل عنالعالمات التجارية  -تصفية الشركة  -تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسئولية محدودة  -تحويل الشركة من ذات مسئولية محدودة إلى
مساهمة  -تحويل الشركة من تضامنية الى ذات مسئولية محدودة – والى شركه الشخص الواحد  -إلغاء عقود التأسيس ومالحق التعديل -
التوقيع على عقود التأسيس ومالحق التعديل لدى كاتب العدل  -استخراج السجالت التجارية وتجديدها للشركة  -االشتراك بالغرفة التجارية
وتجديدها  -مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة املواصفات واملقاييس  -استخراج التراخيص وتجديدها للشركة  -مراجعة شركات االتصاالت
وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجواالت باسم الشركة  -مراجعة الهيئة العامة لالستثمار والتوقيع أمامها مراجعة هيئة سوق املال  -دخول
املناقصات واستالم االستمارات  -توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير  -نشر عقد التأسيس ومالحق التعديل وملخصاتها واألنظمة األساسية
في الجريدة الرسمية  -تغيير الكيان القانوني للشركة  -تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة تحويل الشركة إلى
مؤسسة  -وفيما يخص [التراخيص الصناعية] استخراج التراخيص  -تجديد التراخيص  -تعديل التراخيص إضافة نشاط  -حجز األسماء  -إلغاء
التراخيص  -االشتراك بالغرفة التجارية  -تجديد االشتراك بالغرفة التجارية  -فتح الفروع  -مراجعة التأمينات االجتماعية  -مراجعة الدفاع املدني
 مراجعة مصلحة الزكاة والدخل  -مراجعة الهيئة العامة للزكاة والدخل  -نقل التراخيص  -تعيين املوظفين والعمال وفصلهم وعزلهم والتعاقدمعهم وتحديد مرتباتهم ومكافأتهم  -فتح فروع للشركة ومكاتب وتوكيالت للشركة وإغالقها إقرار خطة عمل الشركة واملوافقة على خططها
التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية.
ويتمتع رئيس مجلس اإلدارة باإلضافة إلى ذلك بالصالحيات األخرى التي يحددها مجلس اإلدارة ،علما بان جميع هذه الصالحيات والسلطات داخل وخارج اململكة
العربية السعودية وله حق تفويض أو توكيل واحد او أكثر من اعضاء املجلس او من الغير بعمل أو أعمال معينة وحق إلغاء التفاويض أو التوكيالت
ً
كليا أو جزئيا وله حق توكيل الغير بكل أو بعض ما ذكر وذلك داخل اململكة وخارجها وعزله وللوكيل حق توكيل الغير ..
كما يحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه.
وفي حالة غياب رئيس مجلس االدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة عن أحد اجتماعات مجلس اإلدارة يتم اختيار أحد أعضاء املجلس للقيام بمهامه وذلك
بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين لالجتماع.
 -2صالحيات العضو املنتدب
أ[ -السجالت التجارية] مراجعة إدارة السجالت  -استخراج السجالت  -تجديد السجالت  -نقل السجالت التجارية  -حجز االسم التجاري -
تسجيل العالمة التجارية  -التنازل عن العالمة التجارية  -التنازل عن االسم التجاري  -فتح االشتراك لدى الغرفة التجارية  -تجديد االشتراك
لدى الغرفة التجارية  -التوقيع على جميع املستندات لدى الغرفة التجارية  -إدارة السجالت  -اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية  -إلغاء
التوقيع لدى الغرفة التجارية  -إدارة أعمالي التجارية  -اإلشراف على السجالت  -تعديل السجالت  -إضافة نشاط فتح فروع للسجالت  -إلغاء
السجالت  -دخول املناقصات واستالم االستمارات  -التسجيل في الخدمات اإللكترونية بالغرف التجارية وتفعيل الخدمات واستالم الرقم
السري -شراء املؤسسة -بيع املؤسسة  -مراجعة التأمينات االجتماعية  -مراجعة مصلحة الزكاة والدخل  -مراجعة الهيئة العامة للزكاة والدخل
 مراجعة الدفاع املدني.ب[ -األمانات والبلديات] استخراج رخص  -تجديد الرخص  -إلغاء الرخص  -نقل الرخص  -استخراج فسوحات البناء والترميم  -استخراج رخص
تسوير  -استخراج رخص هدم  -مراجعة اإلدارة العامة للتخطيط العمراني  -استخراج شهادات إتمام البناء  -تخطيط األراض ي  -استخراج
الكروت الصحية  -تحويل األراض ي الزراعية إلى سكنية.
ت[ -الجوازات] وذلك في استخراج اإلقامات  -تجديد اإلقامات  -استخراج اإلقامات بدل مفقود أو تالف  -عمل خروج وعودة  -عمل الخروج النهائي
 نقل الكفاالت  -نقل كفالة العمالة لنفسه  -نقل املعلومات وتحديث البيانات  -التسوية والتنازل عن العمال  -تعديل املهن  -التبليغ عنالهروب  -إلغاء بالغات الهروب  -إلغاء تأشيرات الخروج والعودة  -إلغاء تأشيرات الخروج النهائي  -استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود
 استخراج تمديد تأشيرات الزيارة  -إضافة تابعين  -إضافة األبناء إلى جواز األب أو األم  -فصل األبناء من جواز األب أو األم  -إنهاء إجراءاتالعمالة املتوفاة  -استخراج كشف بيانات العمال (برنت)  -اسقاط العمالة مراجعة إدارة الترحيل والوافدين  -إدارة شؤون املنافذ  -استخراج
مشاهد اإلعادة استخراج تصاريح حج  -مراجعة شئون الخادمات -التسجيل في الخدمة االلكترونية استالم الرقم السري  -وفيما يخص مكتب
العمل والعمال استخراج التأشيرات -الغاء التأشيرات  -استالم تعويضات التأشيرات نقل الكفاالت  -تعديل املهن  -تحديث بيانات العمال -
تصفية العمالة وإلغاؤها  -التبليغ عن هروب العمالة  -إلغاء بالغات الهروب للعمالة  -استخراج رخص العمل وتجديدها  -إنهاء إجراءات العمالة
لدى التأمينات االجتماعية  -مراجعة إدارة الحاسب اآللي في القوى العاملة إلسقاط العمالة وإلضافة العمالة  -إضافة وحذف السعوديين -
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استالم شهادات السعودة  -فتح امللفات األساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها استخراج كشف بيانات (برنت)  -نقل ملكية املنشآت وتصفيتها
وإلغاؤها مراجعة قسم املكاتب األهلية لالستقدام.
ث[ -مكتب االستقدام] استخراج التأشيرات  -إلغاء التأشيرات  -استرداد مبالغ التأشيرات  -تعديل الجنسيات  -تعديل جهة القدوم  -استخراج
تأشيرات الزيارات العائلية  -استخراج تأشيرات استقدام العوائل  -تعديل املهن في التأشيرات  -مراجعة السفارة  -تمديد تأشيرات الخروج
والعودة  -تمديد تأشيرات الزيارة  -استخراج كشف بيانات (برنت).
ج -فيما يخص [البنوك واملصارف] وذلك في مراجعة جميع البنوك واملصارف فتح الحسابات بضوابط شرعية اعتماد التوقيع و السحب من
الحسابات  -اإليداع  -التحويل من الحسابات  -بالعملة األجنبية  -بالعملة املحلية استخراج بطاقات صراف آلي  -استالمها واستالم األرقام
السرية وإدخالها و استخراج البطاقات االئتمانية املتوافقة مع األحكام الشرعية  -استالمها واستالم األرقام السرية لها و استخراج كشف
حساب  -استخراج دفاتر شيكات  -استالمها و تحريرها و إصدار الشيكات املصدقة  -استالمها و استالم الحواالت وصرفها االشتراك في
صناديق األمانات  -تجديد االشتراك في صناديق األمانات  -فتح صناديق األمانات  -طلب القروض البنكية بعد موافقة املجلس املتوافقة مع
األحكام والضوابط الشرعية  -القبول بشروطها وأحكامها وأسعارها و توقيع عقودها ونماذجها وتعهداتها وجداول سدادها و استالم القرض
باسم الشركة والتصرف فيه و استرداد وحدات صناديق األمانات  -طلب اإلعفاء من القروض  -إعادة جدولة األقساط  -طلب اعتماد بنكي
التوقيع على العقود والنماذج  -طلب ضمان بنكي  -التوقيع واستالم الضمان و تسجيله و قفل الحسابات وتسويتها  -طلب نقاط البيع  -صرف
الشيكات  -تنشيط الحسابات  -االعتراض على الشيكات  -استالم الشيكات  -تحديث البيانات  -إدارة املحافظ االستثمارية  -إستخراج إثبات
مديونية  -تصفية املحافظ االستثمارية  -طلب املعلومات عن األوراق املالية بأنواعها وقسمتها وتداولها وبالبيع وقبض الثمن و إيداعها في
محفظة الشركة أو حسابها  -االكتتابات في الشركات املساهمة  -شراء األسهم املتوافقة مع األحكام الشرعية بيع األسهم املتوافقة مع األحكام
الشرعية  -استالم شهادات املساهمات  -استالم قيمة األسهم  -استالم األرباح استالم الفائض  -فتح املحافظ االستثمارية بالضوابط الشرعية
وتحرير وتعديل وإلغاء األوامر  -االشتراك في وحدات الصناديق االستثمارية املتوافقة مع األحكام الشرعية  -نقل األسهم من املحفظة  -استرداد
وحدات الصناديق االستثمارية [صندوق التنمية العقارية] وذلك في التقديم على قرض  -استالم  -توقيع العقد مع الصندوق التنازل عن
القرض  -نقل القرض  -نقل القرض على األرض -تأجيل القرض العقاري  -طلب إعفاء من القرض  -طلب عدم وجود أي التزامات مادية تسديد
القرض  -وفيما يخص [صندوق التنمية الصناعية ] التقديم على قرض  -إبرام العقد مع الصندوق  -تقديم الكفالء والتضامن معهم -التوقيع
أمام كاتب العدل فيما يخص الرهن الصناعي  -استالم القرض التنازل عن القرض  -طلب اإلعفاء من القرض  -طلب عدم وجود أي التزامات
مادية  -تسديد القرض [ -صندوق تنمية املوارد البشرية ] التقديم على قرض  -إبرام العقد مع الصندوق  -استالم القرض  -طلب اإلعفاء من
القرض طلب عدم وجود أي التزامات مادية  -تسديد القرض.
ح[ -اإلدارة العامة للمرور] إصدار رخصة قيادة  -إصدار بدل تالف أو مفقود لرخصة قيادة  -تجديد رخصة قيادة  -إصدار رخصة سير  -إصدار
رخصة سير بدل تالف أو مفقود  -تجديد رخصة سير  -إصدار لوحات تجديد لوحات  -نقل لوحات السيارة إلى السيارة  -إسقاط لوحات
السيارة البيع تشليح واستالم القيمة بشيك  -استخراج تصريح إصالح للسيارة شراء لوحة سيارة من املرور  -تصدير السيارة  -تغيير لون
السيارة إصدار تفويض قيادة للسيارة -عمل بالغ سرقة -إلغاء بالغ سرقة االعتراض والتسوية والفصل في املخالفات -استخراج كشف بيانات
(برنت)  -استخراج كشف بيانات (برنت)  -استخراج بطاقة معقب [الجهات األمنية] وذلك في مراجعة األمارة وشعبة تنفيذ األحكام الحقوقية
مراجعة مراكز الشرطة  -مراجعة قيادة أمن الطرق  -مراجعة الرئاسة العامة لالستخبارات  -مراجعة اإلدارة العامة للمجاهدين  -مراجعة
قوات أمن املنشآت  -مراجعة املباحث العامة مراجعة املباحث اإلدارية مراجعة املباحث الجنائية  -مراجعة املديرية العامة ملكافحة املخدرات
مراجعة املديرية العامة للسجون  -مراجعة املديرية العامة للدفاع املدني  -مراجعة املديرية العامة لحرس الحدود استالم التأمين الصحي
واملركبات  -وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.
خ[ -الوزارات ] مراجعة الديوان امللكي  -مراجعة وزارة العدل  -مراجعة وزارة الداخلية –مراجعه مكتب ولي ولي العهد  -مراجعة وزارة الدفاع -
مراجعة وزارة الخارجية  -مراجعة وزارة الحرس الوطني  -مراجعة وزارة التجارة واالستثمار و إدارة العالمات التجارية و إدارة الوكاالت التجارية
و التنازل عن الوكاالت التجارية و إلغاء الوكاالت التجارية و إدارة الجودة والنوعية واملعادن الثمينة و إدارة املهن الحرة و استخراج شهادة
منشأ و طلب إعفاء جمركي  -مراجعة وزارة املالية  -مراجعة وزارة الزراعة ومديريات الزراعة واستخراج رخص حفر بئر واستخراج رخصة منحل
وقطاع شؤون الثروة السمكية وقطاع شؤون الثروة الحيوانية واستيراد وتصدير املواش ي ومراجعة مركز امللك عبد العزيز للخيل العربية
األصيلة والتسجيل والبيع والشراء واالستيراد والتصدير للخيول ومشروع الري والصرف ومصنع التمور  -مراجعة وزارة العمل والشؤون
االجتماعية  -مراجعة وزارة العمل  -مراجعة وزارة الشؤون االجتماعية  -مراجعة وزارة الشؤون البلدية والقروية  -مراجعة وزارة التعليم العالي
 مراجعة وزارة التعليم  -مراجعة وزارة الصحة و إدارة الشؤون الصحية و املستشفيات األهلية والحكومية وطلب التقارير الطبية واستالمهاوإصدار تراخيص للصيدليات واملجمعات الطبية وإصدار التراخيص لألطباء واملمرضين والفنيين ومراجعة املركز الوطني للطب البديل
والتكميلي للحصول على تراخيص العيادات واملراكز و مزاولة املهنة و إنهاء إجراءات التسجيل والتصنيف وتأييد الكوادر الصحية  -مراجعة
وزارة الثقافة واإلعالم تسجيل الكتب وتسجيل الحقوق الفكرية مراجعة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ومجمع امللك
- 49 -

فهد لطباعة املصحف الشريف  -مراجعة وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد  -مراجعة وزارة اإلسكان  -مصلحة املياه والصرف الصحي
 مراجعة وزارة الطاقة مراجعة وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية  -مراجعة وزارة النقل تجديد ترخيص نقل مدرس ي استخراج رخصةتأجير سيارات  -مراجعة وزارة الحج والعمرة  -مراجعة وزارة الخدمة املدنية  -مراجعة وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات  -مراجعة وزارة
االقتصاد والتخطيط ومراجعة مكتب سمو ولي العهد ومكتب سمو ولي العهد  -وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.
د -فيما يخص [املؤسسات الحكومية ] مراجعة مؤسسة النقد العربي السعودي  -مراجعة املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي  -مراجعة
املؤسسة العامة للموانئ  -مراجعة املؤسسة العامة للخطوط الحديدية  -مراجعة املؤسسة العامة لجسر امللك فهد مراجعة مدينة امللك عبد
العزيز للعلوم والتقنية  -مراجعة املؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق -ادخال املحصول استالم قيمة املحصول -استالم أعالف
 مراجعة املؤسسة العامة للتقاعد  -مراجعة املؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية  -مراجعة املؤسسة العامة لتحلية املياهاملالحة  -مراجعة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  -وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.
ذ [ -الهيئات الحكومية] وذلك في مراجعة الهيئة العامة للوالية على أموال القصر ومن في حكمهم  -مراجعة هيئة الرقابة والتحقيق  -مراجعة
هيئة التحقيق واالدعاء العام  -مراجعة الهيئة العامة لالستثمار  -مراجعة هيئة سوق املال  -مراجعة الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس
والجودة  -مراجعة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية  -مراجعة الهيئة العامة للغذاء والدواء  -مراجعة الهيئة العامة للسياحة واآلثار -
مراجعة الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد  -مراجعة هيئة املدن الصناعية ومناطق التقنية  -مراجعة الهيئة امللكية للجبيل وينبع مراجعة هيئة
حقوق اإلنسان  -مراجعة هيئة تطوير مكة املكرمة واملشاعر املقدسة  -مراجعة هيئة تطوير املدينة املنورة  -مراجعة هيئة االتصاالت و تقنية
املعلومات  -مراجعة هيئة الهالل األحمر  -مراجعة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج  -مراجعة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون
الخليجي  -مراجعة الهيئة العليا لتسوية الخالفات العمالية  -وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام -مراجعة الهيئة االبتدائية لتسوية
الخالفات العمالية -مراجعة الهيئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع.
ر[ -الرئاسات الحكومية] مراجعة الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي  -مراجعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء
مراجعة الرئاسة العامة لرعاية الشباب  -مراجعة الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة  -مراجعة الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة -
مراجعة الرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر  -مراجعة املجلس األعلى للقضاء  -وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.
ز[ -الجهات التعليمية] مراجعة واستالم الشهادات وتصديق الشهادات وطلب شهادات بدل تالف أو مفقود واستالمها وطلب سجل أكاديمي
مراجعة جميع السفارات السعودية او القنصلية  -املوافقة على التسجيل فى البعثة الخارجية لدى وزارة التعليم العالي  -مراجعة إدارة التعليم.
س[ -السيارات] وذلك في مراجعة الجمارك وجمركة السيارات وإصدار لوحات سير  -مراجعة وزارة النقل الستخراج كروت تشغيل السيارات وفيما
يخص [مصلحة الجمارك] إصدار وتجديد التراخيص الجمركية نقل وإلغاء التراخيص الجمركية وفتح الفروع لها  -تخليص البضائع واملعاينة
والكشف  -دفع الرسوم واستالم الفسوحات والبطاقات الجمركية  -تعديل أو استخراج بدل املفقود للبطاقات الجمركية  -اإلدارة واإلشراف
على التراخيص  -مراجعة املحاجر الطبية.
ش[ -شركات االتصاالت] مراجعة جميع شركات االتصاالت  -استخراج شرائح جواالت  -استخراج بدل التالف واملفقود لشرائح الجواالت
واستبدالها  -التنازل عن شرائح الجواالت وإلغائها  -نقل شرائح الجواالت  -طلب تأسيس الهواتف الثابتة  -نقل الهواتف الثابتة  -إلغاء الهواتف
الثابتة والتنازل عنها  -طلب جميع الخدمات املقدمة من شركات االتصاالت [ -شركة الكهرباء] وذلك في طلب نقل عدادات الكهرباء  -طلب
تقوية عدادات الكهرباء  -طلب فصل عدادات الكهرباء  -االعتراض على الفواتير.
ص -فيما يخص [شركة املياه الوطنية] طلب الكشف على العدادات  -طلب إيصال الصرف الصحي االعتراض على الغرامات  -وفيما يخص [البريد
] طلب صندوق بريد استالم مفتاح صندوق البريد  -استالم البريد املسجل  -استخراج بطاقة تفويض للصندوق  -تجديد أو إلغاء االشتراك في
الصندوق  -صرف املبالغ املودعة في الدفاتر البريدية.
ويتمتع العضو املنتدب باإلضافة إلى ذلك بالصالحيات األخرى التي يحددها مجلس اإلدارة ،علما بان جميع هذه الصالحيات والسلطات داخل وخارج
اململكة العربية السعودية وله حق تفويض أو توكيل واحد او اكثر من اعضاء املجلس او من الغير بعمل أو أعمال معينة وحق إلغاء التفاويض أو
ً
التوكيالت كليا أو جزئيا وله حق توكيل الغير بكل أو بعض ما ذكر وذلك داخل اململكة وخارجها وعزله.
 -3صالحيات أمين السر:
ً
يعين مجلس اإلدارة أمينا للسر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص بإعداد جداول اعمال اجتماعات املجلس والتنسيق الجتماعات
املجلس واعداد محاضر اجتماعات املجلس وحفظ محاضر االجتماعات وترتبيها ويتمتع أمين السر باإلضافة إلى ذلك بالصالحيات واملهام األخرى
التي يحددها مجلس اإلدارة و وتحدد مكافأته بقرار من مجلس اإلدارة.
وال تزيد مدة رئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب وأمين السر عضو مجلس االدارة على مدة عضوية كل منهم في املجلس ويجوز إعادة انتخابهم
ً
وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيا منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.
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فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سرمجلس اإلدارة
الجدول رقم ( :)38السيرة الذاتية لخالد حسن عبدالكريم القحطاني

خالد حسن عبدالكريم القحطاني
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية
الخبرات العملية

العضويات الحالية
في مجالس إدارة
أخرى
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 51سنة
سعودي
رئيس مجلس اإلدارة
•

حاصل على درجة املاجستير في إدارة املوارد البشرية الدولية من جامعة نورثهامبتون باململكة املتحدة عام 2010م.

•

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة امللك عبدالعزيز باململكة العربية السعودية عام 1992م.

•

يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة ركاز العقارية (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التطوير العقاري)
منذ من عام 1997م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة أبناء حسن عبدالكريم القحطاني للتجارة و املقاوالت (وهي شركة ذات مسؤولية
محدودة تعمل في مجال التجارة و املقاوالت) منذ عام 1989م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة القحطاني العاملية للوكاالت البحرية (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في
مجال النقل والشحن البحري) منذ عام 1989م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة مطابع االيمان (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال املطبوعات)
منذ عام 1989م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة جي اتش للنقليات املحدودة (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال
النقل البري) منذ عام 1989م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة حسن عبدالكريم القحطاني القابضة (وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال
االستثمار ) منذ عام 1995م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة تقنية التعليم العربية املحدودة (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في
مجال املعدات التعليمية) منذ عام 2003م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة هاكا الدارة املشاريع العقارية (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال
ادارة االمالك) منذ عام 2007م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة تنامي الدولية العقارية املحدودة (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في
مجال التطوير العقاري) منذ عام 2007م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة هاكا لالستثمار (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال خدمات
األعمال) منذ عام 2008م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة هاك العقارية (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال االستثمار
والتطوير العقاري) منذ عام 2008م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة ساليل العربية (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال املقاوالت
العامة واالستيراد والتصدير) منذ عام 2010م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة هاكا للمحركات و الصناعة (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال
تجارة التجزئة لآلالت) منذ عام 2010م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة ساليل للرعاية البيطرية (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال
املعدات البيطرية) منذ عام 2011م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة ساليل الزراعية (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الخدمات
الزراعية) منذ عام 2011م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة أنسال لالنشاءات (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال املقاوالت
وإنشآت عامة) منذ عام 2012م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة ريديان لخدمات النفط والغاز (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال
التجارة باملعدات وآالت الطاقة) منذ عام 2015م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة أديم املالية (وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات املالية) منذ عام
2016م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة بالعالي لتنظيم املعارض و املؤتمرات (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في
مجال تنظيم املعارض و املؤتمرات) منذ عام 2017م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة النسور السعودية للصناعات العسكرية (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة
تعمل في مجال قطع غيار املعدات العسكرية) منذ عام 2017م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة ناتكسيس السعودية لالستثمار (وهي شركة مساهمةمقفلة تعمل في مجال
الخدمات املالية) منذ عام 2020م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة ازدانا لخدمات الخيل (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال العناية
بالخيل)منذ عام 2020م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة هاكا للصناعات التعدينية (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة تعمل في
مجال الصناعات التعدينية) منذ عام 2020م وحتى اآلن.

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)39السيرة الذاتية لعبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني

عبداملحسن حسن عبدالكريم القحطاني
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية
الخبرات العملية

العضويات الحالية
في مجالس إدارة
أخرى

 51سنة
سعودي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
•

حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة املالية والتسويق من كلية الندز داون باململكة املتحدة عام 1989م.

•

يشغل منصب نائب رئيس مجلس املديرين لدى مجموعة حسن عبدالكريم القحطاني و أوالده (وهي شركة مساهمة مقفلة
تعمل في مجال االستثمار) منذ عام 1989م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب عضو مجلس املديرين في شركة النسور السعودية للصناعات العسكريه (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة
تعمل في مجال قطع غيار معدات عسكرية) منذ عام 2018م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب عضو مجلس املديرين في شركة بالعالي لتنظيم املعارض و املؤتمرات (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في
مجال تنظيم املعارض واملؤتمرات) منذ عام 2017م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة ثالثمئة وستين للتجارة (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تنظيم
الفعااليات الترفيهية) منذ عام 2016م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس مجلس املديرين في شركة عبداملحسن حسن القحطاني وشريكه التجارية املحدودة (وهي شركة ذات
مسؤولية محدودة تعمل في مجال الصيانة العامة واعمال البناء) منذ عام 2011م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب عضو مجلس املديرين في شركة االستشارة الهندسية للتطوير و خدمات الطاقة (وهي شركة ذات مسؤولية
محدودة تعمل في مجال املقاوالت العامة للمباني واالعمال الكهربائية) منذ عام 2007م وحتى اآلن.

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)40السيرة الذاتية ملحمد سالم عبدهللا الرسام

محمد سالم عبدهللا الرسام
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية
الخبرات العملية
العضويات
الحالية في مجالس
إدارة أخرى

 62سنة
كويتي
عضو مجلس اإلدارة املنتدب – الرئيس التنفيذي
•

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الكويت بدولة الكويت عام 1983م.

•

يشغل حاليا منصب عضو مجلس اإلدارة املنتدب – الرئيس التنفيذي في شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان (فاديكو)
(وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة االيسكريم) منذ عام 1998م وحتى اآلن.

ال يوجد.

املصدر :الشركة
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الجدول رقم ( :)41السيرة الذاتية لسلمان محمد ناصر األسمري

سلمان محمد ناصر األسمري
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية

الخبرات العملية

 43سنة
سعودي
عضو مجلس إدارة
• حاصل على درجة البكالوريوس في نظم املعلومات اإلدارية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن باململكة العربية السعودية عام
2003م.
ً
• يشغل حاليا منصب العضو املنتدب لشركة أديم املالية (وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات املالية) منذ عام
2019م حتى اآلن.
ً
• يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة أديم املالية (وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات املالية) في مدينة
الرياض منذ عام 2012م وحتى اآلن.
العقاري
املشرق
)
العقارية (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التطوير
• شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة
خالل الفترة من عام 2011م وحتى عام 2012م.
•
•
•

العضويات
الحالية في مجالس
إدارة أخرى

•
•
•

شغل منصب مدير تطوير األعمال لشركة املستثمر لألوراق املالية (وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات املالية)
خالل الفترة من عام 2010م وحتى عام 2011م.
ً
يشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة صندوق املخطط الصناعي الشامل (صندوق استثمار عقاري) منذ عام 2019م وحتى
اآلن.
ً
يشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة الصندوق السعودي للتكنولوجيا (صندوق استثمار في شركات التكنولوجيا) منذ عام
2018م وحتى األن.
ً
يشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة صندوق رواج التعليمي لألسهم الخاصة ( صندوق ملكيات خاصة يستثمر في القطاع
التعليمي) منذ عام 2018م وحتى اآلن.
ً
يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة صندوق أديم املدر للدخل في شركة أديم املالية (صندوق استثمار يستثمر في العقارات
املدرة للدخل) منذ عام 2016م وحتى اآلن.
ً
يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد السعودي للسهام في مدينة الرياض ( جهة حكومية تعمل في مجال اإلشراف
على رياضة السهام) منذ عام 2016م وحتى اآلن.

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)42السيرة الذاتية لتركي محمد أحمد البيز

تركي محمد أحمد البيز
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية

•

الخبرات العملية

•

حاصل على درجة البكالوريوس في نظم املعلومات اإلدارية من جامعة امللك فيصل باململكة العربية السعودية عام 2001م.
ً
يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي في شركة إيجارة للتمويل (وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال خدمات التأجير
التمويلي املتكاملة) في مدينة الرياض منذ عام 2012م وحتى اآلن.

•

شغل منصب نائب رئيس – ادارة املبيعات في بنك الرياض (وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الخدمات املصرفية) خالل
الفترة من عام 2011م وحتى عام 2012م.

•

شغل منصب مساعد نائب رئيس –إدارة املبيعات في بنك الرياض (وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الخدمات
املصرفية) خالل الفترة من عام 2010م وحتى عام 2011م.
ً
يشغل حاليا منصب عضو مجلس اإلدارة في الشركة السعودية للصناعات املتطورة (وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال
االستثمار الصناعي) منذ عام 2020م وحتى اآلن.
ً
يشغل حاليا منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة أديم املالية (وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات املالية) منذ
عام 2017م وحتى اآلن.
ً
يشغل حاليا منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة ايكال للموارد البشرية والقوى العاملة (وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في
مجال تقديم الخدمات وأعمال الصيانة والتشغيل للقطاعات الخدمية املختلفة) منذ عام 2015م وحتى اآلن.
ً
يشغل حاليا منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة إيجارة للتمويل (وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال خدمات التأجير
التمويلي املتكاملة) منذ عام 2014م وحتى اآلن.

العضويات
الحالية في مجالس
إدارة أخرى

 45سنة
سعودي
عضو مجلس اإلدارة

•
•
•
•
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•

ً
يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي (وهي شركة مساهمة مقفلة
تعمل في مجال خدمات وحلول تسجيل عقود اإليجار التمويلي) منذ عام 2017م وحتى اآلن.

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)43السيرة الذاتية لسامي لطفي حسن أبو الرز

سامي لطفي حسن أبو الرز
 43سنة
العمر
أردني
الجنسية
أمين سر مجلس اإلدارة
املنصب
العلمية
املؤهالت
• حاصل على شهادة مستشار مالي من معهد الدراسات املصرفية باألردن عام 2006م.
الخبرات العملية

•

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم املالية واملصرفية من الجامعة الهاشمية باألردن عام 2000م.
ً
يشغل حاليا منصب رئيس إدارة االستثمار لدى مجموعة هاكا لالستثمار (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال
خدمات األعمال) منذ عام 2020م وحتى اآلن.

•

شغل منصب مدير االستثمار لدى شركة األحساء للتنمية (وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال استثمارات العقارات
واألراض ي) خالل الفترة من عام 2018م وحتى عام 2020م.

•

شغل منصب رئيس االستثمار لدى شركة كادن لالستثمار (تعمل في مجال إدارة املشاريع وتطويرها) خالل الفترة من 2017م وحتى
عام 2018م.

•

شغل منصب مدير تطوير األعمال والتغطية لدى بيت التمويل السعودي الكويتي (تعمل في مجال الخدمات املالية) خالل الفترة
من عام 2016م وحتى عام 2017م.

•

شغل منصب نائب الرئيس لتطوير األعمال لدى شركة أديم املالية (وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال مجال الخدمات
املالية) خالل الفترة من عام 2014م وحتى عام 2016م.

•

شغل منصب مدير الخدمات املصرفية الخاصة لدى شركة فالكم للخدمات املالية (وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال
الخدمات املالية) خالل الفترة من عام 2013م وحتى عام 2014م.
شغل منصب مدير أول لالستثمار لدى شركة فالكم للخدمات املالية (وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات
املالية) خالل الفترة من عام 2011م وحتى عام 2013م.

•

شغل منصب مدير قسم الوساطة لدى شركة فالكم للخدمات املالية (وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات
املالية) خالل الفترة من عام 2009م وحتى عام 2011م.
شغل منصب مدير أول لقسم الوساطة لدى بنك مسقط (تعمل في مجال الخدمات املالية) خالل الفترة من عام 2006م وحتى
عام 2009م.
شغل منصب مدير أول لقسم الوساطة العاملية لدى شركة أطلس لالستثمار (تعمل في مجال االستثمار العقاري) خالل الفترة
من عام 2006م وحتى عام 2009م.

•

•

•
•
املصدر :الشركة
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اإلدارة التنفيذية

4.4

الجدول رقم ( :)44أعضاء اإلدارة التنفيذية
العمر

تاريخ االلتحاق

األسهم اململوكة
"مباشرة*"
النسبة
العدد

1998/07/05م

75

%0.005

1987/09/02م

-

-

1987/06/17م

-

-

1984/06/28م

-

-

-

%0.0021

م

االسم

املنصب

الجنسية

1
2
3
4
5
6
7
8

محمد سالم عبدهللا الرسام

الرئيس التنفيذي

كويتي

62

أرول جيمس افالين كوستا

املدير املالي

هندي

57

أسامة عثمان علي البيطار

مدير املبيعات والتسويق

أردني

60

ليوناردو بيترون إنريكيس

مشرف الصيانة العامة

فلبيني

63

إياد محمود طوق

مدير الورشة

سوري

40

2012/03/11م

سيجو سليمان شيخ نور الدين

مدير املشتريات

هندي

54

1998/10/19م

-

أيجذل حق أذذل حق

مدير اإلنتاج

هندي

33

2016/05/02م

-

مؤيد محفوظ علي الشايب

مدير املوارد البشرية

سعودي

42

2009/06/27م

30
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* اليوجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من أعضاء اإلدارة التنفيذية كما بتاريخ هذه النشرة.

وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية
الجدول رقم ( :)45السيرة الذاتية محمد سالم عبدهللا الرسام

محمد سالم عبدهللا الرسام

ً
فضال راجع القسم رقم  4.3أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس
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الجدول رقم ( :)46السيرة الذاتية ألرول جيمس أفالين كوستا

أرول جيمس أفالين كوستا
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية
الخبرات العملية

 57سنة
هندي
املدير املالي
•
•

حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة مادوراي كاماراج بالهند عام 1984م.
ً
يشغل حاليا منصب املدير املالي في شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان (فاديكو) (وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال
صناعة االيسكريم) منذ عام 1987م وحتى اآلن.
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الجدول رقم ( :)47السيرة الذاتية ألسامة عثمان علي البيطار

أسامة عثمان علي البيطار
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية
الخبرات العملية

 60سنة
أردني
مدير املبيعات والتسويق
•
•

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة متروبوليتان بالواليات املتحدة األمريكية عام 1983م.
ً
يشغل حاليا منصب مدير املبيعات والتسويق في شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان (فاديكو) (وهي شركة مساهمة مقفلة
تعمل في مجال صناعة االيسكريم) منذ عام 1987م وحتى اآلن.
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الجدول رقم ( :)48السيرة الذاتية لـليوناردو بيترون إنريكيس

ليوناردو بيترون إنريكيس
العمر

 63سنة

الجنسية

فلبيني

املنصب

مشرف الصيانة العامة

املؤهالت العلمية
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•

حاصل على درجة دبلوم في الهندسة امليكانيكية من جامعة هولي انجيلس بالفلبين عام 1981م.

الخبرات العملية

•

ً
يشغل حاليا منصب مشرف الصيانة العامة في شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان (فاديكو) (وهي شركة مساهمة مقفلة
تعمل في مجال صناعة االيسكريم) منذ عام 1984م وحتى اآلن.

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)49السيرة الذاتية الياد محمود طوق

اياد محمود طوق
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية
الخبرات العملية

 40سنة
سوري
مدير الورشة
•

حاصل على درجة دبلوم في صيانة السيارات والتبريد من معهد الصناعي الفني بسوريا عام 1999م.
ً
يشغل حاليا منصب مدير الورشة في شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان (فاديكو) (وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في
مجال صناعة االيسكريم) منذ عام 2012م وحتى اآلن.

•
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الجدول رقم ( :)50السيرة الذاتية لـسيجو سليمان شيخ نور الدين

سيجو سليمان شيخ نور الدين
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية
الخبرات العملية

 54سنة
هندي
مدير املشتريات
•

حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة مادوراي كاماراج بالهند عام 1986م.
ً
يشغل حاليا منصب مدير املشتريات في شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان (فاديكو) (وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في
مجال صناعة االيسكريم) منذ عام 1988م وحتى اآلن.

•
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الجدول رقم ( :)51السيرة الذاتية أليجذل حق أذذل حق

أيجذل حق أذذل حق
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية
الخبرات العملية

 33سنة
هندي
مدير اإلنتاج
•

حاصل على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا األغذية  /األلبان من جامعة ديمييد بالهند عام 2008م.
ً
يشغل حاليا منصب مدير اإلنتاج في شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان (فاديكو) (وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في
مجال صناعة االيسكريم) منذ عام 2016م وحتى اآلن.

•
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الجدول رقم ( :)52السيرة الذاتية مؤيد محفوظ علي الشايب

مؤيد محفوظ علي الشايب
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية
الخبرات العملية

 42سنة
سعودي
مدير املوارد البشرية
•
•

حاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة العمران باململكة العربية السعودية عام 1998م
ً
يشغل حاليا منصب مدير املوارد البشرية في شركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان (فاديكو) (وهي شركة مساهمة مقفلة
تعمل في مجال صناعة االيسكريم) منذ عام 2009م وحتى اآلن.
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4.5

لجان الشركة

ً
قامت الشركة بتشكيل لجنة املراجعة نظرا لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية باإلضافة إلى الوفاء باملتطلبات النظامية ذات
العالقة وفيما يلي وصف للجان ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين.
وفيما يلي وصف للجان الشركة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين لكل لجنة:

4.5.1

لجنة املراجعة

وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها املنعقد في تاريخ 1442/02/21ه (املوافق 2020/10/08م) على تشكيل لجنة املراجعة وتحديد مهامها
وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم للدورة األولى والتي بدأت من تاريخ 1442/02/21ه (املوافق 2020/10/08م) وملدة ثالث ( )3سنوات.
4.5.1.1

اختصاصات لجنة املراجعة

تختص لجنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة ،ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت
الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.
ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة املراجعة:
الجدول رقم ( :)53أعضاء لجنة املراجعة

االسم
خليل إبراهيم محمد فواز
سلمان إبراهيم سليمان العبدالكريم السبتي
سليمان صالح عبدالرحمن الدخيل

الوظيفة
رئيس
عضو
عضو
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وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة:
الجدول رقم ( :)54السيرة الذاتية لخليل إبراهيم محمد فواز

خليل إبراهيم محمد فواز
 41سنة
العمر
لبناني
الجنسية
رئيس لجنة املراجعة
املنصب
املؤهالت العلمية

•

حاصل على درجة املاجستير في تخصص إدارة األعمال من الجامعة االمريكية بلبنان عام 2011م.

•

حاصل على شهادة محاسب عام معتمد ) (CPAعام 2004م.

•

حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة األعمال من الجامعة االمريكية بلبنان عام 2001م.
ً
يشغل حاليا منصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة موف فوروود انترناشونال (وتعمل في مجال التدريب املالي
اإلقليمي) منذ عام 2014م وحتى اآلن.
ً
فور
يشغل حاليا منصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة سنتر كوربورت سرفيسز (وتعمل في مجال االستشارات
املالية اإلقليمية) منذ عام 2013م وحتى اآلن.

•

شغل منصب الرئيس التنفيذي للمالية لشركة االتصاالت زين السعودية (وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في
مجال خدمات االتصاالت املتنقلة) خالل الفترة من عام 2011م وحتى عام 2013م.

•

شغل منصب املدير املالي لشركة زين لإلتصاالت (وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال خدمات االتصاالت املتنقلة) خالل
الفترة من عام 2011م وحتى عام 2013م.

•

شغل منصب مدير قسم تمويل الشركات ملجموعة ميدل إيست كابيتال (وتعمل في مجال الخدمات املصرفية) خالل الفترة من
عام 2009م وحتى عام 2011م.
شغل منصب نائب رئيس قسم اإلستثمار البنكي لشركة الخبير كابيتال (وتعمل في مجال تقديم الحلول االستثمارية) خالل الفترة
من عام 2007م وحتى عام 2009م.

•

شغل منصب مدير قسم التدقيق واالستشارات املالية لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز (وتعمل في مجال االستشارات املالية)
خالل الفترة من عام 2003م وحتى عام 2007م.

•
•

الخبرات العملية

•
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الجدول رقم ( :)55السيرة الذاتية لسلمان إبراهيم سليمان العبدالكريم السبتي

سلمان إبراهيم سليمان العبدالكريم السبتي
 34سنة
العمر
سعودي
الجنسية
عضو لجنة املراجعة
املنصب

املؤهالت العلمية

الخبرات العملية

•

حاصل على الزمالة السعودية للمحاسبة ) (SOCPAعام 2016م.

•

حاصل على الزمالة األمريكية للمحاسبة ) (CPAعام 2014م.

•

حاصل على درجة املاجستير في تخصص العلوم في املحاسبة والخدمات املالية بجامعة هدرزفيلد ببريطانيا عام 2011م.

•

حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص املحاسبة بجامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية عام 2008م.

•

يشغل منصب مدير محاسبة أول في شركة جدوى لإلستثمار (شركة تعمل في مجال الخدمات االستثمارية) منذ عام 2016م وحتى
اآلن.
شغل منصب مراجع حسابات أول في شركة برايس وتر هاوس (وتعمل في مجال االستشارات املالية) خالل الفترة من عام 2012م
وحتى عام 2016م.

•

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)56السيرة الذاتية لسليمان صالح عبدالرحمن الدخيل

سليمان صالح عبدالرحمن الدخيل
 34سنة
العمر
سعودي
الجنسية
عضو لجنة املراجعة
املنصب

املؤهالت العلمية

•

حاصل على شهادة مراجع داخلي معتمد ) (CIAعام2014م.

•

حاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد ) (SOCPAعام 2013م.

•

حاصل على درجة املاجستير في تخصص املحاسبة املالية بجامعة بانغور باململكة املتحدة عام 2011م.

•

حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص املحاسبة بجامعة القصيم باململكة العربية السعودية عام 2008م.
ً
يشغل حاليا منصب رئيس ملكتب سليمان الدخيل محاسبون قانونيون منذ عام 2017م وحتى اآلن.

•

شغل منصب مدير املراجعة ملكتب البسام وشركاه (وتعمل في مجال املراجعة واملحاسبة) خالل الفترة من عام 2015م وحتى عام
2017م.
شغل منصب مشرف مالي في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) (املصرف املركزي للسعودية تعمل في مجال القطاع املصرفي)
خالل الفترة من عام 2012م وحتى عام 2015م.

•

شغل منصب مساعد مراجع لشركة كي بي إم جي (وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال املراجعة واملحاسبة) خالل الفترة من
عام 2011م وحتى عام 2012م.

•

شغل منصب محاسب لشركة الصناعات االسمنتية املحدودة (وتعمل في مجال انتاج االسمنت والخرسانة) خالل الفترة من عام
2008م وحتى عام 2009م.

•

•
الخبرات العملية
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سياسة توزيع األرباح

5

وفق النظام األساس ي للشركة ،توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:
أ.
ب.
ج.

د.
ه.

و.

يجن ـ ـ ـ ـ ـ ــب ( )%10م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ـ ـ ـ ــافي األرب ـ ـ ـ ـ ـ ــاح لتك ـ ـ ـ ـ ـ ــوين االحتي ـ ـ ـ ـ ـ ــاطي النظ ـ ـ ـ ـ ـ ــامي للش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة ويج ـ ـ ـ ـ ـ ــوز أن تق ـ ـ ـ ـ ـ ــرر الجمعي ـ ـ ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ـ ـ ــة العادي ـ ـ ـ ـ ـ ــة وق ـ ـ ـ ـ ـ ــف ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ( )%30من رأس املال املدفوع .
للجمعيـ ـ ـ ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ـ ـ ــة العاديـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ـ ـ ــاء علـ ـ ـ ـ ـ ــى اقتـ ـ ـ ـ ـ ـراح مجلـ ـ ـ ـ ـ ــس اإلدارة أن تجنـ ـ ـ ـ ـ ــب ( )%5مـ ـ ـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ـ ـ ــافي األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح لتكـ ـ ـ ـ ـ ــوين احتيـ ـ ـ ـ ـ ــاطي اتفـ ـ ـ ـ ـ ــاقي يخصـ ـ ـ ـ ـ ــص
لغرض أو أغراض معينه .
للجمعي ـ ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ـ ــة العادي ـ ـ ـ ـ ــة أن تق ـ ـ ـ ـ ــرر تك ـ ـ ـ ـ ــوين احتياطي ـ ـ ـ ـ ــات أخ ـ ـ ـ ـ ــرى  ،وذل ـ ـ ـ ـ ــك بالق ـ ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـ ـ ـ ــذي يحق ـ ـ ـ ـ ــق مص ـ ـ ـ ـ ــلحة الش ـ ـ ـ ـ ــركة أو يكف ـ ـ ـ ـ ــل توزي ـ ـ ـ ـ ــع أرب ـ ـ ـ ـ ــاح
ثابت ـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ـ ــدر اإلمك ـ ـ ـ ـ ــان عل ـ ـ ـ ـ ــى املس ـ ـ ـ ـ ــاهمين ،وللجمعي ـ ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ــذكورة ك ـ ـ ـ ـ ــذلك أن تقتط ـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ـ ـ ــافي األرب ـ ـ ـ ـ ــاح مب ـ ـ ـ ـ ــالغ إلنش ـ ـ ـ ـ ــاء مؤسس ـ ـ ـ ـ ــات اجتماعي ـ ـ ـ ـ ــة
ً
لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما من هذه املؤسسات.
يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة ال تقل عن ( )%5من رأسمال الشركة املدفوع .
م ـ ـ ـ ــع مراع ـ ـ ـ ــاة األحك ـ ـ ـ ــام املق ـ ـ ـ ــررة ف ـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ــادة ( )21م ـ ـ ـ ــن النظ ـ ـ ـ ــام األساس ـ ـ ـ ـ ي ،وامل ـ ـ ـ ــادة ( )76م ـ ـ ـ ــن نظ ـ ـ ـ ــام الش ـ ـ ـ ــركات يخص ـ ـ ـ ــص بع ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــا تق ـ ـ ـ ــدم نس ـ ـ ـ ــبة
ً
( )%10كحـ ـ ـ ـ ــد أقص ـ ـ ـ ـ ـ ى م ـ ـ ـ ـ ــن الب ـ ـ ـ ـ ــاقي ملكاف ـ ـ ـ ـ ــأة مجل ـ ـ ـ ـ ــس اإلدارة ،عل ـ ـ ـ ـ ــى أن يك ـ ـ ـ ـ ــون اس ـ ـ ـ ـ ــتحقاق ه ـ ـ ـ ـ ــذه املكاف ـ ـ ـ ـ ــأة متناس ـ ـ ـ ـ ــبا م ـ ـ ـ ـ ــع ع ـ ـ ـ ـ ــدد الجلس ـ ـ ـ ـ ــات الت ـ ـ ـ ـ ــي
يحضرها العضو .
يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط املوضوعة من الجهات املختصة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية.

يوضح الجدول التالي األرباح التي قامت الشركة بتوزيعها خالل السنوات املالية املنتهية في 2019م و 2020م وفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر
2021م:
الجدول رقم ( :)57توزيع األرباح

البيان
صافي الربح (ريال سعودي)
إجمالي توزيعات األرباح املعلنة عن الفترة*

 31ديسمبر 2019م
8,354,489
27,940,931

 31ديسمبر 2020م
9,381,159
6,900,000

 30سبتمبر 2021م
6,763,742
4,500,000

22,806,448
5,134,483

6,900,000

4,500,000

27,940,931
%334.44

6,900,000
%73.55

3,000,000
%44.35

.1توزيعات األرباح من خالل املقاصة مع األطراف ذات العالقة**
 .2توزيعات االرباح النقدية خالل الفترة

إجمالي توزيعات األرباح املوزعة خالل الفترة
نسبة توزيعات األرباح املعلنة إلى صافي الربح
املصدر :الشركة

في تاريخ 1440/08/25ه (املوافق 2019/04/30م) قرر مجلس إدارة الشركة توزيع جزء من أرباح العام 2019م بقيمة ( )27,940,931ريال سعودي للمساهمين ،بواقع
( )19.92ريال سعودي للسهم الواحد ،وتم توزيع هذه األرباح ودفعها للمساهمين كاملة.
في تاريخ 1441/05/19ه (املوافق 2020/01/15م) قرر مجلس إدارة الشركة توزيع جزء من أرباح العام 2020م بقيمة ( )6,900,000ريال سعودي للمساهمين ،بواقع
( )4.89ريال سعودي للسهم الواحد ،وتم توزيع هذه األرباح ودفعها للمساهمين كاملة.
في تاريخ 1443/02/05ه (املوافق 2021/09/13م) قرر مجلس إدارة الشركة توزيع جزء من أرباح فترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م بقيمة ()4,500,000
ريال سعودي للمساهمين ،بواقع ( )3.19ريال سعودي للسهم الواحد ،وتم توزيع هذه األرباح ودفعها للمساهمين كاملة.
**تمت التسوية واملقاصة بين األرباح املبقاة الواردة ضمن حقوق امللكية الخاصة بشركة هاك القابضة في شركة فاديكو مقابل أرصدة األطراف ذات العالقة املدينة
الواردة ضمن الذمم املدينة ويبين الجدول التالي املبالغ التي تم عمل مقاصة لها:
الجدول رقم ( :)58جدول املبالغ التي تم عمل مقاصة لها
1
2
3

األطراف ذات عالقه
شركة أبناء حسن عبد الكريم القحطاني للتجارة واملقاوالت
شركة جي اتش للنقليات املحدودة
شركة ركاز العقارية

4

شركة هاك العقارية

5

شركة أديوتاكس

3,242,587

6

شركة هاك القابضة

2,160,680

اإلجمالي

املبلغ
10,340,004
247,445
6,740,914
74,818

22,806,448

وعلى الرغم من أن الشركة قامت بتوزيع أرباح خالل السنوات السابقة ،إال أنها ال تقدم أي ضمانات بتوزيع أرباح في املستقبل وتستحق األسھم محل الطرح حصتھا
ً
من أي أرباح تعلنھا الشركة اعتبارا من تاریخ نشرة التسجيل هذه وعن السنوات املالیة التي تلیھا.
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6

استخدام متحصالت الطرح

ً
تبلغ القيمة املتوقعة إلجمالي متحصالت الطرح مبلغ ( )20,022,000عشرين مليون وإثنين وعشرين ألف ريال سعودي ،سيدفع منها تقريبا حوالي
( )2,000,000اثنين مليون ريال سعودي ريال سعودي كمصاريف للطرح ،والتي تشمل أتعاب املستشار املالي ،ومدير االكتتاب ،واملحاسب القانوني،
وتكاليف التسويق والطباعة ،واملصاريف والتكاليف األخرى املتعلقة بالطرح.
هذا وسوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح واملقدرة بحوالي ( )18,022,000ثمانية عشر مليون وإثنين وعشرين ألف ريال سعودي على املساهمين
البائعين كل حسب النسبة التي يمتلكها في رأس مال الشركة ،ولن تستلم الشركة أي مبلغ من صافي متحصالت الطرح.
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7

اإلقرارات

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:
ً
ً
ً
ُ
 -1لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال املصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا ملحوظا في الوضع املالي خالل الـ ( )12شهرا األخيرة.
ُ
 -2لم ُتمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل املصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب
التسجيل وطرح األسهم فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي سهم.
ُ
ّ
 -3بخالف ما ورد في في القسم (" )2عوامل املخاطرة" في هذه النشرة ،لم يكن هناك أي تغير سلبي وجوهري في الوضع املالي والتجاري للمصدر
خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األسهم.
ّ
ّ
 -4بخالف ما ورد في الصفحات (ه ،ز )23،20 ،من هذه النشرة ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي سهم أو مصلحة من أي
ُ
نوع في املصدر.
 -5بخالف ما ورد في في القسم (" )2عوامل املخاطرة" في هذه النشرة ،أن الشركة ليست خاضعة ّ
ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر
ً
بمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمال الشركة أو في وضعها املالي.
 -6أن الشركة ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات ولم يسبق لها مخالفتها أحكام نظام الشركات كما بتاريخ هذه النشرة.
ً
 -7عدم دخول أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة ألعمال الشركة إال بموافقة من الجمعية العامة العادية ملساهمي الشركة وذلك تطبيقا
للمادة الثانية والسبعين ( )72من نظام الشركات ،وكما في تاريخ هذه النشرة ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة
-8
-9
-10
-11

للشركة.
أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل األوراق املالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.
أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص واملوافقات األساسية املطلوبة ملمارسة أنشطتها.
أن الشركة قد حصلت على جميع املوافقات الالزمة لتسجيل وطرح أسهمها في السوق املوازية.
باستثناء ما ورد في قسم عوامل املخاطرة ،فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطر جوهرية أخرى من املمكن أن تؤثر على

قرار املستثمرين املحتملين في االكتتاب في أسهم الشركة.
ً
 -12ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمال الشركة أو في وضعها املالي.
 -13ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهما.
 -14ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من املصدر.
 -15أنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أيا من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس
اإلدارة ولم يخضعوا ألي إجراءات إفالس.
 -16باستثناء ماورد في الخطر رقم (" )2.1.37املخاطر املتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة" في القسم (" )2عوامل املخاطرة" في هذه
النشرة ،ال يوجد لدى الشركة أي تعامالت مع أطراف ذات عالقة ،وقد حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة املنعقدة بتاريخ
1443/07/14ه (املوافق 2022/02/15م)على التعامالت التي تمت مع أطراف ذات عالقة كما في 2021/09/30م.
 -17باستثناء ما ورد في القسم (" )2عوامل املخاطرة) في هذه النشرة ،أن الشركة ال تخضع ألي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة من
قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كما في تاريخ هذه النشرة.
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8

مصاريف الطرح

سوف يتحمل املساهمون البائعون جميع التكاليف املتعلقة بالطرح ،والتي يتوقعلها أن تبلغ حوالي ( )2,000,000اثنين مليون ريال سعودي ،حيث
سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت االكتتاب البالغة ( )20,022,000عشرين مليون وإثنين وعشرين ألف ريال سعودي.
وتشمل مصاريف الطرح أتعاب املستشار املالي ومدير االكتتاب ،واملحاسب القانوني ،وتكاليف التسويق والطباعة ،واملصاريف األخرى املتعلقة
بالطرح.
والجدير بالذكر أن الشركة لن تتحمل أي من املصاريف املتعلقة بالطرح وإنما سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت االكتتاب ،وسيقوم
املساهمون البائعون بسداد كافة مصاريف الطرح التي تحملتها الشركة عنهم بمجرد اإلنتهاء من عملية الطرح.
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9

املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه

ً
تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق املالية لتسجيل وطرح األسهم في السوق املوازية وفقا ملتطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة
الصادرة عن هيئة السوق املالية .وقد تمت املوافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم تقديم كافة املستندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة ،كما تم الحصول على
جميع املوافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم في السوق املوازي.
يجب على جميع املستثمرين املؤهلين قراءة شروط وأحكام الطرح بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب ،حيث أن ذلك يعتبر بمثابة
إقرار بالقبول على شروط وأحكام الطرح املذكورة.

9.1

االكتتاب

سوف يتم طرح ( )282,000مائتين واثنين وثمانين ألف سهم عادي ذات قيمة اسمية قدرها ( )10عشر رياالت سعودية للسهم الواحد ،تمثل  %20من
رأس مال الشركة ،سيتم طرحها لالكتتاب في السوق املوازية بسعر ( )71واحد وسبعين ريال للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها ()20,022,000
عشرين مليون وإثنين وعشرين ألف ريال سعودي ،ويقتصر الطرح على فئات املستثمرين املؤهلين ،وهم كما يلي:
 .1مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
 .2عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة ،شريطة أن تكون مؤسسة السوق املالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ
القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
 .3حكومة اململكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.
 .4الشركات اململوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.
 .5الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 .6صناديق االستثمار.
 .7األجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار
األجانب غير املقيمين في السوق املوازية.
 .8املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.
 .9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.
 .10أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من املعايير اآلتية:
أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن ( )40,000,000أربعون مليون ريال سعودي وال تقل عن ()10
ً
عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل ( )12االثني عشرة شهرا املاضية.
أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن ( )50,000,000خمسة ماليين ريال سعودي.
ب)
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ( )3ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.
ت)
ً
أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
ث)
ً
حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.
أن يكون
ج)
 .11أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

9.2

طريقة التقدم بطلب االكتتاب

ً
سوف يكون طلب االكتتاب متاحا للمكتتبين عبر نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي سيتمكن املستثمرون املؤهلون من خالله
االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح ،ويتعين على املكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب املوضحة في نموذج االكتتاب وفي هذه النشرة .وينبغي

على املكتتب املوافقة على كافة الشروط واالحكام وأن يستكمل كافة األقسام ذات الصلة في نموذج االكتتاب .تحتفظ الشركة بالحق في رفض أي طلب
ً
ً
اكتتاب جزئيا او كليا ،في حالة عدم استيفاء أي من شروط وأحكام االكتتاب أو عدم اتباع التعليمات الالزمة .ال يجوز إدخال أي تعديالت على نموذج
ً
ً
ً
طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمه ،حيث يمثل نموذج طلب االكتتاب بمجرد استكماله اتفاقا ملزما قانونيا بين الشركة واملكتتب .يمتلك املساهمون
البائعون حاليا  %100من رأس مال الشركة ،وسوف يمتلكون نسبة  %80من رأس مال الشركة بعد انتهاء الطرح.
ويمكن للمستثمرين الحصول على نسخة إلكترونية من نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب (اإللكتروني) من املستشار املالي و مدير االكتتاب
من خالل معلومات االتصال املوضحة أدناه:
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املستشاراملالي ومدير االكتتاب
شركة يقين املالية (يقين كابيتال)
الرياض – حي الورود – شارع العليا
ص.ب  884الرياض 11421
هاتف+966 8004298888 :
فاكس+966 11 2054827 :
املوقع اإللكترونيwww.yaqeen.sa :
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9.3

فترة الطرح وشروطه

ً
ابتداء من يوم األربعاء 1443/10/10ه (املوافق 2022/05/11م) ويستمر ملدة ثالثة ( )3أيام
سيبدأ مدير االكتتاب باستالم نماذج طلبات االكتتاب
عمل وحتى يوم األحد 1443/10/14ه (املوافق 2022/05/15م) .وفي حالة عدم اكتمال طلب االكتتاب أو عدم صحة املعلومات املقدمة فيه ،فإن
ً
نموذج طلب االكتتاب يعتبر الغيا.
يجب على املستثمر أن يوضح في نموذج طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها ،بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل ضرب عدد
ً
األسهم التي يرغب االكتتاب بها في سعر الطرح البالغ ( )71واحد وسبعين رياال سعودي للسهم الواحد .الحد األدنى لالكتتاب هو ( )10عشرة أسهم،
بينما الحد األقص ى لالكتتاب هو ( )70,490سبعين ألف وأربعمائة وتسعين سهم لكل مكتتب.
يجب استكمال نموذج طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مع إرفاق املستندات التالية (حسبما ينطبق الحال):
.1
.2
.3
.4

.5

صورة بطاقة األحوال املدنية (للمكتتب الفرد).
ً
صورة من صك الوكالة الشرعية (عندما يكون طلب االكتتاب مقدما من الوكيل بالنيابة عن املكتتب).
صورة من السجل التجاري ونسخة من التفويض بالتوقيع نيابة عن الشركة (إذا كان املكتتب شركة).
صورة من السجل التجاري وصورة هوية املفوض بالتوقيع وصورة تراخيص هيئة السوق املالية (في حال كان املكتتب صندوق استثماري أو
شركة مرخصة من هيئة السوق املالية ،ويضاف نسخة من االتفاقية بين املكتتب والشركة املرخصة في حال املحافظ أو اتفاقيات االستثمار
بالنيابة).
أي مستندات أخرى يتم طلبها أو االطالع عليها.

ً
ً
يجب أن تسدد كامل قيمة األسهم املكتتب بها بإجراء حوالة مباشرة إلى حساب االكتتاب ،ويحق للشركة أن ترفض نموذج طلب االكتتاب كليا أو جزئيا
إذا لم يستوف الطلب شروط وأحكام الطرح ،وسيقبل املكتتب عدد األسهم املخصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي طلب االكتتاب بها.

9.4

اإلشعاربالتخصيص ورد الفائض

سيقوم مدير االكتتاب بفتح حساب االكتتاب بمسمى )الطرح العام األولي لشركة املصانع العربية للمأكوالت واأللبان "فاديكو" ( ،ويجب على كل
مكتتب تحويل املبالغ املكتتب بها في حساب االكتتاب املذكور ،والذي سيتم توضيحه في نموذج طلب االكتتاب.
يجب على املستثمرين املؤهلين أن يقدموا طلب االكتتاب إلى مدير الطرح ،من خالل نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي سيتمكن
املستثمرون املؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح .على أن يتم تقديم طلب االكتتاب في موعد أقصاه الساعة الخامسة ً
مساء
من تاريخ يوم اإلقفال .يجب أن يرفق بطلب االكتتاب في أسهم الطرح جميع املستندات املؤيدة املطلوبة حسب التعليمات ،وبإكمال طلب االكتتاب،يقر
كل مكتتب بأنه استلم هذه النشرة وقرأها ،و ً
بناء عليه يقر برغبته في االكتتاب في األسهم املطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.
سيتم االكتتاب في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب وتحويل األموال إلى حساب االكتتاب الخاص بعملية الطرح مباشرة حسب نموذج
ً
االكتتاب ،وسيتم تخصيص األسهم املطروحة لالكتتاب وفقا ملا يقترحه املستشار املالي ومدير االكتتاب بالتشاور مع الشركة ،وسيتم اإلعالن عن
عملية التخصيص النهائي ألسهم الطرح في موعد أقصاه يوم األحد 1443/10/21ه (املوافق 2022/05/22م) ،وسيكون رد الفائض خالل يومي ( 2أيام)

- 64 -

عمل من تاريخ التخصيص ،ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة املستلمة ملتحصالت الطرح أو املستشار املالي ومدير االكتتاب أو
الشركة.
سوف يقوم املستشار املالي ومدير االكتتاب بإرسال إشعارات للمكتتبين توضح العدد النهائي لألسهم املخصصة لكل منهم واملبالغ الفائضة التي سيتم
ردها لهم ،إن وجدت ،وملزيد من املعلومات يتعيين على املكتتبين التواصل مع املستشار املالي ومدير االكتتاب.

9.4.1

أحكام متفرقة

 .1يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم واملتنازل لهم ومنفذي الوصايا
ومديري التركات والورثة .وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من ِقبل
األطراف في االكتتاب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر .
ً
 .2تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود املترتبة عليها ألنظمة اململكة وتفسر وتنفذ طبقا لها.
 .3سيتم نشر نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية بعد موافقة هيئة السوق املالية عليها.
 .4مع مراعاة متطلبات املادة ( )79التاسعة والسبعون من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة ،تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار
تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد تاريخ نشرة اإلصدار األولية وقبل اكتمال الطرح ،إذا تبين ما يلي:
أ) وجود تغير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار.
ب) ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.
ّ
كما تجدر اإلشارة إلى أنه يحق للمكتتب الذي قدم طلب اكتتاب في أسهم الطرح قبل نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل طلب اكتتابه في تلك
ً
األسهم قبل انتهاء فترة الطرح ،وذلك وفقا للفقرة (د) من املادة ( )79التاسعة والسبعون من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.

9.5

الظروف واألوقات التي يجوز فيها تعليق الطرح

ً
أ) يجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبا ،وذلك في أي من الحاالت اآلتية:
 -1إذا رأت ضرورة ذلك لحماية للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.
ً
ً
 -2إذا أخفقت الشركة إخفاقا تراه الهيئة جوهريا في االلتزام بنظام السوق املالية ،أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.
 -3إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.
 -4إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق املوازية.
 -5عند اإلعالن عن استحواذ عكس ي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة املقترحة ،وفي حال أعلنت الشركة عن معلومات كافية تتعلق
بالكيان املستهدف ،واقتنعت الهيئة بعد إعالن الشركة ،بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة املقترحة لالستحواذ
العكس ي ،فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه املرحلة.
ً
 -6عند تسرب معلومات عن الصفقة املقترحة لالستحواذ العكس ي ،ويتعذر على الشركة تقييم وضعه املالي بدقة ويتعذر إبالغ السوق وفقا
لذلك.
َ
ُ
 -7إذا لم تستوف متطلبات السيولة املحددة في الفقرة (ب) من املادة ( )41الحادية واألربعون من قواعد اإلدراج بعد مض ي املدة املحددة في
الفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (د) من املادة ( )42الثانية واألربعون من قواعد اإلدراج.
 -8عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي ُ
للمصدر الذي بلغت خسائره املتراكمة ( )%50فأكثر من رأس ماله لدى املحكمة بموجب
نظام اإلفالس.
ُ
 -9عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى املحكمة بموحب نظام اإلفالس.
ُ
 -10عند صدور حكم املحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم املالي وافتتاح إجراء التصفية ،أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب
نظام اإلفالس.
ُ
 -11عند صدور حكم املحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
ب) يخضع رفع تعليق التداول املفروض بموجب الفقرة (أ) املذكوره أعاله لالعتبارات التالية:
ً
 -1معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.
 -2إن رفع التعليق من املرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.
ُ
 -3التزام املصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.
ً
 -4عند صدور حكم املحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي ُ
للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا عن مزاولة نشاطاته
من قبل الجهة املختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية ( )8من الفقرة (أ) أعاله.
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ج)

د)
ه)
و)
ز)
ح)
ط)

ً
 -5عند صدور حكم املحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا عن
مزاولة نشاطاته من قبل الجهات املختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية ( )9من الفقرة (أ) أعاله.
وإذا استمر تعليق تداول األوراق املالية مدة ستة أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء
إدراج األوراق املالية للشركة.
ُ
تعلق السوق تداول األوراق املالية املصدر في أي من الحاالت اآلتية:
 -1عند عدم التزام الشركة باملواعيد املحددة لإلفصاح عن معلوماتها املالية الدورية وفق متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات
املستمرة إلى حين اإلفصاح عنها.
 -2عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم املالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة الرأي املعارض
أو االمتناع عن إبداء الرأي.
 -3إذا لم تستوف متطلبات السيولة املحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مض ي املهلة التي تحددها السوق املالية
للشركة لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
ل
 -4عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداو التاليين لصدور القرار.
ترفع السوق التعليق املشار إليه في الفقرات ( )1و ( )2و ( )3من الفقرة (ج) أعاله ،بعد مض ي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق ،وفي
ُ
حالة إتاحة تداول أسهم املصدر خارج املنصة ،ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمس جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.
يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من املرجح حدوث أي من الحاالت
الواردة في الفقرة (أ) أعاله.
ُ
يجب على املصدر الذي ُعلق تداول أوراقة املالية االستمرار في االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
ُ
إذا استمر تعليق تداول األوراق املالية مدة ( )6ستة أشهر من دون أن يتخذ املصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء
أوراق األوراق املالية ُ
للمصدر.
ُ
ُ
ُ
عند إكمال املصدر لعملية استحواذ عكس ي ،يلغى إدراج أسهم املصدر ،وإذا رغب املصدر في إعادة إدراج أسهمه ،فعليه تقديم طلب جديد
ً
إلدراج أسهمه وفقا لقواعد اإلدراج واستيفاء املتطلبات ذات العالقة املنصوص عليها في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.
تخل هذه البنود بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة ً
ال ّ
بناء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.

9.5.1
أ)

ب)
ج)
د)

9.5.2

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

التعليق املؤقت

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

9.5.3

إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

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

9.6

القرارات واملو افقات التي ستطرح األسهم بموجبها

تم الحصول على جميع املوافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم بما في ذلك:
 )1قرار مجلس إدارة الشركة املنعقد بتاريخ 1443/02/23ه (املوافق 2021/09/30م) باملوافقة على طرح عدد ( )282,000مائتين واثنين
وثمانين ألف سهم تمثل ( )%20من رأس مال الشركة في السوق املوازية وذلك بعد الحصول على املوافقات النظامية الالزمة.
 )2موافقة الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 1443/3/05ه (املوافق 2021/10/11م) على التسجيل والطرح لعدد ( )282,000مائتين
واثنين وثمانين ألف سهم تمثل ( )%20.0من رأس مال الشركة في السوق املوازية وذلك بعد الحصول على املوافقات النظامية الالزمة.
 )3موافقة هيئة السوق املالية على نشرة اإلصدار هذه وكافة املستندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقعها الرسمي يوم
اإلثنين 1443/08/25ه (املوافق 2022/03/28م).
 )4موافقة من السوق املالية السعودية "تداول السعودية" على اإلدراج يوم األحد 1443/04/09ه (املوافق 2021/11/14م) ،وهذه املوافقة
مشروطة بالحصول على موافقة هيئة السوق املالية.

9.7

إفادة عن أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أسهم معينة

ً
يحظر على كبار املساهمين الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة (فضال راجع "املساهمين الكبار الذين يملكون ( )%5أو أكثر من أسهم الشركة" في
ً
صفحة (ط) من هذه النشرة) ،التصرف فيما يملكونه من أسهم قبل مض ي فترة اثني عشر ( )12شهرا من تاريخ تسجيل وإدراج أسهم الشركة في السوق
املوازية (فترة الحظر) ،وبخالف فترة الحظر املفروضة من الهيئة على املساهمين الكبار ،ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.
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 10التعهدات الخاصة باالكتتاب
 10.1اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب
بتعبئة نموذج طلب االكتتاب ،فإن املكتتب يقر بما يلي:
-

املوافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم املوضحة في نموذج طلب االكتتاب.

-

أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.

-

املوافقة على النظام األساس ي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار.

-

عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة اإلصدار هذه على معلومات
جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل مباشر على قبول املكتتب باالكتتاب في حال تمت
إضافتها في النشرة.

-

أنه لم يسبق له وألي فرد من عائلته املشمولين في نموذج طلب االكتتاب ،التقدم بطلب لالكتتاب في األسهم املطروحة ،ويوافق على أن
للشركة الحق في رفض طلبات االكتتاب املزدوجة.

-

قبوله األسهم املخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي هذه النشرة.

-

ضمان عدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد استكمال تعبئته.

 10.2سجل األسهم وترتيبات التعامل
تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها واملبالغ املدفوعة من هذه األسهم.

 10.3نبذة عن مجموعة تداول السعودية (تداول السعودية)
تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق املالية اإللكتروني ،وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في اململكة عام 1990م.
ً
ً
وانتهاء بتسويتها .ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم األحد
ابتداء من تنفيذ الصفقة
تتم عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل
ً
ً
حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة  10صباحا وحتى الساعة  3عصرا ،ويتم خاللها تنفيذ األوامر .أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال
ً
ً
األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة  9:30صباحا وحتى الساعة  10صباحا.
ً
ً
ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر ،ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا للسعر .وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوال وهي األوامر
ً
املشتملة على أفضل األسعار ،وتليها األوامر محددة السعر ،وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقا لتوقيت اإلدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من املعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع "تداول" على اإلنترنت ،ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري
ً
ملزودي املعلومات املعروفين مثل "رويترز" .وتتم تسوية الصفقات آليا خالل يومي عمل حسب ( )T+2أي أن نقل امللكية لألسهم يتم بعد يومين عمل من
تنفيذ الصفقة.
وينبغي للشركة اإلفصاح عن جميع القرارات واملعلومات الجوهرية املهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام "تداول" .ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة
ً
السوق مشغال لآللية التي يعمل نت خاللها السوق بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.

 10.4تداول أسهم الشركة في السوق املوازية
تم تقديم طلب لدى هيئة السوق املالية لتسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق املوازية ،كما تم تقديم طلب إلى السوق املالية السعودية إلدراج
أسهم الشركة في السوق املوازية.
يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم ،وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة ،وتعتبر التواريخ واألوقات
املذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط ،ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق املالية.
وال يمكن التداول في األسهم املطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات املكتتبين في "تداول" ،وتسجيل الشركة وإدراج أسهمها في السوق
ً ً
املوازية ،ويحظر التداول في أسهم الشركة حظرا تاما قبل التداول الرسمي ،ويتحمل املكتتبون الذين يتعاملون في تلك األنشطة املحظورة من التداول
املسؤولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل الشركة أو أي من من مستشاريها أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة.
ً
يقتصر تداول األسهم املدرجة في السوق املوازية على املستثمرين املؤهلين (فضال راجع القسم (" )1التعريفات واملصطلحات").
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 11إجراءات عدم اكتمال الطرح
ً
إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ املحدد النتهاء عملية الطرح املبين في نشرة اإلصدار هذه (فضال راجع "التواريخ املهمة وإجراءات الطرح" في صفحة (ك)
ً
من هذه النشرة) ،سيقوم املستشار املالي خالل ( )10عشرة أيام انتهاء فترة الطرح بإشعار الهيئة كتابيا بعدم اكتمال الطرح ومن ثم سيقوم بإشعار
املكتتبين ،وبالتنسيق مع مدير االكتتاب ستتم إعادة املبالغ التي تم جمعها من املكتتبين -إن وجدت -من دون خصم أي عموالت أو رسوم.
وتؤكد الشركة التزامها بأي قرارات أو تعلميات أو إجراءات تصدر من هيئة السوق املالية في حال عدم الطرح.
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 12املستندات املتاحة للمعاينة
ستكون جميع مستندات الشركة املتعلقة بطرح أسهم الشركة وقبول إدراجها في السوق املوازية متاحة للمعاينة في املقر الرئيس للشركة كما في السجل
التجاري في املدينة الصناعية األولى  -شارع  - 11تقاطع  ،4ص.ب ،31952 .الدمام  ،32234اململكة العربية السعودية .وفي املقر الرئيس للمستشار
املالي ،خالل غرفة بيانات افتراضية سيتيحها املستشار املالي ومدير االكتتاب "شركة يقين املالية (يقين كابيتال)" من خالل البريد اإللكتروني
ً
مساء ،وا ً
ً
بتداء من تاريخ 1443/09/23ه
( .)ipo@yaqeen.saوذلك خالل أيام العمل (من األحد إلى الخميس) بين الساعة  9صباحا إلى الساعة 4
(املوافق 2022/04/24م) وحتى تاريخ 1443/10/09ه (املوافق 2022/05/10م) على أال تقل تلك الفترة عن ( )7أيام قبل نهاية فترة الطرح ،ومن تلك
املستندات على سبيل املثال ال الحصر:
▪

النظام األساس ي للشركة وعقد التأسيس.

▪

السجل التجاري للشركة.

▪

عقد تأسيس الشركة وآخر تعديل له بموجب قرار الشركاء بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة.

▪

قرار مجلس إدارة الشركة املنعقد بتاريخ 1443/02/23ه (املوافق 2021/09/30م) باملوافقة على طرح عدد ( )282,000مائتين واثنين
وثمانين ألف سهم تمثل ( )%20من رأس مال الشركة في السوق املوازية وذلك بعد الحصول على املوافقات النظامية الالزمة.

▪

موافقة الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 1443/3/05ه (املوافق 2021/10/11م) على التسجيل والطرح لعدد ( )282,000مائتين
واثنين وثمانين ألف سهم تمثل ( )%20.0من رأس مال الشركة في السوق املوازية وذلك بعد الحصول على املوافقات النظامية الالزمة.

▪

موافقة هيئة السوق املالية على طلب التسجيل والطرح في السوق املوازية.

▪

موافقة مجموعة تداول السعودية (تداول السعودية) على اإلدراج.

▪

تقرير التقييم للمصدر املعد من قبل املستشار املالي.

▪

خطابات املوافقة من:
أ.

املستشار املالي "شركة يقين املالية (يقين كابيتال)" على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذه النشرة.

ب .املحاسب القانوني "شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون" على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته.
▪

خطاب موافقة من املحاسب القانوني للشركة "شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون" على نشر القوائم للشركة للسنة
املالية املنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم املالية األولية املفحوصة لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م.
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 13تقريراملحاسب القانوني
 13.1القوائم املالية املراجعة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2020م
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 13.2القوائم املالية األولية املفحوصة لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر2021م
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