
"الشــركة"(  أو  )"فيبكــو"  والتغليــف  التعبئــة  مــواد  تصنيــع  شــركة 
بموجــب  الشــركة  تأسســت  ســعودية  عامــة  مســاهمة  شــركة 
)الموافــق  1411هـــ   \10\  17 بتاريــخ  الصــادر   851 رقــم  الــوزاري  القــرار 
 953 رقــم  الــوزاري  والقــرار  لتأسيســها،  بالترخيــص  01\05\1991م( 
تأسيســها  بإعــان  12\6\1991م(  )الموافــق  29\11\1411هـــ  بتاريــخ 
المبنــي علــى قــرارات الجمعيــة التأسيســية للشــركة المنعقــدة فــي 
14\11\1411هـــ )الموافــق 28\05\1991م( ، تــم  قيدهــا لدى وزارة التجارة 
بمدينــة  الصــادر   )1010084155( رقــم  التجــاري  الســجل  بموجــب 
الريــاض و تاريـــخ 04\12\1411هـــ )الموافــق 16\06\1991م( يقــع المقــر 
الرئيســي فــي مدينــة الريــاض فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ويبلغ 
 )115,000,000( مليــون  عشــر  وخمســة  مائــة  الشــركة  مــال  رأس 
ألــف  مليونــًا وخمســمائة  أحــد عشــر  إلــى  ريــال ســعودي، مقســم 
 )10( عشــرة  قدرهــا  اســمية  بقيمــة  عــادي  ســهم   )11,500,000(
ــخ  ــاالت للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة بالكامــل. وكمــا فــي تاري ري
هــذه النشــرة )"النشــرة"(،  ال تملــك الشــركة أي مــن المســاهمون 

الكبــار )الذيــن يملكــون %5 أو أكثــر مــن أســهم الشــركة(.

)الموافــق  20\07\1443هـــ  بتاريــخ  الشــركة  إدارة  مجلــس  أوصــى   
21\02\2022م( بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال طــرح أســهم 
حقــوق أولويــة بقيمــة مائــة وخمســة عشــر مليــون )115,000,000( 
ريــال ســعودي. وبتاريــخ **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م(، وافقــت 
مــال  رأس  زيــادة  علــى  للشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة 
)"االكتتــاب"(،  أولويــة  حقــوق  أســهم  إصــدار  خــال  مــن  الشــركة 
وخمســمائة  مليونــًا  عشــر  أحــد  طــرح  طريــق  عــن  ذلــك  وســيتم 
ألــف )11,500,000( ســهم عــادي جديــد )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ 
ــغ  ــدة"( بســعر طــرح يبل ــة" أو "األســهم الجدي "أســهم حقــوق األولوي
عشــرة  )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد )ويشــار إليــه فيمــا 
بعــد بـ"ســعر الطــرح"(، وبقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت 
ســعودية وذلــك لزيــادة رأس مــال الشــركة مــن مائــة وخمســة عشــر 
مليــون )115,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى أحــد عشــر مليونــًا 
وخمســمائة ألــف )11,500,000( ســهم عــادي  إلــى مائتــان وثاثــون 
مليــون )230,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى  ثاثــة وعشــرون 
مليــون )23,000,000( ســهم عــادي، أي بنســبة زيــادة قدرهــا 100% 
الازمــة  النظاميــة  الموافقــات  جميــع  علــى  الحصــول  بعــد  وذلــك 

وموافقــة الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة(.

للتــداول  قابلــة  ماليــة  كأوراق  األولويــة  حقــوق  إصــدار  يتــم  ســوف 
)ويشــار إليهــا مجتمعــة بـــ "حقــوق أولويــة" ومنفــردة بـــ "حــق أولويــة"( 
للمســاهمين المالكيــن لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعية 
العامــة غيــر العاديــة المتضمنــة الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال 
)"تاريــخ األحقيــة"( والمقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى 
مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة المتضمنــة الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال 
بتاريــخ **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( )ويشــار إليهــم مجتمعيــن بـ 
"المســاهمين المقيديــن" ومنفرديــن بـــ "المســاهم المقيــد"( علــى أن 
تــودع تلــك الحقــوق فــي محافــظ المســاهمين المقيديــن بعــد انعقــاد 
ــار إجــراءات التســوية  ــة أخــذًا فــي االعتب ــر العادي ــة العامــة غي الجمعي
بعــدد )1( حــق تقريبــا لــكل )1( ســهم مــن أســهم الشــركة ويعطــي 
كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب بســهم واحــد جديــد وذلــك بســعر 

الطــرح.

عامــة  مــن  وغيرهــم  المقيديــن  المســاهمين  بإمــكان  وســيكون 
تــداول  لهــم  يجــوز  الذيــن   – الجــدد"(  )"المســتثمرين  المســتثمرين 
الحقــوق واالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة - التــداول واالكتتــاب فــي 
أســهم حقــوق األولويــة فــي الســوق الماليــة الســعودية )"تــداول" 
أو "الســوق"(. وتبــدأ فتــرة التــداول و فتــرة االكتتــاب بعــد )3( ثاثــة 
أيــام عمــل مــن موافقــة الجمعيــة العامــه غيــر العاديــه المتضمنــة 
الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال، فــي يــوم ** **\**\****هـــ )الموافــق 
**\**\****هـــ   ** يــوم  فــي  التــداول  فتــرة  تنتهــي  أن  علــى  **\**\****م( 
فتــرة  تســتمر  بينمــا  التــداول"(،  )"فتــرة  **\**\****م(  )الموافــق 
**\**\****م(  )الموافــق  **\**\****هـــ   ** يــوم  نهايــة  حتــى  االكتتــاب 
وفتــرة  التــداول  فتــرة  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر  االكتتــاب"(.  )"فتــرة 
فتــرة  حيــن تســتمر  فــي  اليــوم  نفــس  فــي  تبــدآن  االكتتــاب ســوف 
التــداول حتــى انتهــاء اليــوم الســادس مــن بدايــة الفتــرة، بينمــا تســتمر 
فتــرة االكتتــاب حتــى نهايــة اليــوم التاســع مــن بدايــة نفــس الفتــرة. 
وســيكون بإمــكان المســاهمين المقيديــن تــداول حقــوق األولويــة 
خــال فتــرة التــداول وذلــك مــن خــال بيــع الحقــوق المكتســبة أو جــزء 
ــق الســوق كمــا يحــق لهــم  ــة عــن طري منهــا أو شــراء حقــوق إضافي
أيضــًا عــدم اتخــاذ أي إجــراء بخصــوص الحقــوق التــي يملكونهــا. كمــا 
التــداول القيــام  ســيكون بإمــكان المســتثمرين الجــدد خــال فتــرة 

بشــراء حقــوق عــن طريــق الســوق وبيــع الحقــوق التــي يتــم شــراؤها 
خــال فتــرة التــداول.  

وســيتاح االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة علــى مرحلــة واحــدة وفقــا 
لمــا يلــي:

المقيديــن . 1 المســاهمين  لجميــع  الفتــرة  هــذه  فــي  ســيتاح 
الجديــدة. األســهم  فــي  االكتتــاب  الجــدد  والمســتثمرين 

ســيتاح للمســاهم المقيــد االكتتــاب مباشــرة بعــدد أســهمه . 2
أو أقــل مــن عــدد أســهمه خــال فتــرة االكتتــاب. وفــي حــال 
شــراءه حقوقــا جديــدة فســيتاح لــه االكتتــاب بهــا بعــد انتهــاء 

ــرة تســويتها )يومــي عمــل(. فت

ســيتاح للمســتثمرين الجــدد االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة . 3
بعــد تســوية عمليــة شــراء الحقــوق مباشــرة )يومــي عمــل(. 

ســيتاح االكتتــاب إلكترونيــا عــن طريــق المحفظة االســتثمارية . 4
فــي منصــات وتطبيقــات التــداول التــي يتــم مــن خالهــا إدخــال 
أوامــر البيــع والشــراء باإلضافــة إلــى االكتتــاب فــي القنــوات 

والوســائل األخــرى المتوفــرة لــدى الوســيط.

فتــرة  انتهــاء  بعــد  بهــا  يكتتــب  لــم  أســهم  تبقــت  حــال  وفــي 
علــى  األســهم  تلــك  فســتطرح  المتبقيــة"(  )"األســهم  االكتتــاب 
إليهــم  )ويشــار  المؤسســي  الطابــع  ذوي  المســتثمرين  مــن  عــدد 
بـــ "المؤسســات االســتثمارية"( )ويشــار إلــى عمليــة الطــرح هــذه بـــ 
ــم  "الطــرح المتبقــي"(. وتقــوم تلــك المؤسســات االســتثمارية بتقدي
عروضها لشــراء األســهم المتبقية وســيتم اســتقبال تلك العروض 
ابتــداء مــن الســاعة العاشــرة صباحــًا يــوم ** **\**\****هـــ )الموافــق 
**\**\****م( وحتــى الســاعة الخامســة مســاءا مــن يــوم ** **\**\****هـــ 
)الموافــق **\**\****م( )"فتــرة الطــرح المتبقــي"(. وســيتم تخصيــص 
األســهم المتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات العــرض األعلــى 
الطــرح( علــى أن  يقــل عــن ســعر  ثــم األقــل فاألقــل )شــرط أن ال 
يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى المؤسســات االســتثمارية 
ــي تقــدم نفــس العــرض. أمــا بالنســبة لكســور األســهم فســيتم  الت
إضافتهــا لألســهم المتبقيــة ومعاملتهــا بالمثــل، وســيتم تســديد 
المتبقــي  الطــرح  عمليــة  مــن  المحصــل  الطــرح  ســعر  إجمالــي 
للشــركة، وتــوزع باقــي متحصــات عمليــة الطــرح بــدون احتســاب أي 
رســوم أو اســتقطاعات )بمــا يتجــاوز ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها 
كل بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه **\**\****هـــ  )الموافــق 

**\**\****م(.

جميــع  فــي  االســتثمارية  المؤسســات  تكتتــب  لــم  حــال  وفــي 
األســهم المتبقيــة وكســور األســهم، فســيخصص مــا تبقــى مــن 
أســهم لمتعهــدي التغطيــة الــذي ســيقوم بشــرائها بســعر الطــرح 
)فضــًا راجــع القســم )12( " شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب"(. 
وســيتم اإلعــان عــن عمليــة التخصيــص النهائيــة فــي موعــد أقصــاه 
**\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( )"تاريــخ التخصيــص"( )فضــا راجع 
القســم )12( "شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب"(. وبعــد اكتمــال 
وثاثــون  مائتــان  الشــركة  مــال  رأس  ســيصبح  االكتتــاب،  عمليــة 
مليــون )230,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى  ثاثــة وعشــرون 
صافــي  اســتخدام  وســيتم  عــادي.  ســهم   )23,000,000( مليــون 
متحصــات الطــرح لتمويــل رأس المــال العامــل وعمــل توســعات 
إســتثمارية، وســداد قــروض )فضــا راجــع القســم )6( "اســتخدام 
ــة واحــد، وال  ــع أســهم الشــركة مــن فئ متحصــات الطــرح"(. إن جمي
األســهم  وســتكون  تفضيليــة.  حقــوق  لحاملــه  ســهم  أي  يعطــي 
لألســهم  تمامــا  ومســاوية  بالكامــل  القيمــة  مدفوعــة  الجديــدة 
ــه الحــق فــي صــوت واحــد ويحــق  القائمــة. ويعطــي كل ســهم لحامل
ــة  ــكل مســاهم فــي الشــركة )"المســاهم"( حضــور اجتمــاع الجمعي ل
العامــة للمســاهمين )"الجمعيــة العامــة"( )ســواء العاديــة أو غيــر 
العاديــة( والتصويــت فيــه. وسيســتحق مالكــي األســهم الجديــدة أي 
أربــاح تعلــن الشــركة عــن توزيعهــا بعــد تاريــخ إصدارهــا )إن وجــدت(. 

بموجــب  ســعودية  عامــة  مســاهمه  كشــركة  الشــركة  تأسســت 
القــرار الــوزاري رقــم )851( الصــادر بتاريــخ 17\10\ 1411هـــ )الموافــق 
01\05\1991م( بالترخيــص لتأسيســها، والقــرار الــوزاري رقــم )953( 
تأسيســها  بإعــان  12\6\1991م(  )الموافــق  \11\1411هـــ   29 بتاريــخ 
المنعقــدة  للشــركة  التأسيســية  الجمعيــة  قــرارات  علــى  المبنــي 
لــدى وزارة  28\05\1991م(،وتــم قيدهــا  )الموافــق  14\11\1411هـــ  فــي 
الصــادر   )1010084155( رقــم  التجــاري  الســجل  بموجــب  التجــارة 
16\06\1991م(  )الموافــق  04\12\1411هـــ  وتاريـــخ  الريــاض  بمدينــة 
بــرأس مــال بلــغ ثمانيــة وســتون مليــون وســبعمائة وخمســون ألــف 

)68,750,000( ريــال سعودي،مقســم إلــى ســتمائة وســبعة وثمانــون 
ألــف وخمســمائة )687,500( ســهم عــادي بقيمــة إســمية قدرهــا مائة 
)100( ريال ســعودي لكل ســهم. وتعتبر شــركة تصنيع مواد التعبئة 
والتغليــف "فيبكــو" مــن أوائــل الشــركات التــي تــم إدراج أســهمها فــي 
تــداول أســهم الشــركة فــي  بــدأ  الماليــة الســعودية وقــد  الســوق 
تمــت  18\04\1998م  الموافــق  21\12\1418هـــ  وبتاريــخ  1998م.  عــام 
موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى تجزئــة أســهم الشــركة 
مــن ســتمائة وســبعة و ثمانــون ألــف و خمســمائة )687,500(  ســهم 
عــادي إلــى مليــون و ثاثمائــة وخمســة وســبعين ألــف )1,375,000( 
ــال ســعودي  ســهم عــادي، بقيمــة إســمية قدرهــا خمســون )50( ري
رقــم الماليــة  الســوق  هئيــة  قــرار  صــدور  إثــر  وعلــى   . ســهم   لــكل 
27\03\2006م(  الموافــق  27\02\1427هـــ)  بتاريــخ   )2006-154-4(
أربــع  علــى  المســاهمه  الشــركات  أســهم  بتجزئــة  قضــى  والــذي 
تكــون  بــأن  القاضــي  الــوزراء  مجلــس  قــرار  علــى  والمبنــي  مراحــل 
القيمــة األســمية ألســهم الشــركات المســاهمة عشــرة )10( ريــاالت 
ســعودية للســهم الواحــد، تمــت تجزئــة أســهم الشــركة مــن ســتمائة 
إلــى  عــادي  )687,500( ســهم  ألــف وخمســمائة  وثمانــون  وســبعة 
 )6,875,000( ألــف   وســبعون  وخمســة  وثمانمائــة  ماييــن  ســتة 
لــكل  ســعودية  ريــاالت   )10( قدرهــا  أســمية  بقيمــة  عــادي  ســهم 
وافقــت  28\12\2009م(  )الموافــق  11\01\1431هـــ  وبتاريــخ   . ســهم 
علــى  اإلدارة  توصيــة مجلــس  علــى  عاديــة  الغيــر  العامــة  الجمعيــة 
زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ثمانيــة وســتون مليــون وســبعمائة 
إلــى مائــة وخمســة  وخمســون ألــف )68,750,000( ريــال ســعودي 
عشــر مليــون )115,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى أحــد عشــر 
مليــون وخمســمائة ألــف )11,500,000( ســهم عــادي وذلــك بإصــدار 
 )4,625,000  ( ألــف  وعشــرون  وخمســة  وســتمائة  ماييــن  أربعــة 
ســهم  عــادي بقيمــة ســتة وأربعــون مليــون ومائتــان وخمســين ألــف 
عــن  بلغــت )67.27%(  زيــادة  بنســبه  ريــال ســعودي   )46,250,000(
طريــق منــح ســهم واحــد مجانــي مقابــل كل )1.4864( ســهم قائــم 
يملكــه المســاهمون المقيــدون بســجل المســاهمين بنهايــة تــداول 
يــوم إنعقــاد الجميعــة العامــة غيــر العاديــة، وتمــت الزيــادة فــي رأس 
النظامــي بمبلــغ عشــرة ماييــن  بنــد األحتياطــي  المــال مــن خــال 
ــة عشــر )10,463,213(  ــان وثاث ــف ومئت ــة وســتون أل ــة وثاث وأربعمائ
ــاح المبقــاه بمبلــغ ســبعة وعشــرون  ــال ســعودي و مــن بنــد األرب ري
مليــون وأربعمائــة وواحــد وثاثــون ألــف ومئتــان واثنــان وســبعون 
بمبلــغ  الفتــرة  اربــاح  صافــي  ومــن  ســعودي  ريــال   )27,431,272(
وخمســمائة  ألــف  وخمســون  وخمســة  وثاثمائــة  ماييــن  ثمــان 
وخمســة عشــر )8,355,515( ريــال ســعودي كمــا فــي 30\06\2009م. 
مليــون  عشــر  وخمســة  مائــة  الحالــي  الشــركة  مــال  رأس  ويبلــغ 
مليونــًا  عشــر  أحــد  إلــى  مقســم  ســعودي،  ريــال   )115,000,000(
وخمســمائة ألــف )11,500,000( ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا 

عشــرة )10( ريــاالت للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة بالكامــل.

 يتــم حاليــا تــداول األســهم القائمــة للشــركة فــي الســوق الماليــة 
أو" الســوق"( وقــد تقدمــت الشــركة بطلــب  "تــداول"   ( الســعودية 
)"الهيئــة"(  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الماليــة  الســوق  لهيئــة 
لتســجيل وطــرح األســهم الجديــدة كمــا قدمــت طلــب إلــى تــداول 
المطلوبــة  المســتندات  جميــع  تقديــم  تــم  وقــد  إدراجهــا،  لقبــول 
والوفــاء بكافــة متطلبــات الجهــات ذات العاقــة وتمــت الموافقــة 
تــداول األســهم  يبــدأ  علــى نشــرة اإلصدارهــذه. ومــن المتوقــع أن 
الجديــدة فــي الســوق خــال فتــرة قصيــرة بعــد االنتهــاء مــن عمليــة 
تخصيــص األســهم الجديــدة ورد الفائــض )فضــا راجــع الصفحــة 
وســيكون  االكتتــاب"(.  وإجــراءات  المهمــة  "التواريــخ  )ض(  رقــم 
التــداول فــي األســهم الجديــدة - بعــد تســجيلها وقبــول إدراجهــا - 
فيهــا  والمقيميــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  لمواطنــي  متاحــا 
التعــاون  مجلــس  فــي  األعضــاء  الــدول  ومواطنــي  نظاميــة  إقامــة 
والخليجيــة  الســعودية  االســتثمار  وصناديــق  والشــركات  الخليجــي 
إلــى المســتثمرين األجانــب المؤهليــن بموجــب القواعــد  باإلضافــة 
فــي  المؤهلــة  األجنبيــة  الماليــة  المؤسســات  المنظمــة الســتثمار 
األوراق الماليــة المدرجــة. وعــاوة علــى ذلــك، يحــق للفئــات األخــرى 
االقتصاديــة  الفوائــد  علــى  الحصــول  األجانــب  المســتثمرين  مــن 
المرتبطــة باألســهم الجديــدة مــن خــال إبــرام اتفاقيــات مبادلــة مــع 
ــة )"الشــخص المرخــص  ــل الهيئ األشــخاص المرخــص لهــم مــن قب
لــه"(، مــع العلــم أن الشــخص المرخــص لــه ســيكون فــي هــذه الحالــة 

لألســهم. المســجل  القانونــي  المالــك 

ينبغــي قــراءة نشــرة اإلصــدار هــذه بالكامــل ودراســة قســم "إشــعار 
هــام" فــي الصفحــة )أ( والقســم )2( "عوامــل المخاطــرة" الوارديــن 
فــي هــذه النشــرة قبــل اتخــاذ قــرار اســتثماري يتعلــق بالحقــوق أو 

باألســهم الجديــدة.  
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فترة التداول: تبدأ من يوم ** **\**\****هـ )الموافق **\**\****م( وتنتهي في يوم **  **\**\****هـ )الموافق **\**\****م(

فترة االكتتاب: تبدأ من يوم ** **\**\****هـ )الموافق **\**\****م( وتنتهي في يوم **  **\**\****هـ )الموافق **\**\****م(

تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه علــى معلومــات ُقدمــت ضمــن طلــب التســجيل وطــرح األوراق الماليــة بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة 
العربيــة الســعودية )المشــار إليهــا بـ"الهيئــة"( وطلــب قبــول إدراج األوراق الماليــة بحســب متطلبــات قواعــد اإلدراج الخاصــة بالســوق الماليــة الســعودية. ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي 
هــذه النشــرة مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه، ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم، بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول، أنــه 
ال توجــد أّي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدى عــدم تضمينهــا النشــرة إلــى جعــل أّي إفــادة واردة فيهــا مضللــة. وال تتحمــل الهيئــة والســوق الماليــة الســعودية أّي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النشــرة، وال تعطيــان أّي 

تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا، وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن أّي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أّي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذه النشــرة أو عــن االعتمــاد علــى أّي جــزء منهــا. 

صدرت هذه النشرة بتاريخ  1444/05/05هـ )الموافق 2022/11/29م(

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف هي شركة مساهمة  عامة سعودية  تأسست الشركة بموجب القرار الوزاري رقم 851 الصادر بتاريخ 17 \10\ 1411هـ الموافق   2 \5\ 1991م، والقرار 
الوزاري رقم 953 بتاريخ 29\11\1411هـ الموافق 12\6\1991م و بموجب السجل  التجاري رقم )1010084155( الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 04\12\1411هـ )الموافق 16\06\1991م(

طرح )11,500,000( سهم عادي بسعر طرح يبلغ 10 رياالت سعودية  للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ )115,000,000( ريال سعودي، وتمثل 
زيادة في رأس مال الشركة بنسبة )%100(  ليصبح رأس مال الشركة )230,000,000( ريال سعودي
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مديراالكتتاب  المستشار المالي ومتعهد التغطية





أ

  إشعـــار مهم

تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه )"نشــرة اإلصــدار"( علــى تفاصيــل وافيــة عــن شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف وعــن أســهم حقــوق األولويــة المطروحــة 
ــي  ــومات الت ــى المعلـ ــد إل ــاتهم تستنـ ــى أســاس أن طلبـ ــة المســتثمرين عل ــدة، ســتتم معامل ــاب فــي األســهم الجدي ــد التقــدم بطلــب لاكتت ــاب. وعن لاكتت
تحتـــويها نشــرة اإلصــدار هــذه والتــي يمكــن الحصـــول علــى نســخة منهــا مــن المقــر الرئيســي للشــركة ومــن مديــر االكتتــاب أو مــن خــال زيــارة المواقــع 
 .)www.cma.org.sa( وموقــع هيئــة الســوق الماليــة )www.wasatah.com.sa( ــي ــة لــكل مــن الشــركة )www.fipco.com.sa( والمستشــار المال اإللكتروني

ســيتم نشــر نشــرة اإلصــدار والتأكــد مــن إتاحتهــا للجمهــور خــال فتــرة ال تقــل عــن )14( يومــًا قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة 
رأس المــال، وفــي حــال عــدم موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ موافقــة الهيئــة علــى تســجيل وطــرح حقــوق األولويــة ُعــّدت 

موافقــة الهيئــة ملغاة.

وقــد قامــت الشــركة بتعييــن شــركة الوســاطة الماليــة )"وســاطة كابيتــال"( كمستشــار مالــي )"المستشــار المالــي"( و شــركة مجموعــة النفيعــي لإلســتثمار 
)"النفيعــي لإلســتثمار"( مديــر االكتتــاب )"مديــر االكتتــاب"(. كمــا قامــت الشــركة بتعييــن شــركة الوســاطة الماليــة )"وســاطة كابيتــال"( للعمــل كمتعهــد 

لتغطيــة )"متعهــد التغطيــة"( وذلــك فيمــا يتعلــق بطــرح أســهم حقــوق األولويــة لزيــادة رأس مــال الشــركة بموجــب هــذه النشــرة.

تحتــوي نشــرة اإلصــدار علــى معلومــات قدمــت بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق 
الماليــة بموجــب القــرار رقــم 3-123-2010 وتاريــخ 9\4\1439هـــ )الموافــق 27\12\2017م( والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم والمعدلــة بقــرار 
مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )1-94-2022( وتاريــخ 24\01\1444هـــ )الموافــق 22\08\2022م(.ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم 
فــي الصفحــة )ج( مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه، ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم، 
بعــد إجــراء الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول، أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي نشــرة اإلصــدار إلــى جعــل أي إفــادة 
واردة فيهــا مضللــة. وال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة ومجموعــة تــداول )تــداول الســعودية( أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النشــرة، وال تعطيــان أي 
تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا، وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي نشــرة اإلصــدار هــذه أو 

عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منــه.

وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة قــد قامــت بكافــة الدراســات المعقولــة للتحــري عــن صحــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة فــي تاريــخ إصدارهــا، إال أن 
ــدى الشــركة أو أي مــن مدراءهــا أو أعضــاء  ــه ال يوجــد ل ــة، ومــع أن ــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر خارجي ــواردة فــي هــذه النشــرة ت جــزءًا مــن المعلومــات ال
مجلــس إدارتهــا أو المستشــار المالــي أو أي مــن مستشــاري الشــركة الــواردة أســماؤهم فــي الصفحــة )ه( )"المستشــارون"( أي ســبب لاعتقــاد بــأن هــذه 
المعلومــات غيــر دقيقــة فــي جوهرهــا، إال أنــه لــم يتــم التحقــق بصــورة مســتقلة مــن هــذه المعلومــات، وبالتالــي ال يمكــن تقديــم أي التــزام أو إفــادة فيمــا يتعلــق 

بدقــة هــذه المعلومــات أو اكتمالهــا.  

إن المعلومــات التــي تضمنتهــا نشــرة اإلصــدار هــذه كمــا فــي تاريــخ إصدارهــا عرضــة للتغييــر، الســيما أن الوضــع المالــي للشــركة وقيمــة أســهم االكتتــاب 
يمكــن أن تتأثــر بشــكل ســلبي نتيجــة للتطــورات المســتقبلية مثــل عوامــل التضخــم ومعــدالت الفائــدة والضرائــب أو غيرهــا مــن العوامــل االقتصاديــة 
والسياســية أو العوامــل األخــرى الخارجــة عــن ســيطرة الشــركة )فضــا راجــع القســم  )2( "عوامــل المخاطــرة"(. وال يجــوز اعتبــار تقديــم نشــرة اإلصــدار هــذه 
أو أيــة معلومــات شــفهية أو كتابيــة متعلقــة بأســهم الطــرح أو تفســيرها أو االعتمــاد عليهــا، بــأي شــكل مــن األشــكال، علــى أنهــا وعــد أو تأكيــد أو إقــرار بشــأن 

تحقــق أي إيــرادات أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية.

ال يجــوز اعتبــار نشــرة اإلصــدار هــذه بمثابــة توصيــة مــن جانــب الشــركة أو مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أي مــن مستشــاريها للمشــاركة فــي عمليــة االكتتــاب 
فــي أســهم حقــوق األولويــة. وتعتبــر المعلومــات الموجــودة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه ذات طبيعــة عامــة تــم إعدادهــا دون األخــذ فــي االعتبــار األهــداف 
االســتثمارية الفرديــة أو الوضــع المالــي أو االحتياجــات االســتثمارية الخاصــة. ويتحمــل كل مســتلم لنشــرة اإلصــدار هــذه، وقبــل اتخــاذ قــرار باالســتثمار، 
ــم مــدى مائمــة هــذا االســتثمار  ــاب لتقيي ــة بخصــوص االكتت ــه مــن قبــل الهيئ ــي مرخــص ل ــة مــن مستشــار مال مســؤولية الحصــول علــى استشــارة مهني

ــواردة بخصوصــه فــي نشــرة اإلصــدار هــذه لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات الماليــة الخاصــة بــه. والمعلومــات ال

وســيكون بإمــكان المســاهمين المقيديــن وغيرهــم مــن عامــة المســتثمرين )"المســتثمرين الجــدد"( – الذيــن يجــوز لهــم تــداول الحقــوق واالكتتــاب فــي 
األســهم الجديــدة - التــداول واالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة فــي الســوق الماليــة الســعودية )"تــداول" أو "الســوق"(. وتبــدأ فتــرة التــداول و فتــرة 
االكتتــاب بعــد )3( ثاثــة أيــام عمــل مــن موافقــة الجمعيــة العامــه غيــر العاديــه المتضمنــة الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال، فــي يــوم ** **\**\****هـــ )الموافــق 
ــة يــوم **  **\**\****م( علــى أن تنتهــي فتــرة التــداول فــي يــوم ** **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( )"فتــرة التــداول"(، بينمــا تســتمر فتــرة االكتتــاب حتــى نهاي
**\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( )"فتــرة االكتتــاب"(. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فتــرة التــداول وفتــرة االكتتــاب ســوف تبــدآن فــي نفــس اليــوم فــي حيــن تســتمر 

فتــرة التــداول حتــى انتهــاء اليــوم الســادس مــن بدايــة الفتــرة، بينمــا تســتمر فتــرة االكتتــاب حتــى نهايــة اليــوم التاســع مــن بدايــة نفــس الفتــرة. 

وســيكون بإمــكان المســاهمين المقيديــن تــداول حقــوق األولويــة خــال فتــرة التــداول وذلــك مــن خــال بيــع الحقــوق المكتســبة أو جــزء منهــا أو شــراء حقــوق 
إضافيــة عــن طريــق الســوق، كمــا ســيكون بإمــكان المســتثمرين الجــدد خــال فتــرة التــداول القيــام بشــراء حقــوق عــن طريــق الســوق وبيــع الحقــوق التــي 

يتــم شــراؤها خــال فتــرة التــداول.  

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

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

ســيتاح للمســاهم المقيــد االكتتــاب مباشــرة بعــدد أســهمه خــال فتــرة االكتتــاب. وفــي حــال شــراءه حقوقــا جديــدة فســيتاح لــه االكتتــاب بهــا بعــد 	 
انتهــاء فتــرة تســويتها )يومــي عمــل(.

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

ــع والشــراء 	  ــم مــن خالهــا إدخــال أومــر البي ــي يت ــداول الت ــق المحفظــة االســتثمارية فــي منصــات وتطبيقــات الت ــا عــن طري ــاب إلكتروني .ســيتاح االكتت
ــدى الوســيط. ــوات والوســائل األخــرى المتوفــرة ل ــاب فــي القن ــى االكتت باإلضافــة إل

وفــي حــال تبقــى أســهم لــم يكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب )"األســهم المتبقيــة"( فســتطرح تلــك األســهم علــى عــدد مــن المســتثمرين ذوي الطابــع 
المؤسســي )ويشــار إليهــم بـــ "المؤسســات االســتثمارية"( )ويشــار إلــى عمليــة الطــرح هــذه بـــ "الطــرح المتبقــي"(. وتقــوم تلــك المؤسســات االســتثمارية 
بتقديــم عروضهــا لشــراء األســهم المتبقيــة وســيتم اســتقبال تلــك العــروض ابتــداء مــن الســاعة العاشــرة صباحــًا يــوم ** **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( 
ــة  ــرة الطــرح المتبقــي"(. وســيتم تخصيــص األســهم المتبقي ــي ** **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( )"فت ــوم التال ــى الســاعة الخامســة مســاءا مــن الي وحت
للمؤسســات االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل )شــرط أن ال يقــل عــن ســعر الطــرح( علــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى 
المؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض. أمــا بالنســبة لكســور األســهم فســيتم إضافتهــا لألســهم المتبقيــة ومعاملتهــا بالمثــل، وســيتم 
تســديد إجمالــي ســعر الطــرح المحصــل مــن عمليــة الطــرح المتبقــي للشــركة وتــوزع باقــي متحصــات عمليــة الطــرح )إن وجــدت( )بمــا يتجــاوز ســعر الطــرح( 
علــى مســتحقيها كل بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م(. علمــًا بــأن المســتثمر الــذي لــم يكتتــب أو يبــع حقوقــه، و 

أصحــاب كســور األســهم، قــد ال يحصلــون علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فتــرة الطــرح المتبقــي بســعر الطــرح.

وفــي حــال لــم تكتتــب المؤسســات االســتثمارية فــي جميــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم، فســيخصص مــا تبقــى مــن أســهم لمتعهــدي التغطيــة 
الــذي ســيقوم بشــرائها بســعر الطــرح )فضــًا راجــع القســم )12( "شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب"(. وســيتم اإلعــان عــن عمليــة التخصيــص النهائيــة 

فــي موعــد أقصــاه **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( )"تاريــخ التخصيــص"( )فضــا راجــع القســم "شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب"(.
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المعلومات المالية

ــة فــي 31 ديســمبر 2019 م  و31ديســمبر 2020 م  و 31 ديســمبر 2021 م  ــة المنتهي ــة الموحــدة المدققــة للشــركة للســنوات  المالي ــم المالي ــم إعــداد القوائ ت
 )IFRS( ــر الماليــة ــر الدوليــة للتقاري ــم الماليــة األوليــة المفحوصــة للفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م واإليضاحــات المرفقــة بهــا وفقــًا للمعايي و القوائ
المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية و المعاييــر و اإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبيين)SOCPA(. و قــد 
تمــت مراجعــة و تدقيــق البيانــات الماليــة للشــركة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 مــن قبــل شــركة حمــود الربيعــان وشــريكه  )محاســبون 
قانونيــون واستشــاريون( وقــد تمــت مراجعــة و تدقيــق البيانــات الماليــة للشــركة عــن الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر2020م و31 ديســمبر 2021م 
والقوائــم الماليــة األوليــة المفحوصــة للفتــرة المنتهيــة فــي 31\03\2022م  مــن قبــل شــركة شــركة أســامة عبــدهللا الخريجــي وشــريكه  )محاســبون قانونيــون 

واستشــاريو أعمــال( تقــوم الشــركة بإصــدار قوائمهــا الماليــة بالريــال الســعودي. 

وتجــدر اإلشــارة إن بعــض المعلومــات الماليــة واإلحصائيــة التــي تحتــوي عليهــا هــذة النشــرة تــم تقريبهــا إلــى أقــرب عــدد صحيــح. فــإذا تــم جمــع اإلرقــام الــواردة 
فــي الجــدول، قــد يظهــر إختــاف بســيط فــي األرقــام المذكــورة بالجــداول مقارنــة بتلــك المذكــورة فــي هــذه النشــرة .

التوقعات واإلفادات المستقبلية

لقــد تــم إعــداد التوقعــات المســتقبلية التــي تضمنتهــا هــذه النشــرة علــى أســاس افتراضــات ُمحــددة وُمعلنــة تــم ذكرهــا فــي المواضــع ذات العاقــة. وقــد 
تختلــف ظــروف التشــغيل عــن االفتراضــات المســتخدمة، وبالتالــي فإنــه ال يوجــد أي ضمــان أو تعهــد فــي مــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال أي مــن هــذه التوقعــات. 

وتؤكــد الشــركة بــأن اإلفــادات الــواردة فــي هــذه النشــرة تمــت بنــاًء علــى العنايــة المهنيــة الازمــة. 

تمثــل بعــض البيانــات الــواردة فــي هــذه النشــرة بيانــات حــول التطلعــات المســتقبلية. وُيســتدل علــى هــذه البيانــات المســتقبلية بصــورة عامــة مــن خــال 
طريقــة اســتخدام بعــض الكلمــات مثــل "تعتــزم\ تخطــط" أو "تقــدر" أو "تعتقــد" أو "تتوقــع" أو "مــن الممكــن" أو "ســوف" أو "ينــوي" أو "ينبغــي" أو "متوقــع" أو 
"قــد" أو "يعتقــد" أو الصيــغ النافيــة مــن هــذه المفــردات وغيرهــا مــن المفــردات المقاربــة أو المعاكســة لهــا فــي المعنــى. وتعكــس بيانــات التطلعــات هــذه 
وجهــة نظــر الشــركة الحاليــة وإدارتهــا فيمــا يتعلــق بأحــداث مســتقبلية، ولكنهــا ليســت ضمانــًا لــألداء المســتقبلي. وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد 
تــؤدي إلــى أن تكــون النتائــج الفعليــة أو األداء أو اإلنجــازات التــي تحققهــا الشــركة، مختلفــة بشــكل كبيــر عــن أيــة نتائــج أو أداء أو إنجــازات مســتقبلية يمكــن 
أن يعبــر عنهــا صراحــًة أو ضمنــًا فــي بيانــات تلــك التطلعــات. وقــد تــم اســتعراض أهــم المخاطــر أو العوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى  مثــل هــذا األثــر بصــورة 
أكثــر تفصيــًا فــي أقســام أخــرى مــن هــذه النشــرة )راجــع القســم )2( "عوامــل المخاطــرة"(. وفيمــا لــو تحقــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه المخاطــر أو األمــور غيــر 
المتيقنــة، أو ثبــت عــدم صحــة أو دقــة أي مــن االفتراضــات التــي تــم االعتمــاد عليهــا، فــإن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك المذكــورة فــي 

هــذه النشــرة مــن توقعــات واعتقــادات أو تقديــرات أو خطــط. 

مــع مراعــاة متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة، يجــب علــى الشــركة تقديــم نشــرة إصــدار تكميليــة إلــى الهيئــة إذا علمــت الشــركة 
فــي أي وقــت بعــد تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه وقبــل اكتمــال الطــرح بــأي مــن اآلتــي: 

)1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار أو.

)2( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.

 وباســتثناء هاتيــن الحالتيــن، فــإن الشــركة ال تعتــزم تحديــث أو تعديــل أيــة معلومــات تتضمنهــا هــذه النشــرة ســواًء كان ذلك نتيجة معلومــات إضافية جديدة 
أو نتيجــة حــوادث مســتقبلية أو غيــر ذلــك تتعلــق بالشــركة أو القطــاع أو عوامــل المخاطــرة. ونتيجــة لهــذه المخاطــر وغيرهــا مــن المخاطــر، واالفتراضــات، فــإن 
األحــداث وظــروف التطلعــات المســتقبلية المبينــة فــي هــذه النشــرة قــد ال تحــدث علــى النحــو الــذي تتوقعــه الشــركة، أو ربمــا ال تحــدث إطاقــًا، وعليــه فإنــه 
يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن دراســة جميــع بيانــات التطلعــات المســتقبلية علــى ضــوء هــذه التفســيرات، مــع عــدم االعتمــاد غيــر الــازم علــى بيانــات 

التطلعات المســتقبلية.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة و أمين السر : 

المنصباالسم***

 لـ
ًا

مث
م

الصفةالعمرالجنسية
األسهم المملوكة*

تاريخ  
العضوية

غير مباشر
نسبةإجماليمباشر**

الرئيسأحمد بن عبداللطيف البراك
-

2022-01-01%10500.0091304-1050غير تنفيذي43سعودي

نائب فيصل بن محمد الحربي
2022-01-01-  ---تنفيذي39سعودي-الرئيس

2022-01-01----تنفيذي32سعودي-عضوعبدهللا بن محمد الحربي

2022-01-01----مستقل42سعودي-عضوهذال بن سفر العتيبي

2022-01-01----مستقل43سعودي-عضونمر بن ناصر الحربي

2022-01-01-----37مصري-امين السرصاح بن محمد صبري

المصدر: إدارة الشركة

* تعنــي االســهم المملوكــة مــن قبــل اعضــاء مجلــس االدارة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي الشــركة مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي 
الشــركة أو األســهم المملوكــة مــن قبــل أقربــاء أعضــاء مجلــس اإلدارة ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي الشــركة.

**ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة بالشركة.

*** عينــت الجمعيــة العامــة العاديــة )الرابعــة والثاثــون( المجلــس الحالــي فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 29\10\1442هـــ )الموافــق 10\06\2021م( علــى أن 
يبــدأ ســريان التعييــن مــن تاريــخ 01\01\2022م ولمــدة ثــاث ســنوات وتنتهــي فــي 31-12-2024م.



د

عنوان الشركة

شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف

ص ب  8762الرياض 11492

 الرياض - المدينة الصناعية الثانية

هاتــــف: 966-11-2652299+

 فاكس: 966-11-2651275+ 

 www.fipco.com.sa :موقع إلكتروني

fir@fipco.com.sa :بريد إلكتروني

ممثل الشركة المفوض األول

عبدهللا محمد الحربي

مدير ادارة المخاطر - عضو مجلس اإلدارة

شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف

ص ب  8762الرياض 11492

الرياض - المدينة الصناعية الثانية

هاتــــف: 2652299-11-966+   التحويلة:  770

فاكس: 966-11-2651275+

www.fipco.com.sa :موقع إلكتروني

amh@fipco.com.sa :بريد إلكتروني

مثل الشركة المفوض الثاني

صاح محمد صبري

مدير الحوكمة وااللتزام - امين سر مجلس االدارة

شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف

ص ب  8762الرياض 11492

الرياض - المدينة الصناعية الثانية

هاتــــف: 2652299-11-966+   التحويلة:  777

فاكس: 966-11-2651275+

www.fipco.com.sa :موقع إلكتروني

sms@fipco.com.sa :بريد إلكتروني

شركة تداول السعودية 

طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم: 15

الرياض 12211- 3388 

 المملكة العربية السعودية

هاتف: 966-920001919+

فاكس: 996-11-2189133+

csc@saudiexchange.sa: البريد اإللكتروني

www.saudiexchange.com.sa :الموقع اإللكتروني



ه

المستشارون

 المستشار المالي ومتعهد التغطية

لرياض - شارع العليا العام مبنى رقم 7459

الرقم الفرعى 2207 حى المروج, الرمز البريدى 12283

ص.ب 50315 ، الرياض 11523

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 966-11-4944067+

فاكس: 966-11-4944205+

www.wasatah.com.sa :الموقع اإللكتروني

info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني

مديراالكتتاب 

 شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار

B704 مركز بن حمران، شارع التحلية، الدور السابع مكتب رقم

ص.ب 17381 جده 21484

المملكة العربية السعودية

هاتف: 966-126655071+

 فاكس: 966-126655723+

www.nefaie.com  :البريد اإللكتروني

 info@nefaie.com  : الموقع اإللكتروني

المستشار القانوني

مكتب فراس بن خالد الجريوي للمحاماة واالستشارات القانونية

طريق عثمان بن عفان , حي التعاون ، الرياض

ص.ب 3833 الرياض 12478

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 966-11-4894446+   

فاكس: 966-11-4894446+

www.feraslaw.com :الموقع االلكتروني

 maha.almogren@feraslaw.com :البريد االلكتروني 



و

المحاســب القانونــي للشــركة للعــام المالــي المنتهــي فــي 
31 ديمســبر 2019م.

شركة حمود الربيعان وشريكه  )محاسبون قانونيون 
واستشاريون(

الرياض – طريق العليا

ص.ب 60930 الرياض 11555

المملكة العربية السعودية 

هاتــــف: 966-11-4602551+

فاكس: 966-11-4602470+

www.aacap.com.sa  :الموقع اإللكتروني

info@aacpa.com.sa :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني للشركة لألعوام المالية المنتهيه في  
2020م و 2021 م والفترة المنتهيه في 31 مارس2022 م.

قانونيــون  )محاســبون  الخريجــي وشــريكه   عبــدهللا  أســامة  شــركة 
أعمــال( واستشــاريو 

جدة – حي الروضة شارع محمود عارف

ص.ب 15046 جدة 21444 

المملكة العربية السعودية 

هاتــــف: 966-12-6600085+

فاكس: 966-12-6609320+

www.oakcpa.com  :الموقع اإللكتروني

info@oakcpa.com :البريد اإللكتروني

ــن فــي هــذه  ــة علــى نشــر أســمائهم وشــعاراتهم علــى تضميــن إفادتهــم بالشــكل المضمــون الواردي ــه: قــدم جميــع المستشــارين والمحاســبين القانونيــن المذكــورون أعــاه موافقتهــم الكتابي تنوي
النشــرة. ولــم يقــم أي منهــم بســحب تلــك الموافقــة حتــى تاريــخ هــذه النشــرة
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ملخص الطرح 

يجــب علــى المســتثمرين الراغبيــن فــي االكتتــاب فــي أســهم هــذا الطــرح قــراءة نشــرة اإلصــدار كاملــة قبــل اتخــاذ قرارهــم االســتثماري المتعلــق باالكتتــاب فــي 
أســهم حقــوق األولويــة، حيــث أن ملخــص الطــرح غيــر كافــي التخــاذ قــرار اســتثماري. وفيمــا يلــي ملخــص عــن الطــرح:

اسم المصدر 
ووصفه ومعلومات 

عن تأسيسه

شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )"فيبكــو" أو "الشــركة"( شــركة مســاهمة عامــة ســعودية تأسســت الشــركة بموجــب 
القــرار الــوزاري رقــم 851 الصــادر بتاريــخ 17\10\1411هـــ الموافــق 01\05\1991م بالترخيــص لتأسيســها، والقــرار الــوزاري رقــم 953 
بتاريــخ 29\11\ 1411هـــ الموافــق 12\6\1991م بإعــان تأسيســها المبنــي علــى قــرارات الجمعيــة التأسيســية للشــركة المنعقــدة فــي 
14\11\1411هـــ الموافــق 28 \05\ 1991م ، تــم  قيدهــا لــدى وزارة التجــارة بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010084155( الصــادر بمدينــة 

الريــاض و تاريـــخ 04\12\1411هـــ )الموافــق 16 \ 06 \ 1991م(

يقــع مقــر الشــركة الرئيســي  فــي الريــاض، المدينــة الصناعيــة الثانيــة . ويبلــغ رأس مــال الشــركة مائــة وخمســة عشــر مليــون 
)115,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى أحــد عشــر مليونــًا وخمســمائة ألــف )11,500,000( ســهم عــادي تبلــغ القيمــة األســمية 

لــكل منهــا )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة بالكامــل .

نشاطات المصدر

تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم)1010084155( الصــادر بتاريــخ 04\ 12\ 1411هـــ )الموافــق 16 \06\ 1991م( 
فــي نســج المنســوجات مــن الخيــوط الصناعيــة كالنايلــون، قــص وتفصيــل أغطيــة األالت والبضائــع، صناعــة الباســتيك )اللدائــن( 
فــي أشــكالها األوليــة، صناعــة الخيــوط الصناعيــة يشــمل )النايلــون والبوليســترز... الــخ(، صناعــة الحاويــات مــن اللدائــن، صناعــة 

األكيــاس مــن اللدائــن

 وتتلخص األغراض الرئيسة للشركة وفقا لنظامها األساسي في:

1.الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.

2.الكهرباء والغاز والماء وفروعه. التشيد والبناء.

3.المناجم والبترول وفروعها.

4.النقل والتخزين والتبريد.

5.التشيد والبناء.

6.المقاوالت.

7.التشغيل والصيانة.

8.التجارة.

9.تقنية المعلومات.

10.خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى.

11.األمن والسامة.

12.الخدمات إجتماعية وجماعية وشخصية.

13.الزراعة والصيد.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة و بعد الحصول على التراخيص الازمة من الجهات المختصة إن وجدت.
ال تملك الشركة أي من المساهمون الكبار )الذين يملكون %5 أو أكثر من أسهم الشركة(المساهمون الكبار

الجمهور

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

1.تابعي المصدر.

2.المساهمين الكبار في المصدر.

3.أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.

4.أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

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

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

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

ــة األســهم المــراد  ــر مــن فئ ــن يتصرفــون باالتفــاق معــًا ويملكــون مجتمعيــن )%5( أو أكث 8.األشــخاص الذي
إدراجهــا.

زيادة رأس المال من خال إصدار أسهم حقوق أولوية.طبيعة الطرح
الغرض من إصدار 

أسهم حقوق 
األولوية المقترح

تهــدف الشــركة مــن خــال زيــادة رأس مالهــا عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة إلــى عمــل توســعات إســتثمارية، وســداد 
قــروض، وتمويــل رأس المــال العامــل  )فضــا راجــع القســم )6( "اســتخدام متحصــات الطــرح"(.

13-4

13-4-2

13-4-3

13-4-4



ح

رأس مال المصدر 
مائة وخمسة عشر مليون )115,000,000( ريال سعوديقبل الطرح

إجمالي عدد أسهم 
أحد عشر مليون وخمسمائة ألف )11,500,000( سهم عادي.المصدر  قبل الطرح

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

إجمالي عدد 
أحد عشر مليون وخمسمائة ألف )11,500,000( سهم عادي.األسهم المطروحة 

عشرة )10( رياالت سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح
مائة وخمسة عشر مليون )115,000,000( ريال سعودي.اجمالي قيمة الطرح

السعر المعدل
تــم تعديــل ســعر ســهم الشــركة فــي الســوق الماليــة إلــى )**( ريــال ســعودي للســهم وذلــك قبــل تــداول اليــوم التالــي ليــوم انعقــاد 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال، ويمثــل ذلــك انخفــاض بســعر الســهم بمقــدار )**( ريــال ســعودي 

للســهم الواحــد.
المساهمون 

المقيدون
المســاهمون المالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال والمقيــدون 

فــي ســجل الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال.

ــرة المستثمرون الجدد ــة خــال فت ــر المســاهمين المقيديــن- ممــن قامــوا بشــراء حقــوق األولوي عامــة المســتثمرين مــن األفــراد والمؤسســات – غي
التــداول. 

فئات المستثمرين 
المساهمون المقيدون والمستثمرون الجدد.المستهدفين

حقوق األولوية

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي لحاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة بعــد الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال، وهــو 
حــق مكتســب لجميــع المســاهمين المقيديــن. ويجــوز تــداول الحــق خــال فتــرة التــداول. ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب 
بســهم واحــد مــن األســهم الجديــدة بســعر الطــرح. وســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي محافــظ المســاهمين المقيديــن بعــد انعقــاد 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال. وســتظهر هــذه الحقــوق فــي محافــظ المســاهمين المقيديــن تحــت 

رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة.
أحد عشر مليونًا وخمسمائة ألف )11,500,000( سهم عادي،والتي ستصدر نتيجة لزيادة رأس المال.األسهم الجديدة

يمنــح كل مســاهم مقيــد )1( حــق تقريبــا عــن كل )1( ســهم واحــد يملكــه وهــذا المعامــل هــو ناتــج قســمة عــدد األســهم الجديــدة معامل األحقية
علــى عــدد األســهم الحاليــة للشــركة.  

عدد حقوق األولوية 
أحد عشر مليون وخمسمائة ألف )11,500,000(  حق.المصدرة

عدد اسهم الطرح 
أحد عشر مليون وخمسمائة ألف )11,500,000( سهم عادي.المتعهد بتغطيته

إجمالي قيمة الطرح  
مائة وخمسة عشر مليون )115,000,000( ريال سعودي.المتعهد بتغطيته

عدد األسهم 
المصدرة بعد زيادة 

رأس المال
ثاثة وعشرون مليون )23,000,000( سهم عادي.

رأس مال الشركة 
بعد زيادة رأس 

المال
مائتان وثاثون مليون )230,000,000( ريال سعودي.

نسبة األسهم 
المطروحة من 

رأس مال المصدر 
)%100( تقريبا.

إجمالي المتحصات 
المتوقع الحصول 

عليها و تحليل 
ووصف االستخدام 

المقترح لها

يبلــغ إجمالــي متحصــات االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة مائــة وخمســة عشــر مليــون )115,000,000( ومــن المتوقــع أن 
يبلــغ صافــي متحصــات الطــرح حوالــي حوالــي مائــة وأحــد عشــر مليــون )111,000,000( ريــال ســعودي بعــد خصــم تكاليــف الطــرح 

ــا  ــال ســعودي تقريب ــن )4,000,000( ري والبالغــة أربعــة مايي

وتعتــزم الشــركة اســتخدام صافــي متحصــات الطــرح فــي عمــل توســعات إســتثمارية، وســداد قــروض، وتمويــل رأس المــال 
العامــل  

ويوضح الجدول التالي االستخدام المتوقع لمتحصات الطرح:

النسبة القيمة بالريال السعوديالوصف
%49,000,00042.61توسعات إستثماريه

%30,000,00026.09سداد قروض
%32,000,00027.83تمويل رأس مال العامل

%4,000,0003.48مصاريف الطرح
%115,000,000100 اإلجمالي

ولمزيد من المعلومات )فضا راجع القسم )6( "استخدام متحصات الطرح"(.

تكاليف الطرح

مــن المتوقــع أن تبلــغ تكاليــف الطــرح حوالــي أربعــة ماييــن )4,000,000( ريــال ســعودي ويشــمل ذلــك تكاليــف المستشــار المالــى 
ومديــر اإلكتتــاب ومتعهــدى التغطيــه والمستشــار القانونــى والمحاســب القانونــى ومصاريــف التســويق والطباعــه والتوزيــع 
وغيرهــا مــن المصاريــف المتعلقــه باإلكتتــاب، علمــا بــأن هــذا المبلــغ تقديــري )فضــا راجــع القســم )6( "اســتخدام متحصــات 

الطــرح"(. 
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تاريخ األحقية
المســاهمون المالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال والمقيــدون 
ــادة رأس  ــة الخاصــة بزي ــر العادي ــة العامــة غي ــي انعقــاد الجمعي ــداول يل ــوم ت ــي ي ــداول ثان ــة ت فــي ســجل مســاهمي الشــركة بنهاي

المــال، وذلــك بتاريــخ **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م(.

فترة الطرح

⋅تبــدأ فتــرة التــداول بعــد )3( ثاثــة أيــام عمــل مــن موافقــة الجمعيــة العامــه غيــر العاديــه المتضمنــة الموافقــة علــى زيــادة رأس 
المــال، فــي يــوم ** **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( وتســتمر حتــى نهايــة يــوم ** **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( ويجــوز خــال 
هــذه الفتــرة لجميــع حملــة حقــوق األولويــة - ســواء كانــوا مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين جــدد - القيــام بتــداول حقــوق األولويــة.

⋅تبــدأ فتــرة االكتتــاب بعــد )3( ثاثــة أيــام عمــل مــن موافقــة الجمعيــة العامــه غيــر العاديــه المتضمنــة الموافقــة علــى زيــادة رأس 
المــال، فــي يــوم ** **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( وتســتمر حتــى نهايــة يــوم ** **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( ويجــوز خــال 
هــذه الفتــرة لجميــع حملــة حقــوق األوليــة - ســواء كانــوا مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين جــدد - ممارســة حقهــم باالكتتــاب فــي 

األســهم الجديــدة.

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

الطرح المتبقي

ــى عــدد مــن  ــة( فســتطرح تلــك األســهم عل ــاب )األســهم المتبقي ــرة االكتت ــم يكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فت فــي حــال تبقــى أســهم ل
ــم عروضهــا  ــع المؤسســي )المؤسســات االســتثمارية(. وتقــوم تلــك المؤسســات االســتثمارية بتقدي المســتثمرين ذوي الطاب
لشــراء األســهم المتبقيــة وســيتم اســتقبال تلــك العــروض ابتــداء مــن الســاعة العاشــرة صباحــًا يــوم ** **\**\****هـــ )الموافــق 
**\**\****م( وحتــى الســاعة الخامســة مســاءا مــن اليــوم التالــي ** **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( )فتــرة الطــرح المتبقــي(. 
وســيتم تخصيــص األســهم المتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل )شــرط أن ال يقــل عــن 
ســعر الطــرح( علــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى المؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض. أمــا بالنســبة 

ــة ومعاملتهــا بالمثــل. لكســور األســهم فســيتم إضافتهــا لألســهم المتبقي

دفع مبالغ 
التعويض )إن 

وجدت(

ســيتم دفــع مبالــغ التعويــض النقــدي لألشــخاص المســتحقين الذيــن لــم يمارســوا حقهــم فــي االكتتــاب كليــا أو جزئيــا فــي األســهم 
الجديــدة ولمســتحقي كســور األســهم مــن دون أي اســتقطاعات فــي موعــد أقصــاه **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م(، علمــا بــأن 
مبالــغ التعويــض النقــدي تمثــل المبلــغ الــذي يزيــد علــى ســعر الطــرح مــن صافــي متحصــات بيــع األســهم المتبقيــة وكســور 

األســهم.

إدراج وتداول حقوق 
األولوية

تــدرج حقــوق األوليــة فــي تــداول ويتــم تداولهــا خــال فتــرة تــداول حقــوق األوليــة. ويكــون لحقــوق األولويــة رمــز منفصــل ومســتقل 
عــن رمــز األســهم الحاليــة للشــركة علــى شاشــة تــداول.

 ويملــك المســاهمون المقيــدون خــال فتــرة التــداول عــدة خيــارات والتــي تتضمــن قيامهــم ببيــع الحقــوق أو جــزء منهــا فــي الســوق 
أو شــراء حقــوق إضافيــة مــن خــال الســوق أو عــدم اتخــاذ أي إجــراء حيــال حقــوق األولويــة ســواء ببيعهــا أو شــراء حقــوق إضافيــة. 
وســيكون للمســتثمرين الجــدد خــال فتــرة التــداول الحــق فــي شــراء حقــوق عــن طريــق الســوق أو بيــع تلــك الحقــوق أو جــزء منهــا 

أو عــدم اتخــاذ أي إجــراء حيــال الحقــوق التــي تــم شــراؤها خــال فتــرة التــداول.

وســيقوم نظــام "تــداول" بإلغــاء رمــز حقــوق األولويــة للشــركة علــى شاشــة التــداول بعــد انتهــاء فتــرة تــداول حقــوق األولويــة، 
وبالتالــي ســيتوقف تــداول حقــوق األولويــة مــع انتهــاء تلــك الفتــرة. 

يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب إلكترونيــا عبــر مواقــع ومنصــات الوســطاء اإللكترونيــة  التــي تتيــح هــذه الخدمــات للمكتتبيــن أو مــن طريقة االكتتاب
خــال أي وســيلة أخــرى يقدمهــا الوســطاء.

ممارسة االكتتاب 
في حقوق األولوية

يحــق لألشــخاص المســتحقين ممارســة حقهــم باالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة عــن طريــق االكتتــاب إلكترونيــا عبــر مواقــع 
ومنصــات الوســطاء اإللكترونيــة  التــي تتيــح هــذه الخدمــات االكتتــاب أو مــن خــال أي وســيلة أخــرى يقدمهــا الوســطاء. كمــا يمكــن 

لألشــخاص المســتحقين ممارســة حقــوق األولويــة كالتالــي:

يحــق للمســاهمين المقيديــن خــال فتــرة االكتتــاب ممارســة الحقــوق الممنوحــة لهــم فــي تاريــخ األحقيــة وأي حقــوق إضافيــة قامــوا 
بشــرائها خــال فتــرة التــداول عــن طريــق االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة. كمــا يحــق لهــم عــدم اتخــاذ أي إجــراء بخصــوص الحقــوق 

التــي يملكونهــا. 

يحــق للمســتثمرين الجــدد خــال فتــرة االكتتــاب ممارســة الحقــوق التــي قامــوا بشــرائها خــال فتــرة التــداول عــن طريــق االكتتــاب 
فــي األســهم الجديــدة. كمــا يحــق لهــم عــدم اتخــاذ أي إجــراء بخصــوص الحقــوق التــي يملكونهــا.

وفــي حــال عــدم قيــام أي مــن المســاهمين المقيديــن أو المســتثمرين الجــدد بممارســة حقهــم فــي االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة 
خــال فتــرة االكتتــاب، فســيتم طــرح األســهم المرتبطــة بتلــك الحقــوق فــي فتــرة الطــرح المتبقــي. 

قيمة الحق 
اإلرشادية

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

وســتقوم "تــداول" باحتســاب ونشــر قيمــة الحــق اإلرشــادية خــال فتــرة التــداول علــى موقعهــا اإللكترونــي متأخــرة بخمــس دقائــق، 
وســيقوم أيضــا مــزودو خدمــات معلومــات الســوق بنشــر هــذه المعلومــة حتــى يتســنى للمســتثمرين االطــاع علــى قيمــة الحــق 

اإلرشــادية عنــد إدخــال األوامــر.

هــو الســعر الــذي يتــم تــداول الحــق بــه علمــا بأنــه يحــدد مــن خــال آليــة العــرض والطلــب، وبالتالــي فإنــه قــد يختلــف عــن قيمــة الحــق سعر  تداول الحق
اإلرشــادية .

سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم **\**\****هـ )الموافق **\**\****م(.تاريخ التخصيص

طريقة التخصيص 
ورد الفائض

ســيتم تخصيــص األســهم لــكل مســتثمر بنــاء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســها بشــكل صحيــح ومكتمــل. وســيتم جمــع كســور 
األســهم وإضافتهــا إلــى األســهم المتبقيــة ومــن ثــم طرحهــا علــى المؤسســات االســتثمارية خــال فتــرة الطــرح المتبقــي.

ســتحصل الشــركة علــى إجمالــي ســعر الطــرح المحصــل مــن بيــع األســهم المتبقيــة، فيمــا ســتوزع باقــي متحصــات الطــرح 
المتبقــي بــدون احتســاب أي رســوم أو اســتقطاعات )أي مــا يتجــاوز ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها الذيــن لــم يكتتبــوا كليــا أو جزئيــا 

فــي األســهم الجديــدة ولمســتحقي كســور األســهم )فضــا راجــع القســم )12( "شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب"(.
تداول األسهم 

الجديدة
بعــد االنتهــاء مــن جميــع اإلجــراءات الازمــة، ســوف يتــم اإلعــان عــن تاريــخ بــدء التــداول فــي األســهم الجديــدة علــى موقــع تــداول. 
علــى أن تكــون الفتــرة الزمنيــة بيــن نهايــة االكتتــاب فــي حقــوق األولويــة وإيــداع األســهم فــي محافــظ المســاهمين هــي 9 أيــام عمــل.

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

حقوق التصويت
إن جميــع أســهم الشــركة مــن فئــة واحــد، وال يعطــي أي ســهم لحاملــه حقــوق تفضيليــة. وســتكون األســهم الجديــدة مدفوعــة 
القيمــة بالكامــل ومســاوية تمامــا لألســهم القائمــة. ويعطــي كل ســهم لحاملــه الحــق فــي صــوت واحــد ويحــق لــكل مســاهم فــي 

الشــركة حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين )ســواء العاديــة أو غيــر العاديــة( والتصويــت فيــه.
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القيود المفروضة 
على األسهم

ال توجــد أي قيــود مفروضــة علــى تــداول اســهم الشــركة، بإســتثناء القيــود التنظيميــة المفروضــة علــى األســهم المدرجــة بشــكل 
عــام.

القيود المفروضة 
على األسهم 

الجديدة نتيجة زيادة 
رأس المال

ال توجــد قيــود مفروضــة علــى المســاهمين بشــكل عــام والمســاهمين المؤسســين بعــد عمليــة اإلكتتــاب الناتجــة عــن زيــادة رأس 
المال.

القيود المفروضة 
ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق.على تداول الحقوق

األسهم التي سبق 
للُمصدر إدراجها

تأسســت الشــركة كشــركة مســاهمه عامة ســعودية بموجب القرار الوزاري رقم )851( الصادر بتاريخ 17 \10\ 1411هـ )الموافق 01 
\05\ 1991م( بالترخيــص لتأسيســها، والقــرار الــوزاري رقــم )953( بتاريــخ 29 \11\ 1411هـــ )الموافــق 12 \6\ 1991م( بإعــان تأسيســها 
المبنــي علــى قــرارات الجمعيــة التأسيســية للشــركة المنعقــدة فــي 14 \11\ 1411هـــ )الموافــق 28 \05\ 1991م(،وتــم قيدهــا لــدى 
وزارة التجــارة بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010084155( الصــادر بمدينــة الريــاض وتاريـــخ 04\ 12 \1411هـــ )الموافــق 16 \06\ 
1991م( بــرأس مــال بلــغ ثمانيــة وســتون مليــون وســبعمائة وخمســون ألــف )68,750,000( ريــال سعودي،مقســم إلــى ســتمائة 
وســبعة وثمانــون ألــف وخمســمائة )687,500( ســهم عــادي بقيمــة إســمية قدرهــا مائــة )100( ريــال ســعودي لــكل ســهم. وتعتبــر 
ــة الســعودية  ــم إدراج أســهمها فــي الســوق المالي ــي ت ــل الشــركات الت ــة والتغليــف "فيبكــو" مــن أوائ شــركة تصنيــع مــواد التعبئ
وقــد بــدأ تــداول أســهم الشــركة فــي عــام 1998م. وبتاريــخ 21 \12\ 1418هـــ الموافــق 18 \04\ 1998م تمــت موافقــة الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة علــى تجزئــة أســهم الشــركة مــن ســتمائة وســبعة و ثمانــون ألــف و خمســمائة )687,500(  ســهم عــادي إلــى مليــون 
و ثاثمائــة وخمســة وســبعين ألــف )1,375,000( ســهم عــادي، بقيمــة إســمية قدرهــا خمســون )50( ريــال ســعودي لــكل ســهم 
. وعلــى إثــر صــدور قــرار هئيــة الســوق الماليــة رقــم)4-154-2006( بتاريــخ 27\02\1427هـــ) الموافــق 27 \03\ 2006م( والــذي قضــى 
بتجزئــة أســهم الشــركات المســاهمه علــى أربــع مراحــل والمبنــي علــى قــرار مجلــس الــوزراء القاضــي بــأن تكــون القيمــة األســمية 
ألســهم الشــركات المســاهمة عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، تمــت تجزئــة أســهم الشــركة مــن ســتمائة وســبعة 
ــف  )6,875,000( ســهم  ــة وخمســة وســبعون أل ــن وثمانمائ ــى ســتة مايي ــون ألــف وخمســمائة )687,500( ســهم عــادي إل وثمان
عــادي بقيمــة أســمية قدرهــا )10( ريــاالت ســعودية لــكل ســهم . وبتاريــخ 11\01\1431هـــ )الموافــق 28\ 12\ 2009م( وافقت الجمعية 
العامــة الغيــر عاديــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ثمانيــة وســتون مليــون وســبعمائة وخمســون 
ألــف )68,750,000( ريــال ســعودي إلــى مائــة وخمســة عشــر مليــون )115,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى أحــد عشــر مليــون 
وخمســمائة ألــف )11,500,000( ســهم عــادي وذلــك بإصــدار أربعــة ماييــن وســتمائة وخمســة وعشــرون ألــف ) 4,625,000( ســهم  
عــادي بقيمــة ســتة وأربعــون مليــون ومائتــان وخمســين ألــف )46,250,000( ريــال ســعودي بنســبه زيــادة بلغــت )%67.27( عــن 
طريــق منــح ســهم واحــد مجانــي مقابــل كل )1.4864( ســهم قائــم يملكــه المســاهمون المقيــدون بســجل المســاهمين بنهايــة 
تــداول يــوم إنعقــاد الجميعــة العامــة غيــر العاديــة، وتمــت الزيــادة فــي رأس المــال مــن خــال بنــد األحتياطــي النظامــي بمبلــغ عشــرة 
ماييــن وأربعمائــة وثاثــة وســتون ألــف ومئتــان وثاثــة عشــر )10,463,213( ريــال ســعودي و مــن بنــد األربــاح المبقــاه بمبلــغ ســبعة 
وعشــرون مليــون وأربعمائــة وواحــد وثاثــون ألــف ومئتــان واثنــان وســبعون )27,431,272( ريــال ســعودي ومــن صافــي اربــاح الفتــرة 
ــال ســعودي كمــا فــي 30\  ــة وخمســة وخمســون ألــف وخمســمائة وخمســة عشــر )8,355,515( ري بمبلــغ ثمــان ماييــن وثاثمائ
06\ 2009م. ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي مائــة وخمســة عشــر مليــون )115,000,000( ريــال ســعودي، مقســم إلــى أحــد عشــر 
مليونــًا وخمســمائة ألــف )11,500,000( ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة 

بالكامــل.

عوامل المخاطرة

ينطــوي االســتثمار فــي أســهم حقــوق األولويــة علــى مخاطــر معينــة، ويمكــن تصنيــف هــذه المخاطــر إلــى: )1( مخاطــر تتعلــق 
بأعمــال الشــركة، )2( مخاطــر تتعلــق بالســوق والقطــاع و)3( مخاطــر تتعلــق باألســهم الجديــدة، وقــد تمــت اســتعراض هــذه 
المخاطــر فــي القســم )2(  "عوامــل المخاطــرة" مــن هــذه النشــرة، والــذي يتوجــب دراســته بعنايــة قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري 

فــي الحقــوق أو األســهم الجديــدة.
شروط االكتتاب 

في أسهم حقوق 
األولوية

يجــب علــى األشــخاص المســتحقين الراغبيــن فــي االكتتــاب باألســهم الجديــدة اســتيفاء شــروط االكتتــاب ذات الصلــة. ولاطــاع 
علــى شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب يرجــى مراجعــة القســم )12( "شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب".

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

التاريخالجدول الزمني

انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المتضمنــة الموافقــة علــى 
زيــادة رأس المــال وتحديــد تاريــخ األحقية والمســاهمين المســتحقين 
علمــًا بــأن المســاهمين المســتحقين هــم المســاهمون المقيــدون 
تاريــخ  مــن  يوميــن  بعــد  إال  تقييدهــم  يتــم  وال  الشــركة  فــي ســجل 

االنعقــاد

**\**\****هـ )الموافق **\**\****م(

فترة التداول

تبــدأ فتــرة التــداول بعــد )3( ثاثــة أيــام عمــل مــن موافقــة الجمعيــة العامــه غيــر 
**\**\****هـــ   ** يــوم  فــي  المــال،  رأس  زيــادة  علــى  الموافقــة  المتضمنــة  العاديــه 
)الموافــق **\**\****م( وتســتمر حتــى نهايــة يــوم ** **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( 
ويجــوز خــال هــذه الفتــرة لجميــع حملــة حقــوق األوليــة - ســواء كانــوا مســتثمرين 

مقيديــن أو مســتثمرين جــدد - القيــام بتــداول حقــوق األولويــة.

فترة االكتتاب

تبــدأ فتــرة االكتتــاب بعــد )3( ثاثــة أيــام عمــل مــن موافقــة الجمعيــة العامــه غيــر 
**\**\****هـــ   ** يــوم  فــي  المــال،  رأس  زيــادة  علــى  الموافقــة  المتضمنــة  العاديــه 
)الموافــق **\**\****م( وتســتمر حتــى نهايــة يــوم ** **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( 
ويجــوز خــال هــذه الفتــرة لجميــع حملــة حقــوق األوليــة - ســواء كانــوا مســتثمرين 
مقيديــن أو مســتثمرين جــدد - ممارســة حقهــم باالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة.

تنتهــي فتــرة االكتتــاب وينتهــي اســتقبال طلبــات االكتتــاب بانتهــاء يــوم ** **\**\****هـــ تاريخ انتهاء فترة االكتتاب
)الموافــق **\**\****م(

تبــدأ الســاعة العاشــرة صباحــًا مــن يــوم ** **\**\****هـــ )الموافق **\**\****م( وتســتمر فترة الطرح المتبقي
إلــى الســاعة الخامســة مســاًء مــن يــوم ** **\**\****هـ )الموافــق **\**\****م(

يوم ** **\**\****هـ )الموافق **\**\****م(اإلشعار بالتخصيص النهائي

دفــع مبالــغ التعويــض )إن وجــدت( لألشــخاص المســتحقين الذيــن 
يوم ** **\**\****هـ )الموافق **\**\****م(لــم يشــاركوا فــي االكتتــاب كليــا أو جزئيــا ومســتحقي كســور األســهم

التاريخ المتوقع لبدء التداول في األسهم الجديدة

بعــد االنتهــاء مــن جميــع اإلجــراءات الازمــة، ســوف يتــم اإلعــان عــن تاريــخ بــدء 
التــداول فــي األســهم الجديــدة علــى موقــع تــداول.  علــى أن تكــون الفتــرة الزمنيــة بيــن 
نهايــة االكتتــاب فــي حقــوق األولويــة وإيــداع األســهم فــي محافــظ المســاهمين هــي 

9 أيــام عمــل.

  ) www.saudiexchange.com.sa( تنويه: جميع التواريخ  المذكورة  في الجدول الزمني  أعاه  تقريبية،  وسيتم  اإلعان  عن  التواريخ  الفعلية  على  موقع  تداول
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تواريخ اإلعالنات المهمة

تاريخ اإلعانالُمعلناإلعان

إعان الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية  الخاصة بزيادة 
يوم ** **\**\****هـ )الموافق **\**\****م(الشركةرأس المال

يوم ** **\**\****هـ )الموافق **\**\****م(الشركةإعان نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

إعان تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق 
يوم ** **\**\****هـ )الموافق **\**\****م(تداولاإلرشادية

إعان إضافة حقوق األولوية لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 
يوم ** **\**\****هـ )الموافق **\**\****م(إيداع)فيبكو( 

يوم ** **\**\****هـ )الموافق **\**\****م(الشركةإعان تحديد فترة تداول الحقوق و فترة االكتتاب

يوم ** **\**\****هـ )الموافق **\**\****م(تداولإعان عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

يوم ** **\**\****هـ )الموافق **\**\****م(الشركةإعان تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق و فترة االكتتاب

يوم ** **\**\****هـ )الموافق **\**\****م(الشركةإعان تذكيري عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية 

اإلعان عن:

نتائج االكتتاب	 

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

يوم ** **\**\****هـ )الموافق **\**\****م(الشركة

يوم ** **\**\****هـ )الموافق **\**\****م(الشركةإعان نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم ** **\**\****هـ )الموافق **\**\****م(إيداعإعان بإيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين

يوم ** **\**\****هـ )الموافق **\**\****م(الشركةإعان توزيع مبالغ التعويض )إن وجدت(

تنويــه: جميــع التواريــخ  المذكــورة  فــي الجــدول الزمنــي  أعــاه  تقريبيــة،  وســيتم  اإلعــان  عــن  التواريــخ  الفعليــة  علــى  موقــع  تــداول  الســعودية  ) www.saudiexchange.com.sa (  وذلــك  بالتنســيق  
مــع  شــركة  مركــز  إيــداع  األوراق  الماليــة  )إيــداع(  ل تحديــد  تاريــخ  إيــداع  األســهم.

كما تجدر اإلشارة بأنه في حال نشر إعان يتعلق بالطرح في جريدة محلية بعد نشر نشرة اإلصدار يجب أن يتضمن اإلعان ما يلي:

1(اسم الُمصدر ورقم سجله التجاري 

2( األوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها 

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

4(تاريخ نشر نشرة اإلصدار 

5(بيان بأن اإلعان هو للعلم فقط وال يشكل دعوًة أو طرحًا المتاك األوراق المالية شرائها أو االكتتاب فيها

6( اسم مدير االكتتاب ومتعهدي التغطية )إن وجد( والمستشار المالي والمستشار القانوني

7(إخــاء مســؤولية بالصيغــة اآلتيــة: "ال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة وشــركة تــداول الســعودية )تــداول الســعودية( أي مســؤولية عــن 
محتويــات هــذا اإلعــان، وال تعطيــان أّي تأكيــدات تتعلــق بدقتــه أو اكتمالــه، وتخليــان نفســيهما صراحــًة مــن أّي مســؤولية مهمــا كانــت 

عــن أّي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا اإلعــان أو عــن االعتمــاد علــى أّي جــزء منــه".



م

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 

يقتصــر االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة علــى األشــخاص المســتحقين ســواء كانــوا مــن المســاهمين المقيديــن أو مســتثمرين جــدد. وفــي حــال عــدم 
ممارســة حقــوق األولويــة الخاصــة باألشــخاص المســتحقين فــإن أيــة أســهم متبقيــة لــم يكتتــب بهــا مــن قبــل األشــخاص المســتحقين ســوف تطــرح 
علــى المؤسســات االســتثمارية مــن خــال طرحهــا فــي فتــرة الطــرح المتبقــي، ويتعيــن علــى األشــخاص المســتحقين الراغبيــن فــي االكتتــاب فــي األســهم 
الجديــدة تقديــم طلبــات االكتتــاب مــن خــال الوســائل والخدمــات التــي يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين، وذلــك بشــرط أن يكــون للشــخص المســتحق حســاب 

اســتثماري لــدى أحــد الوســطاء الــذي يقدمــون هــذه الخدمــات.

يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منّصــات التــداول التــي يتــم مــن خالهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــًة إلــى إمكانيــة 
االكتتــاب مــن خــال أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأميــن حفــظ األســهم. وتحتفــظ الشــركة بحقهــا فــي رفــض أي طلــب لاكتتــاب فــي 
ــاب أو ســحبه بعــد  ــل فــي طلــب االكتت ــاب. وال يجــوز التعدي ــات االكتت ــة عــدم اســتيفائه ألي مــن شــروط أو متطلب ــا، فــي حال ــا أو جزئي ــدة كلي األســهم الجدي

تســليمه ويمثــل طلــب االكتتــاب عنــد تقديمــه عقــدا ملزمــا بيــن الشــركة والمســاهم المســتحق.

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية 

ماهي حقوق األولوية؟

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة المطروحــة عنــد اعتمــاد زيــادة رأس المــال، وهــو حــق مكتســب لجميــع 
المســاهمين المالكيــن لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة  الخاصــة بزيــادة رأس المــال  والمقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى 
مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي ســهم واحــد، وذلــك 

بســعر الطــرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

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

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وموافقتهــا علــى زيــادة رأس المــال مــن خــال طــرح أســهم حقــوق أولويــة، وتــودع حقــوق األولويــة كأوراق ماليــة 
فــي المحافــظ الخاصــة بالمســاهمين فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، 
وســتظهر األســهم فــي محافظهــم تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة، ولــن يســمح بتــداول هــذه الحقــوق أو االكتتــاب فيهــا إال عنــد بدايــة فترتــي 

التــداول واالكتتــاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتــم اإلشــعار عــن طريــق اإلعــان فــي موقــع تــداول وكذلــك عــن طريــق خدمــة )تداوالتــي( المقدمــة مــن قبــل شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة ورســائل نصيــة 
قصيــرة ترســل عــن طريق شــركات الوســاطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمــد العــدد علــى نســبة مــا يملكــه كل مســاهم فــي رأس المــال بحســب ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

ما هو معامل األحقية؟

هــو المعامــل الــذي يمكــن للمســاهمين المقيديــن مــن معرفــة عــدد حقــوق األولويــة المســتحقة لهــم مقابــل األســهم التــي يمتلكونهــا بنهايــة ثانــي يــوم 
تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ويحســب هــذا المعامــل بقســمة عــدد األســهم الجديــدة علــى عــدد األســهم الحاليــة للشــركة. وعليــه فــإن 
معامــل األحقيــة هــو )1( حــق تقريبــا لــكل ســهم )1( واحــد مملــوك للمســاهم المقيــد فــي تاريــخ األحقيــة. ووفقــا لذلــك، إذا كان مســاهم مقيــد يملــك ألــف 

)1,000( ســهم فــي تاريــخ األحقيــة فســيخصص لــه )1000( حــق مقابــل مــا يملكــه مــن أســهم.

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

نعــم، حيــث ســيتم إضافــة الحــق المكتســب إلــى محافــظ المســتثمرين تحــت اســم الســهم األصلــي، وبإضافــة كلمــة حقــوق أولويــة، إضافــة إلــى رمــز جديــد 
لهــذه الحقــوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

ســعر االفتتــاح للحــق ســيكون الفــرق بيــن ســعر إغــاق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق إلدراج الحــق وســعر الطــرح )قيمــة الحــق اإلرشــادية(. فعلــى ســبيل 
المثــال، إذا كان ســعر إغــاق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق خمســة عشــر )15( ريــال ســعودي، وســعر الطــرح عشــرة )10( ريــاالت ســعودية، فــإن الســعر 

االفتتاحــي للحــق ســيكون خمســة )5( ريــاالت ســعودية.

من هو المساهم المقيد؟

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

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

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

هــل مــن الممكــن أن يفقــد المســاهم أحقيتــه فــي االكتتــاب حتــى لــو كان لــه حــق حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى 
زيــادة رأس المــال عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة؟

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

كيف تتم عملية االكتتاب؟

يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منّصــات التــداول التــي يتــم مــن خالهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــًة إلــى إمكانيــة 
االكتتــاب مــن خــال أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأميــن حفــظ األســهم.

هل يمكن األكتتاب أكثر من مرة ومن خالل أكثر من وسيط؟ 

نعــم، يمكــن ولكــن يجــب مراعــاة أن ال تزيــد كميــة األســهم المكتتــب بهــا عــن عــدد الحقــوق المملوكــة عنــد انتهــاء فتــرة تــداول الحقــوق، حيــث أن أي زيــادة فــي 
كميــة األســهم المكتتــب بهــا عــن عــدد الحقــوق المملوكــة عنــد انتهــاء فتــرة تــداول الحقــوق ســينتج عنــه إلغــاء طلــب األكتتــاب.

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

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

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

ســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي نفــس المحفظــة المــودع بهــا أســهم الشــركة المرتبطــة بالحقــوق. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان مســاهم يملــك ألــف 
)1,000( ســهم فــي الشــركة علــى النحــو التالــي: ثمانمائــة )800( ســهم فــي محفظــة )أ( و مائتــا )200( ســهم فــي محفظــة )ب(، فــإن مجمــوع الحقــوق التــي 
ســتودع ألــف)1000(  حــق علــى اعتبــار أن لــكل ســهم )1( حــق تقريبــا. عليــه فســيتم إيــداع ثمانمائــة )800( حــق فــي محفظــة )أ(  و مائتــا )200( حــق فــي محفظــة 

)ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعــم، يحــق لَحَملــة شــهادات األســهم االكتتــاب، لكنهــم لــن يســتطيعوا التــداول إال بعــد إيــداع الشــهادات فــي محافــظ إلكترونيــة عــن طريــق الجهــات 
المســتلمة أو شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )"مركــز اإليــداع"(، وإحضــار الوثائــق الازمــة.

هل يحق لمن اشترى حقوقًا إضافيًة تداولها مرة أخرى؟

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

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

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

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

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

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

ال، ال يمكــن ذلــك. بعــد انقضــاء فتــرة التــداول يتبقــى لمالــك الحــق فقــط ممارســة الحــق فــي االكتتــاب بأســهم حقــوق األولويــة أو عــدم ممارســة ذلــك. وفــي 
حــال عــدم ممارســة الحــق يمكــن أن يخضــع المســتثمر للخســارة أو االنخفــاض فــي قيمــة محفظتــه االســتثمارية. 

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

فــي حــال عــدم االكتتــاب بكامــل األســهم الجديــدة خــال فتــرة االكتتــاب، تطــرح األســهم الجديــدة المتبقيــة الكتتــاب ينظمــه مديــر االكتتــاب، ويتــم احتســاب 
قيمــة التعويــض )إن وجــد( لمالــك الحقــوق بعــد خصــم ســعر االكتتــاب. علمــا أن المســتثمر قــد ال يحصــل علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فتــرة الطــرح 

المتبقــي بســعر الطــرح. 

مــن لــه األحقيــة فــي حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق 
أولويــة؟

يحــق للمســاهم المقيــد فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بعــد نهايــة يــوم تــداول يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة حضــور الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة.

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

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

لــو قــام مســتثمر بشــراء األوراق الماليــة فــي يــوم انعقــاد الجمعيــة فهــل يحــق لــه الحصــول علــى حقــوق األولويــة المترتبــة علــى زيــادة رأس 
مــال المصدر؟

نعــم، حيــث انــه ســيتم قيــد المســتثمر فــي ســجل مســاهمي الشــركة بعــد يومــي عمــل مــن تاريــخ شــراء األســهم )أي بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم 
انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة(، مــع العلــم بــأن حقــوق األولويــة ســتمنح لجميــع حملــة األســهم المقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة بنهايــة 
تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ولكــن لــن يحــق لــه الحضــور أو التصويــت فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة 

بزيــادة رأس المــال.

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

ســيتم توزيــع نصيــب المســتثمر علــى المحافــظ التــي يملكهــا المســتثمر، بحســب نســبة الملكيــة الموجــودة فــي كل محفظــة، وفــي حــال وجــود كســور ســيتم 
تجميــع تلــك الكســور، واذا أكملــت رقمــا صحيحــا أو اكثــر يتــم إضافــة الرقــم الصحيــح إلــى المحفظــة التــي يملــك فيهــا المســتثمر أكبــر كميــة مــن الحقــوق.



س

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبــدأ تــداول واكتتــاب الحقــوق فــي الوقــت ذاتــه بعــد )3( ثاثــة أيــام عمــل مــن موافقــة الجمعيــة العامــه غيــر العاديــه المتضمنــة الموافقــة علــى زيــادة رأس 
المــال حتــى انتهــاء التــداول فــي اليــوم الســادس، بينمــا يســتمر االكتتــاب حتــى اليــوم التاســع وذلــك حســب مــا هــو مذكــور فــي هــذه النشــرة وإعانــات الشــركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟ 

ال، ال يمكن ذلك.

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

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

مساعدة إضافية: 

فــي حــال وجــود أي استفســارات، الرجــاء التواصــل مــع الشــركة علــى البريــد اإللكترونــي: fir@fipco.com.sa وألســباب قانونيــة، ســوف يكــون بمقــدور الشــركة 
فقــط تقديــم المعلومــات الــواردة فــي هــذا النشــرة ولــن يكــون بمقدورهــا تقديــم المشــورة بشــأن األســس الموضوعيــة إلصــدار الحقــوق أو حتــى تقديــم 

المشــورة الماليــة أو الضريبيــة أو القانونيــة أو االســتثمارية.

 ولمزيــد مــن المعلومــات عــن شــروط وأحــكام االكتتــاب، فضــا راجــع القســم )12( "شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب" وبقيــة المعلومــات الــواردة فــي 
هــذه النشــرة.
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ملخص المعلومات االساسية

يقــدم هــذا الملخــص نبــذة موجــزة عــن المعلومــات األساســية الــواردة فــي هــذه النشــرة. ونظــرًا ألنــه ملخــص، فإنــه ال يشــتمل علــى كل المعلومــات التــي 
قــد تهــم المســاهمين وغيرهــم مــن عامــة المســتثمرين مــن المؤسســات واألفــراد. ويتعيــن علــى مســتلمي هــذه النشــرة قراءتهــا بالكامــل قبــل اتخــاذ قــرار 

اســتثماري يتعلــق بالحقــوق أو األســهم الجديــدة.

وصف للُمصدر 

تأسســت الشــركة كشــركة مســاهمه عامــة ســعودية بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 851 الصــادر بتاريــخ 17 \10\ 1411هـــ الموافــق01\05\1991م بالترخيــص 
لتأسيســها، والقــرار الــوزاري رقــم 953 بتاريــخ 29 \11\ 1411هـــ )الموافــق 12\ 6\ 1991م( بإعــان تأسيســها المبنــي علــى قــرارات الجمعيــة التأسيســية للشــركة 
المنعقــدة فــي 14\11\ 1411هـــ )الموافــق 28\ 05\ 1991م(  ،وتــم  قيدهــا لــدى وزارة التجــارة بموجــب الســجل التجاري رقم )1010084155( الصادر بمدينة الرياض 
و تاريـــخ 04 \12\1411هـــ )الموافــق 16\ 06\ 1991م( بــرأس مــال بلــغ ثمانيــة وســتون مليونــًا وســبعمائة وخمســون ألــف )68,750,000( ريــال سعودي،مقســمًا 

إلــى ســتمائة وســبعة وثمانــون ألفــًا وخمســمائة )687,500 ( ســهم بقيمــة أســمية قدرهــا مائــة )100(ريــال ســعودي لــكل ســهم.

 و تعتبــر فيبكــو مــن أوائــل الشــركات التــي تــم إدراج أســهمها فــي الســوق الماليــة الســعودية وقــد بــدأ تــداول أســهم الشــركة بتاريــخ 13 \02\ 1419هـــ ) 
الموافــق 08 \06\ 1998م(تــم إدراج أســهم الشــركة فــي الســوق الماليــة الســعودية )الســوق الرئيســية(.  

يقع مقر الشركة في المدينة الصناعية الثانية – الرياض المملكة العربية السعودية، صندوق بريد: 8762، الرمز البريدي: 11492

يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي مائــة وخمســة عشــر مليــون )115,000,000( ريــال ســعودي مقســم الــى أحــد عشــر مليونــًا وخمســمائة ألــف )11,500,000( 
ســهم عــادي بقيمــة أســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة بالكامــل.

 ليس لدى الشركة  أي من كبار مساهمين .

ملخص أنشطة المصدر

تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم)1010084155( الصــادر بتاريــخ 04\ 12\ 1411هـــ )الموافــق 16\ 06\ 1991م(. وتتمثــل أنشــطة الشــركة 
كمــا فــي ســجلها التجــاري فــي نســج المنســوجات مــن الخيــوط الصناعيــة كالنايلــون، قــص وتفصيــل أغطيــة األالت والبضائــع، صناعــة الباســتيك )اللدائــن( 

فــي أشــكالها األوليــة، صناعــة الخيــوط الصناعيــة يشــمل )النايلــون والبوليســتر... الــخ(، صناعــة الحاويــات مــن اللدائــن، صناعــة األكيــاس مــن اللدائــن

وتتلخص األغراض الرئيسة للشركة وفقا لنظامها األساسي في:

1.الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.
2.الكهرباء والغاز والماء وفروعه. التشيد والبناء.

3.المناجم والبترول وفروعها.
4.النقل والتخزين والتبريد.

5.التشيد والبناء.
6.المقاوالت.

7.التشغيل والصيانة.
8.التجارة.

9.تقنية المعلومات.
10.خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى.

11.األمن والسامة.
12.الخدمات إجتماعية وجماعية وشخصية.

13.الزراعة والصيد.

هيكل رأس مال المصدر

تأسســت الشــركة كشــركة مســاهمه عامــة ســعودية بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )851( الصــادر بتاريــخ 17 \10\ 1411هـــ )الموافــق 01\ 05\ 1991م( بالترخيــص 
لتأسيســها، والقــرار الــوزاري رقــم )953( بتاريــخ 29 \11 \1411هـــ )الموافــق 12 \6\ 1991م( بإعــان تأسيســها المبنــي علــى قــرارات الجمعيــة التأسيســية 
للشــركة المنعقــدة فــي 14\ 11\ 1411هـــ )الموافــق 28 \05\ 1991م(،وتــم قيدهــا لــدى وزارة التجــارة بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010084155( الصــادر 
بمدينــة الريــاض وتاريـــخ 04 \12\ 1411هـــ )الموافــق 16\ 06\ 1991م( بــرأس مــال بلــغ ثمانيــة وســتون مليــون وســبعمائة وخمســون ألــف )68,750,000( ريــال 
سعودي،مقســم إلــى ســتمائة وســبعة وثمانــون ألــف وخمســمائة )687,500( ســهم عــادي بقيمــة إســمية قدرهــا مائــة )100( ريــال ســعودي لــكل ســهم. 
وتعتبــر شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف "فيبكــو" مــن أوائــل الشــركات التــي تــم إدراج أســهمها فــي الســوق الماليــة الســعودية وقــد بــدأ تــداول أســهم 
ــة أســهم الشــركة مــن  ــة علــى تجزئ ــر العادي الشــركة فــي عــام 1998م. وبتاريــخ 21\ 12\ 1418هـــ الموافــق 18\ 04\ 1998م تمــت موافقــة الجمعيــة العامــة غي
ســتمائة وســبعة و ثمانــون ألــف و خمســمائة )687,500(  ســهم عــادي إلــى مليــون و ثاثمائــة وخمســة وســبعين ألــف )1,375,000( ســهم عــادي، بقيمــة 
إســمية قدرهــا خمســون )50( ريــال ســعودي لــكل ســهم . وعلــى إثــر صــدور قــرار هئيــة الســوق الماليــة رقــم )4-154-2006( بتاريــخ 27 \02\ 1427هـــ) الموافــق 
27\ 03\ 2006م( والــذي قضــى بتجزئــة أســهم الشــركات المســاهمه علــى أربــع مراحــل والمبنــي علــى قــرار مجلــس الــوزراء القاضــي بــأن تكــون القيمــة 
األســمية ألســهم الشــركات المســاهمة عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، تمــت تجزئــة أســهم الشــركة مــن ســتمائة وســبعة وثمانــون ألــف 
وخمســمائة )687,500( ســهم عــادي إلــى ســتة ماييــن وثمانمائــة وخمســة وســبعون ألــف  )6,875,000( ســهم عــادي بقيمــة أســمية قدرهــا )10( ريــاالت 
ســعودية لــكل ســهم . وبتاريــخ 11\01\1431هـــ )الموافــق 28\12\2009م( وافقــت الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة علــى زيــادة رأس 
مــال الشــركة مــن ثمانيــة وســتون مليــون وســبعمائة وخمســون ألــف )68,750,000( ريــال ســعودي إلــى مائــة وخمســة عشــر مليــون )115,000,000( ريــال 
ســعودي مقســم إلــى أحــد عشــر مليــون وخمســمائة ألــف )11,500,000( ســهم عــادي وذلــك بإصــدار أربعــة ماييــن وســتمائة وخمســة وعشــرون ألــف ) 
4,625,000( ســهم  عــادي بقيمــة ســتة وأربعــون مليــون ومائتــان وخمســين ألــف )46,250,000( ريــال ســعودي بنســبه زيــادة بلغــت )%67.27( عــن طريــق 
منــح ســهم واحــد مجانــي مقابــل كل )1.4864( ســهم قائــم يملكــه المســاهمون المقيــدون بســجل المســاهمين بنهايــة تــداول يــوم إنعقــاد الجميعــة 
العامــة غيــر العاديــة، وتمــت الزيــادة فــي رأس المــال مــن خــال بنــد األحتياطــي النظامــي بمبلــغ عشــرة ماييــن وأربعمائــة وثاثــة وســتون ألــف ومئتــان وثاثــة 
عشــر )10,463,213( ريــال ســعودي و مــن بنــد األربــاح المبقــاه بمبلــغ ســبعة وعشــرون مليــون وأربعمائــة وواحــد وثاثــون ألــف ومئتــان واثنــان وســبعون 
)27,431,272( ريــال ســعودي ومــن صافــي اربــاح الفتــرة بمبلــغ ثمــان ماييــن وثاثمائــة وخمســة وخمســون ألــف وخمســمائة وخمســة عشــر )8,355,515( 
ريــال ســعودي كمــا فــي 30\06\2009م. ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي مائــة وخمســة عشــر مليــون )115,000,000( ريــال ســعودي، مقســم إلــى أحــد عشــر 

مليونــًا وخمســمائة ألــف )11,500,000( ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة بالكامــل.
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 رؤية المصدر 

أن تكــون العــب رئيســي فــي مجــال الصناعــات التحويليــة وتحقيــق الكفــاءة التنافســية والنمــو المســتدام والريــادة فــي الســوق اإلقليمــي والتواجــد فــي 
األســواق العالميــة.

رسالة المصدر 

توســيع نطــاق حضورهــا المحلــي والعالمــي مــن خــال كفــاءة االنتــاج والتســويق الفعــال، بأفضــل الممارســات االحترافيــة، وتحقيــق النتائــج المتوخــاة 
المصالــح. ألصحــاب 

استراتيجية المصدر العامة 

تعزيز ا لمركز الحالي من خال:	 

تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي من منتجات الشركة بزيادة المبيعات واستهداف أسواق وقطاعات جديدة.	 

العمل على تخفيض معدالت التسرب الوظيفي من حيث تحسين بيئة العمل والحفاظ على الكوادر المؤهلة. 	 

كفاءة اإلنتاج وتطوير العملية االنتاجية.	 

االستثمار األمثل في قطاعات النمو من خال:	 

مشاركة الخبرات مع الشركة التابعة )شركة فبك للصناعة( والنهوض بها للريادة في السوق اإلقليمي والعالمي.	 

تنويع مصادر الدخل من خال إدارة النقد والدخول في استثمارات جديدة ذات نمو.	 

نواحي القوة والميزات التنافسية للمصدر

أحد أوائل الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية 	 

 ريادة السوق المحلي بمسيرة ناجحة تتجاوز 30 عامًا.	 

 أحد اعضاء " برنامج المشغل اإلقتصادي المعتمد "و أحد أعضاء برنامج "صنع في السعودية"	 

 شركة داعمة لرؤية المملكة 2030.	 

 اسم تجاري عريق وقوي في السوق المحلي واإلقليمي والدولي.	 

 موارد بشرية هائلة وكوادر فنية و إدارية ذو خبرة عالية يزيد عددها عن 1000 موظف من 15 جنسية مختلفة.	 

 معدالت سعودة عالية وكوادر وطنية فنية وإدارية مؤهلة من كا الجنسين.	 

 قاعــدة عمــاء عريضــة ومتنوعــة حيــث تقــوم الشــركة ببيــع وتســويق المنتجــات فــي 5 قــارات، وتصــدر المنتجــات  إلــى أكثــر مــن 	 
30 دولــة.

 أحد أكبر الشركات العاملة في مجال تصنيع مواد التعبئة والتغليف في الشرق األوسط.	 

 طاقة إنتاجية هائلة تقدر بحوالي 2500 طن شهريًا من مختلف المنتجات.	 

 صادرات تمثل ثلث حجم المبيعات تقريبًا.	 

 تنوع المنتجات والحلول المتعلقة بالتعبئة والتغليف، حيث تقوم الشركة بتصنيع ما يزيد عن 20 منتج مختلف.	 

 حساب استراتيجي لدى هيئة تنمية الصادرات السعودية.	 

 نســبة عاليــة فــي مؤشــر قيــاس نســبة المحتــوى المحلــي فــي المنتجــات وفقــًا ألليــة القيــاس المتبعــة فــي هيئــة المحتــوى المحلــي 	 
والمشــتريات الحكومية.

 مصانــع عماقــة مقامــة علــى مســاحة 75000 متــر )يعــادل تقريبــًا مســاحة 10 ماعــب كــرة قــدم وفــق القياســات االحترافيــة( تضــم 	 
أحــدث تقنيــات الصناعــة والمكائــن فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بمدينــة الرياض.

 سمعة قوية في االلتزام بأعلى معدالت الجودة المعتمدة من كبرى الهيئات الدولية المختصصة.	 

 حصلــت الشــركة علــى كافــة الشــهادات المعتمــدة المتعلقــة بنظــام )إدارة الجــودة( 9001:2015 & 22000:2005 )نظــام إدارة 	 
ســامة الغــذاء(.

 الشــركة مســؤولة تمامــًا عــن جــودة منتجاتهــا أمــام العمــاء بجميــع مراحــل تصنيعهــا، ولزيــادة الموثوقيــة فــإن جميــع منتجــات 	 
ــة مثــل معمــل  ــة ذات ســمعة عالي ــًا مــن خــال معامــل دولي ــًا وتقني ــم اختبارهــا فــي معامــل مختصــة ومدعومــة فني الشــركة يت

LABORDATA  بألمانيــا وغيــره.
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النظرة العامة الى السوق 

يمكــن تعريــف االنتــاج الصناعــي بأنــه عمليــة تحويــل المــواد الخــام )مدخــات( الــى مــواد اســتهاكية فــي صورتهــا النهائيــة فــي شــكل )مخرجــات( بغــرض 
ــد مــادي للمنشــأة. تحقيــق عائ

 ويمثل هذا المفهوم ثاثة أنواع للصناعة، وهي: الصناعات التحويلية، والصناعات االستخراجية، وإمدادات الكهرباء والغاز.

 الصناعات التحويلية وهي صناعات ينطوي نشاطها على تحويل المواد األولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة.

الصناعــات االســتخراجية وهــي المــواد الخــام التــي تســتخرج مــن األرض، وتعتمــد هــذه الصناعــات علــى المــوارد الطبيعيــة التــي ال يمكــن أن تجــدد أو تعــوض، 
مثــل النفــط والمعــادن.

إمدادات الكهرباء والغاز والماء وتشمل توصيل الكهرباء والغاز باإلضافة إلى إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.

ويتــم قيــاس االنتــاج الصناعــي بالرقــم القياســي لإلنتــاج الصناعــي هــو مؤشــر اقتصــادي يعكــس التغيــرات النســبية فــي حجــم كميــات اإلنتــاج الصناعــي 
اعتمــادًا علــى بيانــات مســح االنتــاج الصناعــي، الــذي يتــم عملــه علــى عينــة مــن المنشــآت الصناعيــة تعمــل فــي األنشــطة الصناعيــة المســتهدفة والمتمثلــة 
ــاء والغــاز، ويتــم تصنيــف بيانــات هــذا المؤشــر التــى يتــم  فــي نشــاط التعديــن واســتغال المحاجــر، ونشــاط الصناعــة التحويليــة، ونشــاط امــدادات الكهرب

.)ISIC4( نشــرها علــى اســاس شــهري وفقــًا للتصنيــف الصناعــي الدولــي لألنشــطة االقتصاديــة

ارتفــع مؤشــر الرقــم القياســي لكميــات اإلنتــاج الصناعــي بنســبة %26.7 فــي شــهر أبريــل عــام 2022م مقارنــة بنفــس الشــهر مــن عــام 2021م. حيــث اســتمر فــي 
تحقيــق اتجاهــات نمــو إيجابيــة نتيجــة الرتفــاع اإلنتــاج فــي أنشــطة التعديــن واســتغال المحاجــر, و أنشــطة الصناعــة التحويليــة.

مؤشرات واضحة على تعافي االنتاج الصناعي 

بلــغ معــدل النمــو الســنوي فــي الرقــم القياســي لانتــاج الصناعــي فــي أبريــل مــن 2022م مــا نســبته %26.7. وهــو اعلــى معــدل نمــو ســنوي خــال الســنوات 
الثــاث االخيــرة تقريبــا. وعنــد النظــر الــى األجــل الطويــل، يمكــن ماحظــة أن نمــو الرقــم القياســي لانتــاج الصناعــي قــد أصبــح إيجابيــا منــذ مايــو 2021م ، 
واســتمر فــي االتجــاه التصاعــدي خــال االشــهر التاليــة متســارعًا فــي نهايــة عــام 2021م وحتــى اآلن، وذلــك بعــد سلســلة مــن األشــهر التــي شــهدت معــدالت 

نمــو ســلبية فــي عامــي 2019م و 2020م متأثــرة جزئيــًا بآثــار الوبــاء العالمــي.

المصدر:الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي ابريل 2022م، الهيئة العامة لإلحصاء، تقارير رسمية.
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ملخص المعلومات المالية

إن ملخــص المعلومــات الماليــة الــوارد أدنــاه مبنــي علــى القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م و 2020م 
و2021م والقوائــم الماليــة األوليــة المفحوصــة  للفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022 م  واإليضاحــات المرفقــة بهــا.

قائمة المركز المالي

31 مارس 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019م)ريال سعودي(

149,112,554 147,903,358 149,106,849 137,875,204 مجموع األصول المتداولة 

159,291,674 155,541,489 160,553,827 154,316,606 مجموع األصول غير المتداولة

308,404,228 303,444,847 309,660,676 292,191,810 مجموع األصول  

92,171,146 87,279,780 98,156,446 85,200,391 مجموع اإللتزامات المتداولة

95,778,625 96,077,072 82,800,525 54,423,634 مجموع اإللتزامات غير المتداولة

187,949,771 183,356,852 180,956,971 139,624,025 مجموع اإللتزامات

120,454,457 120,087,995 128,703,705 152,567,785 حقوق المساهمين 

308,404,228 303,444,847 309,660,676 292,191,810 مجموع حقوق المساهمين و اإللتزامات

ــة فــي  ــرة المنتهي ــة المفحوصــة للفت ــة األولي ــم المالي ــة فــى 31 ديســمبر 2019,  31 ديســمبر 2020م 31, و ديســمبر 2021م والقوائ ــة المنتهي ــة المراجعــة للشــركة للســنة المالي ــم المالي المصــدر: القوائ
31مــارس2022 م.

قائمة الدخل

31 ديسمبر 31 ديسمبر 2019مقائمة الدخل )ريال سعودي(
31 مارس 2022م31 مارس 2021م31 ديسمبر 2021م2020م

62,879,065 48,535,667 164,139,844181,512,822222,590,032اإليـــــرادات

)54,253,965()40,328,272()193,605,049()152,205,203()143,502,931(تكلفة اإليـــرادات

8,625,100 8,207,395 20,636,91329,307,61928,984,983مجمل الدخل 

707,234 )675,091()4,999,564(3,829,567)18,367,698(الدخل\ )الخسارة( من العمليات

1,356,462 )537,717()5,066,511(347,756)22,436,453(صافي الدخل\ )الخسارة( قبل الزكاة

366,462 )1,527,717()9,063,067()2,976,031()26,026,206(صــافى ربح \ خسارة السنة

366,462 )1,527,717()8,615,710()3,539,080()25,071,270(إجمــالى الدخل) الخسارة( الشامل للسنة

ــة فــي  ــرة المنتهي ــة المفحوصــة للفت ــة األولي ــم المالي ــة فــى 31 ديســمبر 2019,  31 ديســمبر 2020م 31, و ديســمبر 2021م والقوائ ــة المنتهي ــة المراجعــة للشــركة للســنة المالي ــم المالي المصــدر: القوائ
31مــارس2022 م.

قائمة التدفقات النقدية

31 ديسمبر 31 ديسمبر 2019مالتدفقات النقدية )ريال سعودي(
31 مارس 2022م31 مارس 2021م31 ديسمبر 2021م2020م

صافي النقد المتوفر من األنشطة 
)11,741,321.00()4,402,724.00()14,723,501(18,569,897 )23,383,888(التشغيلية 

صافي النقد المستخدم في األنشطة 
)3,537,245.00(14,803,253.00 29,626,210 )31,800,610()5,509,832(االستثمارية 

صافي النقد  المتوفر من األنشطة 
7,283,386.00 )5,416,074.00()11,405,162(15,649,906 10,499,992 التمويلية

ــة فــي  ــرة المنتهي ــة المفحوصــة للفت ــة األولي ــم المالي ــة فــى 31 ديســمبر 2019,  31 ديســمبر 2020م 31, و ديســمبر 2021م والقوائ ــة المنتهي ــة المراجعــة للشــركة للســنة المالي ــم المالي المصــدر: القوائ
31مــارس2022 م.



ر

مؤشرات االداء الرئيسية

31 مارس 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مالمؤشرات المالية

%29.55%22.63%10.58-معدل النمو في اإليرادات

%123.99 )%204.54(%88.57-معدل النمو في صافي الدخل

%13.72%13.02%16.15%12.57هامش مجمل الربح

%0.58)%4.07()%1.64()%15.86(هامش صافي الربح

1.621.521.691.62نسبة التداول )مره(

%164.09%165.49%171.12%209.27اجمالي الموجودات\اجمالي المطلوبات

-%73.35%58.62%56.18اإليرادات\إجمالي الموجودات

-)%2.99()%0.96()%8.91(العائد على إجمالي الموجودات
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مخاطر تتعلق باالوراق المالية المطروحة	 
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1. التعريفات والمصطلحات
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التعريفات والمصطلحات  1

التعريفالمصطلح

"الشركة" أو "فيبكو" أو 
"المصدر"

شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )"فيبكــو" أو "الشــركة"( شــركة مســاهمة عامــة ســعودية تأسســت الشــركة بموجــب 
القــرار الــوزاري رقــم 851 الصــادر بتاريــخ 17 \10\ 1411هـــ الموافــق 01\05\1991م بالترخيــص لتأسيســها، والقــرار الــوزاري رقــم 953 
بتاريــخ 29 \11\1411هـــ الموافــق 12\6\1991م بإعــان تأسيســها المبنــي علــى قــرارات الجمعيــة التأسيســية للشــركة المنعقــدة 
فــي 14\11\1411هـــ الموافــق 28\05\1991م ، تــم  قيدهــا لــدى وزارة التجــارة بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010084155( الصــادر 

بمدينــة الريــاض و تاريـــخ 04\12\1411هـ )الموافــق 16\06\1991م(

شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف و الشركات التابعة لها )يشار إليهم مجتمعين بإسم "المجموعة"(.المجموعة
مستشارو الشركة الموضحة أسماؤهم على الصفحة )ه(.المستشارون

إدارة الشركة.اإلدارة
المجلس أو مجلس 

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

ال تملك الشركة أي من المساهمون الكبار )الذين يملكون %5 أو أكثر من أسهم الشركة(كبار المساهمين

األطراف ذوي العاقة

يقصد بهم:

تابعي الشركة.  .1

المساهمين الكبار في الشركة.  .2

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للشركة.  .3

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الشركة.  .4

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

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

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

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

أي شــخص طبيعــي يكــون مكلفــًا )وحــده أو مــع آخريــن( مــن قبــل الجهــاز اإلداري للشــركة أو مــن قبــل عضــو فــي الجهــاز اإلداري كبار التنفيذيين
للشــركة بمهــام إشــراف و إدارة، و تكــون مرجعيتــه إلــى أي مــن اآلتــي بيانهــم: )1( الجهــاز اإلداري مباشــرة و )2( عضــو فــي الجهــاز 

اإلداري و )3( الرئيــس التنفيــذي. 

ــن بتخــذون القــرارات االســتراتيجية للشــركة، و يعــد مجلــس إدارة الشــركة المســاهمة الجهــاز اإلداري الجهاز اإلداري  مجموعــة األفــراد الذي
لهــا.

النظام األساسي للشركة.النظام األساسي
الهيئة السعودية 

للمدن الصناعية و 
مناطق التقنية )"مدن"(

الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة و مناطــق التقنيــة )"مــدن"( و هــي هيئــة حكوميــة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة المســتقلة، 
تــم إنشــاؤها بنــاًء علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )235( و تاريــخ 27\08\1422هـــ و هــي ترتبــط مباشــرة بمعالــي وزيــر الصناعــة.

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

نظام الشركات
نظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادر بموجب المرســوم الملكي رقم )م\3( وتاريــخ 28\01\1437هـ )الموافق 
10\11\2015م( والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي تاريــخ 25\07\1437هـــ )الموافــق02\05\2016م( والمعــدل بتاريــخ 01\07\1441هـــ 

)الموافــق 25\02\2020م(. 
تداول السعودية )تداول(. سوق األسهم
المساهمون 
المساهمون المؤسسون للشركة.المؤسسون

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة
الجمعية العامة 

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الذي يعقد وفق النظام األساسي للشركة.العادية

الجمعية العامة غير 
اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الذي يعقد وفق النظام األساسي للشركة.العادية

مجلس التعاون 
مجلس التعاون لدول الخليج العربي.الخليجي

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية.الناتج المحلي
حكومة المملكة العربية السعودية.  الحكومة

الئحة حوكمة الشركات  

الئحــة حوكمــة الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم 
)8-16-2017(  وتاريــخ 16\05\1438هـــ )الموافــق 13\02\2017م( بنــاء علــى نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م\ 
3 وتاريــخ 28\1\1437هـــ ، والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )1-94-2022( وتاريــخ 24\01\1444هـــ )الموافــق 

22\08\2022م(.
المملكة العربية السعودية.المملكة أو السعودية
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الحقوق أو حقوق 
األولوية

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تمنــح حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة عنــد الموافقــة علــى الزيــادة فــي رأس 
ــاب فــي ســهم واحــد مــن  ــة االكتت ــه أحقي ــن، ويعطــي كل حــق لحامل ــع المســاهمين المقيدي المــال. وهــو حــق مكتســب لجمي
إيــداع الحقــوق بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس  األســهم الجديــدة بســعر الطــرح. ويتــم 
مــال. وســتظهر هــذه الحقــوق فــي حســابات المســاهمين المقيديــن تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة. وســيتم إبــاغ 

المســاهمين المقيديــن بإيــداع الحقــوق فــي محافظهــم.
نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م\30 بتاريخ 02\06\1424هـ )الموافق 01\08\2003م(.نظام السوق المالية

قواعد طرح األوراق 
المالية وااللتزامات 

المستمرة

رقــم  القــرار  بموجــب  الماليــة  الســوق  هيئــة  مجلــس  عــن  الصــادرة  المســتمرة  وااللتزامــات  الماليــة  األوراق  طــرح   قواعــد 
3-123-2017 وتاريــخ 9\4\1439هـــ )الموافــق 27\12\2017م( بنــاًء علــى نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
م\30 وتاريــخ 2\6\1424هـــ والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 1-94-2022 وتاريــخ 24\1\1444هـــ )الموافــق 

22\8\2022م(.

قواعد اإلدراج
قواعــد اإلدراج الصــادرة عــن الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( والموافــق عليهــا بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 
12\9\1443هـــ  بتاريــخ  رقــم 2022-52-1  قــراره  27\12\2017م( والمعدلــة بموجــب  )الموافــق  09\04\1439هـــ  بتاريــخ   2017-123-3

13\4\2022م. الموافــق 
مجموعة النفيعي لإلستثمار.مدير االكتتاب

صافي متحصات 
متحصات الطرح بعد حسم مصاريف الطرح.الطرح

10 رياالت سعودية لكل سهم.سعر الطرح\االكتتاب
أسهم مطروحة 

11,500,000 سهم عادي. لاكتتاب

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

الفتــرة التــي تبــدأ بعــد )3( ثاثــة أيــام عمــل مــن موافقــة الجمعيــة العامــه غيــر العاديــه المتضمنــة الموافقــة علــى زيــادة رأس فترة الطرح 
المــال، مــن يــوم ** **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( إلــى يــوم ** **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م(.

طــرح أيــة أســهم متبقيــة غيــر مكتتــب فيهــا مــن قبــل األشــخاص المســتحقين علــى المؤسســات االســتثمارية مــن خــال الطرح المتبقي
طرحهــا فــي فتــرة الطــرح المتبقــي.

فترة الطرح المتبقي

وفــي حــال تبقــى أســهم لــم يكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب )"األســهم المتبقيــة"( فســتطرح تلــك األســهم علــى عــدد 
مــن المســتثمرين ذوي الطابــع المؤسســي )ويشــار إليهــم بـــ "المؤسســات االســتثمارية"( )ويشــار إلــى عمليــة الطــرح هــذه 
بـــ "الطــرح المتبقــي"(. وتقــوم تلــك المؤسســات االســتثمارية بتقديــم عروضهــا لشــراء األســهم المتبقيــة وســيتم اســتقبال 
تلــك العــروض ابتــداء مــن الســاعة العاشــرة صباحــًا يــوم ** **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( وحتــى الســاعة الخامســة مســاءا 
مــن يــوم ** **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( )"فتــرة الطــرح المتبقــي"(. وســيتم تخصيــص األســهم المتبقيــة للمؤسســات 
االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل )شــرط أن ال يقــل عــن ســعر الطــرح( علــى أن يتــم تخصيــص األســهم 
أمــا بالنســبة لكســور األســهم فســيتم إضافتهــا  التــي تقــدم نفــس العــرض.  بالتناســب علــى المؤسســات االســتثمارية 

لألســهم المتبقيــة ومعاملتهــا بالمثــل.
األشخاص 

المستحقون
جميــع حملــة حقــوق األولويــة ســواء كانــوا مــن المســاهمين المقيديــن أو ممــن قامــوا بشــراء حقــوق األولويــة خــال فتــرة 

التــداول.

المســاهمون المالكــون لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال والمقيــدون فــي ســجل المساهمون المقيدون
مســاهمي الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

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

الريال السعودي ــ العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال
الريال السعودي و التي يتم عرض القوائم المالية الموحدة بها.العملة الوظيفية

العملة الرسمية الحالية للواليات المتحدة األمريكية.دوالر أمريكي
العملة الرسمية الحالية للمنطقة األوروبية.يورو

مالك أو حامل األسهم اعتبارا من أي وقت محدد.المساهم
اجمالي األسهم 

المطروحة 
األســهم العاديــة للشــركة والبالــغ عددهــا  أحــد عشــر مليونــًا وخمســمائة ألــف )11,500,000( ســهم بقيمــة اســمية عشــرة )10( 

ريــاالت للســهم الواحــد. 
شركة الوساطة 

المالية أو وساطة 
كابيتال

رقــم بترخيــص  الماليــة  الســوق  هيئــة  مــن  مرخصــة  مقفلــة  ســعودية  مســاهمة  شــركة  وهــي  الماليــة  الوســاطة   شــركة 
 )37-08125( والذي يجيز لها التعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب والحفظ في األوراق المالية. 

هــم مؤسســات الســوق المرخــص لهــم عــن طريــق هيئــة الســوق الماليــة بمزاولــة نشــاط التعامــل بــاألوراق الماليــة بصفــة الوسطاء
وكيــل.
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المؤسسات 
االستثمارية

تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:

1.الجهــات الحكوميــة والشــركات المملوكــة مــن الحكومــة، مباشــرة أو عــن طريــق مديــر محفظــة خاصــة، أو أي هيئــة دوليــة 
ــداع. ــة، أو مركــز اإلي ــرف بهــا الهيئ ــة أخــرى تعت ــة، أو الســوق، وأي ســوق مالي ــرف بهــا الهيئ تعت

2.صناديــق االســتثمار العامــة المؤسســة فــي المملكــة المطروحــة طرحــا عامــا إضافــة إلــى الصناديــق الخاصــة والتــي تســتثمر 
فــي األوراق الماليــة المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية إذا كانــت شــروط وأحــكام الصنــدوق تتيــح لــه ذلــك، مــع االلتــزام 

باألحــكام والقيــود المنصــوص عليهــا فــي الئحــة صناديــق االســتثمار. 

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

4.عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون ذلــك الشــخص المرخــص لــه قــد تــم تعيينــه 
بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الماليــة الســعودية نيابــة 

عــن العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.

5.أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع، آخــذا باالعتبــار 
ضوابــط اســتثمار الشــركات المدرجــة فــي األوراق الماليــة، علــى أن ال تــؤدي مشــاركة الشــركة إلــى أي تعــارض فــي المصالــح.

6.المســتثمرين الخليجيــن مــن ذوي الشــخصية االعتباريــة والتــي تشــمل الشــركات والصناديــق المؤسســة فــي دول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

7.المستثمرون األجانب المؤهلون.

ــط  ــه وفــق شــروط وضواب ــة مبرمــة مــع شــخص مرخــص ل ــة مبادل ــة فــي اتفاقي ــي مــن ذوي الصفــة االعتباري 8.مســتفيد نهائ
اتفاقيــات المبادلــة.

الهيئة السعودية 
للمراجعين 

)SOCPA( والمحاسبين

الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن 
ســابقًا.

المعايير الدولية إلعداد 
)IFRS( مجموعة من المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.التقارير المالية

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية )تم تعديل مسمى "وزارة التجارة واالستثمار" لتصبح "وزارة التجارة"(.وزارة التجارة 
أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لاكتتاب.المكتتب

نظام آلي لبيع وشراء األسهم السعودية. تداول
القوى العاملة المستأجرة من شركات تزويد األيدي العاملة المحلية عن طريق نظام أجير.القوى العاملة الخارجية

ضريبة القيمة 
)VAT( المضافة

قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 02\05\1438هـــ الموافقــة علــى االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والتــي بــدأ العمــل بهــا ابتــداء مــن 1 ينايــر 2018م، كضريبــة جديــدة تضــاف لمنظومــة الضرائــب 
ــج  ــدول الخلي ــل قطاعــات محــددة فــي المملكــة، وفــي دول مجلــس التعــاون ل والرســوم األخــرى الواجــب العمــل بهــا مــن قب
العربــي. مقــدار هــذه الضريبــة )%5(، وقــد قــررت حكومــة المملكــة زيــادة نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة مــن %5 إلــى %15 و 
ذلــك ابتــداء مــن شــهر يوليــو 2020م، وقــد تــم اســتثناء عــدد مــن المنتجــات منهــا )األغذيــة األساســية والخدمــات المتعلقــة 

بالرعايــة الصحيــة والتعليــم(.
شركة الوساطة المالية) وساطة كابيتل(متعهدي التغطية

اتفاقية التعهد 
اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة والمتعهد بالتغطية.بالتغطية 

الرصيد الظاهر كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي.رأس المال
اللجوء إلى المحاكم أو اللجان القضائية و شبه القضائية للوصول إلى تسوية نزاع.التقاضي

القواعد المنظمة 
الستثمار المؤسسات 

المالية األجنبية 
المؤهلة في األوراق 

المالية المدرجة

وهــي قواعــد خاصــة بتنظيــم االســتثمار بــاألوراق الماليــة مــن قبــل أشــخاص غيــر ســعوديين مقيميــن خــارج المملكــة. الصــادرة 
عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار )1-42-2015( وتاريــخ 15\07\1436هـــ )الموافــق 04\05\2015م( ( والمعدلــة 

بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 3-65-2019 وتاريــخ 14\10\1440هـــ )الموافــق 17\6\2019م(.

الرقم القياسي لإلنتاج 
الصناعي

هــو مؤشــر اقتصــادي يعكــس التغيــرات النســبية فــي حجــم كميــات اإلنتــاج الصناعــي اعتمــادًا علــى بيانــات مســح االنتــاج 
الصناعــي، الــذي يتــم عملــه علــى عينــة مــن المنشــآت الصناعيــة تعمــل فــي األنشــطة الصناعيــة المســتهدفة والمتمثلــة فــي 
نشــاط التعديــن واســتغال المحاجــر، ونشــاط الصناعــة التحويليــة، ونشــاط امــدادات الكهربــاء والغــاز، ويتــم تصنيــف بيانــات 

.)ISIC 4( ــة ــي لألنشــطة االقتصادي ــى يتــم نشــرها علــى اســاس شــهري وفقــًا للتصنيــف الصناعــي الدول هــذا المؤشــر الت

 عمليــة تحويــل المــواد الخــام )مدخــات( الــى مــواد اســتهاكية فــي صورتهــا النهائيــة فــي شــكل )مخرجــات( بغــرض تحقيــق االنتاج الصناعي
ــد مــادي للمنشــأة.  عائ

عبارة عن صناعات ينطوي نشاطها على تحويل المواد األولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة.الصناعات التحويلية
التصنيف الوطني 

لألنشطة االقتصادية 
:)ISIC 4(

هــو تصنيــف إحصائــي معتمــد علــى التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة، حيــث إن التصنيــف 
الصناعــي الدولــي الموحــد لألنشــطة االقتصاديــة هــو التصنيــف المرجعــي لألنشــطة اإلنتاجيــة، والغــرض مــن اســتخدام هــذا 

التصنيــف فــي مســح المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة هــو تحديــد النشــاط االقتصــادي الرئيــس الــذي تزاولــه المنشــأة.

ــا، وأحيانــا ال تجنــي المنشــأة مــن أعمالهــا النشاط االقتصادي جميــع مــا تمارســه أو تقدمــه المنشــأة مــن أعمــال أو خدمــات تحقــق لهــا عائــًدا ماديًّ
مــردودًا ماديــًا كمــا هــو الحــال فــي الجمعيــات الخيريــة التــي تعتمــد علــى التبرعــات

هي مقدار ما يتم انتاجه من سلعة معينةكمية االنتاج
وهي المواد الملموسة التي يقوم المستهلك بشرائها بغرض االستهاك النهائي.السلع

هــي لدائــن ملدنــة حراريــا تصنــع كيميائيــا وتســتخدم فــي نطــاق واســع مــن التطبيقــات تتضمــن التغليــف، والنســيج )مثــل البولي بروبلين
الحبــال، و اللبــاس الداخليــة الحراريــة والســجاد(
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2  عوامل المخاطرة

المخاطر المتعلقة بالمصدر  2-1

المخاطر المتعلقة بتركيز االيرادات   2-1-1

تتركــز إيــرادات الشــركة علــى إنتــاج وبيــع مــواد التعبئــة والتغليــف وتعتمــد الشــركة بشــكل كبيــر علــى مبيعــات األكيــاس الصغيــرة، واألكيــاس العماقــة حيــث 
شــكلت مبيعــات األكيــاس الصغيــرة مانســبته )%29.66( و )%28.35( و )%19.36( و )%26.32( مــن إجمالــي مبيعــات الشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2019م و 2020م و2021 م وفتــرة الثائــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م علــى التوالــي. وشــكلت مبيعــات األكيــاس العماقــة مانســبته 
)%28.96( و )%23.15( و )%25.53( و )%24.80( مــن إجمالــي مبيعــات الشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 2019م و2020م  و2021م و 31 مــارس 2022م 

علــى التوالــي. ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل إيــرادات الشــركة حســب نــوع المنتــج ونســبتها مــن إجمالــى المبيعــات:

جدول 1 إيرادات الشركة حسب نوع المنتج

مصدر اإليراد

إيرادات الشركة

31مارس 2022م2021م2020م2019م

النسبة ريال سعوديالنسبة %ريال سعوديالنسبة %ريال سعودي
النسبة %ريال سعودي %

%16,549,23326.32%43,099,92419.36%51,465,55028.35%48,677,76029.66األكياس الصغيرة 

%15,596,06824.80%56,835,32825.53%42,016,54123.15%47,530,14928.96األكياس العماقة

%167,5350.27%868,2350.39%831,2330.46%1,179,8180.72المنتجات المبورمة

%6,233,9149.91%20,080,0499.02%12,568,8636.92%6,036,1083.68حشو  الكيبات

%8,441,59913.43%34,337,45815.43%23,965,67413.20%28,594,98717.42النسيج

%929,5341.48%5,236,5192.35%2,980,8371.64%2,917,0801.78روالت تربيط

اكياس صمام 
%3,842,0606.11%12,469,9715.60%12,320,8186.79%16,260,5169.91االسمنت

%00.00%00.00%1,7150.00%22,5000.01بطانة الحاويات 

مبيعات الشركة 
%11,119,12217.68%49,662,54822.31%35,361,59119.48%12,920,9267.87التابعة

%62,879,065100.00%222,590,032100.00%181,512,822100.00%164,139,844100اإلجمالي 
 

ونشــير الــى انــه فــى حــال مــا حــدث أمــر ســلبي أثــر علــى مبيعــات منتــج األكيــاس الصغيــرة، ومنتــج األكيــاس العماقــة أو فــي حــال مــا طــرأ أي تغييــر فــي أســعار 
منتجــات الشــركة محليــًا  وعالميــا نتيجــة لتغيــر العــرض والطلــب والمنافســة علــى هــذه المنتجــات أو عــدم قــدرة الشــركة الــى التوصــل الــى حــل مرضــي مــع 
المورديــن تســبب بإنقطــاع او تأخيــر  فــي إســتام المــواد الخــام، ســتتأثر  إيــرادات الشــركة بشــكل مباشــر وســينعكس ذلــك بشــكل ســلبي وجوهــري علــى 

أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-2 المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توفير المواد الخام وتغير أسعارها 

تعتمــد الشــركة فــي اســتمرار عملياتهــا علــى اســتمرارية حصولهــا علــى اإلمــدادات الكافيــة مــن المــواد الخــام المســتخدمة فــي عمليــة إنتاجهــا، حيــث شــكلت 
تكلفــة المــواد الخــام المســتخدمة فــي عمليــة اإلنتــاج مــا نســبته )%69.26( و )%66.76( و )%69.64( مــن إجمالــي تكلفــة المبيعــات للشـــركة للســنوات الماليــة 
المنتهية فى 31 ديســــمبر 2019م  و 2020م  و 2021م على التوالي. إن أســــعار المـــواد الخــــام عرضــــة للتقلبــــات في أســعارها  في المســتقبل ألي ســبب من 
األســباب كأرتفــاع الرســوم والتكاليــف المرتبطــة بعمليــة الحصــول علــى المــواد الخــام، وتجــدر اإلشــارة الــى أن ارتفــاع أســعار المــواد الخــام فــي عــام 2021م كان 
بســبب ارتفــاع اســعار الطاقــة العالميــة ويوضــح الجــدول التالــي ابــرز المــواد الخــام التــي تســتخدمها الشــركة و التغيــر فــي أســعارها خــال الســنوات الماليــة 

المنتهيــة فــي  2019م و 2020م و2021م وفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م علــى التوالــي.  

جدول 2 اسعار المواد الخام

المواد الخام
2019م 
ريال 

سعودي

2020م ريال 
سعودي

2021م ريال 
سعودي

31 مارس 2022م  
ريال سعودي

نسبة التغير 
في 2020م

نسبة التغير 
في 2021م

نسبة التغير في 
31 مارس 2022م

حبيبات بولي بروبلين بيور نوع رقم 
)%1.64(%43.08)%1.03(5003.873.835.485.39 بي

حبيبات بولي ايثيلين بيور منخفض 
)%1.09(%44.24)%1.29(3.873.825.515.45الكثافة الخطي نوع أم 500026

حبيبات بولي بروبلين بيور نوع رقم 
)%1.91(%43.28)%2.90(5114.144.025.765.65 أي

%14.12%23.78)%12.80(1.641.431.772.02بودر كالسيوم كاربونيت

حبيبات بولي ايثيلين بيور منخفض 
%2.71%45.68%4.034.055.96.060.50الكثافة نوع أتش بي 0322 ان

حبيبات بولي ايثيلين بيور منخفض 
%1.52%35.88)%11.69(3.853.44.624.69الكثافة الخطي نوع أن جي 118

13-10
13-10-1
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تعــد عمليــات وإنتاجيــة الشــركة عاليــة الحساســية بالنســبة لمــدى توفــر المــواد الخــام. وعليــه فــإن عــدم توافــر أي مــن المــواد الخــام أو عــدم تمكــن الشــركة من 
الحصــول عليهــا مــن قبــل الشــركات المصنعــة لهــا أو لعــدم قــدرة مــوردي المــواد الخــام لتوفيرهــا ألي ســبب مــن األســباب، ســواء بصــورة مؤقتــة أو دائمــة، 
ســيؤدي إلــى إعاقــة العمليــات اإلنتاجيــة للشــركة. عــاوة علــى ذلــك، فــي حــال حــدوث أي عوامــل أخــرى تتعلــق بالمورديــن أو المــواد الخــام -علــى ســبيل المثــال 
ال الحصــر- صــدور أنظمــة أو لوائــح جديــدة تتعلــق بإنتــاج المــواد الخــام، أو مــدى تعامــل المورديــن األساســين للشــركة مــع مشــتريين أخريــن وتفضيلهــم علــى 
الشــركة، أو عــدم قــدرة المورديــن علــى توفيــر الكميــات المطلوبــة فــي األوقــات المتفــق عليهــا مــع الشــركة، أو توقفهــم عــن اإلنتــاج ألي ســبب مــن األســباب، 
أو نشــوء أي حــوادث جوهريــة فــي سلســلة اإلنتــاج أو التوريــد الخاصــة بالمورديــن، أو نشــوء الحــروب والكــوارث الطبيعيــة أو االضطرابــات السياســية ومــا 
شــابهها مــن الظــروف القاهــرة، فســيؤثر ذلــك بشــكل جوهــري علــى قــدرة الشــركة علــى توفيــر المــواد الخــام بالصــورة المطلوبــة إلنتاجهــا، وبالتالــي ســيكون 

لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعتهــا المســتقبلي.

المخاطر المتعلقة باإلعتماد على موردين رئيسين  2-1-3

تعتمــد إســتمرارية الشــركة علــى مــدى قدرتهــا علــى توفيــر المــواد الخــام بأســعار مناســبة. وتتعامــل الشــركة مــع مورديــن محلييــن وعالمييــن لتوفيــر موادهــا 
الخــام وتكــون أليــة التعامــل مــع المورديــن عــن طريــق إصــدار أوامــر شــراء مباشــرة. وتمثــل مشــتريات شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف للمــواد الخــام 
مــن أكبــر خمــس مورديــن مانســبته )%73.04( و)%68.76( و)%76.50( و)%74.46( مــن إجمالــي  المشــتريات للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي31 ديســمبر 
2019م و 2020م و 2021م وفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة  فــي 31 مــارس 2022م علــى التوالــي.  ونظــرا إلعتمــاد الشــركة فــي تعاماتهــا علــى اتفاقيــات الشــراء 
المباشــر وليـــس وفقـــا لعاقــة تعاقديــة مبنيــة علــى اتفاقيـــات مبرمـــة بفتــرات زمنيــة محــددة. فإنهــا قــد تتعــرض الــى مخاطــر تتعلــق فــي إحتماليــة انقطــاع 
المواد الخام والتذبذب في أسعارها سواء لفترة زمنية قصيرة أو طويلة فـــي ظـــل عـــدم وجـــود عقـــود أو اتفاقيـــات مـــع هؤالء المورديـــن الرئيســـيين، والذي 

بــدورة ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى هوامــش تشــغيل الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. 

المخاطر المتعلقة باالئتمان والذمم المدينة المستحقة    2-1-4

قــد تواجــه الشــركة مخاطــر االئتمــان فــي عــدة حــاالت مؤقتــة أو دائمــة منهــا : وجــود أرصــده مدينــة مــن العمــاء، وفشــل أطــراف أخــرى مدينــة بالوفــاء 
ــال ســعودي للســنوات  ــة للشــركة )48.40( و )40.25( و )48.03( و )55.97( مليــون ري ــة التجاري بالتزامتهــا تجــاه الشــركة. بلــغ رصيــد صافــي الذمــم المدين
الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م و 2020م و 2021م وفتــرة الثاثــة األشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م علــى التوالــي ، تمثــل مــا نســبته )16.57%( 
و )%13( و )%15.83( و)18.15 %(  مــن اجمالــي اصــول الشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م و 2020م و 2021م وفتــرة الثاثــة األشــهر 
المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م علــى التوالــي، وبلــغ معــدل دوران الذمــم المدينــه )3.39(مــرة و )4.51(مــرة و )4.63( مــرة  للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 

ديســمبر 2019م و 2020م و 2021م علــى التوالــي. 

ويوضح الجدول التالى معدل أعمار الذمم المدينه خال السنوات الماليه 2019م, و2020م, و2021م, وفترة الثاثة أشهر المنتهيه فى 31 مارس 2022م.

جدول 3 اعمار الذمم المدينة

31 مارس 2022م2021م2020م2019مريال سعودي
7,937,84818,127,40231,664,22335,621,381غير مستحقة
23,785,83914,105,6018,414,99811,867,606حتى شهرين

7,836,0938,236,6043,151,5504,111,844من شهرين إلى ثاثة أشهر
11,533,3571,748,6446,329,4485,158,457من ثاثة أشهر إلى سنة

1,501,591878,4755,276,2266,779,059أكثر من سنة

وقــد يواجــه بعــض عمــاء الشــركة صعوبــات ماليــة وتشــغيلية بســبب الظــروف االقتصاديــة أو ظــروف الســوق أو عوامــل أخــرى خاصــة بأولئــك العمــاء 
تحــد مــن قدرتهــم علــى الوفــاء بإلتزاماتهــم إتجــاه الشــركة ولذلــك قامــت الشــركة بتكويــن مخصــص خســائر ائتمانيــة وبلغــت قيمتــه )4.19( و )2.91( و )6.80( 
و )7.56( مليــون  ريــال ســعودي للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م و 2020م و 2021م وفتــرة الثاثــة األشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م 
ــك بشــكل ســلبي  ــر ذل ــة قــد يؤث ــن مخصصــات إضافي ــى تحصيــل مســتحقاتها مــن عمائهــا وأســتمرت بتكوي ــي، وفــي حــال عجــزت الشــركة عل ــى التوال عل

وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالتصدير  2-1-5

تقــوم الشــركة  بتصديــر منتجاتهــا الــى اكثــر مــن 30 دولــة خــارج المملكــة العربيــة الســعودية  وتشــكل الصــادرات نســبة كبيــرة مــن اجمالــي مبيعــات الشــركة  
حيــث بلغــت مانســبته )%35.24( و)%28.68(و)%32.51( و)%26.33( مــن إجمالــي المبيعــات كمــا فــي 31 ديســــمبر 2019م ، 2020م ،2021م، وفتــرة الثاثة أشــهر 

المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م علــى التوالــي. 

وإن أي تغيــر فــي قوانيــن الــدول أو أي تغييــر يطــرأ فــي األنظمــة واللوائــح المحليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بشــأن تصديــر منتجــات الشــركة 
ــر منتجاتهــا لعمائهــا فــي تلــك الــدول  وشــركاتها التابعــة أو قطــع العاقــات السياســية، ســيؤثر ذلــك علــى قــدرة الشــركة وشــركتها التابعــة علــى تصدي
وبالتالــي ســتنخفض مبيعــات الشــركة والتــي بدورهــا ســتؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة وشــركتها التابعــة ونتائجهــا الماليــة وتوقعاتهــا 

ووضعهــا المالــي.

6-1-2 مخاطر األعتماد على عمالء رئيسين

بلغــت اإليــرادات الناتجــة مــن أكبــر خمــس عمــاء رئيســيين للشــركه 76.8 مليــون ريــال ســعودي و57.8 مليــون ريــال ســعودي و69.3 مليــون ريــال ســعودي 
و19.7 مليــون ريــال ســعودي  والــذي يمثــل مــا نســبته )%46.78 ( و )%31.87( و )%31.11( و )%31.32(  مــن إجمالــي إيــرادات الشــركه للســنوات الماليــة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م و 2020م و 2021م وفتــرة الثاثــة األشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م علــى التوالــي.  وليــس هنــاك مــا يضمــن إســتدامة 
حجــم المبيعــات إلــى العمــاء الرئيســيين  وقــد ال تتمكــن الشــركه مــن الحفــاظ علــى عمائهــا بوجــه عــام، أو أي مــن عمائهــا الرئيســيين بوجــه خــاص، ولذلــك 
يجب على الشركة أن تعمل علــــى توســــيع قاعــــدة عمائهــــا وتنويع البضائــــع المباعــــة وذلــــك بهــــدف تقليــــل اإلعتمــــاد علــــى العمــــاء الرئيســــيين محليــــا أو 

دوليــــا لتافــــي التغييــــر المســــتمر فــــي المســــتويات الســعرية والضغــط علــــى هوامــش الربحيــة. 

وليــس هنــاك مــا يضمــن إســتدامة حجــم المبيعــات إلــى العمــاء الرئيســيين وذلــك بســبب عــدم وجــود عقــود لفتــرات محــددة المدة،حيــث تتــم المشــتريات 
بيــن العمــاء والشــركة عــن طريــق إصــدار أوامــر الشــراء المباشــرة ، ولذلــك قــد ال تتمكــن الشــركه مــن الحفــاظ علــى عمائهــا بوجــه عــام، أو علــى أي مــن 
عمائهــا الرئيســيين بوجــه خــاص، ولذلــــك يجــب علــى الشــركة أن تعمــل علــــى توســــيع قاعــــدة عمائهــــا وتنويــع البضائــــع المباعــــة وذلــــك بهــــدف تقليــــل 
اإلعتمــــاد علــــى العمــــاء الرئيســــيين محليــــا أو دوليــــا لتافــــي التغييــــر المســــتمر فــــي المســــتويات الســــعرية والضغــــط علــــى هوامــــش الربحيــــة. وتجــدر 
اإلشــارة الــى أنــه فــي حــال مــا  فقــدت الشــركة عميــل أو أكثــر مــن هــؤالء العمــاء الخمســه الرئيســيين أو فــي حــال حــدث تراجــع فــي حجــم األعمــال التجاريــة 
معهــم ســوف يجعــل الشــركه تفقــد حصــة كبيــرة مــن إيراداتهــا دون القــدرة علــى التعويــض مــن العمــاء اآلخرييــن. وســوف يؤثــر ذلــك بشــكل ســلبي 

ــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. ــي ونتائ وجوهــري علــى أعمــال الشــركه ووضعهــا المال

المخاطر المتعلقة بالنقل   2-1-7

ــركة بتوصيــل منتجاتهــا لعمائهــا داخــل وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية عــن طريــق أطــراف ثالثــة )مــزودي خدمــات النقــل( ويتــم تحميــل  تقــوم الشـ
مصاريــف النقــل والشــحن حســب األتفاقيــه المبرمــة مــع العميــل، ونظــرا لذلــك إن أي عطــل يحــدث ألســطول النقــل التــي تتعامــل معــه الشــركة  أو فــي حــال 
حــدث أي تغييــر فــي قوانيــن وأنظمــة النقــل واالشــتراطات النظاميــة لنقــل منتجــات الشــركة أو حــدث ارتفــاع فــي التكاليــف المرتبطــة بالنقــل مثــل تكاليــف 
ــلبي  ــل سـ ــركة علــى توريــد منتجاتهــا لعمائهــا والــذي بــدورة ســيؤثر بشـكـ ــار وتكاليــف العمالــة ســوف يحــد مــن قــدرة الشـ البنزيــن والصيانــة وقطــع الغي

وجـــوهري علــى أعمــال الشـــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وعلــى توقعاتهــا المســتقبلية.

مخاطر مصادر التمويل  2-1-8

قــد تحتــاج الشــركة إلــى الحصــول علــى تمويــل وتســهيات بنكيــة لتمويــل خطــط التوســع فــي المســتقبل، ومــن الجديــر بالذكــر، أن الحصــول علــى التمويــل 
ــي. و قــد ال تتمكــن الشــركة مــن  ــات المقدمــة مــن قبلهــا وســجلها االئتمان ــة والضمان ــي وتدفقاتهــا النقدي يعتمــد علــى رأس مــال الشــركة ومركزهــا المال
الحصــول علــى التمويــل المناســب إذا اســتدعت الحاجــة، لذلــك فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى التمويــل الــذي تحتاجــه مــن جهــات ممولــة، أو 
تمويــل بشــروط تفضيليــة مقبولــة تتناســب مــع الشــركة، ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى أداء الشــركة وعملياتهــا التشــغيلية وخططهــا المســتقبلية. ويوضــح 

الجــدول التالــى التســهيات االئتمانيــة والقــروض التــي حصلــت عليهــا الشــركة كمــا فــي 31\مــارس 2022:

جدول 4 مصادر التمويل

الضمانات المبالغ المسددة مبلغ األقتراض  الجهه الممولة ) بالريال السعودية(

رهن اآلالت 15,081,590 50,400,000 صندوق التنمية الصناعية السعودي

الضمانات المبالغ المستغلة التسهات  الجهه الممولة ) بالريال السعودية(

سند ألمر 50,947,264 73,688,000 بنك الرياض

سند ألمر 24,450,000 30,000,000 بنك الباد

إذا لم تتمكن الشركه مــــن الوفــــاء بالتزامــــات الســــداد المترتبــــة عليهــــا بموجــــب القروض المذكوره أعاه  أو أخلــــت فــــي المســــتقبل بــــأي مــن االلتزامــات أو 
التعهــدات الخاصــة بالديــون المترتبــة عليهــا، فقــد تطلب الجهات التمويليه أعاه ســداد الديــن علــى الفــور وتحصيــل الضمانــات المقدمــة مــن الشــركة. 
وفــــي هــــذه الحالــــة،  ال يوجــــد ضمــــان بــــأن الشــــركة ســــتتمكن مــــن الحصــول علــى مصــادر تمويــل بديلــة كافيــة للوفــاء بســداد تلــك الديــون. وســيكون ألي 

مــن هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي.

مخاطر السيولة  2-1-9

تواجــه الشــركة مخاطــر الســيولة عندمــا تعجــز عــن توفيــر األمــوال الازمــة للوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة الناشــئة عــن األنشــطة التشــغيلية والمطلوبــات فــي 
الوقــت المحــدد. وقــد بلــغ معــدل الســيولة للشــركة )1.62( مــرة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م و )1.52( مــرة فــي كمــا 31 ديســــمبر 2020م  و)1.69( مــرة  كمــا 
فــي 31 ديســــمبر 2021م و )1.62( مــرة كمــا  فــي 31 مــارس 2022م. مــع العلــم بأنــه اليوجــد أي ضمــان للحفــاظ علــى هــذا المعــدل مــن الســيولة علــى المــدى 
البعيــد حيــث انــه مــن الممكــن ان تتعــرض الشــركة ألحــداث مفاجئــة تتطلــب أســتخدام معــدل نقــد أكثــر مــن المتوقــع والمقــدر لتغطيــة التزامتهــا قصيــرة 
األجــل والتــي ستتســبب بإنخفــاض هــذه المعــدالت بالمســتقبل،وفي حــال عــدم توفــر ســيولة كافيــة لــدى الشــركة قــد تضطــر الــى بيــع بعــض اصولهــا بشــكل 
ســريع وبمبلــغ أقــل مــن قيمتهــا العادلــة لتوفيــر ســيولة فــي الوقــت المناســب. ولذلــك فــي حــال انخفضــت معــدالت الســيولة لــدى الشــركة فســوف يؤثــر 

ذلــك بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج العمليــات التشــغلية والماليــة. 
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10-1-2 المخاطر المتعلقة بالذمم الدائنة التجارية

تنشــأ مخاطــر الذمــم الدائنــة عندمــا تتخلــف الشــركة عــن تســديد مورديهــا فــي الوقــت المحــدد ، ممــا قــــد يدفــع أصحــــاب الذمــــم الــى وقــــف التعامــــل مــــع 
الشــــركة وبالتالــــي قــــد تواجــــه الشــــركة صعوبــــات فــــي توفيــــر المواد الازمة لتســــيير أعمالهــــا. وقــــد تكــــون الشــــركة عرضــــة للقضايــــا القانونيــــة التــــي قــــد 
ينتــــج عنهــــا خســــائر ماليــــة وإضــــرار بســــمعة الشــــركة. ويوضــح الجــدول التالــي معــدل أعمــار الذمــم الدائنــة التجاريــة كمــا فــي 31 ديســمبر لعــام 2019م، وعام 

2020م، وعــام 2021م وفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــه فــى 31 مــارس 2022م

جدول 5 أعمار الذمم الدائنة التجارية

31 مارس 2022م2021م2020م2019م

7,955,7538,032,58919,138,28816,927,474أقل شهر)غير مستحقة(

412,8891,133,3035,310,0263,079,390من شهر إلى شهرين

228,342403,124324,113716,290من شهرين إلى ثاثة أشهر
من ثاثة أشهر إلى أربعة 

  2,441,385 اشهر

وفــى حــال لــم تتمكــن  الشــــركة مــــن إدارة الذمــــم الدائنــــة بشــــكل فعــــال وســــدادها فــــي الوقــــت، ســــتؤثر ســــلبا وبشــــكل جوهــــري علــــى أعمــــال الشــــركة 
ووضعهــــا المالــــي ونتائــــج عملياتهــــا وتوقعاتهــــا المســــتقبلية.

المخاطر المتعلقة  بكفاية التغطية التأمينية  2-1-11

تحتفــظ الشــركة بأنــواع مختلفــة مــن عقــود التأميــن لتغطيــة أعمالهــا وأصولهــا، مقســمة إلــى ســتة وثائــق تأمينيــة وهــي التأميــن علــى خيانــة األمانــة لشــركة 
فيبكــو والتأميــن علــى أصــول وممتلــكات شــركة فيبكــو وشــركتها التابعــة ، وتأميــن الســيارات لشــركة فيبكــو وشــركتها التابعــة وتأميــن للموظفيــن فــي 
شركة فيبكو وفبك  )ولمزيـــد مـــن التفاصيـــل حـــول وثائق التأمين ، الرجـــاء االطاع علـــى الفقـــرة )13-9( "التأمين" مـــن القســـم )9 ( "المعلومـــات القانونيـــة".(، 
غيـــر أنـــه قـــد ال يكـــون لـــدى الشـــركة الغطـــاء التأمينـــي الكافـــي فـــي كل الحــاالت المؤمــن عليهــا. كمــــا أنــــه مــــن الممكــــن أن تقــــع أحــــداث فــــي المســــتقبل 
التكــــون الشــــركة مؤمنــــة ضدهــــا بشــــكل يغطــــي الخســــائر المحتملــــة، أو قــــد ال تكــــون مؤمنــــة ضدهــــا علــــى اإلطــاق، أو تكــون وثيقــة التأميــن منتهيــة، وال 
يوجـــد أي ضمـــان بــأن عقـــود التأميــن الخاصــة بالشــركة  ســتظل متاحــة بشــروط مقبولــة تجاريــا، أو ســتظل متاحــة علــى اإلطــاق إن أي مـــن هـــذه األحــداث أو 
الظـروف أو وقـوع حـدث غيـر مؤمـن عليـه لدى المجموعة سـيؤثر بشـكل سـلبي وجوهـري علـى أعمـال وأصـول الشـركة وأوضاعهـا الماليـة ونتائـج أعمالهـا 

وتوقعاتهـــا المسـتقبلية.

مخاطر المتعلقة بالمخزون  2-1-12

 تعتمــد الشــركة علــى خبرتهــا فــي الســوق لمعرفــة توقعــات الطلــب علــى منتجاتهــا إلدارة مخزونهــا حيــث بلــغ رصيــد المخــزون الصافــي ) 47.6( مليــون ريــال 
ســعودي و )47.90( مليــون ريــال ســعودي و)63.03( مليــون ريــال ســعودي و )63.40( مليــون ريــال ســعودي  ويمثــل )%16.29( و )%15.47( و )20.77%( 
و )%20.56( مــن إجمالــي أصــول الشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  2019م و 2020م و2021 م وفتــرة الثائــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م 
علــى التوالــي. وبلــغ مخصــص المخــزون )6.4( و )4.7( و )3.7( و )2.9( مليــون ريــال ســعودي  للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  2019م و 2020م و2021 
ــك للســنوات  ــغ معــدل دوران المخــزون 2.09مــرة و2.13 مــرة و2.43 مــرة وذل ــي. كمــا بل ــى التوال ــة فــي 31 مــارس 2022م عل ــة أشــهر المنتهي ــرة الثاث م وفت
الماليــة المنتهيــة فــي  2019م و 2020م و2021 م علــى التوالــي.  وتتمثــل سياســة الشــركة فــي الســعي إلــى الحفــاظ علــى المســتوى األمثــل للمخــزون 
للتحكــم فــي تكاليــف نقلــه، واســتخدام رأس المــال العامــل بكفــاءة أكبــر مــع ضمــان تســليم البضائــع فــي الوقــت المناســب. وتقــوم الشــركة أيضــا بمراجعــة 
طــرق وإجــراءات مراقبــة المخــزون بشــكل دوري مــن أجــل تقليــل التلــف واإلفــراط فــي التخزيــن. وإن تعــذرت الشــركة علــى المحافظــة علــى المســتوى 
األمثــل للمخــزون، و رقابــة المخــزون بشــكل دوري، فــإن ذلــك ســيؤدي لنقــص حــاد أو زيــادة ملموســة فــي مســتويات المخــزون، ممــا ســيؤدي بــدوره إلــى 
ــي وتوقعاتهــا  ــج عملياتهــا ووضعهــا المال ــى أعمــال الشــركة ونتائ ــات، وســيؤثر ذلــك بشــكل ســلبي وجوهــري عل عجــز الشــركة عــن الوفــاء ببعــض الطلب

المســتقبلية. يوضــح ا لجــدول التالــي تفاصيــل مخــزون الشــركة:

جدول 6 تفاصيل مخزون الشركة

 31 مارس 2022م 2021م 2020م 2019م)آالف الرياالت السعودية(

21,869,39319,293,79728,412,90417,384,333مواد خام

9,684,92410,851,43912,386,5529,507,900بضاعة تحت التصنيع

6,501,6626,842,9027,525,8577,529,964لوازم، غير معدة للبيع

13,497,96912,858,74712,417,17016,691,249منتجات تامة الصنع

2,364,9722,550,8412,936,2219,208,639مخزون مواد ومستلزمات اخرى

70,9263,065,3262,774,084-بضاعة بالطريق

118,869207,96243,1243,185,509إعتمادرات مستندية

54,037,78952,605,6866,787,15466,281,678اإلجمالي

المخاطر المتعلقة بالعيوب التصنيعية   2-1-13

تعتمــد إيــرادات الشــركة علــى قدرتهــا علــى تحويــل المــواد الخــام إلــى منتجــات نهائيــة تلبــي احتياجــات عمائهــا، وعليــه ســتكون الشــركة معرضــة لمخاطــر 
ــم تتمكــن الشــركة مــن المحافظــة  ــن. وفــي حــال ل ــوب الناتجــة مــن األخطــاء البشــريه للموظفي ــاج والعي ــة اإلنت ــي تحــدث خــال عملي ــوب الت ــق بالعيـ تتعل
ــى عــدة مخاطــر منهــا ســحب منتجاتهــا مــن األســواق والمتاجــر ومطالبتهــا بتحمــل  ــى جــودة منتجاتهــا أو عــدم التزامهــا بالمواصفــات قــد يعرضهــا إل عل
المســؤولية عــن تلــك المنتجــات. ومــن الجديــر بالذكــر أن الشــركة ال تقــدم بموجــب تعاماتهــا مــع عماءهــا ضمانــًا علــى منتجاتهــا كالضمانــات ضــد عيــوب 
التصنيــع وغيرهــا بعــد عمليــة البيــع اال فــي بعــض التعامــات التــي تقتضــي العقــود بذلــك مــع األطــراف األخــرى. وبالتالــي ســيؤثر ذلــك بشــكل ســلبي 
وجوهــري علــى ســمعة الشــركة وسيتســبب بعــزوف بعــض العمــاء عــن التعامــل معهــا وســيضعف مــن قدرتهــا علــى اإلحتفــاظ بمزاياهــا التنافســية، 
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باإلضافــة إلــى تكبــد الشــركة ألي تكاليــف أو تعويضــات ناتجــة عــن صــدور أي أحــكام ضــد الشــركة تتعلــق بــأي مطالبــات تخــص المنتجــات المســحوبة مــن 
ــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى توقعــات أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي. الســوق ســيكون ل

المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المعايير المحاسبية أو تطبيق معايير جديدة  2-1-14

تــم إعــداد القوائــم الماليــة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م و 31 ديســمبر 2020م  31  ديســمبر 2021م و القوائــم الماليــة المفحوصة 
للفتــرة 31 مــارس 2022م واإليضاحــات المرفقــة بهــا. وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر 

.)SOCPA(واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمراجعين والمحاســبين

وقد إعتمدت الشركة وشركتها التابعة المعايير الجديدة والتعديالت التالية ألول مره اعتبارًا من 1 يناير2021 م:

تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 7 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 تصحيــح قيــاس ســعر الفائــدة – المرحلــة الثانيــة, وتعالــج 	 
تعديــات المرحلــة الثانيــة المشــكات التــي تنشــأ عــن تنفيــذ اإلصاحــات، بمــا فــي ذلــك اســتبدال األســعار القياســية بأســعار بديلــة. وتوفــر تعديــات 
المرحلــة الثانيــة إعفــاءات مؤقتــة إضافيــة مــن تطبيــق متطلبــات محاســبة التحــوط الخاصــة بمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 والمعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي رقــم 9 علــى عاقــات التحــوط المتأثــرة بشــكل مباشــر بإصــاح مؤشــر ســعر الفائــدة.

تعديــل علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16، "عقــود اإليجــار" - إســتجابة لتأثيــرات كوفيــد-١٩ علــي المســتأجرين- نتيجــة لجائحــة فيــروس كورونــا) 	 
كوفيــد- 19(، تــم منــح إمتيــازات إيجــار للمســتأجرين. فــي مايــو 2020 م، نشــر  مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي تعديــًا علــى المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي رقــم 16 يوفــر وســيلة عمليــة اختياريــة للمســتأجرين لتقييــم مــا إذا كان امتيــاز اإليجــار المتعلــق بفيــروس كوفيــد- 19  يعــد تعديــًلا لعقــد اإليجــار. 
فــي 31 مــارس 2021م، نشــر مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي تعديــًلا إضافًيــا لتمديــد التاريــخ مــن 30 يونيــو 2021م إلــى 30 يونيــو2022 م.  ويمكــن 
للمســتأجرين اختيــار المحاســبة عــن امتيــازات اإليجــار بنفــس الطريقــة التــي يقومــون بهــا إذا لــم تكــن هنــاك تعديــات علــى اإليجــار. فــي كثيــر مــن 
الحــاالت، ينتــج عــن ذلــك المحاســبة عــن االمتيــاز كمدفوعــات إيجــار متغيــرة فــي الفترة)الفترات(التــي وقــع فيهــا الحــدث أو الظــرف الــذي أدى إلــى حــدوث 

الدفعــة المخفضــة.

وعلــى الرغــم مــن أن تطبيــق هــذه التعديــات ليــس لــه أي تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة الموحــدة خــال الســنة.إال أنــه يوجــد بعــض المعاييــر 	 
ــال ال الحصــر: ــى ســبيل المث ــم تطبيقهــا بعــد, عل ــم يت ــي ل الصــادرة الت

تصنيــف االلتزامــات )التعديــات علــى المعيــار الدولــي 1 "عــرض القوائــم الماليــة"(, وتوضــح هــذه التعديــات ضيقــة النطــاق علــى معيــار المحاســبة 	 
الدولــي رقــم 1، "عــرض القوائــم الماليــة "، علــى أن اإللتزامــات يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا متداولــة أو غيــر متداولــة، اعتمــاًدا علــى الحقــوق الموجــودة فــي 
نهايــة فتــرة التقريــر. ال يتأثــر التصنيــف بتوقعــات المنشــأة أو باألحــداث بعــد تاريــخ التقرير)علــى ســبيل المثــال، اســتام تنــازل أو إخــال بتعهــد(. يوضــح 

التعديــل أيًضــا مــا يعنيــه معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 1 عندمــا يشــير إلــى "تســوية " التــزام.

تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 3 ومعاييــر المحاســبة الدوليــة رقــم 16 و37, المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 3، "اندمــاج األعمــال" 	 
تحديــث إلشــارة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقم)3(لإلطــار المفاهيمــي للتقاريــر الماليــة دون تغييــر المتطلبــات المحاســبية الندمــاج األعمــال, و   
يحظــر معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 16، "الممتلــكات واآلالت والمعــدات" علــى الشــركة وشــركتها التابعــة أن تخصــم مــن تكلفــة الممتلــكات واآلالت 
والمعــدات المبالــغ المســتلمة مــن بيــع العناصــر المنتجــة أثنــاء تحضيــر الشــركة وشــركتها التابعــة لألصــل لاســتخدام      المقصــود منــه. بــداًل عــن 

ذلــك، ســوف تعتــرف الشــركة وشــركتها التابعــة بعائــدات المبيعــات هــذه والتكاليــف ذات الصلــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.

تصنيــف تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 1 وبيــان الممارســة رقــم 2 ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 8, وتهــدف التعديــات إلــى تحســين 	 
إفصاحــات السياســة المحاســبية ومســاعدة مســتخدمي القوائــم الماليــة الموحــدة علــى التمييــز بيــن التغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والتغيــرات 

فــي السياســات المحاســبية.

والشــركة ملزمــة  بتطبيــق التعديــات أو التغييــرات التــي تطــرأ علــى هــذه المعاييــر مــن وقــت آلخــر. وبالتالــي فــإن أي تغييــرات فــي هــذه المعاييــر أو إلزاميــة 
تطبيــق بعــض المعاييــر الجديــدة مــن الممكــن أن يؤثــر ســلبًا علــى القوائــم الماليــة وبالتالــي علــى النتائــج الماليــة للشــركة ومركزهــا المالــي.

المخاطر المتعلقة بالزكاة  2-1-15

قامــت الشــركة بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة عــن جميــع الســنوات منــذ تأسيســها وحتــى عــام 2021م وحصلــت الشــركة علــى شــهادة صالحــة حتــى تاريــخ 
30\04\2023م تمكنهــا مــن مراجعــة الجهــات الحكوميــة وإنهــاء معاماتهــا لديهــا، كمــا تخــول الشــركة الحــق فــي دخــول المناقصــات طبقــًا لألنظمــة الســارية 

فــي هــذا الشــأن بمــا فــي ذلــك صــرف المســتحقات النهائيــة عــن العقــود.

 وقــد قامــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بإعــادة الربــط الزكــوي علــى االقــرارات المقدمــة مــن الشــركة للســنوات مــن عــام 2013م وحتــى 2020م ونتــج عــن 
ذالــك فروقــات زكويــة بقيمــة 1,108,998 ريــال ســعودي وقامــت الشــركة بســداد كامــل المبلــغ المســتحق. باإلضافــة إلــى انــه ال توجــد أي نزاعــات أو مطالبــات 
بفروقــات زكويــة أخــرى، وال تســتطيع الشــركة أن تتنبــأ بقبــول هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك إقراراتهــا الزكويــة والضريبيــة عــن جميــع الســنوات الســابقة 
مــن بدايــة تأسيســها وحتــى نهايــة العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2012م. وقــد تفــرض هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك علــى الشــركة فروقــات 
زكويــة جوهريــة أخــرى تفــوق قيمــة المخصــص المكــون لــدى الشــركة علمــًا بــأن الشــركة لديهــا مخصــص زكاة يبلــغ 3,657,075 ريــال ســعودي كمــا بتاريــخ 31 

مــارس 2022م، ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى نتائــج أعمــال الشــركة وأدائهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والشهادات   2-1-16

يتعيـــن علـــى الشـــركة الحصـــول علـــى التصاريـــح والتراخيـــص والموافقـــات النظاميـــة المختلفـــة فيمـــا يتعلـق بأنشـــطتها والمحافظـة عليهـــا. وتشـمل هـذه 
التراخيـص: شـهادة تسـجيل الشـركة الصـادرة مـن وزارة التجـارة، شـهادة عضويـة الغرفـة التجاريـة، شـهادة السـعودة وشـهادة الـزكاة والدخـل وشـهادة 
تســـجيل فـــي ضريبـــة القيمـــة المضافـــة والتأمينـــات اإلجتماعيـــة، ورخصـــة البلديـــة وتصريـــح الدفـــاع المدنـــي. باالضافـــة إلـــى الشـــهادات العائـــدة ألنشـــطة 
متخصصـــة تقـــوم بهـــا الشـــركة كالتراخيـــص الصـــادرة عـــن وزارة الصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة ورخـــص التشـــغيل الصـــادرة عـــن الهيئـــة الســـعودية للمـــدن 
الصناعيـة ومناطـق التقنيـة وتصاريـح المركـز الوطنـي للرقابـة علـى االلتـزام البيئي  )ولمزيـد مـن التفاصيـل حـول  التراخيـص والتصاريـح التـي حصلـت عليهـا 
الشـــركة ، الرجـــاء االطاع علـــى الفقـــرة )3-9( " الشهادات والموافقات والتراخيص التي حصلت عليها الشركة " مـــن القســـم )9 ( "المعلومـــات القانونيـــة".(

ينبغـي علـى الشـركة بصفتهـا )صاحـب الترخيـص(، االلتـزام بالشـروط واألحـكام الخاصـة بـكل رخصـة وشـهادة حصلـت عليهـا. وفـي حـال عـدم قـدرة الشـركة 
علـــى ذلـــك، فقـــد ال تتمكـــن مـــن تجديـــد هـــذه التراخيـــص والشـــهادات أو الحصـــول علـــى تراخيـص أخـــرى جديـدة والتـي قـد تتطلبهـا مـن حيـــن إلـى آخـر ألغـراض 
التوســـع فـــي أنشـــطتها، االمـــر الـــذي قـــد ينتـــج عنـــه إيقـــاف أو تعثـــر أعمـال الشـركة أو فـرض غرامـات ماليـــة عليهـا مـن الجهـات الحكوميـة ممـا سـيؤثر سـلبا 

وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا وتوقعاتهـا المسـتقبلية.

مخاطر العقوبات والجزاءات وتعليق االعمال من قبل الجهات المختصة  2-1-17

نظــرا الن أعمــال الشــركة تخضــع لعديــد مــن األنظمــة والتعليمــات الصــادرة مــن عــدد مــن الجهــات الحكوميــة، فــان الشــركة عرضــة للعقوبــات والجــزاءات 
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فــي حــال عــدم تقيدهــا بــأي مــن تلــك األنظمــة واللوائــح والتعليمــات أو التأخــر فــي اســتيفاء أي منهــا.  هــذا وقــد تتعــرض الشــركة لعــدد مــن العقوبــات 
والمخالفــات مــن هيئــة الســوق الماليــة وغيرهــا مــن الجهــات وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الشــركة وشــركتها التابعــة قــد تعرضــت لعــدة غرامــات خــال الثاثــة 

أعــوام الماضيــة علــى النحــو االتــي:

خــال عــام 2022م حصلــت الشــركة علــى غرامــات ماليــة تقــدر بســبعة وســتون ألــف ومائتــان وثاثــة وســتون )67,263( ريــال  ســعودي تــم فرضهــا مــن 	 
قبــل الجمــارك نظيــر أرضيــات .

خــال عــام 2022م حصلــت الشــركة علــى غرامــات ماليــة تقــدر بأربعــة االف وســبعمائة وخمســة وعشــرون )4,725( ريــال ســعودي تــم فرضهــا مــن قبــل 	 
وزارة الداخليــة نظيــر تجديــد اقامــات .

خال عام 2021م حصلت الشركة على غرامة مالية بقيمة خمسة االف )5,000( ريال سعودي صادرة من وزارة النقل.	 

خــال عــام 2021م حصلــت الشــركة غرامــة ماليــة بقيمــة ثاثــون ألــف )30,000( ريــال ســعودي تــم فرضهــا مــن قبــل التأمينــات االجتماعيــة وذلــك 	 
لمخالفتهــا الئحــة التســجيل واالشــتراكات .

كمــا مــن الممكــن أن تصــل العقوبــات إلــى تعليــق بعــض أو جميــع أعمالهــا أو إيقــاف التــداول علــى أســهمها، وال يوجــد أي ضمــان علــى عــدم حصــول الشــركة 
علــى أي غرامــات أو عقوبــات ناتجــة عــن أي مخالفــات لألنظمــة والقوانيــن . وفــي حــال حــدث ذلــك فإنــة ســوف يؤثــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــا 

ومركزهــا المالــي و توقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بالمعدات واآلالت وآلية االستخدام   2-1-18

ان لــدى الشــركة آالت ومعــدات مختصــة تســتخدمها فــي انتــاج منتجاتهــا وقــد بلغــت نســبة االهــاك المجمــع مــن اجمالــي القيمــة الدفتريــة لــآالت 
والمعــدات )%55.39( و)%52.96(  و)%52.59( كمــا فــي 31 ديســمبر للعــام 2019م و 2020م و 2021م، ومانســبته )%52.89( لفتــرة ثاثــة اشــهر المنتهيــة فــي 
31 مــارس 2022م . ان معظــم هــذه اآلالت والمعــدات مرهونــة لصالــح صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي مقابــل القــروض المســتلمه وبالتالــى فانــه 
فــي حــال عــدم الوفــاء باالقســاط او التعثــر عــن الســداد قــد يتــم اســتيفاء االلتزامــات المطلوبــة مــن هــذه اآلالت وبالتــي تأثــر القــدرة االنتاجيــة وحجــم االنتــاج 

ممــا ســيؤدي الــى انخفــاض فــي المبيعــات.

وتعتمــد الشــركة فــي اســتمرار عملياتهــا علــى ســير وفعاليــة خطــوط االنتــاج واآلالت، وتعــد المنشــآت الصناعيــة عرضــة لمخاطــر تشــغيلية كبيــرة ناتجــة عــن 
عــدة عوامــل منهــا االعطــال بخطــوط االنتــاج أو المعــدات الرئيســية الناتجــة عــن ســوء االســتخدام أو الحــوادث الغيــر متوقعــة كانقطــاع امــدادات الكهربــاء 
أو انــدالع الحريــق. ممــا ســينتج عنــه تعطــل عمليــات الشــركة وتكبدهــا تكاليــف اضافيــة والــذي بــدوره ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة 

ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بالسعودة   2-1-19

يعتبــر االلتــزام بمتطلبــات التوطيــن متطلبــا نظاميـــا صـــادر مـــن قبـــل وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة بالمملكـــة، بحيـــث تلتـــزم بموجبـــه جميـــع 
الشـركات العاملـة فـي المملكـة، بمـا فـي ذلـك الشـركة، بتوظيـف نسـبة معينـة مـن الموظفيـن السـعوديين بيـن مجمـوع موظفيهـا والمحافظـة على تلك 
النسبة. ووفقا لبرنامج نطاقات المطور الصـــادر مـــن وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة، بلغـــت نســـبة التوطيـــن لكيـــان الشـــركة حوالي )28.92% 

( وهــي مصنفــة ضمــن النطــاق األخضــر

علما أنـه بتاريـخ 11\10\1442هــ )الموافـق 23\05\2021م(، أطلقـت وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة برنامـج »نطاقـات« المطـور الـذي يقـدم ثـاث 
مزايـا رئيسـية: 

االولـى: خطـة توطيـن واضحـة الـرؤى وشـفافة لمـدة ثـاث سـنوات قادمـة بهـدف زيـادة االسـتقرار التنظيمـي لـدى منشـآت القطـاع الخـاص.

 الثانيـــة: تعتمـــد العاقـــة الطرديـــة بيـــن عـــدد العامليـــن ونســـب التوطيـــن المطلوبـة لـكل منشـأة مـن خـال معادلـة خطيـة ترتبـط بشـكل متناسـب مـع عـدد 
العامليـــن لـــدى المنشـــأة، بـــدال مـــن نظـــام نســـب التوطيـن الحاليـة المبنيـة علـــى تصنيـف المنشـآت إلـى أحجـام محـددة وثابتـة.

الثالثـة: تبسـيط تصميـم البرنامـج وتحسـين تجربـة العميـل مـن خـال دمـج تصنيفـات االنشـطة ذات الصفـات المشـتركة لتكـون بعـدد 32 نشـاطا بـدل مـن 
85ً نشـــاطا فـــي «نطاقـــات». كمـــا سيساهم هـــذا البرنامـــج فـــي توفيـــر أكثـر مـن )340,000( ثاثمائـــة وأربعيـن ألـف وظيفة حتى عام 2024م.

إن برنامـــج «نطاقـــات» المطـــور قـــد يفـــرض علـــى الشـــركة متطلبـــات وقـــد يصعـــب عليهـــا المحافظـــة علـــى النســـبة ذاتهـــا مـــن المواطنيـــن الســـعوديين 
واالحتفـــاظ بهـــا فـــي المســـتقبل، ومـــن ثـــم ال تصبـــح مســـتوفية لمتطلبـــات برنامـــج «نطاقـــات». وإذا لـــم تتمكـــن الشـــركة مـــن التقيـــد بمتطلبـــات برنامـــج 

»نطاقـــات« وأصبـــح تصنيفهـــا ضمـــن النطـــاق االحمـــر، فـــي هـــذه الحالـــة قـــد تتعـــرض الشـــركة لعـــدد مـــن العقوبـــات مـــن بينهـــا:

 -تعليق طلباتها للحصول على تأشيرات عمل جديدة.

 -تعليق طلباتها لنقل كفالة موظف حالي أو موظف محتمل.

 -منع الموظفين غير السعوديين العاملين معها من تغير مهنهم في تأشيرات العمل.

 -إمكانيـــة قيـــام عـــدد مـــن الموظفيـــن غيـــر الســـعوديين العامليـــن لديهـــا بنقـــل كفالتهـم إلـى شـــركات أخـرى تقـع ضمـن النطـاق االخضـــر أو النطـاق الباتيني 
دون الحصـــول علـى موافقتهـا.

 -استبعاد الشركة من المشاركة في المزايدات الحكومية أو حرمانها من الحصول على قروض حكومية.

إضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن الحكومـــة تتخـــذ تدابيـــر لتنظيـــم توظيـــف العمـــال غيـــر الســـعوديين فـــي المملكـــة وفقـــا لقانون العمل وقوانين االقامة في المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية. وتشـــمل هـــذه التدابيـــر اتخـــاذ إجـــراءات صارمـــة ضـــد الموظفيـــن غيـــر الســـعوديين الذيـن ال يعملـــون لـدى كفيلهـــم وال تتطابـق طبيعـة 
عملهـم مـع متطلباتهـم الوظيفيـة كمـا جـاء فـي تصريـح عملهـم خاصـة بعـد إلغـاء نظـام كفيـل -ابتـداء مـن الربـع الثانـي 2021م الـذي سيسـمح للموظـف 
االجنبـــي عنـــد انتهـــاء عقـــد عملـــه االنتقـــال للعمـــل مـــن جهـــة إلـــى جهـــة أخـــرى مـــن دون موافقـــة صاحـــب العمـــل وذلـــك ضمـــن مبـــادرة )تحســـين العاقـــة 
التعاقديـة(لعاملـــي منشـــآت القطـــاع الخـــاص. كمـــا تحـــد المبـــادرة مـــن آليـــات التنقــل خـــال ســـريان العقـــد شـــريطة االلتـــزام بفتـــرة االشـــعار والضوابـــط 
المحـــددة، وتســـمح خدمـــة الخـــروج والعـــودة للعامـــل الوافـــد بالســـفر خـــارج المملكـــة وذلـــك عنـــد تقديـــم الطلـــب مـــع إشعار صاحب العمل الكترونيا،  فيمـا 
ُتمكـــن خدمـــة الخـــروج النهائـــي العامـــل الوافـــد مـــن المغـــادرة بعـــد انتهـــاء العقـــد مباشـــرة مـــع إشـــعار صاحـــب العمل دون اشـــتراط موافقتـــه ، إضافـــة إلـى 
إمكانيـــة مغـــادرة المملكـــة مـــع تحمـــل العامـــل جميـــع مـــا يترتـــب مـــن تبعـــات فســـخ العقـــد، علمـــا بـــأن جميـــع هـــذه الخدمـــات ســـتتاح عبـــر منصـــة «أبشـــر» 

ومنصـــة « قـــوى» التابعـــة لـــوزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة.

هـــذا وتواجـــه الشـــركة مخاطـــر توفـــر االـــيدي العاملـــة وصعوبـــة ارتفـــاع تكلفـــة العمالـــة مـــن الخـــارج، وتقـــوم الشـــركة بمواجهـــة هـــذه العوامـــل عـــن طريـــق 
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تجهيـــز مراكـــز تدريـــب حديثـــة لتدريـــب كـــوادر ســـعودية بحيـــث يتـــم احـال العمالـة مـن الخـارج بعمالـة سـعودية مدربـــة. كمـا تسـتعين الشـركة، عنـد الضـرورة 
بشـــركات، مرخصـــة لتأجيـــر العمالـــة. واليوجـــد أي ضمـــان بـــأن الشـــركة سـوف تكـون قـادرة علـى تأميـن اليـد العاملـة الازمـة أو توظيـف العـدد المطلـوب مـن 
العمالـــة االجنبيـــة وفقـــا لشـــروط مواتيـــة للشـــركة. كمـــا قـــد تواجـــه الشـــركة تحديـــات فـــي الحفـــاظ علـــى موظفيهـــا مـــن المواطنيـــن الســـعوديين، وفـــي حـال 

انخفـــاض عـــدد هـذه

الفئـة مـن الموظفيـن فـإن ذلـك سـيودي إلـى انخفـاض نسـبة السـعودة االجماليـة لديهـا. إن وقـوع أو تحقـق أيـا مـن االحـداث المشـار إليهـا أعـاه سـيكون 
لـه تأثيـر سـلبي وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا وتوقعاتهـا المسـتقبلية.

المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين  2-1-20

أقـــرت حكومـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية  فــي العـــام 2016م عـــددا مـــن القـــرارات التـــي تهـــدف الجـــراء إصاحـــات شـــاملة لســـوق العمـــل فـــي المملكـــة 
العربيـة السـعودية، والتـي مـن ضمنهـا إقـرار فـرض رسـوم إضافيـة مقابـل كل موظـف غيـر سـعودي يعمـل لـدى جهـة سـعودية اعتبـارا من 01\01\2018م 
ــال ســـعودي شــهريا لعــام 2019،  ــتمائة ريـ ــد إلـــى )600( سـ بواقــع )400( أربعمائــة ريــال ســعودي شــهريا عــن كل موظــف غيــر ســعودي لعــام 2018م،تزيـ
ثــم الــى )800( ثمانمائــة ريــال ســعودي شــهريًا لعـــام 2020م. ونظــرا لذلــك فــإن مــن شــأن أي قــرار يخــص زيــادة الرســوم علــى الموظفيــن غيــر الســعودين 

بالمســتقبل ســـيؤدي إلـــى زيـــادة فـــي تكاليـــف الشـــركة بشـــكل عـــام، ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمالهــا وأدائهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على اإلدارة العليا والموظفين الرئيسيين  2-1-21

يعتمــد نجــاح الشــركة وأعمالهــا التشــغيلية علــى خبــرات وقــدرات كوادرهــا اإلداريــة والفنيــة مــن كبــار التنفيذييــن والموظفيــن المؤهليــن باإلضافــة إلــى قدرتها 
علــى اســتقطاب موظفيــن مؤهليــن فــي المســتقبل وتوظيفهــم وتطويرهــم وتحفيزهــم والحفــاظ عليهــم. وتعتمــد الشــركة علــى عــدد مــن الموظفيــن 
الرئيســيين فــي فريــق إدارتهــا التنفيذيــة ممــن لديهــم خبــرات قيمــة فــي القطــاع الصناعــي وســاهموا بشــكل كبيــر فــي تطويــر عمليــات الشــركة وتنميتهــا.  وال 
تضمــن الشــركة علــى قدرتهــا علــى اإلحتفــاظ بموظفيهــا المؤهليــن أو األســتمرار فــي تطويــر مهاراتهــم أو اســتقطاب موظفيــن مؤهليــن جــدد، ولذلــك، فــإن 
فقــدان الشــركة ألي مــن كبــار التنفيذييــن وغيرهــم مــن الموظفييــن الرئيســيين وعــدم مقدرتهــا علــى توظيــف بديــل يتمتــع بــذات المســتوى والخبــرة والمهــارة 

بتكلفــة مناســبة للشــركة، فــإن ذلــك ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المرتبطة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم  2-1-22

تلتــــزم الشــــركة بإعــــداد الئحــــة لتنظيــــم العمــــل وفــــق النمــــوذج المعــــد مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة اإلجتماعيــــة. ويجــوز للشــركة تضميــن الائحـة 
بشـــروط وأحـــكام إضافيـــة، بمـــا ال يتعـــارض مـــع أحـــكام نظـــام العمـــل والئحتـــه والقـــرارات االداريـــة الخاصـــة بـــه. ويجـــب علـى الشـــركة أن تعلـــن الئحـة تنظيـم 
العمـــل وأي تعديـــل يطـــرأ عليهـــا فـــي مـــكان ظاهـــر فـــي المنشـــأة أو أي وســـيلة أخـــرى تكفـــل علـــم الخاضعيـــن لهـــا بأحكامهـــا. وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة 
تمتلك الئحــــة تنظيــــم عمــــل داخليــــة معتمــــدة مــــن قبــــل وزارة المــــوارد البشــــرية والتنميــــة االجتماعيــــة وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك فـــإن الشـــركة ال تســـتطيع 
ــر  ــرقة والتزويـ ــال والسـ ــدة واالختـــاس واالحتيـ ــر المتعمـ ــدة أو غيـ ــاء المتعمـ ــم كالغـــش واألخطـ ــن أو أخطائهـ ــلوك الموظفيـ ــوء سـ ــي سـ ــن تافـ أن تضمـ
وإسـاءة اسـتخدام ممتلكاتهـا والتصـرف نيابـة عنهـا دون الحصـول علـى التفويضـات االداريـة المطلوبــة. وبالتالــي قــد يترتــب عــن تلــك التصرفــات تبعــات 
ومســــؤوليات تتحملهــــا الشــــركة، أو عقوبــــات نظاميــــة، أو مســــؤولية ماليــــة. من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي وجوهري على الوضع المالـــي للشركةونتائـــج 

عملياتهـا.

المخاطر المتعلقة بفرض الغرامات المتعلقة بمخالفة قوانين العمل  2-1-23

يلـــزم نظـــام العمـــل والئحتـــه التنفيذيـــة جميـــع أصحـــاب العمـــل بـــأن يكـــون عقـــد العمـل مـع أي موظـــف وعامـل مكتـوب ومـن نســـختين. كذلـك ألزمـت وزارة 
المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة أن يتـــم توثيـــق عقـــود العمـــل الكترونيـــا مـن خـال رفـــع وتحديـث المعلومـات الخاصـة بعقـــود عمـل العامليـن وإتاحـة 
الفرصـة للعامليـن التحقـق مـن صحـة بيانـات عقودهـم مـن خـال توثيـق العقـود عبـر بوابـة الخدمـات االلكترونيـة للمؤسسـة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، 
وذلــــك وفقــــا للقــــرار الــــوزاري رقــــم )156309( وتاريــــخ 18\08\1440هــ )الموافــــق 23\04\2019م(. علمــــا بأنه يجب توثيـــق جميـــع عقـــود العامليـــن الذيـــن يتـــم 
التعاقـــد معهـــم بعـــد تاريـــخ هـــذا القـــرار مباشـــرة، أمـــا المتعاقـــد معهـــم مســـبقا فيكون توثيق عقودهم الزاميا  وعلـــى مراحـــل زمنيـــة تنتهـــي بنهايـــة الربـــع 
الرابـــع مـــن العـــام 2020م. إن عـــدم التـــزام الشـــركة بذلـــك قـــد يعتبـــر مخالفـــة لنظـام العمـل والئحتـــه التنفيذيـة وسـيعرض الشـــركة لعقوبـة غرامـة مقدارهـا  
)1,000( ألـــف ريـــال تتعـــدد بتعـــدد العمـــال المخالفيـــن، وذلـــك وفـــق مـا ورد فـي جـــدول المخالفـات والعقوبـات الصـادر بموجـب القـرار الـوزاري رقـم )178743 (

وتاريـــخ 27\09\1440هــ )الموافـــق 01\06\2019م(، االمر الـــذي ســـيؤثر بشـــكل ســـلبي علـــى أعمـــال الشـــركة ونتائـج عملياتهـا.

24-1-2  المخاطر المتعلقة بتوقف الدعم الحكومي

تســتفيد الشــركة مــن المبــادرات والدعــم الحكومــي الموجــه للقطــاع الخــاص والــذي يهــدف لتســهيل دخــول المنشــأت الجديــدة إلــى ســوق العمــل وعلــى 
وجــه الخصــوص الدعــم الموجــه للشــركات الصناعيــة. وتخضــع الشــركة لعــدة اشــتراطات تفرضهــا الجهــات المانحــة للدعــم وللفتــرة الزمنيــة المحــددة مــن 
قبلهــم، حيــث اســتفادت الشــركة مــن مبــادرة اســترداد التابعــة للهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة "منشــآت" مــن خــال شــركتها التابعــة فبــك 
والتــي أتاحــت لهــا إســترداد كل مــن: رســوم الســجل التجــاري، اشــتراك الغرفــة التجاريــة، تســجيل العامــة التجاريــة، اشــتراك البريــد الســعودي، رســوم نشــر 
عقــد التأســيس، رخصــة البلديــة، تراخيــص األنشــطة االقتصاديــة، %80 مــن المقابــل المالــي للعمالــة الوافــدة، ممــا ســاهم بتوفيــر 485,039 ريــال ســعودي 

كمــا فــي 2020م و 159,347 ريــال ســعودي كمــا فــي 2021م. 

وفــي الوقــت الراهــن تســتفيد الشــركة مــن عــدة مبــادرات تدعــم وتســاعد الشــركة فــي تخفيــض تكاليفهــا موضحــة كالتالــي: دعــم صنــدوق تنميــة المــوارد 
البشــرية هــدف مــن خــال برنامــج دعــم التوظيــف - المســار الصناعــي والــذي يقــوم بدفــع %30 مــن رواتــب العامليــن فــي الشــركة خــال أول عاميــن مــن تاريــخ 

التعييــن ويصــل الدعــم الــى %40 فــي حــال كان المســتفيد إمــرأة.

 كمــا تســتفيد الشــركة مــن برنامــج تحفيــز الصــادرات الخــاص بهيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية والــذي يتيــح للشــركة الحصــول علــى تعويــض يفــوق 50% 
ــي أتاحــت لهــا إســترداد %65 مــن  ــة والت ــة فــي المعــارض الدولي عــن الخدمــات المقدمــة داخــل البرنامــج، واســتفادت الشــركة مــن خدمــة المشــاركة الفردي
الرســوم المدفوعــة لرســوم التســجيل، وعينــات المنتجــات )شــاملة الشــحن(، وتصميــم وإنشــاء الجنــاح. وأســتفادت الشــركة مــن خدمــة إســترداد تكاليــف 
شــهادات المنتجــات والتــي أتاحــت لهــا إســترداد %50 مــن الرســوم بحــد أقصــى 250,000 ريــال ســعودي وذلــك عــن الشــهادات ذات الصلــة بالتصديــر، كمــا 
اســتفادت مــن خدمــة االدراج فــي منصــات التجــارة اإللكترونيــة والــذي أتاحــت للشــركة الحصــول علــى تعويــض %70 مــن التكاليــف بحــد أقصــى 55,000 ريــال 
ســعودي للرســوم المتعلقــة بتســجيل المنتجــات فــي منصــات التجــارة اإللكترونيــة ومنصــات جــذب العمــاء المحتمليــن للوصــول بالمنتجــات الســعودية 
إلــى نطــاق أكبــر مــن األســواق األجنبيــة، وبلغــت قيمــة المبالــغ المســتردة مــن قبــل هيئــة تنميــة الصــادرات 78,617 ريــال ســعودي، و 5,625 ريــال ســعودي، و 
68,474 ريــال ســعودي، و15,747 ريــال ســعودي للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م، و 2020م، و2021م وفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 

31 مــارس 2022م علــى التوالــي. 

أيضــا تســتفيد الشــركة مــن القــرار الــذي يخــص الســماح بتأجيــل ســداد ضريبــة القيمــة المضافــة علــى المشــتريات الخارجيــة حيــث بلغــت قيمــة الضريبــة 
المؤجلــة للشــركة 547,988 ريــال ســعودي وذلــك لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م. وتســتفيد الشــركة مــن اإلعفــاء الجمركــي والــذي يتيــح 
ــال  ــه 1,225,055 ري ــار اآلالت حيــث بلغــت االعفــاءات ماقيمت ــى واردتهــا المتعلقــة بالمــواد الخــام واآلالت وقطــع غي ــر عل لهــا إســترداد مــا نســبته %5 أو اكث
ــة أشــهر  ــرة الثاث ــة فــي 31 ديســمبر 2020م، و2021م وفت ــة المنتهي ــال ســعودي وذلــك للســنوات المالي ــال ســعودي، و377,054 ري ســعودي، و1,167,506 ري
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المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م علــى التوالــي .

.وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال يوجــد أي ضمــان علــى إســتمرارية المبــادرات المذكــورة فــي األعلــى حيــث أنــه فــي حــال صــدر أي قــرار يخــص إيقــاف مبــادرات الدعــم 
ــر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة  الحكوميــة أو أي تغييــر جوهــري فــي الشــروط واألحــكام قــد يجعــل الشــركة غيــر مســتحقة للدعــم مــن شــأنه أن يؤث

ونتائــج عملياتهــا وربحيتهــا.

المخاطر المتعلقة بالمواقع المستأجرة  2-1-25

ترتبـــط الشـــركة بعقـــود إيجـــار مـــع الهيئـــة الســـعودية للمـــدن الصناعيـــة ومناطـق التقنيـة ومؤجريـن آخريـن ، )ولمزيـد مـــن التفاصيـل حـول العقـود الجوهريـة 
التـي أبرمتهـا الشـركة، الرجـاء االطاع علـى الفقـرة الفرعية )3-8-9( "عقود اإليجار" مـن القسـم )9 ( "المعلومـات القانونيـة".( وإن عـدم مقـدرة الشـركة علـى 
المحافظـة علـى اسـتمرارية عقـود االيجـار المتعلقـة بهـذه المواقـع وتجديدهـا بنفـس الشـروط الحاليـة أو بشـروط تفضيليـة أو عـدم تمكنهـا مـن اسـتخدام 
العيـن المسـتأجرة للغـرض المخصـص لهـا الي سـبب كان، سيجعلها مضطرة إلخاء العيـن المسـتأجرة والبحث على أماكـن أخـرى مناسـبة أكثـر لمزاولـة 
نشـاط الشـركة، مـن دون أن تضمـن شـروط عقـود إيجـار مائمة كتلـك الموجـودة حاليـا وفي حال حـدوث أي مـن المخاطـر التـي تـم ذكرهـا والمرتبطـة بعقـود 

االيجـار للمواقـع المسـتأجرة، قـد يؤثـر علـى نتائـج أعمـال الشـركة المتوقعـة وبياناتهـا التشـغيلية والماليـة. 

مخاطر تعامالت األطراف ذات العالقة  2-1-26

قــد تتعــرض الشــركة فــي ســياق ممارســتها ألعمالهــا الــى وجــود تعامــات مــع أطــراف ذات عاقــة يتــم عرضهــا علــى الجمعيــة العامــة دون إعطــاء الحــق 
للمســاهمين الذيــن لهــم مصلحــة فــي تلــك العقــود بالتصويــت عليهــا، وإقــرار أعضــاء مجلــس اإلدارة بعــدم منافســة أعمــال الشــركة والتعامل مــع األطراف 
ذات العاقــة بنــاء علــى أســس تنافســية.  كمــا أنــه فــي حــال قــرر أي عضــو مــن أعضــاء المجلــس االنســحاب مــن الشــركة فقــد يتــم إيقــاف التعامــات مــع 
الشــركات ذات العاقــة بتلــك العضــو أو قــد يتــم طلــب تعديــل شــروط االتفــاق أو التعامــل بشــروط ال ترضــي الشــركة ممــا ســيضطرها الختيــار شــركات 
أخــرى لتتعاقــد معهــا وقــد ال تحصــل علــى نفــس المعاملــة منهــم األمــر الــذي ســيؤثر ســلبًا علــى اعمــال الشــركة وربحيتهــا. وكمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة 

ال يوجــد لــدى الشــركة عقــود وتعامــات مــع أطــراف ذات عاقــة

مخاطر التقاضي والدعاوى القانونية  2-1-27

إن الشـــركة وشركتها التابعة معرضـــة للدعـــاوى والشـــكاوى بحكـــم طبيعـــة أنشـــطتهم ومعاماتهم مـــع الغيـــر فـــي إطـــار قطاعـــات االعمـــال التـــي تعمـــل 
فيهـــا، وقـــد تشـــمل هـــذه الدعـــاوى – علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر – المســـائل الزكويـــة والضريبيـــة والقضايـــا العماليـــة واالضـــرار االخـــرى التـــي تنجـــم عـــن 
االهمـــال أو االحتيـــال مـــن قبـــل أشـــخاص أو مؤسســـات بشـــكل يكـــون خـــارج عـن نطـاق سـيطرة الشـركة. ولذلـك ال تسـتطيع الشـركة وشركتها التابعة أن 
يتوقـــعوا بشـــكل دقيـــق حجـــم تكلفـــة الدعـــاوى أو االجــراءات القضائيــة التــي يمكــن أن تقــام ضدهــا أو تقيمهــا أو النتائــج النهائيــة لتلــك الدعــاوى أو االحــكام 
التي تصدر  فيهـــا ومـــا تتضمنـــه مـــن تعويضات وجزاءات  وكمـــا بتاريـــخ هـــذه النشـــرة، ال يوجد دعاوى مقامـــة ضـــد الشركة بصفتهـــا مدعـــى عليهـــا مـــن قبـــل 
مؤسســـات وشـــركات أفـــراد أمـــام المحاكـــم العماليـــة أو التجاريـــة. كمــــا أن هنــــاك دعــــاوى أخــــرى مقامــــة مــــن قبــــل شــركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 
)فيبكــو( بصفتهــــا مدعيــــة بوجــــه شــــركات ومؤسســــات أمــــام المحكمــــة التجاريــــة وتقــــدر قيمـــة هـــذه الدعـــاوى بحوالـــي 3,643,461 ثاثــة ماييــن وســتمائة 
وثاثة وأربعين ألف وأربعمائة وواحد وستون ريـــال ســـعودي  )ولمزيـــد مـــن المعلومـــات، فضا راجـــع الفقـرة)11-9(التقاضـــي» مـــن القسـم )9( المعلومـات 
القانونيـــة» مـــن هـــذه النشـــرة وبالتالــي فــان أي نتائــج ســلبية لمثــل هــذه القضايــا قــد تؤثــر ســلبا علــى الشــركة ونتائــج عملياتهــا. علمــا أنــه وبغــض النظــر عــن 
نتائج هـــذه القضايـــا أو الدعـــاوى أو االجـــراءات، فقـــد تضطـــر الشـــركة أن تتكبـــد تكاليـــف عاليـــة وتخصيـــص مـــوارد لهـــا خـــال السـير بهـا ممـا ســـيكون لـه تأثيـر 

ســـلبي جوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ووضعهـا المالـــي ونتائـج عملياتهـا وتوقعاتهـــا المسـتقبلية.

المخاطر المتعلقة باستراتيجية التوسع والنمو  2-1-28

يعتمــد األداء المســتقبلي للشــركة علــى قدرتهــا فــي تنفيــذ خطــط واســتراتيجيات النمــو التــي تشــمل ترســية مناقصــات جديــدة للمشــاريع، والمشــاركة فــي 
الفــرص الجديــدة التــي قــد تنشــأ عــن مشــاريع التخصيــص وتطويــر حلــول جديــدة للعمــاء. وتعتمــد هــذه األنشــطة علــى قــدرة الشــركة فــي مواصلــة التنفيــذ 
وتحســين نظــم المعلومــات التشــغيلية واإلداريــة بكفــاءة فــي الوقــت المناســب، وليــس هنــاك مــا يضمــن أن موظفــي الشــركة أو أنظمتهــا الحاليــة ســتكون 
كافيــة لدعــم النمــو والتوســع فــي المســتقبل، أو مــن قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى الموافقــات الازمــة ألي خطــط نمــو مســتقبلية فــي الوقت المناســب 
أو الحصــول عليهــا علــى اإلطــاق. باإلضافــة إلــى ذلــك، تخضــع خطــط توســع الشــركة لجــداول زمنيــة محــددة وقــد تتطلــب تمويــًا  إضافيــًا لتغطيــة التكاليــف 
اإلضافيــة. وقــد يــؤدي عــدم اإللتــزام بهــذه الجــداول الزمنيــة أو عــدم الحصــول علــى تمويــل إضافــي إلــى عــدم تحقيــق النتائــج االقتصاديــة المرجــوة لخطــط 
النمــو والتوســع وســيكون لعــدم تنفيــذ الشــركة لخطــط أعمالهــا واســتراتيجيات النمــو لديهــا تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي 

ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية   2-1-29

تعتمــد قــدرة الشــركة فــي تســويق خدماتهــا ومنتجاتهــا وتطويــر أعمالهــا علــى اســتخدام اســمها وشــعارها وعاماتهــا التجاريــة، والتــي تدعــم أعمالهــا 
وتمنحهــا تميــزا واضحــا فــي الســوق بيــن العمــاء. تملــك الشــركة أربعــة عامــات تجاريــة مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية لــدى الجهــات المختصــة 
فضــا راجــع القســم الفرعــي )6-3( )العامــات التجاريــة وحقــوق الملكيــة" مــن القســم )3("خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا" مــن هــذه النشــرة(. إن أي 
إخــال بحقــوق الملكيــة أو اســتخدام غيــر مشــروع للعامــات التجاريــة للشــركة ســيؤدي إلــى التأثيــر علــى ســمعة الشــركة، ورفــع دعــاوى قضائيــة ومطالبــات 
أمــام المحاكــم المختصــة لحمايــة هــذه الحقــوق. وهــي عمليــة مكلفــة وتحتــاج إلــى وقــت وجهــد كبيــر مــن قبــل اإلدارة فــي متابعتهــا. وفــي حــال مــا إذا فشــلت 
الشــركة فــي حمايــة عاماتهــا التجاريــة بشــكل فعــال عنــد تجديــد شــهادة التســجيل أو تتبــع العامــات المشــابهة، فــإن ذلــك ســيؤثرً ســلبا علــى قيمتهــا، ممــا 

ينعكــس ســلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

مخاطر مرتبطة بسمعة الشركة  2-1-30

تعــد ســمعة الشــركة أمــر بالــغ األهميــة الســتقطاب عمــاء جــدد وللحفــاظ علــى عمائهــا وإقامــة عاقــة قويــة مــع األطــراف النظيــرة، ومــن الممكــن أن 
تتضــرر ســمعة الشــركة فــي المســتقبل نتيجــة عــدة عوامــل منهــا تراجــع نتائــج الشــركة الماليــة أو اإلجــراءات القانونيــة أو النظاميــة ضــد الشــركة أو ســلوك 
أحــد موظفيهــا الــذي قــد يتســبب فــي إخــال الشــركة بالمتطلبــات النظاميــة المعمــول بهــا. وســيؤدي تضــرر ســمعة الشــركة إلــى التأثيــر ســلًبا علــى أعمالهــا 

ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة أســهمها وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات  2-1-31

ــع  ــي جميـ ــوارد ERP فـ ــام إدارة المـ ــتخدم  الشــركة نظـ ــة المعلومــات إلدارة أعمالهــا ومرافقهــا و تسـ ــى أنظمــة تقني ــي عل ــكل أساســ تعتمــد الشــركة بشــ
عملياتهـــا الماليـــة واإلداريــــة والتشــــغيلية ، ممــا قــد يعــرض الشــركة لمخاطــر تعطــل هــذه األنظمــة، كتوقــف النظــام أو فشــل أنظمــة الحمايــة أو اختــراق 
أنظمــة الشــركة أو الفيروســات اإللكترونيــة ،الحرائــق ، أخطــاء االتصــال أو عــدم توفــر العمالــة الماهــرة الازمــة لتشــغيل هــذه األنظمــة وإدارتهــا أو تســرب 
البيانــات والمعلومــات الســرية الخاصــة بالشــركة أو بعمائهــا أو بموظفيهــا أو انخفــاض درجــة أمــان تلــك البيانــات والمعلومات،كمــا تتابــع الشــركة تحديــث 
أنظمتهــا المحاســبية ونظــام إدارة المــوارد بشــكل دوري ومــن المحتمــل حــدوث فقــد لبعــض البيانــات أو إخــال فــي بعــض العمليــات التقنيــة ونظــرا لذلــك 
فإنــه فــي فشــلت الشــركة فــي الحفــاظ علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات وتطويرهــا أو فــي حــال وجــود أي أعطــال فــي وظائفهــا أو حــدوث عطــل كبيــر أو إخفــاق 

متكــرر، أو فــي حــال وقــوع أي مــن األحــداث المذكــورة أعــاه، ســيؤثر ذلــك بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة والتشــغيلية.

المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية  2-1-32

قــد يتســبب أي ضــرر مــن الكــوارث الطبيعيــة يصيــب مرافــق الشــركة أو أيــًا مــن شــركاتها التابعــة مثــل الفيضانــات والحرائــق والــزالزل واألحــداث الطبيعيــة 
األخــرى والتــي ال تتوفــر تغطيــة تأمينيــة كافيــة عليهــا، إلــى تكبــد الشــركة تكاليــف كبيــرة وطائلــة. ممــا ســيؤثر بشــدة علــى قــدرة الشــركة علــى أداء وممارســة 
عملياتهــا و بالتالــي ســيخفض مــن نتائجهــا  و االلتــزام بمتطلبــات عمائهــا. وفــي حالــة حــدوث كــوارث طبيعيــة وإضرارهــا بمرافــق و أصول الشــركة فســيكون 

لذلــك أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

)COVID-19(المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا  2-1-33

ــًا فــي مــارس 2020م  ــاء عالمي ــا المســتجد )COVID -19( فــي ديســمبر 2019م، وأعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة الفيــروس وب ــدء انتشــار فيــروس كورون ب
وانتشــر الفيــروس بعــد ذلــك بشــكل واســع وســريع ليؤثــر علــى أكثــر مــن 194 دولــة حــول العالــم، ليواجــه العالــم أزمــة صحيــة واقتصاديــة لــم يســبق لهــا مثيــل. 
وفــي النصــف الثانــي مــن شــهر فبرايــر 2020م، عندمــا انتشــر الفيــروس وبلــغ الكثيــر مــن الــدول حــول العالــم، بــدأت الكثيــر مــن الــدول بفــرض تدابيــر احتــواء 
صحيــة عامــة لتأخيــر انتشــاره وتعزيــز قــدرة القطــاع الصحــي، وقــد أدى تطــور الوضــع بهــذا الشــكل إلــى توقــف مفاجــئ فــي األنشــطة االقتصاديــة وانخفــاض 

حــاد فــي اآلفــاق اإلقتصاديــة. علــى األفــراد والشــركات والحكومــات.  

وقــد قامــت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية بفــرض تدابيــر صحيــة واقتصاديــة الحتــواء تبعــات تزايــد تفشــي الفيــروس مثــل كثيــر مــن دول العالــم 
والمنطقــة، وشــملت التدابيــر الصحيــة فــرض حظـــر التجـــول الجزئـــي أو الكامـــل فـــي بعـــض مـــدن ومحافظـــات المملكـــة واإلغــاق الكامــل والجزئــي لألنشــطة 
االقتصاديــة والحكوميــة وإغــاق مراكـــز التســـوق ومعـــارض البيـــع بالتجزئـــة وإغــاق المجمعـــات التجاريـــة وجميـــع األنشــطة داخلهـــا باســـتثناء محـــات بيـــع 
المـــواد الغذائيـــة والصيدليـــات وتقليـــص عـــدد ســـاعات العمـــل لبعـــض القطاعـــات أو إلـــزام بعضهـــا بالعمـــل عـــن بعـــد وغيـــر ذلـــك، وتعليـــق جميـــع رحـــات 
الطيـــران الداخلـــي والحافات وســـيارات األجرة والقطـــارات، وتعليـــق الدخـــول ألغراض العمـــرة وزيـــارة المسـجد النبـوي مـن خـــارج المملكـة، والحجر الصحي، 
بينمــا تضمنــت التدابيــر االقتصاديــة الدعــم المالــي للمواطنيــن والمتضرريــن مــن جائحــة كورونــا، واإلجــازات العائليــة والمرضيــة المدفوعــة مــن الدولــة، 

والتوســع فــي تعويضــات البطالــة، وتأخيــر مدفوعــات الضرائــب، وتدابيــر أخــرى لدعــم الشــركات

ومــع أن الشــركة ملتزمــة بالتعليمــات الصــادرة عــن وزارة الصحــة ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة األجتماعيــة بتطبيــق اإلجــراءات واألحتــرازات الوقائيــة مــن 
تطبيــق التباعــد االجتماعــي فــي مــكان العمــل وقيــاس درجــة الحــرارة لــكل موظــف عنــد دخــول مقــر الشــركة ولبــس الكمامــة عنــد الدخــول والتواجــد فــي مقــر 
الشــركة أو أحــد مرافقهــا،إال أن الشــركة ال تضمــن عــدم إصابــة أحــد موظفيهــا بالفايــروس، ممــا قــد يــؤدي إلــى تعطلــه عــن العمــل أو نقــل العــدوى لزمائــه، 
الشــيء الــذي سيـــؤدي إلـــى تعطـــل عمليـــة التشــغيل، وبالتالـــي يؤثــر بشـــكل ســـلبي علـــى أعمـــال الشـــركة ونتائـــج عملياتهـــا ووضعهـــا المالـــي وتوقعاتهـــا 

المسـتقبلية.

وبتاريــخ 03\09\1441هـــ الموافــق 26\04\2020م صــدر القــرار الملكــي بعــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا ورفــع منــع التجــول جزئيــا فــي جميــع مناطــق المملكــة مــع 
التأكــد علــى االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة مــن التباعــد الجســدي وتحديــد عــدد المتواجديــن فــي أماكــن العمــل وتقديــم الخدمــات ويخضــع الوضــع الصحــي 
الحالــي فــي المملكــة إلــى المتابعــة اليوميــة مــن قبــل وزارة الصحــة بإصــدار التقريــر اإلحصائــي اليومــي لمتابعــة أعــداد اإلصابــات وحــاالت الشــفاء والوفيــات، 

وتخضــع جميــع مناطــق ومــدن المملكــة العربيــة الســعودية إلــى التقييــم المســتمر مــن قبــل وزارة الصحــة. 

وحيــــث أنــــه ال يوجــــد تاريــــخ متوقــــع النتهــــاء هــــذا الوبــــاء حتــــى تاريــــخ هــــذه النشــرة فــــإن الشــــركة ال يمكنهــــا ضمــــان عـــدم تأثـــر عملياتهـــا أو تقديـــر حجـــم 
الخسـائر الناجمـة عـن هـذه الجائحـة وتبعاتهـا فـي المسـتقبل ممـا سـيؤثر سـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائج عملياتهــا 

المســتقبلية.

مخاطر زيادة أسعار الطاقة في المستقبل  2-1-34

تعتمــــد مبيعــــات وربحيــــة الشركة بشــــكل مباشــــر علــــى عنصريــــن رئيســــيين وهمــــا أســــعار منتجــــات الطاقــــة وأســــعار المــــواد الخــــام، حيث يصعب على 
الشركة التنبــؤ بهــا خاصــة مــع القــرارات الحكوميــة اإلخيــرة التــي تضمنــت ارتفــاع فــي أســعار منتجــات الطاقــة مــع عــدم وضــوح الرؤيــة بإمكانيــة زيادتهــا 
مســــتقبًا. باإلضافــــة إلــــى تقلــــب أســــعار المــــواد الخــــام والتي ترتبط مع تقلــــب أســــعار النفــــط عالميــــا، ويعتمــــد أداء الشركة علــــى مدى قدرتهـــا علـى إدراج 
هـــذه التغيـــرات فـــي التكاليـــف ضمـــن أســــعار بيــــع المنتجــــات. وفــي حــال عجــزت الشــركة عــن ذلــك فإنــه ســوف يؤثــر بشــكل ســلبي علــى نتائــج وعمليــات 

الشــركة.
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المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي يعمل فيه المصدر  2-2

المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي   2-2-1

يقــع المقــر الرئيســي للشــركة ومصنعهــا التــي تمــارس فيــه أنشــطتها التشــغيلية داخــل المملكــة العربيــة الســعودية.  وتقــوم الشــركة ببيــع منتجاتهــا 
فــي عــدة دول ومناطــق مختلفــة ويشــمل ذلــك أمريــكا الشــمالية وأوربــا وأفريقيــا وآســيا ودول الخليــج. وقــد يكــون ألي تغيــرات غيــر متوقعــة فــي االوضــاع 
السياســية أو االجتماعيــة أو االقتصاديــة فــي المملكــة وفــي الــدول التــي تبــاع فيهــا منتجــات الشــركة أثــر مباشــر و ســلبي علــى قــدرة الشــركة علــى االنتــاج 
بشــكل اقتصــادي وفعــال، وعلــى ربحيتهــا، وعلــى تكاليفهــا، وقــد يخفــض هوامــش الربــح والطلــب علــى منتجــات الشــركة. وتشــمل هــذه التغيــرات –علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر- التغيــرات فــي الحكومــات واالدارات والتغيــرات فــي السياســات العامــة واالوضــاع االقتصاديــة والتغيــرات فــي القوانيــن والحوافــز 
)والتــي تشــمل تقييــد و تثبيــط المنتجــات االجنبيــة( وغيرهــا. وذلــك  يجعــل الشــركة عرضــة لمخاطــر هــذه الــدول والــدول األخــرى التــي تأمــل الشــركة بالتوســع 
فيهــا  وأي عوامــل تؤثــر علــى اقتصــاد هــذه الــدول واالســتثمارات القائمــة فيهــا ســتؤثر علــى أعمــال الشــركة، وعملياتهــا التشــغيلية ووضعهــا المالــي 

وتدفقاتهــا النقديــة وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بتطبيق نظام الشركات  2-2-2

التزمــت الشــركة بنظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م\3( بتاريــخ 28\01\1437هـ )الموافــق 10\11\2015م والمنشــور بالجريـدة الرسـمية )أم 
القـــرى بتاريـــخ 22\01\1437هــ الموافـــق 04\12\2015م، والـــذي دخـــل حيـــز النفـــاذ بتاريـخ 27\01\1437هــ )الموافـــق  04\05\2016م( والمعـدل بالمرسـوم الملكـي 
رقـــم )م\79( وتاريـــخ 25\07\1439هــ (الموافـــق 11\04\2018م، كمـــا التزمـــت بالمـــادة )224(مـــن نظـــام الشـــركات من ناحية تعديل نظامها االساسي وقد تم 

اصــدار اخــر نســخة مــن نظامهــا االساســي بنــاء علــى قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 20\01\1440هـــ الموافــق 30\09\2018م

يفــــرض نظــــام الشــــركات بعــــض المتطلبــات النظاميــــة التــــي يتوجــــب علــــى الشــــركة االلتــزام بهــــا. وسيســــتلزم ذلــــك قيــــام الشــــركة باتخــــاذ االجــراءات 
والتدابيــــر لالتــزام بمثــــل هــــذه المتطلبــات والتــــي مــــن الممكــن أن تؤثــــر علــــى خطــــة أعمالهــــا أو تســــتغرق وقــــت طويــــل. كمــــا فــــرض نظــــام الشـــركات 
الحالــــي عقوبــــات أشــــد صرامــــة علــــى مخالفــــة أحكامــــه وقواعــــده االلزامية حيــــث تصــــل الغرامة إلى 500 ألف ريال سعودي حســــب المادة)213( من نظــــام 
الشــــركات كمــــا نصــــت المادة )214(مــــن نظــــام الشــــركات علــــى تضاعــــف العقوبـــات فـــي حـال تكــــرار المخالفات، وبالتالـي فـإن الشـــركة سـتكون عرضـة إلــى 
مثــــل هــــذه العقوبــــات فــــي حــــال عــــدم التزامهــــا بتلــــك القواعـــد واألحكام، والـــذي مـــن شـــأنه التأثيـــر ســــلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعهــــا 

المالــي ونتائــــج عملياتهــــا.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن الشــركة لــم تلتــزم بالمــادة الحاديــة والثمانــون مــن النظــام الــذي يلــزم الشــركة بتحديــد المكافئــة الخاصــة لرئيــس المجلــس و العضــو 
المنتــدب فــي النظــام االساســي للشــركة علمــا أنــه تــم منــح مكافئــة خاصــة لرئيــس المجلــس تتجــاوز 500 ألــف ريــال لألعــوام الثاثــة الســابقة ومكافئــة خاصــة 

للعضــو المنتــدب تتجــاوز 500 ألــف ريــال فــي عــام 2020م.

3-2-2  المخاطر المتعلقة باألداء االقتصــادي للمملكــة العربيــة ا لســعودية

يعتمــد االداء المســتقبلي المتوقــع للشــركة علــى عــدد مــن العوامــل التــي تتعلــق باألوضــاع االقتصاديــة فــي المملكــة بشــكل عــام وتشــمل – علــى ســبيل 
المثــال- عوامــل التضخــم ونمــو الناتــج المحلــي ومتوســط دخــل الفــرد ونحــو ذلــك. ويعتمــد اقتصــاد المملكــة الكلــي والجزئــي بشــكل اساســي علــى النفــط 
والصناعــات النفطيــة والتــي التــزال تســيطر علــى حصــة كبيــرة مــن الناتــج المحلــي االجمالــي، وعليــه فــإن أي تقلبــات غيــر مؤاتيــة تحــدث فــي اســعار النفــط 
ســيكون لهــا أثرهــا المباشــر  والجوهــري علــى خطــط ونمــو اقتصــاد المملكــة بشــكل عــام وعلــى معــدالت االنفــاق الحكومــي، والتــي مــن شــأنها التأثيــر ســلبا 

علــى اداء الشــركة المالــي.

4-2-2  المخاطر المتعلقة بتقلب اسعار صرف العمالت  

تتعامــل الشــركة فــي جميــع وارداتهــا وصادراتهــا الدوليــة مــع عمــات ترتبــط ارتبــاط وثيــق بالريــال الســعودي مثــل الــدوالر واليــورو. وأي تذبــذب بيــن الريــال 
الســعودي واي مــن تلــك العمــات قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى ايــرادات الشــركة وارباحهــا. مــن الجديــر بالذكــر ان الريــال الســعودي مربــوط بالــدوالر بســعر 
صــرف ثابــت وهــو 3.75 ريــال ســعودي لــكل دوالر أمريكــي وال يوجــد مــا يضمــن اســتمرار ارتبــاط الريــال بالــدوالر فــي المســتقبل. ومــع اســتمرار الشــركة 
بالتوســع قــد يــزداد تعرضهــا للتقلبــات فــي أســعار الصــرف. وعليــه، فقــد تتعــرض الشــركة لزيــادة كبيــرة فــي تكاليــف عملياتهــا. وقــد يكــون لذلــك االرتفــاع 

تأثيــر ســلبي و جوهــري علــى اعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا و وضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بتذبذب سعر الفائدة  2-2-5

إن القــروض بموجــب التســهيات البنكيــه للشــركة هــي فــي األســاس بمعــدالت فائــدة متغيــرة . قــد تــؤدي الزيــادة فــي أســعار الفائــدة المتغيــرة وغيــر 
الخاضعــة للحمايــة وفقــا التفاقيــات التحــوط إلــى زيــادة تكلفــة قــروض الشــركة وزيــادة مصروفــات الفائــدة وخفــض التدفقــات النقديــة. كمــا تتأثــر أســعار 
الفائــدة بعوامــل عديــدة منهــا عوامــل تتعلــق بالسياســات الحكوميــة والنقديــة والضريبيــة والظــروف االقتصاديــة الدوليــة والمحليــة، وعوامــل أخــرى تخــرج 
عــن نطــاق ســيطرة الشــركة. ال تتحــوط الشــركة حالًيــا ضــد تعرضهــا ألي تقلبــات فــي أســعار الفائــدة ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى تكبدهــا لخســائر فــي حــال 

ارتفــاع أســعار الفائــدة، وهــو مــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

6-2-2  البيئة والسالمة والصحة المهنية 

تخضــع عمليــات الشــركة كغيرهــا مــن الشــركات فــي نفــس القطــاع إلــى نطــاق واســع مــن األنظمــة واللوائــح المتعلقــة بحمايــة البيئــة والصحــة والســامة 
فــي المملكــة، والتــي تفــرض بصــورة متزايــدة معاييــر صارمــة يتوجــب علــى الشــركة اإللتــزام بهــا بصــورة مســتمرة.وقد تكــون تكاليــف اإللتــزام بتلــك األنظمــة 
واللوائــح والغرامــات الناتجــة عنهــا كبيــرة، كمــا يتطلــب اإللتــزام بمعاييــر جديــدة وصارمــة إلــى تحمــل مصروفــات إضافيــة مــن رأس المــال أو نشــوء تعديــات 
فــي الممارســات التشــغيلية.وقد تنشــأ الحــوادث المتعلقــة بالبيئــة والصحــة والســامة بشــكل خــارج عــن نطــاق ســيطرة الشــركة، فعلــى ســبيل المثــال 
يمكــن أن ينتــج عــن عمليــات الشــركة عــدد مــن مــواد النفايــات والموادالملوثــة التــي يمكــن أن تــؤدي  فــي حــال لــم يتــم الســيطرة عليهــا وإدارتهــا بالشــكل 
الصحيــح أوفــي حــال تركــت مــن دون عــاج أوإدارة ســليمة، إلــى خطــر تلــوث البيئــة. إن عــدم اإللتــزام واإلمتثــال الكامــل بالتشــريعات واألنظمةالبيئيــة يمكــن 
أن يــؤدي إلــى إغــاق المنشــآت الصناعيــة التابعــة للشــركة كمــا ســوف يعــرض الشــركة إلــى مخالفــات أو غرامــات أو عقوبــات قــد تفرضهــا الجهــات الرقابيــة 
عليها،والتــي ســتؤثر ســلبا علــى عملياتهــا بحيــث تحــد مــن نمــو إيراداتهــا أو تعليــق عملهــا أو ترخيصهــا وســوف يؤثــر ذلــك علــى مقدرتهــا علــى مزاولــة أعمالهــا 

وبالتالــي علــى التأثيــر ســلبًا علــى نتائجهــا الماليــة وربحيتهــا.

7-2-2  المخاطر المتعلقة بالتغيرات في االنظمة والقوانين ذات العالقة

كغيرهـا مـن الشـركات العاملـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية، تخضـع الشـركة لعـدد مـن االنظمـة والقوانيـن كنظـام الشـركات، ونظـام العمـل وأنظمـة 
البلديـــات والدفـــاع المدنـــي واالنظمـــة واللوائـــح الصـــادرة عـــن هيئـــة الســـوق الماليـــة وغيرهـــا، والتـــي قـــد تتغيـــر أو يتـــم تحديثهـــا مـن قبـل الجهـــات المختصـة. 
كذلـــك، فقـــد تصـــدر قوانيـــن وأنظمـــة جديـــدة مـــن الجهـــات الرســـمية ذات العاقـــة مـــن حيـن إلـى آخـر. وعليـه فـإن أعمـال الشـــركة قـد تتأثـر بشـكل سـلبي فـي 

حـــال حـــدوث أي تغيـــر جوهـــري ألي مـــن األنظمـــة ذات العاقـــة أو اســـتحداث أنظمـــة إضافيـة لهـا تأثيـــر مباشـر علـى أداء وربحيـة الشـركة.
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كذلـــك قـــد تخضـــع الشـــركة بصفتهـــا شـــركة مســـاهمة عامـــة لعقوبـات وغرامـات فـي حالـة عـدم اسـتيفائها لمتطلبـات هيئـة السـوق الماليـة وقواعـد طـرح 
االوراق الماليـــة وااللتزامـــات المســـتمرة الصـــادرة عـــن هيئـــة الســـوق الماليـــة وقواعـــد االدراج الصـــادرة عـــن الســـوق الماليـــة السـعودية )تـــداول) مـن ناحيــة 
عــــدم اإلفصــــاح عــــن بعــــض االحــــداث المعتبــــرة جوهريــــة وفــــق المــادة )62( مــــن قواعــد طــرح االوراق الماليــة وااللتزامــات المســــتمرة باالضافــة للتقاريــر 
الماليــة المطلوبــة فــي الوقــت المحــدد لهــا بحســب المادتيــن )63 ( و )64 ( مــن قواعــد طــرح االوراق الماليــة وااللتزامــات المسـتمرة أو التأخـر فـي توقيـت 

االفصـــاح ، األمر الـــذي ســـيكون لـــه تأثيـــر ســـلبي وجوهـــري علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـــا ومركزهـا المالـي وتوقعاتهـا المسـتقبلية.

كذلـــك تلـــزم الفقـــرة الفرعيـــة )ب( مـــن المـــادة )54( مـــن قواعـــد طـــرح االوراق الماليـــة وااللتزامـــات المســـتمرة الشـــركات المســـاهمة العامـــة علـى االفصـاح 
للجمهـــور عنـــد وجـــود اختـــاف بنســـبة )%5( أو أكثـــر مـــن بيـــن االســـتخدام الفعلـــي لمتحصـــات إصـــدار أســـهم حقـــوق األولويـــة مقابـــل مـــا أفصـــح عنـــه فـــي 
نشـــرات االصـــدار ذات العاقـــة فـــور علمـــه بذلـــك ولمزيــد مــن المعلومــات الخاصــة باســـتخدام متحصـــات الطـــرح والمشـــاريع المســـتقبلية فضــا راجــع 

القســم الفرعــي )2-6( )اســتخدام متحصــات الطــرح " مــن القســم )6(" 6 اســتخدام متحصــات الطــرح والمشــاريع المســتقبلية " مــن هــذه النشــرة(..

وفـــي حـــال عـــدم التـــزام إدارة الشـــركة بذلـــك أو حـــدوث إي انحـــراف فســـتضطر الشـــركة لإلفصـــاح عـــن ذلـــك فـــي موقـــع تـــداول مـــن دون تأخيـــر وعليهـا كذلـك 
عـــرض الموضـــوع فـــي أول اجتمـــاع للجمعيـــة العامـــة للمســـاهمين يلـــي حصـــول هـــذا الحـــدث وذلـــك العتمـــاد التعديـــل أو االنحـــراف الـــذي طـــرأ علـــى طريقـــة 
اســـتخدام المتحصـــات المفصـــح عنهـــا فـــي نشـــرة االصـــدار هـــذه. وفـي حـال عـدم االلتـزام باالجـراءات سـيترتب عليـه مخاطـر قانونيـة علـى الشـركة فـي حـال 
قـــام أحـــد المســـاهمين باالحتجـــاج علـــى عـــدم أخـــذ موافقـــة الجمعيـــة العامـــة. وفـــي حـــال حـــدوث ذلـــك، فـــإن ذلـــك ســـينعكس بشـــكل ســـلبي علـــى عمليـــات 

الشـــركة ومركزهـــا المالـي.

8-2-2   المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة

بالرغــم مــن ان الشــركة ال تخضــع فــي الوقــت الراهــن ألي نــوع مــن الضرائــب بخــاف الــزكاة الشــرعية وضريبــة القيمــة المضافــة البالغــة حاليــًا %15 مــن رســوم 
المنتجــات التــي تقدمهــا الشــركة، اال انــه مــن المحتمــل فــرض رســوم أخــرى أو ضرائــب علــى الشــركات مــن قبــل الحكومــة فــي المســتقبل، وعليــه فــي حــال تــم 

فــرض ضرائــب جديــدة علــى الشــركات أو رســوم بخــاف المطبقــة حاليــًا، فــان ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى اربــاح الشــركة الصافيــة. 

المخاطر المتعقلة باالوراق المالية المطروحة  2-3

المخاطر المتعلقة بضعف وعي المساهمين بآلية التداول وممارستهم لحقوقهم  2-3-1

قامــت هيئــة الســوق الماليــة فــي عــام 2013م بالتعــاون مــع تــداول الســعودية، بتطويــر آليــة لطــرح وتســجيل وتــداول الحقــوق كأوراق ماليــة تســمح 
للمســاهمين المقيديــن باالكتتــاب أو بيــع حقوقهــم كليــا او جزئيــا أو شــراء أو التــداول فــي الحقــوق وذلــك خــال فتــرة تــداول الحقــوق. هــذه اآلليــة تســمح 
للمســتثمرين )مــن غيــر المســاهمين( بشــراء الحقــوق مــن المســاهمين المســتحقين خــال فتــرة تــداول الحقــوق. علــى الرغــم مــن قيــام الهيئــة بنشــر مــواد 
توعويــة و ورشــات عمــل خاصــة لتعريــف المســتثمرين علــى حقــوق االولويــة وطريقــة رفــع رأس المــال عــن طريــق اصــدار اســهم حقــوق أولويــة وكيفيــة 
االشــتراك والتــداول وغيرهــا، فإنــه قــد يصعــب علــى بعــض المســاهمين والمســتثمرين فهــم آليــة تــداول حقــوق األولويــة وخاصــة طريقــة احتســاب الســعر 
النهائــي، ممــا قــد يفــوت الفرصــة علــى المســاهمين التخــاذ قــرار مناســب فــي الوقــت المناســب. وتجــدر االشــارة الــى أن المســتثمر الــذي يقــوم بشــراء حــق 
وثــم ال يكتتــب باألســهم قــد يخســر كامــل اســتثماره الــذي دفعــه مقابــل الحــق فــي حــال اكتتــاب المســتثمرين المؤسســيين فــي األســهم الجديــدة خــال 

فتــرة الطــرح المتبقــي بســعر الطــرح.

المخاطر المرتبطة بالتذبذب المحتمل في سعر حقوق األولوية  2-3-2

قــد يخضــع الســعر الســوقي لحقــوق األولويــة لتذبذبــات كبيــرة بســبب التغيــر فــي العوامــل المؤثــرة علــى ســهم الشــركة. وقــد يكــون هــذا التذبــذب كبيــرا 
بســبب الفــرق بيــن نســبة التذبــذب اليومــي المســموح بهــا )والتــي تتمثــل فــي %10 ارتفاعــًا و هبوطــًا مــن ســعر اإلغــاق لليــوم الســابق( بالنســبة للحقــوق، 
مقارنــة بنســبة التذبــذب اليومــي المســموح بهــا بالنســبة ألســهم الشــركة. ويعتمــد ســعر تــداول الحقــوق علــى ســعر تــداول أســهم الشــركة ورؤيــة الســوق 

للســعر العــادل للحقــوق. وقــد تؤثــر هــذه العوامــل ســلبا علــى ســعر تــداول الحقــوق.

المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم  2-3-3

قــد ال يكــون الســعر الســوقي للحقــوق أثنــاء فتــرة التــداول مؤشــرا علــى الســعر الســوقي ألســهم الشــركة بعــد الطــرح. وكذلــك قــد ال يكــون ســعر ســهم 
الشــركة مســتقرا وقــد يتأثــر بشــكل كبيــر بســبب التقلبــات الناتجــة عــن ظــروف الســوق المتعلقــة بالحقــوق أو األســهم الحاليــة للشــركة. وقــد تنتــج 
هــذه التقلبــات أيضــا عــن العديــد مــن العوامــل منهــا دون الحصــر: ظــروف ســوق األســهم، ضعــف أداء الشــركة، عــدم القــدرة علــى تنفيــذ خطــط الشــركة 
المســتقبلية، دخــول منافســين جــدد للســوق، التغيــر فــي رؤيــة أو تقديــرات الخبــراء والمحلليــن لســوق األوراق الماليــة، وأي إعــان للشــركة أو أي مــن 

منافســيها يتعلــق بعمليــات اندمــاج واســتحواذ أو تحالفــات اســتراتيجية.

و ســيؤثر بيــع كميــات كبيــرة مــن األســهم مــن قبــل المســاهمين أو االعتقــاد باحتماليــة حــدوث مثــل هــذا البيــع ســلبا علــى ســعر أســهم الشــركة فــي الســوق. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد ال يتمكــن المســاهمون مــن بيــع أســهمهم فــي الســوق دون أن يؤثــر ذلــك ســلبا علــى ســعر األســهم. ليــس هنــاك مــا يضمــن أن 
الســعر الســوقي ألســهم الشــركة لــن يكــون أقــل مــن ســعر الطــرح، واذا حــدث هــذا األمــر بعــد اكتتــاب المســتثمرين فــي األســهم الجديــدة، فانــه ال يمكــن 
إلغــاء االكتتــاب أو تعديلــه. وعليــه قــد يتكبــد المســتثمرون خســائر نتيجــة لذلــك. عــاوة علــى مــا تقــدم، ليــس هنــاك مــا يضمــن أن المســاهم ســوف يتمكــن 

مــن بيــع أســهمه بســعر يســاوي ســعر الطــرح أو يزيــد عنــه بعــد االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة.

المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع الحقوق األولوية  2-3-4

ليــس هنالــك مــا يضمــن ربحيــة الســهم مــن خــال التــداول بــه بســعر أعلــى. ويضــاف إلــى ذلــك، عــدم ضمــان التمكــن مــن بيعــه مــن األســاس، ممــا ينــوه إلــى 
عــدم وجــود مــا يضمــن الطلــب الكافــي فــي الســوق لممارســة حقــوق األولويــة أو اســتام تعويــض مــن قبــل الشــركة، علمــًا أن المســتثمر الــذي لــم يكتتــب أو 

يبــع حقوقــه، و أصحــاب كســور األســهم، قــد اليحصلــون علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فتــرة الطــرح المتبقــي بســعر الطــرح.

المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية  2-3-5

إن النتائــج المســتقبلية وبيانــات األداء للشــركة ال يمكــن توقعهــا فعليــًا وقــد تختلــف عــن مــا هــي موجــودة فــي هــذه النشــرة. إذ أن إنجــازات وقــدرة الشــركة 
ــى  ــي يجــب عل ــر إحــدى المخاطــر الت ــج تعتب ــات والنتائ ــي ال يمكــن توقعهــا أو تحديدهــا. إن عــدم دقــة البيان ــة والت ــج الفعلي ــى التطــور هــي مــن تحــدد النتائ عل
المســاهم التعــرف عليهــا حتــى ال تؤثــر علــى قــراره االســتثماري. حيــث أنــه فــي حــال اختــاف النتائــج المســتقبلية و بيانــات األداء اختافــًا جوهريــًا عــن ماهــو 

مذكــور فــي هــذه النشــرة فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى خســارة المســاهمين جــزء أو كل اســتثماراتهم فــي أســهم الشــركة. 
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المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة  2-3-6

فــي حــال قــررت الشــركة إصــدار أســهم جديــدة )غيــر أســهم حقــوق األولويــة المذكــورة فــي هــذه النشــرة(، وعــدم ممارســة المســاهمون الحالييــن حقوقهــم 
عنــد إصــدار حقــوق أولويــة جديــدة فــإن ملكيــة األســهم ســوف تنخفــض بشــكل تناســبي إضافــة ومايلحقهــا مــن حــق التصويــت و وحــق الحصــول علــى األربــاح 

وقــد يكــون ألي طــرح إضافــي أثرجوهــري علــى الســعر الســوقي للســهم.

المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة  2-3-7

ليــس هنــاك مــا يضمــن أنــه ســيكون هنــاك طلــب كاف علــى حقــوق األولويــة خــال فتــرة التــداول وذلــك لتمكيــن حامــل حقــوق األولويــة )ســواء كان مســاهم 
مقيــد أو مســتثمر جديــد( مــن بيــع حقــوق األولويــة وتحقيــق ربــح منهــا، أو تمكينــه مــن بيــع الحقــوق علــى اإلطــاق. كمــا أنه ليس هنــاك أي ضمان بأنه ســيكون 
ــم تقــم المؤسســات االســتثمارية  ــرة الطــرح المتبقــي. وفــي حــال ل ــى أســهم الشــركة مــن قبــل المؤسســات االســتثمارية خــال فت ــاك طلــب كاف عل هن
بتقديــم عــروض لألســهم المتبقيــة بســعر عالــي، قــد ال يكــون هنــاك تعويــض كافــي لتوزيعــه علــى أصحــاب حقــوق األولويــة الذيــن لــم يمارســوا حقهــم 
باالكتتــاب ومســتحقي كســور األســهم. وعــاوة علــى ذلــك، ليــس هنــاك ضمــان مــن وجــود طلــب كاف فــي الســوق علــى األســهم التــي حصــل عليهــا مكتتــب 

إمــا مــن خــال ممارســة حقــوق األولويــة لهــذه األســهم، أو مــن خــال الطــرح المتبقــي أو مــن خــال الســوق المفتوحــة.

مخاطر انخفاض نسب الملكية  2-3-8

إذا لــم يكتتــب أصحــاب حقــوق األولويــة بكامــل حقهــم فــي األســهم الجديــدة، ســوف تنخفــض ملكيتهــم وحقــوق التصويــت التابعــة لهــا. كمــا أنــه ليــس هنــاك 
أي ضمــان فــي حــال رغــب حامــل حقــوق األولويــة المقيــد ببيــع حقــوق األولويــة الخاصــة بــه خــال فتــرة التــداول، بــأن يكــون العائــد الــذي يتلقــاه كافيــا لتعويضــه 
ــادة رأس مالهــا. كمــا اليوجــد ضمــان بــأن يكــون هنــاك مبلــغ تعويــض يــوزع علــى  بالكامــل عــن انخفــاض نســبة ملكيتــه فــي راس مــال الشــركة نتيجــة لزي
المســاهمين المســتحقين الذيــن لــم يمارســوا حقهــم باالكتتــاب أو ألصحــاب كسوراألســهم فــي حــال لــم تقــم المؤسســات االســتثمارية فــي فتــرة الطــرح 
المتبقــي بتقديــم عــروض لألســهم المتبقيــة بســعر عالــي, أو أن يكــون مبلــغ التعويــض )إن وجــد( كافيــًا للتعويــض عــن انخفــاض نســبة الملكيــة فــي رأس 

مــال الشــركة.

مخاطر عدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب  2-3-9

ــادة رأس المــال، فــي **\**\****هـــ  ــى زي ــة الموافقــة عل ــه المتضمن ــر العادي ــة العامــه غي ــام عمــل مــن موافقــة الجمعي ــة أي ــاب بعــد )3( ثاث ــرة االكتت ــدأ فت تب
)الموافــق **\**\****م( وســتنتهي فــي **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م(. ويجــب علــى مالكــي الحقــوق والوســطاء المالييــن الذيــن يمثلونهــم اتخــاذ التدابيــر 
المناســبة التبــاع جميــع التعليمــات الازمــة قبــل انقضــاء فتــرة االكتتــاب. إذا لــم يتمكــن المســاهمون المســتحقون مــن ممارســة حقــوق االكتتــاب بشــكل 
صحيــح بحلــول نهايــة فتــرة االكتتــاب، بنــاء علــى مــا يملكونــه مــن حقــوق األولويــة، فــا يوجــد ضمــان أن يكــون هنــاك مبلــغ تعويــض يــوزع علــى المســاهمين 

المســتحقين غيــر المشــاركين أو ممــن لــم يقومــوا بإجــراءات ممارســة االكتتــاب بشــكل صحيــح أو ألصحــاب كســور األســهم.

مخاطر توزيع أرباح لحاملي األسهم  2-3-10

تعتمــد أربــاح الســهم فــي المســتقبل علــى عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا ربحيــة الشــركة والمحافظــة علــى مركزهــا المالــي الجيــد واالحتياجــات الرأســمالية 
واحتياطاتهــا القابلــة للتوزيــع والقــوة االئتمانيــة المتوفــرة للشــركة واألوضــاع  االقتصاديــة العامــة. قــد تــؤدي زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى انخفــاض ربحيــة 

الســهم فــي المســتقبل علــى خلفيــة أن أربــاح الشــركة ســوف تــوزع علــى عــدد أكبــر مــن األســهم نتيجــة لزيــادة رأس مالهــا.

ال تضمــن الشــركة بــأن أيــة أربــاح علــى األســهم ســوف تــوزع فعليــًا، كمــا ال تضمــن المبلــغ الــذي ســيوزع فــي أي ســنة معينــة. يخضــع توزيــع األربــاح لقيــود 
وشــروط معينــة ينــص عليهــا النظــام األساســي للشــركة.

المخاطر المتعلقة بالمضاربة في حقوق األولوية  2-3-11

تخضــع المضاربــة فــي حقــوق األولويــة لمخاطــر قــد تتســبب فــي خســائر جوهريــة. ويفــوق نطــاق التذبــذب اليومــي المســموح بــه لســعر تــداول حقــوق 
األولويــة نطــاق التذبــذب اليومــي المســموح بــه للســعر الســوقي )والــذي يتمثــل فــي %10 ارتفاعــا وهبوطــا مــن ســعر اإلغــاق لليــوم الســابق(. كمــا توجــد 
عاقــة طرديــة بيــن ســعر ســهم الشــركة وقيمــة الحــق اإلرشــادية. وعليــه ســتتأثر الحــدود الســعرية اليوميــة )أي نطــاق التذبــذب اليومــي( لتــداول الحقــوق 
بالحــدود الســعرية اليوميــة لتــداول األســهم. وفــي حــال عــدم بيــع المضــارب للحقــوق قبــل نهايــة فتــرة التــداول، ولــم يقــم بممارســة هــذه الحقــوق لاكتتــاب 
فــي األســهم الجديــدة، قــد يتكبــد بعــض الخســائر. وبالتالــي يجــب علــى المســتثمرين مراجعــة التفاصيــل الكاملــة عــن آليــة إدراج وتــداول الحقــوق واألســهم 
الجديــدة وطريقــة عملهــا، واإللمــام بجميــع العوامــل المؤثــرة فيهــا، وذلــك للتأكــد مــن اســتناد أي قــرار اســتثماري علــى وعــي وإدراك كامليــن. ) فضــًا راجــع 

القســم )12( "المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطة" فــي هــذة النشــرة(.

المخاطر المتعلقة بتعليق تداول أو إلغاء  أسهم الشركة نتيجة عدم نشر قوائمها المالية خالل المدة النظامية  2-3-12

فــي حــال عــدم تمكــن الشــركة مــن نشــر معلوماتهــا الماليــة الماليــة خــال المــدة النظاميــة )ثاثيــن يومــا مــن نهايــة الفتــرة الماليــة للقوائــم الماليــة األوليــة 
وثاثــة أشــهر مــن نهايــة الفتــرة الماليــة للقوائــم الماليــة الســنوية( يتــم تطبيــق إجــراءات تعليــق األوراق الماليــة المدرجــة وفقــا  لقواعــد اإلدراج - مجلــس 
هيئــة الســوق الماليــة رقــم )3-123-2017 ( بتاريــخ 09\04\1439هـــ )الموافــق 27\12\2017م ( والمعدلــة بموجــب قــراره رقــم )1-52-2022(  بتاريــخ 12\09\1443هـــ 
ــداول واحــدة تلــي انتهــاء المهلــة النظاميــة.  ــداول األوراق الماليــة لمــدة جلســة ت )الموافــق 13\04\2022م( - والتــي تنــص علــى أن تقــوم الســوق بتعليــق ت
وفــي حــال عــدم نشــر المعلومــات الماليــة خــال عشــرين جلســة تــداول تلــي جلســة التــداول المعلقــة األولــى، تقــوم شــركة تــداول الســعودية باإلعــان عــن 
إعــادة تعليــق األوراق الماليــة للشــركة إلــى أن تقــوم باإلعــان عــن نتائجهــا الماليــة. وفــي حــال اســتمر تعليــق تــداول أســهم الشــركة مــدة ســتة أشــهر مــن 
دون أن تأخــذ الشــركة اإلجــراءات المناســبة لتصحيــح ذلــك التعليــق، فيجــوز للهيئــة إلغــاء إدراج األوراق الماليــة للشــركة. وتقــوم شــركة تــداول الســعودية 
برفــع التعليــق بعــد مــرور جلســة تــداول واحــدة تلــي اإلعــان عــن النتائــج الماليــة للشــركة. ولكــن فــي حــال تأخــر الشــركة فــي إعانهــا عــن نتائجهــا الماليــة، أو 
الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى مصلحــة مســاهمي الشــركة وعلــى ســمعة الشــركة ونتائــج عملياتهــا. فــي حــال لــم تتمكــن مــن نشــرها خــال 
المهلــة النظاميــة المشــار إليهــا أعــاه، فــإن ذلــك سيتســبب فــي تعليــق أســهم الشــركة أو إلغــاء إدراج أســهمها، األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري 
علــى مصلحــة مســاهمي الشــركة وعلــى ســمعة الشــركة ونتائــج عملياتهــا. إضافــة إلــى ذلــك، فقــد تقــوم الهيئــة بإلغــاء عمليــة طــرح أســهم حقــوق األوليــة 

للشــركة فــي حــال رأت أن الطــرح قــد ال يكــون فــي مصلحــة المســاهمين.
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3.خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها  3

نبذة عن الشركة  3-1

شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )"فيبكــو" أو "الشــركة"( شــركة مســاهمة عامــة ســعودية تأسســت الشــركة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 851 الصــادر 
بتاريــخ 17 \10\ 1411هـــ الموافــق 01\05\1991م بالترخيــص لتأسيســها، والقــرار الــوزاري رقــم 953 بتاريــخ 29 \11\1411هـــ الموافــق 12\6\1991م بإعــان تأسيســها 
المبنــي علــى قــرارات الجمعيــة التأسيســية للشــركة المنعقــدة فــي 14\11\1411هـــ الموافــق 28\05\1991م ، تــم  قيدهــا لــدى وزارة التجــارة بموجــب الســجل 
التجــاري رقــم )1010084155( الصــادر بمدينــة الريــاض و تاريـــخ 04\12\1411هـــ )الموافــق 16\06\1991م( يقــع المقــر الرئيســي فــي مدينــة الريــاض فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية. ويبلــغ رأس مــال الشــركة مائــة وخمســة عشــر مليــون )115,000,000( ريــال ســعودي، مقســم إلــى أحــد عشــر مليونــًا وخمســمائة ألــف 

)11,500,000( ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة بالكامــل. 

تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها  3-2

تأسســت الشــركة كشــركة مســاهمه عامــة ســعودية بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )851( الصــادر بتاريــخ 17 \10\ 1411هـــ )الموافــق 01\05\1991م( بالترخيــص 
لتأسيســها، والقــرار الــوزاري رقــم )953( بتاريــخ 29 \11\1411هـــ )الموافــق 12\6\1991م( بإعــان تأسيســها المبنــي علــى قــرارات الجمعيــة التأسيســية للشــركة 
المنعقــدة فــي 14\11\1411هـــ )الموافــق 28\05\1991م(،وتــم قيدهــا لــدى وزارة التجــارة بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010084155( الصــادر بمدينــة الريــاض 
وتاريـــخ 04\12\1411هـــ )الموافــق 16\06\1991م( بــرأس مــال بلــغ ثمانيــة وســتون مليــون وســبعمائة وخمســون ألــف )68,750,000( ريــال سعودي،مقســم 
إلــى ســتمائة وســبعة وثمانــون ألــف وخمســمائة )687,500( ســهم عــادي بقيمــة إســمية قدرهــا مائــة )100( ريــال ســعودي لــكل ســهم. وتعتبــر شــركة 
تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف "فيبكــو" مــن أوائــل الشــركات التــي تــم إدراج أســهمها فــي الســوق الماليــة الســعودية وقــد بــدأ تــداول أســهم الشــركة فــي 
عــام 1998م. وبتاريــخ 21\12\1418هـــ الموافــق 18\04\1998م تمــت موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى تجزئــة أســهم الشــركة مــن ســتمائة وســبعة و 
ثمانــون ألــف و خمســمائة )687,500(  ســهم عــادي إلــى مليــون و ثاثمائــة وخمســة وســبعين ألــف )1,375,000( ســهم عــادي، بقيمــة إســمية قدرهــا خمســون 
ــخ 27\02\1427هـــ) الموافــق 27\03\2006م( والــذي  ــة رقــم)4-154-2006( بتاري ــة الســوق المالي ــر صــدور قــرار هئي ــال ســعودي لــكل ســهم . وعلــى إث )50( ري
قضــى بتجزئــة أســهم الشــركات المســاهمه علــى أربــع مراحــل والمبنــي علــى قــرار مجلــس الــوزراء القاضــي بــأن تكــون القيمــة األســمية ألســهم الشــركات 
المســاهمة عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، تمــت تجزئــة أســهم الشــركة مــن ســتمائة وســبعة وثمانــون ألــف وخمســمائة )687,500( ســهم 
عــادي إلــى ســتة ماييــن وثمانمائــة وخمســة وســبعون ألــف  )6,875,000( ســهم عــادي بقيمــة أســمية قدرهــا )10( ريــاالت ســعودية لــكل ســهم . وبتاريــخ 
11\01\1431هـــ )الموافــق 28\12\2009م( وافقــت الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة من ثمانية وســتون 
مليــون وســبعمائة وخمســون ألــف )68,750,000( ريــال ســعودي إلــى مائــة وخمســة عشــر مليــون )115,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى أحــد عشــر 
مليــون وخمســمائة ألــف )11,500,000( ســهم عــادي وذلــك بإصــدار أربعــة ماييــن وســتمائة وخمســة وعشــرون ألــف ) 4,625,000( ســهم  عــادي بقيمــة 
ســتة وأربعــون مليــون ومائتــان وخمســين ألــف )46,250,000( ريــال ســعودي بنســبه زيــادة بلغــت )%67.27( عــن طريــق منــح ســهم واحــد مجانــي مقابــل كل 
)1.4864( ســهم قائــم يملكــه المســاهمون المقيــدون بســجل المســاهمين بنهايــة تــداول يــوم إنعقــاد الجميعــة العامــة غيــر العاديــة، وتمــت الزيــادة فــي 
رأس المــال مــن خــال بنــد األحتياطــي النظامــي بمبلــغ عشــرة ماييــن وأربعمائــة وثاثــة وســتون ألــف ومئتــان وثاثــة عشــر )10,463,213( ريــال ســعودي و 
مــن بنــد األربــاح المبقــاه بمبلــغ ســبعة وعشــرون مليــون وأربعمائــة وواحــد وثاثــون ألــف ومئتــان واثنــان وســبعون )27,431,272( ريــال ســعودي ومــن صافــي 
اربــاح الفتــرة بمبلــغ ثمــان ماييــن وثاثمائــة وخمســة وخمســون ألــف وخمســمائة وخمســة عشــر )8,355,515( ريــال ســعودي كمــا فــي 30\06\2009م. ويبلــغ 
رأس مــال الشــركة الحالــي مائــة وخمســة عشــر مليــون )115,000,000( ريــال ســعودي، مقســم إلــى أحــد عشــر مليونــًا وخمســمائة ألــف )11,500,000( ســهم 

عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة بالكامــل.

تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم)1010084155( الصــادر بتاريــخ 04\12\1411هـــ )الموافــق 16\06\1991م(. وتتمثــل أنشــطة الشــركة 
كمــا فــي ســجلها التجــاري فــي نســج المنســوجات مــن الخيــوط الصناعيــة كالنايلــون، قــص وتفصيــل أغطيــة األالت والبضائــع، صناعــة الباســتيك )اللدائــن( 

فــي أشــكالها األوليــة، صناعــة الخيــوط الصناعيــة يشــمل )النايلــون والبوليســتر... الــخ(، صناعــة الحاويــات مــن اللدائــن، صناعــة األكيــاس مــن اللدائــن

وتتلخص األغراض الرئيسة للشركة وفقا لنظامها األساسي في:

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.  .1

الكهرباء والغاز والماء وفروعه. التشيد والبناء.  .2

المناجم والبترول وفروعها.  .3

النقل والتخزين والتبريد.  .4

التشيد والبناء.  .5

المقاوالت.  .6

التشغيل والصيانة.  .7

التجارة.  .8

تقنية المعلومات.  .9

خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى.  .10

األمن والسامة.  .11

الخدمات إجتماعية وجماعية وشخصية.  .12

الزراعة والصيد.  .13
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الرؤية والرسالة واالستراتيجية  3-3

رؤية الشركة 

أن تكــون العــب رئيســي فــي مجــال الصناعــات التحويليــة وتحقيــق الكفــاءة التنافســية والنمــو المســتدام والريــادة فــي الســوق اإلقليمــي والتواجــد فــي 
األســواق العالميــة.

رسالة الشركة 

توســيع نطــاق حضورهــا المحلــي والعالمــي مــن خــال كفــاءة االنتــاج والتســويق الفعــال، بأفضــل الممارســات االحترافيــة، وتحقيــق النتائــج المتوخــاة 
المصالــح. ألصحــاب 

استراتيجية الشركة 

تعزيز ا لمركز الحالي من خال:	 

تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي من منتجات الشركة بزيادة المبيعات واستهداف أسواق وقطاعات جديدة.	 

العمل على تخفيض معدالت التسرب الوظيفي من حيث تحسين بيئة العمل والحفاظ على الكوادر المؤهلة. 	 

كفاءة اإلنتاج وتطوير العملية االنتاجية.	 

االستثمار األمثل في قطاعات النمو من خال:	 

مشاركة الخبرات مع الشركة التابعة )شركة فبك للصناعة( والنهوض بها للريادة في السوق اإلقليمي والعالمي.	 

تنويع مصادر الدخل من خال إدارة النقد والدخول في استثمارات جديدة ذات نمو.	 

المزايا التنافسية  3-4

 أحد أوائل الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية 	 

 ريادة السوق المحلي بمسيرة ناجحة تتجاوز 30 عامًا.	 

 أحد اعضاء " برنامج المشغل اإلقتصادي المعتمد "و أحد أعضاء برنامج "صنع في السعودية"	 

 شركة داعمة لرؤية المملكة 2030.	 

 اسم تجاري عريق وقوي في السوق المحلي واإلقليمي والدولي.	 

 موارد بشرية هائلة وكوادر فنية و إدارية ذو خبرة عالية يزيد عددها عن 1000 موظف من 15 جنسية مختلفة.	 

 معدالت سعودة عالية وكوادر وطنية فنية وإدارية مؤهلة من كا الجنسين.	 

 قاعدة عماء عريضة ومتنوعة حيث تقوم الشركة ببيع وتسويق المنتجات في 5 قارات، وتصدر المنتجات  إلى أكثر من 30 دولة.	 

 أحد أكبر الشركات العاملة في مجال تصنيع مواد التعبئة والتغليف في الشرق األوسط.	 

 طاقة إنتاجية هائلة تقدر بحوالي 2500 طن شهريًا من مختلف المنتجات.	 

 صادرات تمثل ثلث حجم المبيعات تقريبًا.	 

 تنوع المنتجات والحلول المتعلقة بالتعبئة والتغليف، حيث تقوم الشركة بتصنيع ما يزيد عن 20 منتج مختلف.	 

 حساب استراتيجي لدى هيئة تنمية الصادرات السعودية.	 

 نســبة عاليــة فــي مؤشــر قيــاس نســبة المحتــوى المحلــي فــي المنتجــات وفقــًا ألليــة القيــاس المتبعــة فــي هيئــة المحتــوى المحلــي والمشــتريات 	 
الحكوميــة.

ــات 	  ــة( تضــم أحــدث تقني ــًا مســاحة 10 ماعــب كــرة قــدم وفــق القياســات االحترافي ــر )يعــادل تقريب ــع عماقــة مقامــة علــى مســاحة 75000 مت  مصان
ــاض. ــة الري ــة بمدين ــة الثاني ــة الصناعي ــن فــي المدين الصناعــة والمكائ

 سمعة قوية في االلتزام بأعلى معدالت الجودة المعتمدة من كبرى الهيئات الدولية المختصصة.	 

 حصلت الشركة على كافة الشهادات المعتمدة المتعلقة بنظام )إدارة الجودة( 9001:2015 & 22000:2005 )نظام إدارة سامة الغذاء(.	 

 الشــركة مســؤولة تمامــًا عــن جــودة منتجاتهــا أمــام العمــاء بجميــع مراحــل تصنيعهــا، ولزيــادة الموثوقيــة فــإن جميــع منتجــات الشــركة يتــم اختبارهــا 	 
فــي معامــل مختصــة ومدعومــة فنيــًا وتقنيــًا مــن خــال معامــل دوليــة ذات ســمعة عاليــة مثــل معمــل LABORDATA  بألمانيــا وغيــره.

فروع الشركة  3-5

جدول 7 فروع الشركة

نسبة الملكيةالنشاطرقم السجل التجاري مكان التأسيساسم الشركة
شركة تصنيع مواد 

نسج المنسوجات من الخيوط الصناعية كالنايلون، 1010608121الرياضالتعبئة والتغليف
%100صناعة األكياس من اللدائن

 فرع شركة تصنيع مواد 
صناعة الباستيك )اللدائن( في أشكالها األولية، غزل 1010675111الرياضالتعبئة والتغليف

%100وتحضير األلياف النباتية كالفنب والتيل
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العالمات التجارية  3-6

ــوق بيــن  ــحا فــي الســــ ــي، وتمنحهــا تميــزا واضــــ ــويق خدماتهــا علــى عامتهــا التجاريــة، والتــي تدعــم أعمالهــا ومركزهــا التنافســــ ــركة فــي تســــ  تعتمــد الشــــ
العمــاء، قامــت الشـــــــركة بتســـــــجيل عامتهــا التجاريــة لــدى الهيئــة الســـــــعودية للملكيــة الفكريــة فــي المملكــة العربيــة الســـــــعودية وفقــا للجــدول أدنــاه:

جدول 8 العالمات التجارية

الشركة المالكة العامة التجارية
تاريخ نهاية الحالةتاريخ التسجيلرقم التسجيلالفئةالدولةللعامة

الحماية

شركة تصنيع مواد 
التعبئة والتغليف

المملكة العربية 
23\02\1449هـساري06\05\1439هـ221439004740السعودية

المملكة العربية شركة فبك للصناعة
26\02\1449هـساري     06\05\1439هـ221439004925السعودية

المملكة العربية شركة فبك للصناعة
02\03\1452هـساري27\05\1442هـ221442007507السعودية

المملكة العربية شركة فبك للصناعة
02\03\1452هـ27\05\1442هـ221442007501السعودية

نشاط الشركة  3-7

إن نشــاط “الشــركة” الرئيســي يتمثــل فــي إنتــاج األكيــاس المنســوجة مــن البولــي بروبيليــن المبطــن بأكيــاس مــن البولــي إثيليــن منخفض الكثافــة وغير مبطن 
لاســتخدامات الشــاقة و أكيــاس كبيــرة الحجــم وطرابيــل باســتيكية للكابــات وخيــوط باســتيكية وروالت منســوجة مــن البولــي بروبليــن وبطانــات إثليــن 
وأكيــاس االســمنت ذات الفتحــات الجانبيــة، وإعــادة تدويــر مخلفــات الباســتيك.، وتقــوم الشــركة بتصنيــع مايزيــد عــن 20 منتــج ، لــكل منهــا اســتخداماتها 
واغراضهــا المختلفــة، كمــا تقــوم بموائمــة منتجاتهــا بمــا يرضــي متطلبــات العمــاء، فضــًا عــن اقتــراح المنتــج المناســب للعمــاء وتقديــم توصيــات تســاعد 

فــي الوفــاء بإحتياجاتهــم مــع خفــض التكلفــة

 ومن امثلة المنتجات الرئيسية للشركة مايلي:

Jumbo bags 1.أكياس الجامبو العمالقة

أكيــاس كبيــرة منســوجة مصنوعــة مــن البولــي بروبليــن كبيــرة الحجــم وعاليــة الســعة تبــدأ ســعة هــذه األكيــاس مــن 500 كجــم وتصــل إلــى أكثــر مــن 2000 
كجــم، تســتخدم هــذه االكيــاس فــي مجــاالت عديــدة منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر )مجــال اإلنشــاءات والتعميــر، الصناعــات الغذائيــة والحبــوب، 
البتروكيماويــات، الصناعــات الكيميائيــة، التعديــن(، أمــا مــن ناحيــة التصميــم واألنــواع فيوجــد العديــد مــن التصميمــات علــى حســب طلــب العميــل وأيضــًا 

حســب غــرض اإلســتعمال.

Small Bags 2.االكياس الصغيرة

أكيــاس منســوجة مصنوعــة مــن البولــي بروبليــن صغيــرة الحجــم وهــي األكثــر انتشــارًا نظــرًا لتعــدد اســتخداماتها، تســتخدم هــذه االكيــاس فــي تعبئــة المــواد 
الغذائيــة مثــل األرز والدقيــق والطحيــن والســكر والملــح وغيرهــا كمــا أنهــا تســتخدم أيضــًا فــي تعبئــة األعــاف ومجــاالت الكيماويــات والبتروكيماويــات 

والمــواد المعــاد تصنيعهــا وأيضــًا فــي مجــال المقــاوالت.

يوجــد اكثــر مــن نــوع تختلــف بإختــاف ســعة التعبئــة ونــوع المــواد المعبئــة بداخلهــا وأيضــا يوجــد منهــا أنــواع تحتــوي علــى طبقــة باســتيكية داخليــة أو 
طبقةخارجيــة مصفحــة مــن مــادة البولــي اثيليــن تكــون مانعــة لتســريب الهــواء أو المــاء للحفــاظ علــى المنتجــات، كذلــك تتماشــى فيبكــو مــع تعليمــات الهيئــة 
ــة البيئــة بجميــع  ــاج أكيــاس ذات مــواد قابلــة للتحلــل لحماي ــزام بالمواصفــات القياســية الســعودية فــي إنت الســعودية للمواصفــات والمقاييــس فــي اإللت

المقاســات وااللــوان، وتبــدأ ســعة هــذه األكيــاس مــن 5 كجــم وتصــل إلــى 100 كجــم.

Valve Bag 3.االكياس ذات الفوهة الجانبية

أكيــاس التعبئــة ذات فتحــة جانبيــة وتعــرف باســم فالــف وتعــد هــذه األكيــاس بمثابــة طفــرة كبيــرة فــي مجــال التعبئــة والتغليــف حيــث تــم تصنيعهــا خصيصــًا 
لتعبئــة مــواد البنــاء مــن االســمنت والجبــس الجيــري والغــراء وغيرهــا ولكــن ســرعان مــا انتشــرت فــي مجــاالت أخــرى مثــل المركبــات العضويــة والكيماويــات 

والبتروكيماويات.

أســباب تحــول معظــم الصناعــات مــن األكيــاس الورقيــة إلــى هــذه األكيــاس تتمثــل فــي تقليــل نســبة توالــف اإلنتــاج والنقــل حيــث مــن المعــروف عــن األكيــاس 
الورقيــة انهــا ســهلة التلــف وال يمكنهــا مقاومــة الرطوبــة أو األمطــار ممــا دفــع معظــم المســتهلكين للتوجــه لهــذه النوعيــة المتميــزة مــن األكياس.
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فضًا عن اشتراط بعض الدول أن يتم تعبئة المواد المصدرة منها والواردة إليها في هذه النوعية من األكياس المعروفة بأنها صديقة للبيئة.

Container Liner 4.بطانة حاويات

األكيــاس المنســوجة للحاويــات وهــذه األكيــاس عبــارة عــن غــاف للحاويــة لكــي يتــم تعبئــة المــواد بداخلــه مــا يؤمــن المــواد أثنــاء عمليــة النقــل ويمنــع تســربها 
خــارج الحاويــة فيحافــظ علــى قيمــة المنتــج مــن بلــد المنشــأ وحتــى التفريــغ واإلســتهاك، وتســتخدم هــذه المنتجــات فــي نقــل البضائــع الســائبة مثــل 

البيتروكيماويــة والمــواد الغذائيــة كذلــك مــن الحبــوب والمــواد المفتتــة أو المطحونــة أيــا كانــت نوعيتهــا.

وتأتــي مقاســات هــذه النوعيــة مــن الُمنتجــات علــى مقاســين 40 قــدم و 20 قــدم حســب ســعة الحاويــة، يتميــز هــذا المنتــج أيضــًا بتوفيــر الوقــت الــازم إلتمــام 
عمليــة تحميــل الحاويــات حيــث تتــم العمليــة بشــكل آلــي عــن طريــق ضــخ المــواد إلــى الكيــس داخــل الحاويــة لكــي تمتلــئ الحاويــة بشــكل كامــل فــي دقائــق 

معــدودة.

Strapping Band 5.روالت التربيط

أشــرطة التربيــط الباســتيكية والتــي تســتخدم فــي ربــط وتأميــن البضائــع وغلــق العبــوات الكرتونيــة مثــل عبــوات األجهــزة الكهربائيــة واإللكترونيــة وأيضــا 
تأميــن الطلبيــات والبلــك الخرســاني لكــي يحافــظ علــى المنتــج ذاتــه مــن اإلنــزالق أو التســرب خــارج العبــوة أثنــاء عمليــة الشــحن ممــا يســاعد علــى تقليــل 

خســائر عمليــة النقــل.

ينقســم هــذا المنتــج إلــى نوعيــن النــوع األول يصنــع مــن مــادة PET والنــوع الثانــي يصنــع مــن مــادة البولــي بروبليــن وتختلــف نــوع المــادة والمقاســات للشــريط 
ذاتــه باختــاف نــوع المــادة التــى يتــم تأمينهــا وربطهــا أثنــاء عمليــة النقــل وتختلــف أيضــًا باختــاف نوعيــة الماكينــات التــى ســتقوم بتربيــط األشــرطة فمنهــا 

األالت األوتوماتيكيــة ومنهــا األالت اليدويــة، ويتــم تصنيــع هــذا المنتــج بكثافــات مختلفــة وفقــًا لمتطلبــات العمــاء

 Agri Twins 6.الخيوط الزراعية

توفــر فيبكــو العديــد مــن المنتجــات ومنهــا الخيــوط بجميــع أنواعهــا ســواء كانــت للزراعــة أو للتربيــط أو للحياكــة وتتوفــر هــذه المنتجــات بكثافــات وألــوان 
ــاء  ــة أثن ــه مــن عوامــل بيئي وأوزان مختلفــة كمــا أنهــا تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن المــواد المقاومــة لألشــعة فــوق البنفســجية نظــرا لمــا قــد تتعــرض ل

اســتخدامها

 Cable Fillers 7.حشو الكابالت

يســتخدم المنتــج فــي مجــال صناعــة الكابــات الكهربائيــة ويعمــل علــى تأميــن ســامة األســاك الداخليــة، حيــث يتــم تصنيــع هــذا المنتــج بقياســات مختلفــة 
ودقيقــه وتختلــف المقاســات باختــاف أنــواع الكابــات ســواء كانــت عاليــة أو متوســطة أو منخفضــة الجهــد

ــم تغليفهــا مــن الخــارج بمادةالباســتيك  ــم يت ــى حســب مقــاس الحشــو ومــن ث ــة أو خشــبيه أو باســتيكية عل ــى بكــرات إمــا ورقي ــج عل ــف هــذا المنت ــم ل يت
الحــراري 

وحرصــا علــى تلبيــة رغبــات العمــاء فقــد قامــت فيبكــو بإنتــاج منتــج حشــو الكابــات بــدون اســتخدام وحــدة twist  وكانــت خطــوات لهــا الريــادة واالنتشــار 
لبعــض العمــاء الكبــار فــي انتــاج الكابيــات. 

نموذج عمل الشركة  3-8

يتمثل نشاط فيبكو الرئيس في انتاج وبيع مواد التعبئة والتغليف، ويتم ادارة انشطتها وعملياتها من خال عدة  إدارات وأقسام مقسمة كاألتي:

•ادارة التشغيل والعمليات:

االدارة المســؤولة عــن جميــع منتجــات فيبكــو بمــا يضمــن الجــودة والكفــاءة وبمــا يتوافــق مــع احتياجــات العمــاء وفــي ســبيل ذلــك تعتمــد ادارة التشــغيل 
والعمليــات بفيبكــو علــى اربــع اقســام رئيســية تعمــل جميعهــا بتناغــم لتحقيــق اهــداف فيبكــو، وهــذه االقســام هــي:

اواًل: قسم االنتاج 

وهــو القســم المســؤول عــن عمليــات االنتــاج الرئيســية حيــث يقــوم بتحويــل المــواد الخــام الــى منتــج نهائــي بحســب المواصفــات الخاصــة لــكل عميــل، 
ويتشــعب تحــت هــذا القســم عــدة تصنيفــات فرعيــة يختــص كل منهــا بتصنيــع منتجــات مختلفــة مــن حيــث الحجــم والســعة واالســتخدام. وتشــمل منتجــات 

فيبكــو الرئيســية األكيــاس المنســوجة بمختلــف أنواعهــا 

ثانيًا: قسم البحث والتطوير 

وهــو القســم المســؤول عــن مبــادرات البحــث والتطويــر بهــدف الوصــول الــى آليــة تشــغيل قياســية لرفــع الطاقــة االنتاجيــة وتحســين معــدالت االنتــاج مــن 
خــال اســتراتيجية نموذجيــة للتصنيــع المــرن وذلــك مــن خــال العمــل علــى اســتحداث افضــل التقنيــات العالميــة التــي مــن شــأنها تحســين عمليــات االنتــاج 

ورفــع جــودة المنتجــات الحاليــة وابتــكار منتجــات جديــدة وتقديــم حلــول مختلفــة للعمــاء بمــا يتماشــي مــع تطلعاتهــم ورغباتهــم.

ثالثًا: قسم مراقبة الجودة

ــة باســتخدام اجهــزه  ــق عمــل ذو كفــاءة واحترافي ــات ورضــا العمــاء، يقــوم فري ــج وتوافقهــا مــع متطلب وهــو القســم المســؤول عــن ضمــان جــودة المنت
مخبريــة للتحقــق مــن جــودة المــواد الخــام المســتخدمة فــي التصنيــع ومــن ثــم مراجعــة جميــع مراحــل االنتــاج ومراجعــة المواصفــات الفنيــة وقــدرة التحمــل 

لاكيــاس المنتجــة.

باالضافة الى مراجعة شكاوى العماء واجراء اعادة فحص وتدقيق واتخاذ االجراءات التصحيحية الازمة ووضع حلول عملية مستقبلية. 

رابعًا: قسم الصيانة

يضــم هــذا القســم فريــق مــن المهندســين والفنييــن المتخصصيــن الذيــن يقومــون بتقديــم الدعــم الفنــي والتقنــي الــازم للماكينــات وخطــوط اإلنتــاج لضمــان 
إســتمرارية العمــل بمــا يضمــن تصنيــع المنتجــات المطلوبــة وفــق الجــدول الزمنــي المحــدد لها،ويتبنــى القســم سياســة جديــدة تســتهدف تقليــل اســتهاك 

قطــع الغيــار والعمــل علــى التطويــر والتعديــات التــي تحــد مــن اســتهاك الطاقــة تماشــيًا مــع اإلجــراءات التــي قامــت بهــا فيبكــو لخفــض تكاليــف الطاقــة.

•ادارة المبيعات والتسويق: 

تقــوم الشــركة بمزاولــة عمليــات التســويق وتوزيــع منتجاتهــا مــن خــال فريــق عمــل مؤهــل وذو خبــرة وكفــاءة عاليــة يضــم جنســيات متعــددة وذلــك لخدمــة 
جميــع اطيــاف عمــاء الشــركة حــول العالــم إذ تضــم قاعــدة عمــاء الشــركة شــركات محليــة وإقليميــة ودوليــة لخمــس قــارات مختلفــة حــول العالــم تحقيقــًا 

ألحــد إســتراتجيات الشــركة فــي التمــدد واإلنتشــار معتمديــن فــي ذلــك علــى جــودة المنتجــات وكفــاءة فريــق التســويق . 



22

الشركات التابعة  3-9

قامت الشركة بإمتاك  شركة مؤخرا بالكامل واصبحت احدى شركاتها  التابعة.

جدول 9 الشركة التابعة التي تملكها المجموعة بالكامل 

الدولة محل نشاطهاالشركةرقم
التأسيس

رأس مال الشركة 
حصة فيبكو%العملةالتابعة

الصناعات التحويلة شركة فبك للصناعة1
وفروعها 

المملكة العربية 
%100ريال18,000,000السعودية

شركة فبك للصناعة:

ــد  تعتبــر شــركة فبــك شــركة لصناعــة المنســوجات ذات الخصائــص التقنيــة والصناعيــة مــن خيــوط عاليــة الكثافــة والمغلفــة بمــادة البولــي فينيــل كلوراي
)pvc(، الســيلكون أو التفلــون. ومــن أهــداف فيبكــو مــن هــذا المشــروع اإلنطاقــة واإلســتثمار وتقليــل المخاطــر، عوائــد األســتثمار للمســاهمين وخلــق قيمــة 
مضاعفــة لــكل األطــراف ذات عاقــة، تحقيــق النمــو المســتدام وتوطيــن الصناعــة تماشــيا مــع أهــداف الرؤيــة 2030، المزيــد مــن التنــوع فــي مجــاالت الصناعــة 
التحوليــة النوعيــة واســتهداف تصديــر مــاال يقــل عــن %60 مــن المنتجــات تماشــيا مــع خطــط المملكــة العربيــة الســعودية فــي رفــع نســبة الصــادرات غيــر 

نفطيــة.

منتجات شركة فبك للصناعة:                                                                                                                   

- أقمشة وصفائح المواد الدعائية.

- األقمشة التقنية لألشرعة وأغطية وستائر جانبية للناقات المطبوعة وغير المطبوعة الثابتة والمتنقلة .

.)pvc (األقمشة التقنية للعوازل -

- أقمشة)PTFE( متتعددة االستخدام.

- باك أوت.

- األقمشة التقنية المستخدمة في طبقات التربة الزراعية.

- خزانات الماء القابلة للطي.

- خيام الحج.

- األقمشة التقنية للمظات والسواتر التي تخدم كافة األغراض.

- األقمشة التقنية لاستخدامات العسكرية.

- واجهات المباني .

- حقائب توصيل الطعام.

- خيام فعاليات الترفية.

مراحل العملية اإلنتاجية:

ترتيــب الخيــوط: هــي عمليــة الجمــع بيــن الخيــوط مــن المخاريــط المختلفــة معــا لتشــكيل ورقــة. النقطــة المهمــة فــي ترتيــب الخيــوط هــي الحفــاظ علــى . 1
اســتطالة الغــزل والحفــاظ عليهــا علــى مســتوى موحــد. يتــم ذلــك لتحقيــق أداء أفضــل أثنــاء النســيج مــن حيــث معــدل الكســر المنخفــض.

عمليــة الحياكــة: حياكــة النســيج هــي طريقــة إلنتــاج المنســوجات حيــث يتــم تشــابك مجموعتيــن متميزتيــن مــن الخيــوط أو الخيــوط بزوايــا قائمــة . 2
لتشــكيل نســيج

عمليــة الطــاء:  يمكــن تعريــف طــاء النســيج علــى أنــه عمليــة إيــداع خليــط ال بــي فــي ســي فــوق ركيــزة نســيج ، علــى جانــب واحــد أو جانبيــن. والــذي يتكــون . 3
مــن تشــريب األليــاف ، ليــس فقــط الخيــوط المطليــة ، ولكــن أيضــا الفراغــات بينهما

الجــودة والتطويــر: تتــم عمليــة مراقبــة الجــودة حيــث يتــم ســحب عينــات خــال مرحلــة االنتــاج واجــراء االختبــارات  المطلوبــة )قــوة الشــد, قــوة االلتصــاق, . 4
االلــوان( للتاكــد مــن مطابقتهــا مــع المواصفــات المعتمــدة. كذلــك يتــم عمــل جميــع التجــارب فــي المختبــر عنــد تطويــر اي منتــج جديــد قبــل االنتقــال 

للتجــارب الفعليــة علــى خطــوط االنتــاج 

الفحص: يتم فحص المنتج  عن طريق كاميرات لكشف العيوب  المصنعية وكذلك الفحص النظري من قبل الفنيين. 5

التخزين: تخزن المواد على شكل روالت محددة المقاس كالطول والعرض والمواصفات .. 6

أبرز  إنجازات شركة فبك خالل عام 2021م

أرتفاع إنتاج الشركة %27 وزيادة المبيعات بنسبة 29%	 

إرتفاع مبيعات التجزئة بمعدل 35%	 

التواصل مع السوق األمريكي وبدء التعامل مع شركة من أكبر الشركات في مجال الخيام وصناعات األنسجة لألستخدام العسكري.	 

خفض متوسط المخزون المنتج النهائي بنسبة 45%.	 
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انقطاع األعمال  3-10

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو قد أثر تأثيرا ملحوظا في الوضع المالي خال الـ )12( شهرا األخيرة .

الموظفون   3-11

موظفوا الشركة ونسبة السعودة

تفيــد شــهادة الســعودة رقــم)20002202033625( وتاريخ27\07\1443هـــ) الموافــق01\03\2022م( بــأن الشــركة حققــت نســبة التوطيــن المطلوبــة منهــا 
وفقــَا لنشــاطها.وتندرج الشــركة تحــت النطاق)األخضــر المتوســط( مــن برنامــج نطاقــات الســعودة، ويوضــح الجــدول التالــي عــدد الموظفيــن ونســبة 

الســعودة فــي الشــركة.

جدول 10 عدد الموظفين ونسبة السعودة في الشركة

اإلجمالي غير سعودي سعودي
السنة

العدد العدد العدد

1009 842 167 2019

976 807 169 2020

1024 779 245 2021

1022 766 256 31مارس 2022م

 
31مارس 2022م2021م2020م2019م

النسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العدد

%25625%24523.93%16917.32%16716.55السعودين

%76675%77976.07%80782.68%84283.45الغير سعوديون

100997610241022المجموع

برنامج أسهم للموظفيــن القائمــة قبــل تقديــم طلــب التســجيل وطــرح األوراق الماليــة الخاضعــة لهــذه النشــرة  3-12

كما بتاريخ هذه النشرة. ال يوجد لدى الشركة أي برامج تخصيص أسهم لموظفيها.

13-3 ترتيبات تشرك الموظفين في رأس المال 

كما بتاريخ هذه النشرة، ال يوجد أي ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.

13-11

13-11-1

13-11-2



24

4.الهيكل التنظيمي للشركة
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الهيكل التنظيمي للشركة  4

الهيكل التنظيمي  4-1

يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة: 

 

المصدر : الشركة 
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مجلس اإلدارة وأمين السر  4-2

يتكون مجلس اإلدارةمن خمسة )5( اعضاء على النحو التالي: عضوين )2( مستقلين، وعضوين )2( تنفيذيين وعضو )1( غير تنفيذي.

وقــد عينــت الجمعيــة العامــة )الرابعــة والثاثــون( المجلــس الحالــي فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 29\10\1442هـــ )الموافــق 10\06\2021م( علــى أن يبــدأ 
ــخ 01\01\2022م ولمــدة ثــاث ســنوات وتنتهــي فــي 2024/12/31 م. ســريان التعييــن مــن تاري

 ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة كما بتاريخ هذه النشرة:

جدول 11 أعضاء مجلس اإلدارة

المنصباالسم

 لـ
ًا

مث
م

الصفةالعمرالجنسية
تاريخ  األسهم المملوكة*

العضوية
نسبةإجماليغير مباشر**مباشر

غير 43سعودي-الرئيسأحمد بن عبداللطيف البراك
2022-01-01%0.0091304--1050تنفيذي

نائب فيصل بن محمد الحربي
2022-01-01----تنفيذي39سعودي-الرئيس

2022-01-01----تنفيذي32سعودي-عضوعبدهللا بن محمد الحربي

2022-01-01----مستقل42سعودي-عضوهذال سفر العتيبي

2022-01-01----مستقل43سعودي-عضونمر بن ناصر الحربي

امين صاح محمد صبري
2022-01-01-----37مصري-السر

المصدر: إدارة الشركة

* تعنــي االســهم المملوكــة مــن قبــل اعضــاء مجلــس االدارة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي الشــركة مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي الشــركة أو األســهم المملوكــة مــن قبــل 
أقربــاء أعضــاء مجلــس اإلدارة ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي الشــركة.

**ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة بالشركة.

جدول 12 عدد اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة 

31\03\20212022م2020م2019مالجهة اإلدارية

3222أعضاء مجلس اإلدارة

المصدر: إدارة الشركة

لجان مجلس اإلدارة  4-3

لــدى المجلــس خمســة )5( لجــان منبثقــة عنــه وهــي: )1( اللجنــة التنفيذيــة، )2( لجنــة المراجعــة، )3( لجنــة المكافــآت والترشــيحات، )4( لجنــة االســتثمار، )5( 
لجنــة الحوكمــة. وتقــوم هــذه اللجــان بمســاندة مجلــس االدارة فــي متابعــة نشــاطات الشــركة والقيــام بتزويــد إدارة الشــركة باإلرشــاد والتوجيــه الــازم. وقــد 

تــم تشــكيل اللجــان علــى النحــو التالــي: 

اللجنة التنفيذية  4-3-1

تتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن ثاثــة )3( أعضــاء يعينهــم مجلــس االدارة . ويتمثــل الغــرض مــن اللجنــة التنفيذيــة فــي مســاعدة مجلــس االدارة فــي االشــراف 
علــى مصالــح الشــركة بأعلــى مســتوى مــن الكفــاءة مــع االلتــزام بأفضــل الممارســات المتعلقــة بالحوكمــة. وتشــمل مســؤوليات وواجبــات اللجنــة التنفيذية :

ــدة أو إعــادة االســتثمارات والمصادقــة عليهــا قبــل تقديمهــا للمجلــس 	  ــة، وتقييــم األداء ومراجعــة االســتثمارات الجدي ــر اإلدارة الدوري مراجعــة تقاري
للموافقــة عليهــا.

مراجعــة الموازنــات والخطــط الســنوية والتحقيــق فــي الفروقــات الجوهريــة المتعلقــة بالموازنــات ) إن وجــدت( قبــل أن يتــم عرضهــا علــى مجلــس 	 
اإلدارة.

متابعة واستام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية أو أعمال التوسع الرئيسية للشركة.	 

متابعة أداء الشركة والسعي وراء الحصول على تفسيرات ألي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها.	 

مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته، والسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل المجلس عندما يكون عامل الوقت حاسما.	 

التوصية بتعديل النظام األساسي للشركة.	 

تقديم التوصيات في عمليات االندماج واإلستحواذات الى مجلس اإلدارة 	 

تقديم التوصيات بخصوص شراء الشركة ألسهمها.	 

مراجعة خطط االستثمار في سيولة الشركة الفائضة.	 

اســتام تقاريــر دوريــة مــن إدارة الشــركة عــن عمليــات إدارة المخاطــر فــي الشــركة بمــا فيهــا تقييــم المخاطــر واإلجــراءات الموضوعــة لمعالجــة ومتابعــة 	 
هــذه المخاطر.
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التأكد من أن اللجان اإلدارية )في حال وجودها( في الشركة تعمل بشكل فعال.	 

اســتام تقاريــر اإلدارة بشــكل دوري مــن خــال الرئيــس التنفيــذي حــول أداء الشــركة ليتــم تقديمهــا فــي اجتماعــات اللجنــة التنفيذيــة لمناقشــتها 	 
ومراجعتهــا قبــل تقديمهــا للمجلــس )إذا دعــت الحاجــة لذلــك(.

المسؤوليات األخرى:

مراجعــة المحاضــر الســابقة ومتابعــة القــرارات التــي تــم اتخاذهــا وتوثيقهــا فــي محاضــر اإلجتماعــات الســابقة مــن أجــل ضمــان أن المســائل العالقــة 	 
قــد تــم حلهــا.

إدارة الئحــة عمــل اللجنــة واالحتفــاظ بهــا مــن قبــل أميــن ســر اللجنــة , والتأكــد مــن مرونــة الائحــة للتكيــف مــع الظــروف المتغيــرة والمتطلبــات 	 
أفضــل. التنظيميــة بشــكل 

مراجعة وإعادة تقييم مدى مائمة الائحة والتوصية بأي تغييرات مقترحة للمجلس للموافقة عليها.	 

اليجوز أن تفوض اللجنة التنفيذية مهامها الى لجنة فرعية منبثقة عنها.	 

 وتتألف اللجنة التنفيذية من االعضاء التاليين:

جدول 13 أعضاء اللجنة التنفيذية

تاريخ العضويةالمنصباالسم
2022-01-01رئيسأحمد عبداللطيف البراك

2022-01-01عضوهذال سفر العتيبي
2022-01-01عضوفيصل محمد الحربي

المصدر: الشركة 

جدول 14 عدد اجتماعات اعضاء اللجنة التنفيذية 

31\03\20212022م2020م2019مالجهة اإلدارية

-521اللجنة التنفيذية

المصدر: الشركة 

لجنة المراجعة  4-3-2

تتكــون لجنــة المراجعــة مــن ثاثــة )3( أعضــاء تعينهــم الجمعيــة العامــة بتوصيــة مــن مجلــس اإلدارة. وتختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة 
والتحقــق مــن ســامة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم الماليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة فيهــا، وتشــمل مهــام اللجنــة بصفــة خاصــة مــا يلــي:

أواًل: التقارير المالية.

دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصيــة فــي شــأنها لضمــان نزاهتهــا وعدالتهــا 	 
وشــفافيتها.

إبــداء الــرأي الفنــي – بنــاء علــى طلــب مجلــس اإلدارة – فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة وتتضمــن 	 
المعلومــات التــي تتيــح للمســاهين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالي للشــركة وأدائهــا ونموذج عملها واســتراتيجيتها.

دراسة أي مسائل مهمة أو غير مالوفة تتضمنها التقارير المالية.	 

البحث بدقة في اي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.	 

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.	 

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

علــى لجنــة المراجعــة إعــداد تقريــر عــن رأيهــا فــي شــأن مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وعمــا قامــت بــه مــن أعمــال أخــرى تدخــل فــي 	 
ــة العامــة  ــر فــي مركــز الشــركة الرئيــس قبــل موعــد انعقــاد الجمعي ــة مــن هــذا التقري ــودع نســخًا كافي نطــاق اختصاصهــا، وعلــى مجلــس اإلدارة أن ي

بعشــرة ايــام علــى األقــل لتزويــد كل مــن رغــم مــن المســاهمين بنســخة منــه، ويتلــى التقريــر أثنــاء انعقــاد الجمعيــة.

ثانيًا: المراجعة الداخلية.

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.. 1

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.. 2

الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة المراجــع الداخلــي وإدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة –إن وجــدت- للتحقــق مــن توافــر المــواد الازمــة . 3
وفعاليتهــا فــي أداء االعمــال والمهــام المنوطــة بهــا، وإن لــم يكــن للشــركة مراجــع داخلــي، فعلــى اللجنــة تقديــم توصيتهــا إلــى المجلــس بشــأن مــدى 

ــى تعيينــه. الحاجــة إل

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن مديــر وحــدة أو إدارة المراجعــة الداخليــة أو المراجــع الداخلــي واقتــراح مكافآتــه، علــى أن تتبــع إدارة المراجعــة الداخليــة . 4
إداريــًا إلــى رئيــس مجلــس اإلدارة وفنيــًا إلــى لجنــة المراجعــة.

التحقق من استقالية وحياد المراجع الداخلي ومنسوبي قسم المراجعة الداخلية.. 5
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ثالثًا: مراجع الحسابات.

ــم أدائهــم، بعــد التحقــق مــن اســتقالهم ومراجعــة نطــاق . 1 ــد أتعابهــم وتقيي ــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحدي التوصي
عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم.

التأكد من توجيه الدعوة إلى مراجعي الحسابات للحصول على ما ال يقل عن 3 عروض ألعمال المراجعة والزكاة.. 2

التحقق من استقال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع االخذ باالعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.. 3

مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــااًل فنيــة أو إداريــة تخــرج عــن نطــاق أعمــال المراجعــة وإبــداء مرئياتهــا . 4
حيــال ذلــك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.. 5

دراسة تقرير مراجع الحسابات وماحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.. 6

التأكــد مــن أن مراجــع الحســابات المرشــح لمراجعــة حســابات الشــركة لــم تمــض عليــه المــدة النظاميــة لتعاقــب مراجعــي الحســابات، وذلــك تماشــيًا . 7
مــع الممارســات المهنيــة والتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات الرقابيــة.

االعتمــاد المســبق لكافــة الخدمــات المهنيــة ســواء كانــت تدقيــق أو غيــر تدقيــق التــي يقدمهــا مراجــع الحســابات للشــركة بمــا فــي ذلــك الخدمــات . 8
المتعلقــة بنظــام الرقابــة الداخليــة.

التأكيــد مــن عــدم تعييــن مراجــع الحســابات لتقديــم أي خدمــات مهنيــة للشــركة التســمح األنظمــة ذات العاقــة الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة، وقواعــد . 9
آداب وســلوك المهنــة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن أن يمارســوها خــال فتــرة تعيينهــم مراجعي حســابات للشــركة.

مناقشــة أي تســويات محاســبية يكــون قــد الحظهــا أو اقترحهــا مراجــع الحســابات لــم تكــن مســجلة فــي دفاتــر الشــركة وانعكســت  فــي القوائــم الماليــة . 10
للفتــرة الماليــة ذات العاقــة وذلــك طبقــًا لمفهــوم األهميــة النســبية أو غيــر ذلــك.

إباغ مراجع الحسابات بأن يزود اللجنة ، مرة في السنة على األقل ، بتقرير مكتوب عن: . 11

مدى جودة إجراءات الرقابة الداخلية في مكتبه.	 

أي مســألة هامــة أثيــرت حديثــًا نتيجــة لفحــص الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن لجــودة الرقابــة الدخليــة لمكتــب مراجــع الحســابات خــال 	 
الســنوات الخمــس الماضيــة التــي تتعلــق بمراجعــة مكتــب مراجــع الحســابات أو اي استفســارات أو تحقيــق مــن قبــل الجهــات الرقابيــة واي خطــوات 

اتخــذت بشــأن معاجلــة مثــل هــذه المســائل.

أي قــرار صــدر ضــد المكتــب أو الشــركاء مــن لجنــة التحقيــق مــع المحاســبين القانونييــن الصــادر بقــرار مــن وزيــر التجــارة واالســتثمار أو مــن ديــوان 	 
المظالــم . 

العاقة بين مراجع الحسابات ومنسوبي الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وذلك بقصد تقييم حيادية مراجع الحسابات.	 

رابعًا: ضمان االلتزام.

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الازمة بشأنها.

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العاقة.. 1

مراجعة العقود والتعامات المقترح أن تجريها الشركة مع االطراف ذوي العاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.. 2

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.. 3

وتتألف لجنة المراجعة من االعضاء التاليين:

جدول 15 أعضاء لجنة المراجعة

تاريخ العضويةالمنصباالسم

17\02\2022مرئيسفوزي إبراهيم الحبيب

17\02\2022معضوخالد بن علي عتين

17\02\2022معضوهذال بن سفر العتيبي

المصدر: إدارة الشركة

جدول 16 عدد اجتماعات اعضاء لجنة المراجعة

31\03\20212022م2020م2019مالجهة اإلدارية

5651لجنة المراجعة

المصدر: إدارة الشركة
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لجنة المكافآت والترشيحات  4-3-3

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من ثاثة )3( أعضاء يعينهم مجلس االدارة. وتشمل مهام و مسؤوليات لجنة المكافآت والترشيحات :

المكافآت:

 إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء المجلــس وأعضــاء اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة للنظــر 	 
فيهــا تمهيــدا العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة علــى أن يراعــى فــي تلــك السياســات اتبــاع معاييــر ترتبــط بــاألداء واإلفصــاح عنهــا والتحقــق مــن تنفيذهــا.

توضيح العاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.	 

المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.	 

يراعى عند وضع سياسة المكافآت المادة الثانية والستون من الئحة حوكمة الشركات.	 

التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة.	 

 الترشيحات:

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.. 1

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس وإعــادة ترشــيحهم وفقــا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة، مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي . 2
ــة. ــة بالشــرف أو األمان ــه بجريمــة مخل شــخص ســبق إدانت

إعداد وصف للقدرات والمؤهات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل الوظائف التنفيذية.. 3

 تقديــم النصــح والمشــورة لمجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق باختيــار كبــار التنفيذييــن، الذيــن يتمتعــون بصفــات ومؤهــات مناســبة للعمليــات التشــغيلية . 4
للشــركة.

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.. 5

 التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقالية األعضــاء المســتقلين، وعــدم وجــود تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى، . 6
مــع التأكيــد علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين تعبئــة نمــوذج )أ( المرفــق بهــذه السياســة بصفــة دوريــة.

 المراجعة السنوية لاحتياجات الازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.. 7

 وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.. 8

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.. 9

 تقوم اللجنة باإلشراف على إعداد برنامج تعريفي لألعضاء الجدد.. 10

 تقــوم اللجنــة بالتوصيــة لمجلــس اإلدارة للموافقــة علــى عمليــات التقييــم الذاتــي الســنوي للمجلــس واإلشــراف عليهــا، ويمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــال . 11
اللجنــة أو مــن خــال مســاعدة طــرف خارجــي ثالــث.

المسؤوليات األخرى:

تقديم اقتراحات للمجلس بخصوص الموافقة على تعيين أو إقالة الرئيس التنفيذي أو قبول استقالته.. 1

 تقديم اقتراحات للمجلس على تعيين أو إقالة أو قبول استقالة أي من كبار التنفيذيين.. 2

 مراجعة محاضر االجتماعات السابقة للجنة والتأكد من عدم وجود مسائل عالقة.. 3

 حفظ وإدارة الئحة عمل اللجنة من خال أمين سر اللجنة.. 4

 مراجعة وإعادة تقييم مدى كفاية هذه الائحة والتوصية بأي تغييرات مقترحة إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها.. 5

 ال يجوز أن تفوض اللجنة أيا من مهامها إلى لجنة فرعية منبثقة عنها.. 6

 القيام بأي أنشطة أخرى تتفق مع هذه الائحة والنظام األساسي للشركة واألنظمة السائدة على النحو الذي يراه المجلس ضروريا ومناسبا.. 7

 ينبغي أن ترفع اللجنة القرارات والتوصيات التي تتخذها إلى مجلس اإلدارة خال فترة أقصاها اجتماع المجلس التالي.. 8

يجــب أن يحافــظ أعضــاء اللجنــة علــى ســرية أعمالهــم ومناقشــاتهم، وأن يحكمــوا تقديرهــم واجتهادهــم فــي االعمــال للعمــل بطريقــة يــرون بحســن . 9

نيــة أنهــا تحقــق مصالــح الشــركة.

جدول 17 أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

تاريخ العضويةالمنصباالسم
2022-01-01رئيسنمر ناصر الحربي

2022-01-01عضوهذال سفر العتيبي
2022-01-01عضوأحمد عبداللطيف البراك

المصدر: إدارة الشركة
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جدول 18 عدد اجتماعات أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

31\03\20212022م2020م2019مالجهة اإلدارية

3321لجنة المكافآت والترشيحات

المصدر: إدارة الشركة

لجنة االستثمار  4-3-4

تتكون لجنة االستثمار من ثاثة )3( أعضاء يعينهم مجلس االدارة . وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

مناقشــة واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالموضوعــات التــي تحتــاج إلــى اتخــاذ قــرارات اســتثمارية عاجلــة كالدخــول فــي االكتتابــات العامــة أو ربــط الودائــع . 1
أو غيرهــا مــن أوجــه االســتثمار.

مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط االستراتيجي للشركة بالتعاون مع اإلدارة التنفيذية وفي ضوء توجيهات مجلس اإلدارة.. 2

ضمان توزيع موارد الشركة بما يحقق التوافق بين الخطط اإلستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة واألهداف التشغيلية واألهداف االستثمارية.. 3

مــع مراعــاة أولويــات الشــركة التشــغيلية، تقــوم اللجنــة بمراجعــة وإعــداد التوصيــات لمجلــس اإلدارة بالنســبة للقــرارات اإلســتراتجية باالســتثمارات . 4
الحاليــة أو المســتقبلية. 

إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس اإلدارة المتعلقة باألهداف واالستراتيجيات المالية السنوية وطويلة األجل )التخطيط المالي للشركة(.. 5

مراجعــة األمــور الماليــة الهامــة للشــركة والشــركات التابعــة لهــا، مثــل األمــور المتعلقــة بهيكلــة رأس المــال، والتصنيــف االئتمانــي للشــركة، والتدفقــات . 6
النقديــة، واالقتــراض، والودائــع االســتثمارية، وذلــك بالتعــاون مــع إدارة الشــركة التنفيذيــة وبمــا ال يتعــارض مــع أعمــال اللجــان األخــرى.

إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس اإلدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات األرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.. 7

دراسة الفرص االستراتيجية لاستثمار محليا أو إقليميًا أو عالميًا.. 8

تحديد أوجه االستثمار من حيث النواحي التشغيلية أو التوسعية أو االستراتيجية أو المالية.. 9

تحديد هدف االستثمار من حيث قصير األجل أو متوسط األجل أو طويل األجل.. 10

تقييم االستثمارات القائمة أو بحث الفرص المستقبلية ورفع تقرير دوري بها لمجلس اإلدارة متى كان منطبقًا أو عند الطلب.. 11

إمكانيــة االســتعانة بشــركات أو أفــراد أو بيــوت خبــرة مختصــة للمســاعدة فــي تقييــم أو الدخــول فــي أي فرصــة اســتثمارية بعــد التثبــت مــن جدواهــا . 12
االقتصاديــة.

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العاقة التي تنظم عمليات االستثمار في الشركات المساهمة أو غيرها.

وتتألف لجنة االستثمار من االعضاء التاليين:

جدول 19 أعضاء لجنة االستثمار

تاريخ العضويةالمنصباالسم   

2022-01-01رئيسأحمد عبداللطيف البراك

2022-01-01عضوفيصل محمد الحربي

2022-01-01عضوعبدهللا محمد الحربي

المصدر: إدارة الشركة

جدول 20 عدد اجتماعات اعضاء لجنة االستثمار 

31\03\20212022م*2020م2019مالجهة اإلدارية

21--لجنة االستثمار

المصدر: إدارة الشركة

*بداية تشكيل اللجنة 

لجنة الحوكمة  4-3-5

تتكون لجنة الحوكمة من ثاثة )3( أعضاء يعينهم مجلس االدارة . وتشمل مسؤوليات وواجبات لجنة الحوكمة :. 1

التحقق من التزام الشركة باألنظمة ولوائح وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وأي جهات أخرى ذات عاقة.. 2

مراجعة السياسات والقواعد وتحديثها وفقا للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.. 3

مراجعــة وتطويــر قواعــد الســلوك المهنــي التــي تمثــل قيــم الشــركة، وغيرهــا مــن السياســات واإلجــراءات الداخليــة بمــا يلبــي حاجــات الشــركة ويتفــق . 4
مــع أفضــل الممارســات.

 إطــاع أعضــاء مجلــس اإلدارة دومــا علــى التطــورات فــي مجــال حوكمــة الشــركات وأفضــل الممارســات، أو تفويــض ذلــك إلــى لجنــة المراجعــة أو أي . 5
لجنــة أو إدارة أخــرى
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جدول 21 اعضاء لجنة الحوكمة

تاريخ العضويةالمنصباالسم
2022-01-01رئيسعبدهللا محمد الحربي

2022-01-01عضوأحمد عبداللطيف البراك
2022-01-01عضو صاح محمد صبري

المصدر: إدارة الشركة

جدول 22 عدد اجتماعات اعضاء لجنة الحوكمة

31\03\20212022م2020م2019مالجهة اإلدارية

-111لجنة الحوكمة

المصدر: إدارة الشركة

اإلدارة التنفيذية  4-4
يوضح الجدول ادناه أسماء أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية كما في هذه النشرة: 

جدول 23  فريق اإلدارة التنفيذية

الصفةالعمرالجنسيةالمنصباالسم

عدد األسهم 
نسبة الملكيةالمملوكة

تاريخ التعيين
غير مباشر

غير مباشر مباشر
مباشر

فيصل بن محمد 
01\01\2019م----تنفيذي39سعوديالعضو المنتدبالحربي

عبدهللا بن محمد 
----تنفيذي32سعوديمدير المخاطرالحربي

15\10\2017م   

24\07\2016م----تنفيذي38أردنيرئيس الشؤون الماليةحمزة بيبرس

صاح محمد 
صبري

مدير الحوكمة و االلتزام وأمين سر 
01\07\2016م----تنفيذي37مصريمجلس االدارة

المصدر: إدارة الشركة

االدارة التنفيذية للشركة التابعة  4-5

جدول 24  االدارة التنفيذية للشركة التابعة 

الصفةالعمرالجنسيةالمنصباالسم

عدد األسهم 
نسبة الملكيةالمملوكة

تاريخ التعيين
غير مباشر

غير مباشر مباشر
مباشر

06\10\2019م----تنفيذي54لبنانيالمدير العامكريم ماركيز

المدير حمزة بيبرس
24\07\2016م----تنفيذي38أردنيالمالي

المصدر: إدارة الشركة
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  4-6

تقــع مســؤولية اقتــراح المكافــآت التــي يتقاضاهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن ضمــن إطــار عمــل لجنــة المكافــآت والترشــيحات باإلعتمــاد علــى 
مــاورد فــي النظــام األساســي للشــركة  حيــث تتكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة وفقــا لمــا نصــت عليــه المــادة الواحــد وعشــرون )21( مــن النظــام األساســي، 
ــا،  ــر مــن هــذه المزاي ــن أو أكث ــن اثني ــاح، ويجــوز الجمــع بي ــة مــن صافــي األرب ــه أو نســبة معين ــا معين ــدل حضــور عــن الجلســات أو مزاي ــن أو ب مــن مبلــغ معي
وإذا كانــت المكافــأة نســبة معينــة مــن أربــاح الشــركة، فــا يجــوز أن تزيــد هــذه النســبة علــى )%10( مــن صافــي األربــاح، وذلــك بعــد خصــم االحتياطــات التــي 
قررتهــا الجمعيــة العامــة، وبعــد توزيــع ربــح علــى المســاهمين اليقــل عــن %5 مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع، وفــي جميــع األحــوال اليتجــاوز مايحصــل 
عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــأت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ خمســمائة ألــف ريــال ســنويا وفــق  الضوابــط التــي تضعهــا وزارة التجــارة، يجــوز أن 
تكــون مكافــأة األعضــاء متفاوتــة المقــدار بحيــث تعكــس مــدى خبــرة العضــو واختصاصــه والمهــام المنوطــه بــه واســتقاله وعــدد الجلســات التــي حضرهــا 
وأي اعتبارات أخرى بحسب تقدير مجلس اإلدارة ويجب أن يشـــمل تقريـــر مجلـــس اإلدارة إلـــى الجمعيـــة العامـــة العاديـــة علـــى بيـــان شـــامل لـــكل مـــا حصـــل 
عليـــه أعضـــاء مجلـــس اإلدارة خـــال الســـنة الماليـــة مـــن مكافـــآت وبـــدل مصروفـــات وغيـــر ذلـــك مـن المزايـــا، وأن يشـتمل كذلـك علـى بيـــان ماقبضـه أعضـاء 
المجلـــس بوصفهـــم عامليـــن أو اداريــن أو مـــا قبضـــوه نظيـــر أعمـــال فنيـــة أو إداريـــة أو إستشـــارات وأن يشـــتمل أيضـــا علــى بيــان بعــدد جلســات المجلــس 
وعدد الجلسات التي حضرهـــا كل عضـــو مـــن تاريـــخ آخـــر اجتمـــاع للجمعيـــة العامـــة. كما يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من 
األربــاح التــي تحققهــا الشــركة أو أن تكــون مبنيــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى ربحيــة الشــركة وفقــا لمــا تضعــه الجهــة المختصــه . ويوضــح الجــدول 

التالــي قيمــة الرواتــب والمكافــآت والبــدالت التــي تقاضاهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة( خــال الثاثــة أعــوام الماضيــة:

جدول 25  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومدراء التنفيذيين

31\03\20212022م2020م2019مبالريال السعودي

- 813,000.00  1,331,500.00  1,516,500.00 أعضاء مجلس اإلدارة

- 4,132,500.00  5,074,906.00  4,184,714.00 المدراء التنفيذيين

المصدر: إدارة الشركة
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مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات   5

مقدمة   5-1

يتضمــن القســم التالــي المتعلــق بمناقشــة اإلدارة وتحليلهــا كمراجعــة للوضــع المالــي واألداء التشــغيلي لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة 
مســاهمة ســعودية(. هــذا القســم مبنــي علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة عــن الســنوات الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م، 
القوائــم الماليــة األوليــة الموجــزة الموحــدة عــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس2021م و31 مــارس 2022م. تــم مراجعــة القوائــم الماليــة لشــركة تصنيــع 
مــواد التعبئــة والتغليــف  للســنة الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م    مــن قبــل شــركة المحاســبون المتضامنــون حمــود الربيعــان وشــريكه كمــا تــم 
مراجعــة القوائــم الماليــة الموحــدة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2020م و2021م والقوائــم الماليــة األوليــة الموحــدة  الموجــزة  مــن الفتــرة 2022م مــن قبــل  

شــركة أســامة عبــدهللا الخريجــي وشــريكه  وتعتبــر القوائــم الماليــة الموحــدة المشــار إليهــا أعــاه جــزءا مــن هــذه النشــرة.

تــم اعــداد القوائــم الماليــة للشــركة وشــركتها التابعــة وفــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر 
واالصــدارات االخــرى المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين تجــدر اإلشــارة إلــى أن جميــع المبالــغ بالريــال الســعودي مــا لــم يتــم النــص 
علــى خــاف ذلــك، كمــا تــم تقريــب النســب المئويــة إلــى أقــرب منزلــة عشــرية. وباإلضافــة إلــى ذلــك، وألغــراض هــذا القســم المتعلــق بمناقشــة وتحليــل اإلدارة، 
فقــد تــم اســتخدام المعلومــات الماليــة لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، و2020م، و2021م مــن خــال المعلومــات الماليــة المتضمنــة 
فــي القوائــم الماليــة الموحــدة والمراجعــة لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 31 ديســمبر 2020م، و31 ديســمبر 2021م علــى التوالــي، 
ــم الماليــة للفترتيــن المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م. تــم توضيــح هيــكل التمويــل للشــركة وشــركتها التابعــة فــي هــذه النشــرة  والقوائ

ايضــاح (-4-12-10و(

ال تملــك شــركة المحاســبون المتضامنــون حمــود الربيعــان وشــريكه وال شــركة أســامة عبــدهللا الخريجــي وشــريكه وال اي مــن شــركاتهم التابعــة أي 
مســاهمة أو مصلحــة أيــا كان نوعهــا فــي الشــركة  او شــركتها التابعــة وقــد أبــدوا موافقتهــم الخطيــة التــي لــم يتــم ســحبها فيمــا يتعلــق باإلشــارة فــي نشــرة 
اإلصــدار إلــى دورهــم بصفتهــم مراجعــي الحســابات لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف وشــركتها التابعــة لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 2019م، 

2020م، 2021م والفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م

ليس لدى الشركة وشركتها التابعة اي اصول حالية مزمع شرائها او استئجارها بخاف ما تم االفصاح عنه. 

ليــس لــدى الشــركة وشــركتها التابعــة أي قــروض أو مديونيــات اخــرى، ســحب علــى المكشــوف مــن الحســابات المصرفيــة، اي التزامــات تحــت القبــول 
وائتمــان القبــول أو التزامــات الشــراء التأجيــري فيمــا عــدا ماتــم االفصــاح عنــه فــي هــذه النشــرة  فــي قســم المطلوبــات غيــر المتداولــة )10-4(.

ليس لدى الشركة وشركتها التابعة أي التزامات محتملة او ضمانات فيما عدا ماتم االفصاح عنه في هذه النشرة ايضاح )6(.
يقــر مجلــس إدارة الشــركة بــأن المعلومــات الماليــة والوضــع المالــي والتجــاري للمجموعــة ال يوجــد عليــه تغييــر للســنوات الثاثــة الســابقة مباشــرة لتاريــخ 
تقديــم طلــب إصــدار أســهم حقــوق أولويــة إضافــة إلــى نهايــة الفتــرة التــي يشــملها تقريــر المحاســب القانونــي فــي اعتمــاد نشــرة اإلصــدار وذلــك كمــا هــو 
مبيــن فــي القوائــم الماليــة التــي يتــم اصدارهــا مــن قبــل الشــركة وشــركتها التابعــة فيمــا عــدا ماتــم االفصــاح عنــه وهــو قيــام الشــركة األم )شــركة تصنيــع 

مــواد التعبئــة والتغليــف( باالســتحواذ علــى الشــركة التابعــة )شــركة فبــك للصناعــة( بنســبة 100% 

ايضــاح كمــا تــم اطفــاء الخســائر المتراكمــة للشــركة التابعــة )شــركة فبــك للصناعــة( عــن طريــق رصيــد طــرف ذو عالقــة )الشــركة األم – شــركة 
تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف( ايضــاح )5(.

قــد يشــتمل هــذا القســم علــى بيانــات مســتقبلية ذات صلــة بالتوقعــات المســتقبلية للشــركة اعتمــادا علــى الخطــط الحاليــة لــإلدارة وتوقعاتهــا فيمــا يختــص 
بنمــو الشــركة، ونتائــج عملياتهــا، ومركزهــا المالــي، والــذي قــد ينطــوي علــى مخاطــر وتصــورات غيــر مؤكــدة.  وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة للشــركة بشــكل 
جوهــري عــن النتائــج التــي تمــت اإلشــارة إليهــا أو تضمينهــا فــي هــذه البيانــات المســتقبلية وذلــك بســبب عوامــل مختلفــة وأحــداث مســتقبلية، بمــا فيهــا تلــك 

التــي تمــت مناقشــتها فيمــا يلــي وفــي مواضــع أخــرى مــن هــذه النشــرة، الســيما فــي قســم )"عوامــل المخاطــرة"( فــي هــذه النشــرة.

تتكــون ممتلــكات ومعــدات الشــركة وشــركتها التابعــة مــن مبانــي وإنشــاءات علــى أرض مســتأجرة، آالت ومعــدات، تحســينات علــى مبانــي مســتأجرة، 
ســيارات، أثــاث وتجهيــزات ومعــدات مكتبيــة، عــدد وأدوات، أعمــال رأســمالية تحــت التنفيــذ بصافــي قيمــة دفتريــة 146,4 مليــون ريــال ســعودي للعــام المالــي 
2019م ، 153,1 مليــون ريــال ســعودي للعــام المالــي 2020م ، 148,6 مليــون ريــال ســعودي للعــام المالــي 2021م ، 150,9 مليــون ريــال ســعودي للفتــرة الماليــة 
المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م ، 152,5 مليــون ريــال ســعودي للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م ، وال يوجــد لــدى الشــركة  و شــركتها التابعــة أي 
ممتلــكات بمــا فــي ذلــك األوراق الماليــة التعاقديــة  أو  أي أصــول عرضــة للتقلبــات أو يصعــب التأكــد مــن قيمتهــا ممــا يؤثــر بشــكل كبيــر فــي تقييــم الموقــف 
ــى وجــود  ــاك أي مؤشــر عل ــم مــا إذا كان هن ــة لهــذه االصــول  لتقيي ــي الموحــد للشــركة وشــركتها التابعــة حيــث تقــوم االدارة بمراجعــة القيمــة الدفتري المال

هبــوط فــي  القيمــة .

يتمثــل هيــكل تمويــل الشــركة مــن راس المــال البالــغ 115 .. ريــال ســعودي للعــام المالــي 2019م ، 115 مليــون ريــال ســعودي للعــام المالــي 2020م ، 115 مليــون 
ريــال ســعودي للعــام المالــي 2021م ، 115 مليــون ريــال ســعودي للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م ، 115 مليــون ريــال ســعودي للفتــرة الماليــة 

المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م.

إقرارات مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية  5-2

يقــر مجلــس إدارة الشــركة وشــركتها التابعــة حســب علمــه واعتقــاده بــأن المعلومــات الماليــة المدرجــة فــي هــذا القســم قــد تــم اســتخراجها مــن 
القوائــم الماليــة الموحــدة والمراجعــة لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م والفترتيــن )غيــر مراجعــة( المنتهيــة بتاريــخ 31 
مــارس 2021م و31 مــارس 2022م دون إجــراء أي تعديــل جوهــري عليهــا وبمــا يتوافــق معهــا، وأن القوائــم الماليــة الموحــدة والمراجعــة قــد تــم إعدادهــا 
وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واالصــدارات االخــرى المتعمــدة مــن الهيئــة الســعودية 

للمراجعيــن والمحاســبين.

يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن الشــركة وشــركتها التابعــة تمتلــك األمــوال الكافيــة لتلبيــة متطلبــات رأس المــال العامــل لمــدة 12 شــهرا اعتبــارا مــن 
تاريــخ هــذه النشــرة.

ــن أو  ــة صكــوك أو ســندات أو أدوات دي ــم تقــم باصــدار أي ــأن الشــركة  وشــركتها التابعــة ل بخــاف مــاورد فــي هــذة النشــرة،يقر أعضــاء مجلــس اإلدارة ب
قــروض ألجــل ســواء بضمــان الشــخصي أو غيــر المشــمولة بضمــان شــخصي أو المضمونــة برهــن أو غيــر المضمونــة برهــن حتــى تاريــخ هــذه النشــرة .

يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن الشــركة  وشــركتها التابعــة  بأنــه اليوجــد لــدى الشــركة وشــركتها التابعــة اي قــروض أو مديونيــات أخــرى  بمــا فــي ذلــك 
الســحب علــى المكشــوف مــن الحســابات المصرفيــة، كمــا يقــرون بعــدم وجــود أي التزامــات ضمــان )بمــا فــي ذلــك الضمــان الشــخصي أو غيــر المشــمولة 
بضمــان شــخصي أو المضمونــة برهــن أو غيــر المضمونــة برهــن( أو االلتزامــات تحــت القبــول أو ائتمــان القبــول أو التزامــات الشــراء التأجيــري أو اي أدوات 

ديــن صــادرة وقائمــة أو أدوات ديــن موافــق عليهــا ولــم يتــم إصدارهــا أو قــروض ألجــل فيمــا عــدا ماتــم االفصــاح عنــه فــي هــذه النشــرة. 

13-12

-5-12-13ج

-6-12-13ب

-6-12-13د

13-12-7

-1-12-13أ

-1-12-13ب

-1-12-13ج

-6-12-13أ

-6-12-13ب



35

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال توجد في الشركة أو شركتها التابعة  أسهم تخضع لعقد خيار اعتبارا من تاريخ هذه النشرة.

يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن الشــركة وشــركتها التابعــة ليســت علــى اطــاع بــاي معلومــات تتعلــق بسياســات حكوميــة أو اقتصاديــة أو ماليــة أو نقديــة 
أو سياســية أو أي عوامــل أخــرى تؤثــر أو يكــون لهــا تأثيــر جوهــري )بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة( علــى عملياتهــا.

ــر نقــدي مــن قبــل المجموعــة ألي مــن أعضــاء  ــم يتــم منــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو عــوض غي ــه ل يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أن
مجلــس اإلدارة، أو كبــار التنفيذييــن، أو القائميــن بعــرض أو طــرح األوراق الماليــة أو الخبــراء خــال الســنوات الثــاث الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب 

إصــدار أســهم حقــوق أولويــة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة كذلك بأن جميع المعلومات الجوهرية حسب علمهم قد تم اإلفصاح عنها في هذه النشرة.

يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن ليــس لــدى الشــركة وشــركتها التابعــة أي مــن العوامــل الموســميه أو الــدورات اإلقتصاديــه المتعلقــه بالنشــاط والتــى قــد 
يكــون لهــا تأثيــر فــى األعمــال والوضــع المالــى.

يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن ليــس لــدى الشــركة وشــركتها التابعــة أي أوراق ماليــه تعاقديــه أو غيرهــا مــن األصــول التــى تكــون قيمتهــا عرضــة للتقلبــات 
أو يصعــب التأكــد مــن قيمتهــا ممــا يؤثــر بشــكل كبيــر فــى تقييــم الوضــع المالــى.

يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بأنــه ال توجــد أيــة رهنيــات أو حقــوق أو رســوم أخــرى مترتبــة علــى ممتلــكات الشــركة، وذلــك اعتبــارًا مــن تاريــخ هــذه النشــرة فيمــا 
عــدا ماتــم االفصــاح عنــه فــي هــذه النشــرة قســم الموجــودات غيــر المتداولــة بنــد الممتلــكات واآلالت والمعــدات )10-1( وايضــاح القــروض فــي هــذه النشــرة  

فــي قســم المطلوبــات غيــر المتداولــة )10-4(.

نبذة عن الشركة:  5-3

1-2-1 شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )"الشــركة"( هــي شــركة مســاهمة ســعودية مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب ســجل تجــارى 
رقــم 1010084155 صــادر فــي مدينــة الريــاض بتاريــخ 4 ذو الحجــة 1411هـــ الموافــق 17 يونيــو 1991م. تأسســت الشــركة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 851 الصــادر 

بتاريــخ 17 شــوال 1411هـــ الموافــق   2 مايــو 1991م، والقــرار الــوزاري رقــم 953 بتاريــخ 29 ذو القعــدة 1411هـــ الموافــق 12 يونيــو 1991م 

تزاول الشركة اعمالها في  5-3-1

 نســج المنســوجات مــن الخيــوط الصناعيــة كالنايلــون، قــص وتفصيــل أغطيــة اآلالت والبضائــع، صناعــة الباســتيك )اللدائــن( فــي أشــكالها، صناعــة الخيــوط 
الصناعيــة يشــمل )النايلــون والبوليســتر.... إلــخ( صناعــة الحاويــات مــن اللدائــن، صناعــة األكيــاس مــن اللدائــن بموجــب ترخيــص صناعــى رقــم 1001009549، 

الصــادر  فــي تاريــخ   29 صفــر 1441هـــ الموافــق 29 ســبتمبر 2020م.

-كما تمارس الشركة أنشطتها من خال الفروع التالية:-

جدول 26  فروع الشركة

رقم سجل اسم الفرع
النشاطتاريخ ومكان اإلصدارالفرع

شركة تصنيع مواد التعبئة 
11 شعبان سنة 1438هـ 1010608121والتغليف

الرياض
نسج المنسوجات من الخيوط الصناعية كالنايلون، صناعة 

األكياس من اللدائن.

فرع شركة تصنيع مواد التعبئة 
5 جماد األول سنة 1442هـ 1010675111والتغليف

الرياض
صناعة الباستيك )اللدائن( في أشكالها األولية، عزل وتحضير 

األلياف النباتية كالقنب والتيل.

                                    

رأس مال الشركة   5-3-2

بمبلغ 115,000,000 ريال سعودي )مائة وخمسة عشر مليون ريال سعودى( مقَسم إلى 11,500,00 سهم قيمة كل سهم 10 ريال سعودي.

بداية السنة المالية   5-3-3

في األول من يناير من كل سنة وتنتهى في 31 ديسمبر من نفس السنة.

المركز الرئيسي للشركة  5-3-4

 7306– المنطقة الصناعية الثانية – وحده رقم 7306 الرياض - المملكة العربية السعودية ص.ب: 14335 الرياض 2483.

القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة القوائــم الماليــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )“الشــركة”( أو )الشــركة األم(   5-3-5
المحليــة التابعــة  وشــركتها 

تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة القوائــم الماليــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )"الشــركة"( أو )الشــركة األم( وشــركتها التابعــة 
المحليــة  حيــث تقــوم الشــركة وشــركتها التابعــة بشــكل جماعــى بإنتــاج وتســويق األكيــاس المنســوجة مــن البولــي بروبليــن المبطــن فــي داخــل وخــارج 
المملكــة وغيــر المبطــن مــن البولــي ايثيليــن مخفــف الكثافــة وأكيــاس كبيــرة الحجــم وأشــرطة وحشــوات باســتيكية وأكيــاس شــبكية لتعبئــة الخضــروات 

والفواكــه وروالت منســوجة مــن البولــي بروبليــن وبطانــات البولــي ايثيليــن وإعــادة تدويــر مخلفــات الباســتيك، ومقــاوالت التشــييد والبنــاء 
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جدول 27 معلومات الشركة التابعة

النشاط الرئيسيبلد التأسيسإسم الشركة
نسبة الملكية

2020م                               2021م

صنع المنسوجات الجاهزة باستثناء المملكة العربية السعوديةشركة فبك للصناعة
%100%100الملبوسات

يبلــغ رأس مــال الشــركة مبلــغ 18 مليــون ريــال ســعودي، وتعتبــر الشــركة التابعــة ذات اثــر جوهــري علــى نتائــج االعمــال حيــث ان اجمالــي االيــرادات، اجمالــي 
ــي االلتزامــات للمجموعــة ككل لاعــوام 2019م و2020م  ــي الموجــودات واجمال ــرادات واجمال ــي االي ــد عــن %5 مــن اجمال ــي االلتزامــات يزي الموجــودات، اجمال

و2021م.

كما تمارس الشركة التابعة أنشطتها من خال الفروع التالية:-

جدول 28 فروع الشركة التابعة

رقم سجل اسم الفرع
النشاطتاريخ ومكان اإلصدارالفرع

13 جمادى الثانى 1438هـ 1010468794مصنع شركة فبك للصناعة
صنع المنسوجات الجاهزة بإستثناء الملبوسات - رمز النشاط 1392- الرياض

شركة مكامن التوريد للتجارة 
11 ربيع األخر 1440هـ – 1010499598والمقاوالت

الرياض
البيع بالتجزئة للمنسوجات واألقمشة بأنواعها غير الملبوسات مثل 

الستائر، البيع بالتجزئة للخيام

شركة مكامن الغربية للخيام 
27 رمضان 1441هـ– جده4030381209شركة شخص واحد

البيع بالتجزئة للمنسوجات واألقمشة بأنواعها الملبوسة البيع 
بالتجزئة للمنسوجات واألقمشة بأنواعها غير الملبوسات مثل 

الستائر، البيع بالتجزئة للخيام.

17 رجب 1442هـ – الدمام2050143023شركة مكامن الدمام للخيام
البيع بالتجزئة للمنسوجات واألقمشة بأنواعها الملبوسة البيع 
بالتجزئة للمنسوجات واألقمشة بأنواعها غير الملبوسات مثل 

الستائر، البيع بالتجزئة للخيام.

17 رجب 1442هـ – بريدة1131311975شركة مكامن القصيم للخيام
البيع بالتجزئة للمنسوجات واألقمشة بأنواعها الملبوسة البيع 
بالتجزئة للمنسوجات واألقمشة بأنواعها غير الملبوسات مثل 

الستائر، البيع بالتجزئة للخيام.

6-3-5 توقيع اتفاقية لإلستحواذ على كامل حصص حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة التابعة 

فــي نهايــة الربــع األول مــن عــام 2020م أعلنــت الشــركة )شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف( علــى موقــع تــداول بتاريــخ 7 رجــب 1441هـــ الموافــق 2 مــارس 
2020م عــن توقيــع اتفاقيــة لإلســتحواذ علــى كامــل حصــص حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة فــي الشــركة التابعــة حيــث يبلــغ حصــة شــركة تصنيــع مــواد 
التعبئــة والتغليــف فــي الشــركة التابعــة قبــل االســتحواذ نســبة %80  بينمــا يمتلــك الشــريك )شــركة إيــراد لإلســتثمار( نســبة %20 وعليــه ســتصبح الشــركة 
التابعــة مملوكــة بالكامــل للشــركة )شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليف(.هــذا وتقتضــي إتفاقيــة اإلســتحواذ بقيــام الشــريك )شــركة إيــراد لإلســتثمار( 
بالتنــازل عــن كامــل حصتــه البالغــة %20 فــي الشــركة التابعــة بمــا لهــا مــن حقــوق وماعليهــا مــن إلتزامــات لصالــح الشــركة )شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة 
والتغليــف( وذلــك مقابــل حصولــه علــى نســبة %20 مــن صافــي الربــح وفقــًا للقوائــم الماليــة المدققــة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة ولمــدة عشــر ســنوات فقــط 
)مــدة ســريان اإلتفاقيــة( وحتــى نهايــة الســنة الماليــة التــي تنتهــى فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2029م، وقــد تــم تعديــل عقــد تأســيس الشــركة التابعــة بنــاءًا علــى 

ذلــك.

ــر هــذه االتفاقيــة علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م و2020م، وللفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 31  تــم عــرض أث
مــارس 2022م و2021م.

أساس إعداد القوائم المالية الموحدة:    5-4

1-4-5  المعايير المحاسبية المطبقة 

   تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة طبقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات 

األخــرى المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين.

2-4-5   العرف المحاسبى \ أساس القياس

تــم إعــداد هــذه القوائــم المـــالية الموحــدة بإســتخدام مبــدأ اإلســتحقاق المحاســبى ومفهــوم اإلســتمرارية وعلــى أســاس التكلفــة التاريخيــة، مــا عــدا البنــود 
الهامــة التاليــة الــواردة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة:

إلتزامات المنافع المحددة يتم اإلعتراف بها بالقيمة الحالية لإللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. 	 

اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة. 	 

العملة الوظيفية وعملة العرض  5-4-3

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية للمجموعة وكذلك عملة العرض، ما لم يذكر خاف ذلك.

تشــتمل القوائــم الماليــة الموحــدة علــى قائمــة المركــز المالــي الموحــدة، قائمــة الربــح او الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة، قائمــة التغيــرات فــي 
حقــوق الملكيــة الموحــدة وقائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة وكذلــك اإليضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة ، حيــث تشــتمل علــى أصــول وإلتزامــات 

ونتائــج أعمــال الشــركة وشــركتها التابعــة كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح رقــم )1(.

الشــركات التابعــة هــي الشــركات التــي تســيطر عليهــا الشــركة االم . وتســيطر الشــركة االم علــى الشــركة عندمــا يكــون لهــا الحــق فــي العوائــد المختلفــة 
ــد، تســيطر الشــركة االم علــى شــركة  ــد مــن خــال تحكمهــا بالشــركة. وعلــى وجــه التحدي ــر علــى تلــك العوائ نتيجــة مشــاركتها بالشــركة والقــدرة علــى التأثي
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مســتثمر فيهــا فقــط فــي حــال كان لــدى الشــركة االم :

أن يكــون لديهــا نفــوذ علــى الشــركة المســتثمر فيهــا)أي وجــود حقــوق حاليــة تمنــح الشــركة االم قــدرة حاليــة علــى توجيــه   •
فيهــا(. المســتثمر  بالشــركة  العاقــة  ذات  األنشــطة 

أن تكون معرضة لعوائد متغيرة، أو أن يكون لديها حقوق فيها نتيجة مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و  •

أن يكون لديها القدرة على استخدام نفوذها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.  •

وبشــكل عــام، هنــاك افتــراض بــأن أغلبيــة حقــوق التصويــت ينتــج عنهــا ســيطرة. ولدعــم هــذا االفتــراض وفــي حــال كان للمجموعــة نســبة أقــل مــن أغلبيــة 
حقــوق التصويــت أو حقــوق مماثلــة فــي الشــركة المســتثمر فيهــا، تأخــذ الشــركة االم فــي الحســبان جميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييــم مــا إذا 

كان لديهــا نفــوذ علــى الشــركة المســتثمر فيهــا بمــا فــي ذلــك:

الترتيبات التقاعدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها؛  •

الحقوق الناشئة جراء ترتيبات تعاقدية أخرى.  •

حقوق تصويت الشركة االم وحقوق التصويت المحتملة.  •

تقــوم الشــركة االم بإعــادة تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة عندمــا تشــير الوقائــع والظــروف إلــى وجــود تغييــرات علــى عنصــر واحــد أو أكثــر مــن 
العناصــر الثاثــة لتقييــم الســيطرة.

 تقــاس الحصــة غيــر المســيطرة بنســبة حصتهــا مــن صافــي موجــودات الشــركة المســيطر عليهــا فــي تاريــخ اإلســتحواذ. يتــم عــرض الحصــة فــي األربــاح 
أو الخســائر وصافــي األصــول غيــر المملوكــة مــن قبــل الشــركة االم، ويتــم إظهارهــا كبنــد مســتقل فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة وضمــن حقــوق 

الملكيــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة. 

يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا من تاريخ سيطرة الشركة االم على الشركات التابعة ولحين التوقف عن ممارسة تلك السيطرة.

تقوم الشركة االم باستخدام طريقة االستحواذ للمحاسبة عند انتقال السيطرة للمجموعة حيث :

يتم قياس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات المحددة التي تم الحصول عليها.

تســجل زيــادة تكلفــة االســتحواذ باإلضافــة إلــى القيمــة العادلــة لحقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة عــن صافــي قيمــة الموجــودات 
المحــددة والمســتحوذ عليهــا كشــهرة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة.

يتم قيد التكاليف المتعلقة باالستحواذ عند تكبدها ويتم ادراجها في المصروفات االدارية.

تقــاس حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة بنســبة حصتهــا مــن صافــي موجــودات الشــركة المســتحوذ عليهــا فــي تاريــخ االســتحواذ. ويتــم عــرض الحصــة فــي 
الربــح والخســارة وكل مــن مكونــات الدخــل الشــامل اآلخــر منســوبة إلــى مســاهمي الشــركة األم للمجموعــة وإلــى أصحــاب حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة، 

حتــى وإن كان ذلــك يــؤدي إلــى وجــود عجــز لــدى أصحــاب حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة. 

يتــم اســتبعاد كل مــن المعامــات وكذلــك األرصــدة واألربــاح والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة عــن المعامــات بيــن الشــركة والشــركات التابعــة . يتــم تعديــل 
السياســات المحاســبية للشــركات التابعــة عنــد الضــرورة لضمــان توافقهــا مــع السياســات المتبعــة مــن قبــل الشــركة وشــركتها التابعــة. تعــد الشــركة 

والشــركة التابعــة لهــا قوائمهــا الماليــة لنفــس الســنة.

يدرج التغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، دون خسارة السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.

إذا فقدت الشركة االم السيطرة على الشركة التابعة:

يتم عمل ما يلى:

تقوم بإلغاء االعتراف بموجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة.  •

تقوم بإلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية ألي من حقوق الملكية غير المسيطرة.  •

تقوم بإلغاء االعتراف بفروق التحويل المتراكمة المقيدة في حقوق الملكية.  •

تقوم باالعتراف بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض.  •

تقوم باالعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمار متبقى.  •

تقوم باالعتراف بأي فائض أو عجز في االرباح أو الخسائر.  •

ــاح المبقــاة، حســبما هــو  ــاح أو الخســائر أو األرب ــى االرب ــات المدرجــة ســابقا فــي الربــح الشــامل اآلخــر إل تتــم إعــادة تصنيــف حصــة الشــركة األم فــي المكون
مناســب ومطلــوب عنــد قيــام الشــركة االم باســتبعاد الموجــودات أو المطلوبــات ذات العاقــة بشــكل مباشــر.

السياسات المحاسبية الهامة   5-5

المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات    5-5-1

إعتمدت الشركة وشركتها التابعة المعايير الجديدة والتعديات التالية ألول مره اعتبارًا من 1 يناير2021 م:

تعديات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 تصحيح قياس سعر الفائدة – المرحلة الثانية  •

 تعالــج تعديــات المرحلــة الثانيــة المشــكات التــي تنشــأ عــن تنفيــذ اإلصاحــات، بمــا فــي ذلــك اســتبدال األســعار القياســية بأســعار بديلــة. توفــر تعديــات 
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ــر  المرحلــة الثانيــة إعفــاءات مؤقتــة إضافيــة مــن تطبيــق متطلبــات محاســبة التحــوط الخاصــة بمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 والمعيــار الدولــي للتقري
المالــي رقــم 9 علــى عاقــات التحــوط المتأثــرة بشــكل مباشــر بإصــاح مؤشــر ســعر الفائــدة.

تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، "عقود اإليجار" - إستجابة لتأثيرات كوفيد-١٩ علي المستأجرين"  •

نتيجــة لجائحــة فيــروس كورونــا( كوفيــد19- )، تــم منــح إمتيــازات إيجــار للمســتأجرين. فــي مايــو 2020 م، نشــر  مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي تعديــًا علــى 
ــد- 19  يعــد  ــاز اإليجــار المتعلــق بفيــروس كوفي ــة للمســتأجرين لتقييــم مــا إذا كان امتي ــة اختياري ــي رقــم 16 يوفــر وســيلة عملي ــر المال ــي للتقري ــار الدول المعي
تعديــًلا لعقــد اإليجــار. فــي 31 مــارس 2021م، نشــر مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي تعديــًلا إضافًيــا لتمديــد التاريــخ مــن 30 يونيــو 2021م إلــى 30 يونيــو2022 

م. 

ــر مــن  ــى اإليجــار. فــي كثي ــاك تعديــات عل ــم تكــن هن ــي يقومــون بهــا إذا ل ــازات اإليجــار بنفــس الطريقــة الت ــار المحاســبة عــن امتي يمكــن للمســتأجرين اختي
الحــاالت، ينتــج عــن ذلــك المحاســبة عــن االمتيــاز كمدفوعــات إيجــار متغيــرة فــي الفترة(الفترات)التــي وقــع فيهــا الحــدث أو الظــرف الــذي أدى إلــى حــدوث 

الدفعــة المخفضــة.

إن تطبيق هذه التعديات ليس له أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة خال السنة.

المعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد  5-6

فيمــا يلــي التعديــات علــى المعاييــر غيــر المطبقــة التــي صــدرت وتكــون ســارية للفتــرات الســنوية بــدًءا مــن أو بعــد 1 ينايــر 2022م مــع الســماح بالتطبيــق 
المبكــر، ولكــن لــم تقــم الشــركة وشــركتها التابعــة بتطبيقهــا عنــد إعــداد هــذه القوائــم الماليــة. وال تتوقــع الشــركة وشــركتها التابعــة وجــود تأثيــرأ جوهريــًا علــى 

القوائــم الماليــة الموحــدة فــي حــال تطبيــق المعاييــر والتعديــات أدنــاه:

تصنيف االلتزامات )التعديات على المعيار الدولي 1 "عرض القوائم المالية"(  •

توضــح هــذه التعديــات ضيقــة النطــاق علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 1، "عــرض القوائــم الماليــة "، علــى أن اإللتزامــات يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا متداولــة 
أو غيــر متداولــة، اعتمــاًدا علــى الحقــوق الموجــودة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. ال يتأثــر التصنيــف بتوقعــات المنشــأة أو باألحــداث بعــد تاريــخ التقرير)علــى ســبيل 

المثــال، اســتام تنــازل أو إخــال بتعهــد(. يوضــح التعديــل أيًضــا مــا يعنيــه معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 1 عندمــا يشــير إلــى "تســوية " التــزام.

•تعديات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 ومعايير المحاسبة الدولية رقم 16 و37

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 3، "اندمــاج األعمــال" تحديــث إلشــارة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقم(3)لإلطــار المفاهيمــي للتقاريــر الماليــة . 1
دون تغييــر المتطلبــات المحاســبية الندمــاج األعمــال.

يحظــر معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 16، "الممتلــكات واآلالت والمعــدات" علــى الشــركة وشــركتها التابعــة أن تخصــم مــن تكلفــة الممتلــكات واآلالت . 2
والمعــدات المبالــغ المســتلمة مــن بيــع العناصــر المنتجــة أثنــاء تحضيــر الشــركة وشــركتها التابعــة لألصــل لاســتخدام      المقصــود منــه. بــداًل عــن 

ذلــك، ســوف تعتــرف الشــركة وشــركتها التابعــة بعائــدات المبيعــات هــذه والتكاليــف ذات الصلــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.

يحــدد المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 37، "المخصصــات والمطلوبــات والموجــودات المحتملــة" التكاليــف التــي تتضمنهــا الشــركة وشــركتها التابعــة . 3
عنــد تقييــم مــا إذا كان العقــد سيتســبب فــي خســارة.

•تصنيف تعديات على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 وبيان الممارسة رقم 2 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 8

تهــدف التعديــات إلــى تحســين إفصاحــات السياســة المحاســبية ومســاعدة مســتخدمي القوائــم الماليــة الموحــدة علــى التمييــز بيــن التغييــرات فــي 
المحاســبية. السياســات  فــي  والتغيــرات  المحاســبية  التقديــرات 

•تصنيف تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 12 - الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدة 

تتطلــب هــذه التعديــات مــن الشــركات أن تثبــت الضريبــة المؤجلــة علــى المعامــات التــي تــؤدي، عنــد اإلثبــات المبدئــي، إلــى مبالــغ متســاوية مــن الفروقــات 
المؤقتــة القابلــة للخصــم والخاضعــة للضريبــة.

السياسات المحاسبية المطبقة   5-7

فيمــا يلــي عــرض ألهــم السياســات المحاســبية المعتمــدة والتــي تــم تطبيقهــا بواســطة الشــركة وشــركتها التابعــة علــى جميــع الفتــرات المحاســبية 
المعروضــة.

1-7-5 تصنيف ما هو متداول مقابل ما هو غير متداول

األصول

تعــرض الشــركة وشــركتها التابعــة األصــول واإللتزامــات فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة اســتنادًا إلــى التصنيــف متداول\غيــر متــداول. ويتــم تصنيــف 	 
األصــل ضمــن األصــول المتداولــة فــي حــال:

توقع بيع األصل أو هناك نية لبيعه أو استهاكه خال دورة األعمال العادية التشغيلية؛ أو 	 

االحتفاظ باألصل بشكل رئيسي بغرض المتاجرة؛ أو	 

توقع بيع األصل خال 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير المالي؛ أو	 

كــون األصــل نقــدا أو فــي حكــم النقــد إال إذا كان محظــور تبــادل األصــل أو اســتخدامه لتســوية التــزام مــا خــال 12 شــهرًا علــى األقــل مــن تاريــخ التقريــر 	 
المالــي.

تقوم الشركة وشركتها التابعة بتصنيف جميع األصول األخرى كأصول غير متداولة. 	 

اإللتزامات 

يعتبر اإللتزام ضمن اإللتزامات المتداولة في حال: 

توقع تسوية االلتزام خال الدورة التشغيلية العادية؛ أو   •
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االحتفاظ بااللتزام بشكل رئيسي بغرض المتاجرة؛ أو  •

تسوية االلتزام خال 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير المالي؛ أو  •

عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام على مدى 12 شهرًا على األقل من تاريخ التقرير المالي.  •

تقوم الشركة وشركتها التابعة بتصنيف جميع االلتزامات األخرى كإلتزامات غير متداولة. 

النقد ومعادالت النقد  5-7-2

ألغــراض إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة، يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن األرصــدة لــدى البنــوك والنقــد فــي الصنــدوق والودائــع قصيــرة األجــل والتــي لهــا 
فتــرة إســتحقاق أصليــة خــال ثاثــة أشــهر أو أقــل، البنــوك واســتثمارات أخــرى قصيــرة األجــل عاليــة الســيولة، إن وجــدت، والتــي تكــون فتــرة اســتحقاقها 
األصليــة ثاثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ إنشــائها وتتوفــر للمجموعــة بــدون أيــة قيــود. كمــا يتضمــن حســابات الســحب علــى المكشــوف والتــي تمثــل جــزء ال 

يتجــزأ مــن إدارة الشــركة وشــركتها التابعــة للنقديــة والتــي مــن المتوقــع تغيرهــا مــن ســحب علــى المكشــوف إلــى حســابات جاريــة.

المخزون   5-7-3

يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل، وتحدد التكلفة كما يلى:

المــواد الخــام وقطــع الغيــار ومــواد التعبئــة والتغليــف بتكلفــة الشــراء علــى أســاس المتوســط المرجــح وتشــمل تكاليــف شــراء المخــزون ســعر 	 
النقــل،  )وتكاليــف  الضريبيــة  الســلطات  مــن  الشراء، ورسوم االستيراد والضرائب األخرى( بخاف تلك التي يمكن استردادها – الحقا –  
والمناولــة والتكاليــف األخــرى التــي تعــود – بشــكل مباشــر – إلــى االقتنــاء وُتطــرح الخصومــات التجاريــة، والتخفيضــات والبنــود المشــابهة األخــرى عنــد 

تحديــد تكاليــف الشــراء.

االنتــاج التــام وتحــت التشــغيل تشــتمل التكلفــة علــى كافــة تكاليــف التصنيــع المباشــرة )مــواد وأجــور( وكذلــك تكاليــف التصنيــع غير المباشــرة المتعلقة 	 
بهــا علــى أســاس المســتوى العــادي من النشــاط.

يتكــون صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق مــن ســعر البيــع التقديــري ناقصــا تكاليــف التصنيــع اإلضافيــة حتــى االكتمــال، وحصــة مائمــة مــن مصاريــف 	 
البيــع والتوزيــع. ويجــب اإلعتــراف بــأي انخفــاض فــي تكلفــة المخــزون إلــى صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق كمصــروف فــي الفتــرة التــي تحــدث فيهــا عمليــة 

التخفيــض. يجــب اإلعتــراف بــأي عكــس النخفــاض القيمــة فــي قائمــة الدخــل فــي الفتــرة التــي يحــدث فيهــا العكــس.

يجنب مخصص، عند الضرورة، مقابل أي مخزون بطيء الحركة أو المعيب ويتم اثبات تكلفة المخزون كمصروف، وتثبت ضمن تكلفة االيرادات.	 

الممتلكات واآلالت والمعدات  5-7-4

اإلعتراف والقياس  أ - 

تظهــر الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة ناقصــا االســتهاك المتراكــم والخســائر المتراكمــة لانخفــاض فــي القيمــة، إن وجــدت. وتتضمــن تكلفــة 	 
اقتنــاء األصــل كافــة التكاليــف المتعلقــة بإقتنــاء األصــل.

يتــم إلغــاء اثبــات أي بنــد مــن بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات عنــد اســتبعاده او عــدم توقــع منافــع إقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدامه او 	 
اســتبعاده.

يتــم تحديــد اربــاح وخســائر اســتبعاد بنــد مــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات عــن طريــق مقارنــة صافــى متحصــات االســتبعاد مــع القيمــة الدفتريــة 	 
للممتلــكات واآلالت والمعــدات ويتــم اإلعتــراف بهــا بالصافــي ضمــن إيــرادات )مصروفــات( أخــرى فــي األربــاح أو الخســائر.

يتم رسملة النفقات الاحقة فقط عندما يترتب عليها زيادة في المنافع االقتصادية المستقبلية للمجموعة، ويمكن قياسها بشكل موثوق.	 

يتــم رســملة تكاليــف التمويــل المتعلقــة بالقــروض لتمويــل إنشــاء موجــودات مؤهلــة خــال الســنة الازمــة الســتكمال وتجهيــز األصــول للغــرض 	 
ــه. المعــدة ل

فــي حــال مــا إذا كان ألجــزاء هامــة مــن بنــد الممتلــكات واآلالت والمعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة عندئــِذ يتــم احتســابها كبنــود منفصلــة مــن الممتلــكات 	 
واآلالت والمعدات.

يتــم االعتــراف بتكلفــة اســتبدال جــزء هــام مــن بنــد الممتلــكات واآلالت والمعــدات فــي القيمــة الدفتريــة للبنــد إذا كان مــن المحتمــل تدفــق منافــع 	 
اقتصاديــة مســتقبلية كامنــة إلــى الشــركة وشــركتها التابعــة ويمكــن قيــاس تلــك التكاليــف بشــكل موثــوق. يتــم اســتبعاد القيمــة الدفتريــة للبنــد 
المســتبدل عندمــا يتطلــب األمــر اســتبدال قطــع هامــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات علــى فتــرات زمنيــة، تقــوم الشــركة وشــركتها التابعــة بــإدراج 
مثــل هــذه القطــع كأصــول فرديــة مــع أعمــار إنتاجيــة محــددة ويتــم اســتهاكها وفقــا لذلــك. وبالمثــل، عنــد القيــام بفحــص رئيســي، يتــم إدراج تكلفتــه 
فــي القيمــة الدفتريــة للعقــارات والمعــدات كاســتبدال إذا مــا تــم اســتيفاء معاييــر اإلدراج. يتــم إدراج تكاليــف اإلصــاح والصيانــة األخــرى فــي األربــاح أو 

الخســائر حــال تكبدهــا. 

 ب -  اإلستهالك

تســتهلك التكلفــة ناقصــًا القيمــة المتبقيــة المقــدرة بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للموجــودات ويتــم إســتهاك بعــض 
خطــوط اإلنتــاج علــى أســاس الكميــة المنتجــة خــال الفتــرة منســوبة للكميــة المقــدرة إنتاجهــا لألصــل خــال عمــره اإلنتاجــي ويتــم إحتســاب االســتهاك لباقــي 

الممتلــكات واآلالت والمعــدات علــى أســاس العمــر اإلنتاجــي المقــدر لألصــل وفقــًا لطريقــة القســط الثابــت كمــا يلــي: 

-5-12-13ب
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جدول 29 العمر اإلنتاجي المقدر لألصل وفقًا لطريقة القسط الثابت

العمر اإلنتاجيالبند  
33 سنة أو عقد اإليجار أيهما أقصرمباني على أراضي مستأجرة

25-10 سنةآالت ومعدات
4 سنواتسيارات

5 سنواتأثاث ومعدات مكتبية
7 سنواتعدد وأدوات

األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ال تستهلك.

يتــم مراجعــة القيمــة المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات ومؤشــرات اإلنخفــاض فــي القيمــة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة وتعــدل بأثــر مســتقبلي، عنــد 

الحاجــة.

األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ  ج - 

تشــمل األعمــال الرأســمالية تحــت التنفيــذ فــي نهايــة الســنة بعــض األصــول التــي تــم إقتنائهــا أو إنشــاؤها ولكنهــا غيــر جاهــزة لإلســتخدام المعــدة ألجلــه، 
ويتــم تســجيل األعمــال الرأســمالية تحــت التنفيــذ بالتكلفــة ناقــص أي إنخفــاض مســجل فــي القيمــة، ويتــم تحويــل هــذه األصــول إلــى فئــات األصــول ذات 

الصلــة ويتــم إســتهاكها عندمــا تصبــح جاهــزة لإلســتخدام.

األصول غير الملموسة   5-7-5

يتــم قيــاس األصــول غيــر الملموســة )ماعــدا الشــهرة( المقتنــاة بشــكل مســتقل بالتكلفــة عنــد اإلعتــراف األولــي، بعــد اإلعتــراف األولــي، يتــم قيــاس 	 
األصــول غيــر الملموســة بالتكلفــة ناقصــًا اإلطفــاء المتراكــم والخســائر المتراكمــة لإلنخفــاض فــي القيمــة، إن وجــدت.

يتم تقييم األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة لتكون اما محددة أو غير محددة.	 

ــاح او الخســائر فــي 	  ــر المرســملة( ويتــم إظهــار المصروفــات ذات الصلــة فــي األرب ــًا )بإســتثناء تكاليــف التطوي ال تتــم رســملة األصــول المنتجــة داخلي
الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا.

يتم إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على مدى العمر اإلنتاجي اإلقتصادي.	 

يتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة لألصــول غيــر الملموســة ذات العمــر اإلنتاجــي المحــدد وأعمارهــا اإلنتاجيــة ومؤشــرات اإلنخفــاض فــي القيمــة فــي نهاية كل 	 
ســنة ماليــة حيــث يتــم تقييمهــا لتحديــد إنخفــاض القيمــة إذا كان هنــاك مؤشــرًا علــى أن األصــل غيــر الملمــوس يمكــن أن يكــون قــد تعــرض إلنخفــاض 

القيمة.

ويتــم إحتســاب التغيــرات فــي العمــر اإلنتاجــي المتوقــع أو النمــط المتوقــع إلســتهاك المنافــع اإلقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة فــي األصــل عــن 	 
طريــق تعديــل فتــرة أو طريقــة اإلطفــاء، حســبما يقتضــي الحــال، ويتــم إعتبارهــا كتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية وتعــدل بأثــر مســتقبلي، عنــد 

الضــرورة.

يتــم إدراج مصــروف اإلطفــاء لألصــول غيــر الملموســة ذات األعمــار المحــددة فــي قائمــة األربــاح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر ضمــن فئــة 	 
المصروفــات بمــا يتماشــى مــع وظيفــة األصــول غيــر الملموســة.

يتــم رســملة النفقــات الاحقــة فقــط عندمــا يكــون مــن المحتمــل تدفــق المنافــع اإلقتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة بالنفقــات إلــى الشــركة وشــركتها 	 
التابعــة، ويمكــن قيــاس النفقــات بشــكل موثــوق.

تقــاس األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن إلغــاء إدراج األصــل غيــر الملمــوس بالفــرق بيــن صافــي متحصــات البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل ويتــم 	 
إدراجهــا فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر عنــد إســتبعاد األصــل.

6-7-5  تكاليف اإلقتراض

تتكون تكاليف االقتراض من الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة وشركتها التابعة فيما يتعلق باقتراض األموال.	 

تتــم رســملة تكاليــف االقتــراض العائــدة مباشــرة إلــى إنشــاء أصــل باســتخدام معــدل الرســملة حتــى تلــك المرحلــة التــي يتــم فيهــا فعليــا إتمــام تنفيــذ 	 
األعمــال الضروريــة إلعــداد األصــل المؤهــل للغــرض المحــدد لــه وبعــد ذلــك تحمــل هــذه التكاليــف علــى األربــاح او الخســائر. وفــي حــال القــروض 
المحــددة، فــإن جميــع هــذه التكاليــف العائــدة مباشــرة إلــى اقتنــاء أو إنشــاء أو إنتــاج أصــل تتطلــب فتــرة زمنيــة جوهريــة لتجهيــزه للغــرض المحــدد لــه او 
للبيــع فــإن مثــل هــذه التكاليــف يتــم رســملتها كجــزء مــن تكلفــة األصــل ذي الصلــة. ويتــم إدراج جميــع تكاليــف االقتــراض األخــرى كمصاريــف فــي الفتــرة 

التــي تحــدث فيهــا. 

7-7-5  عقود اإليجار

إن تحديــد مــا إذا كانــت االتفاقيــة هــي )أو فحواهــا( عقــد إيجــار يســتند إلــى جوهــر االتفاقيــة فــي تاريــخ بدايــة العقــد. يتــم تقييــم االتفاقيــة لتحديــد مــا إذا كان 
الوفــاء باالتفاقيــة يعتمــد علــى اســتخدام اصــل مــا )أو موجــودات( أو أن االتفاقيــة تنقــل الحــق فــي اســتخدام األصــل )أو موجــودات( حتــى لــو لــم يتــم تحديــد 

األصــل )او تلــك األصــول( بشــكل صريــح فــي االتفاقيــة.

الشركة وشركتها التابعة كمستأجر 	 

يتم االعتراف بموجودات ومطلوبات متعلقة بعقود اإليجار التي تنطبق عليها متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( حيث :	 

يتم توزيع كل دفعة ايجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل.	 

يتــم تحميــل تكلفــة التمويــل علــى الربــح والخســارة علــى مــدى فتــرة االيجــار بحيــث يتــم تحقيــق معــدل عمولــة دوري ثابــت علــى الرصيــد المتبقــي مــن 	 
اإللتــزام لــكل فتــرة.

  يتم استهاك حق استخدام األصل بالتكلفة التي تتضمن اآلتي:
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•مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار.

•اي دفعات إيجارية تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقص أي حوافز ايجارية مستلمة 

•تكاليف التجديد. )ان وجد(

تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات االيجار التالية :

•الدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقصا اي حوافز ايجار مدينة.

•دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند الى مؤشر او معدل.)ان وجد(

•المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستاجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.

•سعر ممارسة خيار الشراء اذا كان المستاجر متاكد بشكل معقول من ممارسة هذاالخيار ان وجد. 

•دفعــات الغرامــات الخاصــة بإنهــاء عقــد االيجــار، اذا كانــت مــدة االيجــار تعكــس بشــكل معقــول مــن ممارســة المســتاجر لذلــك الخيــار 
)ان وجــد(.

 يتــم خصــم مدفوعــات عقــد االيجــار باســتخدام معــدل االقتــراض التدريجــي والــذي يمثــل الســعر الــذي ســيدفعه المســتاجر ليقتــرض األمــوال الازمــة 
للحصــول علــى اصــل مــا بقيمــة مماثلــة فــي بيئــة اقتصاديــة مماثلــة بشــروط واحــكام مماثلــة. 

يتــم اثبــات المدفوعــات المرتبطــة بعقــود االيجــار قصيــرة االجــل وايجــارات الموجــودات منخفضــة القيمــة علــى اســاس القســط الثابــت كمصــروف فــي الربــح 
والخســارة. عقــود االيجــار قصيــرة األجــل هــي عقــود ايجــار ذات فتــرة ايجــار مدتهــا 12 شــهرا او اقــل.

يتــم اعــادة التفــاوض علــى شــروط عقــود االيجــار علــى اســاس فــردي وتحتــوي علــى نطــاق واســع مــن الشــروط واألحــكام المختلفــة. ال تفــرض اتفاقيــات عقــود 
االيجــار اي تعهــدات ولكــن الموجــودات المؤجــرة قــد اليتــم اســتخدامها كضمــان الغــراض اإلقتراض.

•الشركة وشركتها التابعة كمؤجر 

إن تحديد ما اذ اكانت اإلتفاقية هي )او فحواها( عقد ايجار يستند الى جوهر اإلتفاقية في تاريخ بداية العقد. 

ويتــم تصنيــف كل عقــد مــن عقــود االيجــارات )ان وجــدت( إمــا علــى انــه عقــد ايجــار تشــغيلي او انــه عقــد ايجــار تمويلــي، حيــث يعتمــد اعتبــار عقــد االيجــار عقــد 
تمويلــي او عقــد تشــغيلي علــى جوهــر المعاملــة وليــس علــى شــكل العقــد 

يصنف عقد االيجار على انه عقد ايجار تمويلي اذا كان يحول بصورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية االصل محل العقد 

ويتــم تصنيــف عقــد االيجــار علــى انــه عقــد ايجــار تشــغيلي اذا كان ال يحــول بصــورة جوهريــة مــا يقــارب كافــة المخاطــر والمنافــع العائــد لملكيــة االصــل محــل 
العقــد 

تــدرج حوافــز عقــود اإليجــار او اي رفــع فــي عقــود االيجــار كجــزء ال يتجــزء مــن مجمــوع التــزام الذمــم المدينــة مــن عقــد اإليجــار ويتــم احتســابها علــى اســاس 
القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة العقــد. تــدرج االيجــارات الطارئــة كايــرادات فــي الفتــرة التــي يتــم احتســابها.

إنخفاض قيمة األصول غير المالية  5-7-8

تقــوم الشــركة وشــركتها التابعــة فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي موحــدة بمراجعــة األصــول غيــر الماليــة )مــا عــدا المخــزون( لتحديــد مــا إذا كان هنــاك 	 
أي مؤشــر أو ظــروف تشــير إلــى حــدوث خســارة االنخفــاض فــي القيمــة أو عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة. وفــي حالــة وجــود هــذا المؤشــر، يتــم 

تقديــر القيمــة القابلــة لاســترداد لهــذه األصــول لتحديــد مقــدار خســارة االنخفــاض فــي القيمــة أو عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة، إن وجــدت.

وعنــد تعــذر تقديــر القيمــة القابلــة لاســترداد لألصــول الفرديــة، تقــوم الشــركة وشــركتها التابعــة بتقديــر القيمــة القابلــة لاســترداد للوحــدة المنتجــة 	 
للنقــد التــي تنتمــي إليهــا األصــول. وعنــد إمكانيــة تحديــد أســاس معقــول وثابــت للتوزيــع، يتــم توزيــع األصــول المشــتركة علــى الوحــدات الفرديــة المنتجــة 

للنقــد، أو بخــاف ذلــك يتــم توزيعهــا علــى المجموعــة األصغــر مــن الوحــدات المنتجــة للنقــد والتــي يمكــن تحديــد أســاس توزيــع معقــول وثابــت لهــا.

وتتمثــل قيمــة األصــل القابلــة لاســترداد فــي القيمــة العادلــة لألصــل أو الوحــدة المحققــة للنقــد ناقصــًا تكلفــة البيــع أو القيمــة قيــد االســتعمال - أيهمــا 	 
أعلى،

وتحــدد القيمــة القابلــة لاســترداد لألصــل المنفــرد مــا لــم يكــن األصــل يحقــق تدفقــات نقديــة مســتقلة بشــكل كبيــر عــن التدفقــات المتولــدة مــن 	 
موجــودات أو مجموعــات أخــرى مــن األصــول.

وعندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المحققــة للنقــد القيمــة القابلــة لاســترداد يعتبــر األصــل منخفــض القيمــة وتخفــض قيمتــه الــى 	 
القيمــة القابلــة لاســترداد.

عنــد تقييــم القيمــة قيــد االســتعمال، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل الخصــم قبــل 	 
الضريبــة بمــا يعكــس التقديــرات الســوقية الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المحــددة للموجــودات التــي لــم يتــم تعديــل تقديــرات التدفقــات 

ــة المســتقبلية لهــا. النقدي

وعنــد تحديــد القيمــة العادلــة ناقــص تكاليــف إتمــام البيــع، يتــم مراعــاة المعامــات الســوقية الحديثــة وفــي حــال عــدم القــدرة علــى تحديــد مثــل هــذه 	 
المعامــات يتــم اســتخدام نمــوذج تقييــم مناســب.

يتــم االعتــراف بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة مباشــرة فــي األربــاح أو الخســائر إال إذا تــم قيــد األصــول ذات الصلــة بالقيمــة المعــاد تقييمهــا، وتعامــل 	 
خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي هــذه الحالــة كتخفيــض ناتــج عــن إعــادة التقييــم.

ــر 	  ــى التقدي ــة لألصــول( أو الوحــدة المنتجــة للنقــد )إل ــادة القيمــة الدفتري ــم زي ــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي وقــت الحــق، يت وعندمــا يت
المعــدل لقيمتهــا القابلــة لاســترداد بحيــث ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة التــي تمــت زيادتهــا، القيمــة الدفتريــة التــي كان ســيتم تحديدهــا فيمــا لــو تــم 
االعتــراف بخســارة االنخفــاض فــي قيمــة األصــول( أو الوحــدة المنتجــة للنقــد( فــي ســنوات ســابقة،يتم االعتــراف بعكــس خســارة االنخفــاض فــي 
القيمــة مباشــرة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر إال إذا تــم قيــد األصــول ذات الصلــة بالقيمــة المعــاد تقييمهــا، وتعامــل خســارة االنخفــاض فــي القيمــة 

فــي هــذه الحالــة كزيــادة ناتجــة عــن إعــادة التقييــم.

األصــول غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر محــددة المــدة وكذلــك األصــول غيــر الملموســة غيــر المتاحــة لاســتخدام بعــد يتــم فحصهــا 	 
لانخفــاض فــي قيمتهــا ســنويا علــى األقــل وكلمــا كان هنــاك مؤشــر علــى االنخفــاض فــي قيمــة األصــول.
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9-7-5  قياس القيمة العادلة

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يمكــن الحصــول عليــه مقابــل بيــع أصــل أو ســداد التــزام فــي معاملــة تتــم بيــن أطــراف الســوق فــي تاريــخ القيــاس. يســتند 
قيــاس القيمــة العادلــة إلــى االفتــراض بــأن معاملــة بيــع األصــل أو تحويــل االلتــزام تتــم إمــا:

• من خال السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو

• من خال السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب سوق رئيسية.

يجب ان يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر منفعة قابًا للوصول اليه من قبل الشركة وشركتها التابعة.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام مــا باســتعمال االفتراضــات التــي يســتخدمها أطــراف الســوق عنــد تســعير األصــل أو االلتــزام علــى افتــراض أن 
األطــراف فــي الســوق يتصرفــون وفــق مــا يحقــق أفضــل مصالــح اقتصاديــة لهــم.

يأخــذ قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل غيــر المالــي فــي الحســبان قــدرة األطــراف فــي الســوق علــى توفيــر منافــع اقتصاديــة باســتخدام األصــل فيمــا يحقــق 
أفضــل منفعــة منــه أو بيعــه إلــى طــرف أخــر مــن أطــراف الســوق لتحقيــق أفضــل منفعــة منــه.

تســتخدم الشــركة وشــركتها التابعــة أســاليب تقييــم تتــاءم مــع الظــروف وتتوافــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة وتعظيــم اســتخدام المعطيات 
القابلــة للماحظــة ذات العاقــة وتقليــص اســتخدام المعطيــات غيــر القابلــة للماحظــة، حيث :

تقع مسئولية اإلشراف على جميع قياسات القيمة العادلة الهامة على اإلدارة، بما في ذلك المستوى الثالث للقيم العادلة.	 

وتقوم اإلدارة بمراجعة المدخات الهامة غير القابلة للماحظة وتعديات التقييم بشكل دوري.	 

وتقــوم اإلدارة بتقييــم األدلــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن طــرف ثالــث لدعــم االســتنتاج بــأن هــذه التقييمــات تلبــي متطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر 	 
الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بمــا فــي ذلــك المســتوى فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة الــذي ينبغــي أن تصنــف فيــه هــذه 

التقييمــات فــي حالــة اســتخدام معلومــات مــن طــرف ثالــث، مثــل أســعار السماســرة أو خدمــات التســعير، تســتخدم لقيــاس القيــم العادلــة.

تســتخدم الشــركة وشــركتها التابعــة بيانــات الســوق الملحوظــة قــدر المســتطاع عنــد قيــاس القيمــة العادلــة لألصــول أو اإللتزامــات ويتــم تصنيــف القيــم 
العادلــة إلــى مســتويات مختلفــة فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة بنــاء علــى المدخــات

المستوى 1:  األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول واإللتزامات المماثلة.

المســتوى 2: مدخــات بخــاف األســعار المدرجــة فــي المســتوى 1 والتــي يمكــن ماحظتهــا لألصــل أو االلتــزام إمــا مباشــرة )مثــل األســعار( أو بشــكل غيــر 
مباشــر )أي مشــتقة مــن األســعار(.

المستوى 3: مدخات لألصول واإللتزامات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن ماحظتها )مدخات غير ملحوظة(.

إذا كانــت المدخــات المســتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام تقــع فــي مســتويات مختلفــة مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة، فــإن 
قيــاس القيمــة العادلــة يتــم تصنيفــه بالكامــل فــي نفــس المســتوى مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة حيــث أن أدنــى مســتوى للدخــل هــو هــام لقيــاس 

كامــل.

تثبت الشركة وشركتها التابعة بالتحويات بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغيير.

األدوات المالية  5-8

يتــم إثبــات وقيــاس األدوات الماليــة وفقــا لمتطلبــات المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )9( "األدوات الماليــة"  الــذي يحــدد ويعالــج تصنيــف وقيــاس 
واســتبعاد األصــول الماليــة واإللتزامــات الماليــة وبعــض عقــود شــراء أو بيــع البنــود غيــر الماليــة. 

وفيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية المتعلقة بذلك.

االعتراف األولي - األصول المالية واإللتزامات المالية

يجــب علــى الشــركة وشــركتها التابعــة إدراج أي أصــل مالــي أو إلتــزام مالــي فــي قائمــة المركــز المالــي عندمــا تصبــح الشــركة وشــركتها التابعــة  طرفــا 	 
مــن أحــكام تعاقديــة لــألداة.

القياس األولي

عنــد القيــاس األولــي، باســتثناء الذمــم المدينــة التجاريــة التــي ال تتضمــن عنصــرا تمويليــًا جوهريــًا، يتــم قيــاس األصــل المالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــال 	 
االربــاح أو الخســائر. ويتــم اثبــات تكاليــف المعاملــة العائــدة مباشــرة إلــى اقتنــاء األصــل المالــي فــي االربــاح أو الخســائر.

وإذا كان األصــل المالــي ليــس بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح أو الخســائر يتــم قيــاس األصــل المالــي بقيمتــه العادلــة باإلضافــة إلــى تكاليــف 	 
المعاملــة العائــدة مباشــرة إلــى اقتنــاء األصــل المالــي.

ــًا أو التــي تســتحق فــي أقــل مــن 12 شــهرًا بســعر المعاملــة وفقــًا للمعيــار 	  يتــم قيــاس الذمــم المدينــة التجاريــة التــي ال تحــوي عنصــرا تمويليــًا جوهري
الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )15(.

التصنيف والقياس الالحق

يعتمــد القيــاس الاحــق لألصــول الماليــة غيــر المشــتقة علــى تصنيفهــا ضمــن فئــات القيــاس التاليــة بنــاء علــى نمــوذج األعمــال الــذي يتــم مــن خالــه 	 
ادارة األصــول الماليــة وكذلــك الشــروط التعاقديــة للتدفقــات النقديــة:
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أ( أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر:

يتــم قيــاس األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة االربــاح أو الخســائر فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر دون خصــم تكاليــف المعاملــة التــي قــد تتكبدهــا 
الشــركة وشــركتها التابعــة عنــد البيــع أو التخلــص مــن أي مــن األصــول الماليــة فــي المســتقبل.

إن جميــع األصــول الماليــة الغيــر مصنفــة كمقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ووفقــا لمــا ســيتم بيانــه أدنــاه 
يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح أو الخســائر وهــذا يتضمــن جميــع األصــول الماليــة المشــتقة األخــرى وعنــد االثبــات األولــي يحــق للشــركة 
أن تخصــص بشــكل نهائــي األصــول الماليــة والتــي بطريقــة أخــرى تســتوفي شــروط ومتطلبــات القيــاس بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال 

الدخــل الشــامل اآلخــر كأصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح أو الخســائر.

وإذا قامت الشركة بذلك فإنها تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أو بأخرى أو تخفيض عدم التطابق بشكل كبير.

ب( أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر:

وهى تكون اما )أدوات دين بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل االخر( أو )أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل االخر(.

يتــم قيــاس األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر وال يتــم خصــم تكاليــف المعامــات التــي تتكبدهــا 
الشــركة وشــركتها التابعــة عندمــا يتــم التخلــص مــن األصــل فــي المســتقبل.

مــع العلــم انــه يتــم قيــاس االســتثمارات فــي أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر إذا اســتوفت الشــرطين التالييــن وال يتــم 	 
قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح أو الخســائر:

يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية. 	 

تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.	 

عنــد إلغــاء اإلعتــراف باألصــول الماليــة، يتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو الخســائر المتراكمــة المعتــرف بهــا ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى االربــاح أو 
الخســائر ومــع ذلــك، ال يتــم الحقــًا إعــادة تصنيــف أربــاح أو خســائر القيمــة العادلــة إلــى الربــح والخســارة فــي حالــة أدوات حقــوق الملكيــة.

ج( أصول مالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة:

يجب قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي في حال إستيفاء الشرطين التاليين:

االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ باألصول المالية من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.. 1

أن تــؤدي الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي فــي تواريــخ محــددة إلــى تدفقــات نقديــة التــي هــي دفعــات للمبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي . 2
القائــم.

تتضمن األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى. 

بعــد القيــاس األولــي، يتــم قيــاس هــذه األصــول الماليــة الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعــال ناقصــًا االنخفــاض فــي القيمــة 
)إن وجــدت(. يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة مــن خــال األخــذ باالعتبــار أي خصــم او عــاوة علــى االقتنــاء والرســوم أو التكاليــف التــي تعتبــر جــزءًا أساســيًا 
مــن معــدل الفائــدة الفعــال. يتــم إدراج إطفــاء معــدل الفائــدة الفعــال ضمــن إيــرادات التمويــل فــي قائمــة االربــاح أو الخســائر. تــدرج الخســائر الناتجــة عــن 

انخفــاض القيمــة فــي االربــاح أو الخســائر.

وفيما يلي طريقة االثبات والعرض لارباح أو الخسائر الناتجة عن تصنيف الفئات أعاه:

جدول 30 طريقة االثبات والعرض لالرباح أو الخسائر الناتجة عن تصنيف الفئات

اإلثبات والعرض لألرباح والخسائرصنف القياس

األصول المالية بالتكلفة 
المطفأة

يتم ادراج البنود التالية في قائمة االرباح أو الخسائر:

ايراد الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.	 

الخسائر االئتمانية المتوقعة )أو عكس الخسائر( )انخفاض القيمة وعكسها(.	 

مكاسب أو خسائر صرف العمات األجنبية.	 

عندما يتم الغاء االعتراف باألصل المالي )االستبعاد(، فإن المكاسب أو الخسائر الناتجة يتم االعتراف بها في االرباح أو 
الخسائر.

أدوات دين بالقيمة العادلة 
من خال الدخل الشامل 

االخر

المكاسب والخسائر يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر باستثناء البنود التالية والتي يتم االعتراف بها في 
االرباح أو الخسائر بالطريقة نفسها المطبقة على األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة :

إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.	 

الخسائر االئتمانية المتوقعة )أو عكس الخسائر(. )انخفاض القيمة وعكسها(	 

مكاسب أو خسائر صرف العمات األجنبية.	 

عندما يتم الغاء االعتراف باألصل المالي )االستبعاد(، فإنه يتم اعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة في الدخل 
الشامل االخر الى االرباح أو الخسائر.

االستثمار في ادوات حقوق 
الملكية بالقيمة العادلة من 

خال الدخل الشامل االخر

يتم االعتراف بالمكاسب أو الخسائر في الدخل الشامل اآلخر.

توزيعات األرباح من هذه االستثمارات يجب ان تثبت كدخل في الربح أو الخسارة ما لم تمثل بوضوح سداد جزء من 
تكلفة االستثمار.

ال يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها في الدخل الشامل االخر إلى االرباح أو الخسائر تحت أي ظرف من الظروف.

بالقيمة العادلة من خال 
المكاسب أو الخسائر الناتجة سواء من القياس الاحق أو من الغاء االعتراف، يتم االعتراف بها في االرباح أو الخسائر.االرباح او الخسائر
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إعادة التصنيف

عندمــا - وفقــط عندمــا - تقــوم الشــركة بتغييــر نمــوذج أعمالهــا فــي إدارة األصــول الماليــة، فإنــه يجــب عليهــا إعــادة تصنيــف جميــع موجوداتهــا الماليــة 	 
المتأثــرة بذلــك وفقــًا لمتطلبــات التصنيــف المذكــورة أعــاه.

إلغاء اإلعتراف باألصول المالية

يتــم بشــكل رئيســي إلغــاء االعتــراف بأصــل مالــي )أو حســب مقتضــى الحــال جــزء مــن أصــل مالــي او جــزء مــن موجــودات ماليــة متماثلــة( )أي اســتبعادها 	 
مــن قائمــة المركــز المالــي( عندمــا تنقضــى الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن األصــل أو عنــد تحويــل األصــل المالــي أو جميــع مخاطــره ومنافــع 

الملكيــة إلــى طــرف اخــر. ويتــم إثبــات الفــرق فــي القيمــة الدفتريــة فــي االربــاح أو الخســائر.

إنخفاض قيمة األصول المالية

تقــوم الشــركة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بتقييــم احتماليــة وجــود دليــل موضوعــي علــى أن أصــل مالــي او مجموعــة مــن األصــول الماليــة قــد تعرضــت 	 
لانخفــاض. يظهــر انخفــاض القيمــة عنــد وقــوع حــدث او أكثــر إذا كان لــإلدراج األولــي لألصــل تأثيــر علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة مــن 

األصــل المالــي أو مجموعــة مــن األصــول الماليــة والتــي يمكــن قياســها بصــورة يعتــد بهــا. 

ــر الماليــة رقــم )9( مــن الشــركة وشــركتها التابعــة تطبيــق نمــوذج لقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة فيمــا يتعلــق 	  ــي للتقاري ــار الدول يتطلــب المعي
بإنخفــاض قيمــة األصــول الماليــة. ليــس بالضــرورة حصــول حــدث ائتمانــي مــن أجــل إدراج الخســائر االئتمانيــة. تقــوم الشــركة وشــركتها التابعــة بــدال 

مــن ذلــك، مســتخدمة نمــوذج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة، باحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة والتغيــرات كمــا فــي تاريــخ كل تقريــر مالــي.

يجــب قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة وعمــل مخصــص لهــا إمــا بمبلــغ يعــادل )أ( 12 شــهرا مــن الخســائر المتوقعــة أو )ب( الخســائر المتوقعــة 
ــة األجــل. الطويل

فــي حــال عــدم زيــادة المخاطــر االئتمانيــة لــألداة الماليــة بشــكل جوهــري منــذ البدايــة، عندئــذ يتــم تكويــن مخصــص يعــادل الخســارة المتوقعــة لمــدة12 	 
شــهرًا.

وفي حاالت أخرى، يجب عمل مخصص للخسائر االئتمائية طويلة األجل.	 

  بالنســبة للذمــم المدينــة التجاريــة واألرصــدة المدينــة األخــرى، قامــت الشــركة بتطبيــق الطريقــة المبســطة وفقــا للمعيــار واحتســاب خســائر االئتمــان طبقــا 
لتوقعــات الخســائر االئتمانيــة علــى مــدى عمــر األصــول الماليــة حيــث: 

قامــت الشــركة بإنشــاء مصفوفــة مخصصــات تقــوم علــى خبــرة الشــركة الســابقة فيمــا يتعلــق بخســائر االئتمــان، وتعديلهــا بالنســبة للعوامــل المســتقبلية 
الخاصــة بالمدينيــن والبيئــة االقتصاديــة.

و يتم عرض خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالذمم المدينة التجارية بشكل منفصل في األرباح أو الخسائر.	 

فيمــا عــدا اإلســتثمارات فــي أدوات الديــن التــي يتــم قياســها مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر، فإنــه يتــم خفــض القيمــة الدفتريــة لألصــل مــن خــال اســتخدام 
حســاب المخصــص ويتــم إدراج مبلــغ الخســارة فــي قائمــة االربــاح أو الخســائر. وتســتمر إيــرادات الفائــدة علــى القيمــة الدفتريــة المخفضــة باســتخدام معــدل 
الفائــدة المســتعمل فــي خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية بغــرض قيــاس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة. ويتــم شــطب القــروض مــع المخصــص 

المرتبــط بالقــروض عندمــا ال يكــون هنــاك احتمــال واقعــي لاســترداد المســتقبلي وتحقــق جميــع الضمانــات أو تحويلهــا إلــى الشــركة.

أمــا فيمــا يتعلــق باإلســتثمارات فــي ادوات الديــن التــي يتــم قياســها مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر فإنــه يتــم اثبــات مخصــص الخســارة فــي قائمــة الدخــل 
الشــامل االخــر والمتراكــم فــي احتياطــى اعــادة تقييــم االســتثمار، وال يقلــل مــن القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــى فــي قائمــة المركــز المالــى.

و فــي كل االحــوال فيمــا إذا فــي ســنة الحقــة- زاد أو نقــص مبلــغ خســارة االنخفــاض فــي القيمــة التقديريــة بســبب حــدث وقــع بعــد تســجيل االنخفــاض فــي 
القيمــة فيتــم زيــادة او تقليــص خســارة االنخفــاض فــي القيمــة المســجلة ســابقًا مــن خــال تعديــل حســاب المخصــص. إذا مــا تــم عكــس قيــد شــطب مــا 

فــي وقــت الحــق، فيتــم قيــد االســترداد إلــى تكاليــف التمويــل فــي االربــاح أو الخســائر.

اإللتزامات المالية

تتضمن اإللتزامات المالية للشركة ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وقروض وسلف ومستحق إلطراف ذات عاقة 	 

القياس األولي

يتــم تصنيــف اإللتزامــات الماليــة عنــد االعتــراف األولــي كإلتزامــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر وكقــروض 	 
وســلف وذمــم دائنــة. حســب مقتضــى الحال.

يتــم قيــاس وتســجيل جميــع اإللتزامــات الماليــة بدايــة بالقيمــة العادلــة، وفــي حــال القــروض طويلــة األجــل والســلف والذمــم الدائنــة بعــد خصــم 	 
التكاليــف المباشــرة العائــدة علــى المعاملــة. )أى أنــه باســتثناء اإللتزامــات الماليــة بالقيمــة العادلــة حيــث يتــم إثبــات تكاليــف المعاملــة المتعلقــة 

مباشــرة باقتنــاء إلتزامــات ماليــة مباشــرة فــي االربــاح أو الخســائر(.

التصنيف والقياس الالحق

أ (  بالتكلفة المطفأه

يجب على الشركة وشركتها التابعة تصنيف جميع اإللتزامات المالية بالتكلفة المطفأه ويتم قياسها الحقا بذلك، فيما عدا:

اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خال االرباح أو الخسائر.	 

اإللتزامات المالية التي تنشا عند تحويل أصل مالي غير مؤهل إللغاء اثباته أو عند تطبيق طريقة المشاركة المستمرة )منهج االرتباط المستمر(.	 

عقود ضمان مالي.	 

التزامات أو االرتباطات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من سعر السوق، ولم يتم قياسه بالقيمة العادلة من خال االرباح أو الخسائر.	 

الثمــن )العــوض( المحتمــل المــدرج مــن قبــل الجهــة المقتنيــة فــي عمليــة تجميــع أعمــال والتــي ينطبــق عليهــا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )3(. 	 
يتــم قيــاس هــذا الثمــن المحتمــل الحقــًا بالقيمــة العادلــة مــع إثبــات التغيــرات ضمــن االربــاح أو الخســائر.
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يتــم قيــاس جميــع اإللتزامــات الماليــة للشــركة الحقــا بالقيمــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعــال. تــدرج األربــاح والخســائر فــي االربــاح أو 
الخســائر والدخــل الشــامل األخــر عنــد إلغــاء االعتــراف باإللتزامــات مــن خــال عمليــة إطفــاء معــدل الفائــدة الفعــال.

يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة مــن خــال األخــذ فــي االعتبــار أي خصــم أو عــاوة علــى االقتنــاء والرســوم أو التكاليــف التــي تعتبــر جــزءا أساســيا مــن طريقــة 
معــدل الفائــدة الفعــال. يــدرج إطفــاء معــدل الفائــدة الفعــال كتكاليــف تمويــل فــي االربــاح أو الخســائر.

يتــم إثبــات المكاســب أو الخســائر لإللتزامــات الماليــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة )والتــي ال تشــكل جــزًءا مــن عاقــة التحــوط بشــكل عــام( فــي االربــاح 
أو الخســائر. ويســتثنى مــن ذلــك المكاســب أوالخســائر لبعــض اإللتزامــات الماليــة التــي تــم تخصيصهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح أو الخســائر عندمــا 

تکون الشــركة مطالبــة بتقييــم آثــار التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان المرتبطــة بااللتزامــات فــي الدخــل الشــامل االخــر.

ب ( اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

تشمل اإللتزامات المالية التي تقع ضمن هذه الفئة:

اإللتزامات المحتفظ بها للمتاجرة.	 

إلتزامات المشتقات غير المخصصة كأدوات تحوط.	 

اإللتزامات المخصصة بالقيمة العادلة من خال قائمة االرباح أو الخسائر.	 

بعد التسجيل األولي، تقوم الشركة بقياس اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة وتسجيل التغيرات في االرباح أو الخسائر.

عادة يتم تقسيم األرباح والخسائر من اإللتزامات المالية المخصصة بالقيمة العادلة في االرباح أو الخسائر على النحو التالي:

يتــم اثبــات مبلــغ التغيــر فــي القيمــة العادلــة لالتــزام المالــي الــذي يعــود إلــى التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان لتلــك االلتزامــات الماليــة فــي الدخــل الشــامل 	 
االخر.

يتم اثبات القيمة المتبقية من التغير في القيمة العادلة لالتزام المالي في االرباح أو الخسائر.	 

ج( اإللتزامات المالية بخالف اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

يتــم قيــاس اإللتزامــات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم تعديــل المتحصــات مــن الديــون المصــدرة علــى مــدى عمــر الديــن 
بحيــث تكــون القيمــة الدفتريــة عنــد االســتحقاق هــي القيمــة التــي ســيتم ســدادها عنــد االســتحقاق. تخضــع اإللتزامــات الماليــة المخصصــة كأدوات تحــوط 

لمتطلبــات محاســبة التحــوط.

إعادة التصنيف

ال يمكن للشركة إعادة تصنيف أي التزام مالي.	 

إلغاء اإلعتراف باإللتزامات المالية

يتــم إلغــاء االعتــراف بالتــزام مالــي عنــد الوفــاء بــه او إلغــاؤه أو انتهــاؤه. وعنــد اســتبدال التــزام مالــي موجــود بأخــر مــن نفــس المقــرض حســب شــروط 	 
مختلفــة تمامــا أو عنــد تعديــل شــروط التــزام حالــي بشــكل جوهــري، فــإن مثــل هــذا االســتبدال او التعديــل يتــم التعامــل معــه كإلغــاء قيــد لالتــزام 

المالــي األصلــي مــع االعتــراف بااللتــزام الجديــد. يتــم تســجيل الفــرق مــا بيــن القيــم الدفتريــة ذات الصلــة فــي االربــاح أو الخســائر.

مقاصة األدوات المالية )المقاصة بين األصول واإللتزامات المالية(

يتم مقاصة األصول المالية واإللتزامات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما يتم إستيفاء الشرطين التاليين :	 

تمتلك الشركة حالًيا حًقا قانونيًا نظاميًا لعمل المقاصة بين المبالغ المعترف بها في األصول واإللتزامات.. 1

وجود نية لدى الشركة بالتسوية على أساس الصافي، أو اإلعتراف باألصل وتسوية اإللتزام في آٍن واحد. . 2

التصنيف والقياس الاحق

يعتمــد القيــاس الاحــق لألصــول الماليــة غيــر المشــتقة علــى تصنيفهــا ضمــن فئــات القيــاس التاليــة بنــاء علــى نمــوذج األعمــال الــذى يتــم مــن خالــه ادارة 
األصــول الماليــة وكذلــك والشــروط التعاقديــة للتدفقــات النقديــة:

أ(  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر:

يتــم قيــاس األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة االربــاح أو الخســائر فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر دون خصــم تكاليــف المعاملــة التــي قــد 	 
تتكبدهــا الشــركة وشــركتها التابعــة عنــد البيــع أو التخلــص مــن أي مــن األصــول الماليــة فــي المســتقبل.

إن جميــع األصــول الماليــة الغيــر مصنفــة كمقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ووفقــا لمــا ســيتم بيانــه 	 
أدنــاه يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح أو الخســائر وهــذا يتضمــن جميــع األصــول الماليــة المشــتقة األخــرى وعنــد االثبــات األولــي يحــق 
للمجموعــة أن تخصــص بشــكل نهائــي األصــول الماليــة والتــي بطريقــة أخــرى تســتوفي شــروط ومتطلبــات القيــاس بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة 

العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر كأصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح أو الخســائر.

وإذا قامــت الشــركة وشــركتها التابعــة بذلــك فإنهــا تقــوم بحــذف عــدم التطابــق المحاســبي الــذي قــد ينشــأ بطريقــة أو بأخــرى أو تخفيــض عــدم التطابــق 	 
بشــكل كبير.

تحقق اإليرادات  5-9

يتــم إثبــات وقيــاس اإليــرادات الناشــئة عــن العقــود وفقــا لمتطلبــات تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )15( مــا لــم تكــن هــذه العقــود ضمــن نطــاق 
معاييــر أخــرى، حيــث يتــم إدراج اإليــرادات بالمبلــغ الــذي يعكــس الثمــن الــذي تتوقــع الشــركة وشــركتها التابعــة الحصــول عليــه مقابــل الخدمــات إلــى العميــل.

يتــم قيــاس االيــراد علــى أســاس العــوض المحــدد فــي العقــد مــع العميــل وتســتثنى المبالــغ التــي يتــم تحصيلهــا نيابــة عــن أطــراف اخــرى. وتعتــرف الشــركة 
وشــركتها التابعــة باإليــرادات عنــد تحويــل الســيطرة علــى المنتجــات أو الخدمــات المقدمــة للعميــل.
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يتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )15( سواء بالتطبيق الكامل بأثر رجعي او المعدل حيث :

قامــت الشــركة وشــركتها التابعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي فــي قوائمهــا الماليــة بدايــة مــن 1 ينايــر 2020 م بطريقــة تقيــم األثــر المتراكــم ولــم 
تقــم الشــركة وشــركتها التابعــة بتعديــل قوائمهــا الماليــة للفتــرات المقارنــة المعروضــة وفقــا لإلعفــاءات المتوفــرة.

حيث تقوم الشركة وشركتها التابعة بإدراج اإليرادات من العقود مع العماء إستنادًا إلى الخمس خطوات التالية:

تحديــد العقــد مــع العميــل: العقــد هــو اتفــاق بيــن طرفيــن أو أكثــر ينتــج عنــه حقــوق والتزامــات الزاميــة ويوضــح المعاييــر التــي يجــب اســتيفاؤها لــكل . 1
عقــد.

تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد للعميل حسب العقد من اجل نقل بضائع او تقديم خدمات للعميل.. 2

تحديــد ســعر المعاملــة: ســعر المعاملــة هــو الثمــن المتوقــع مــن الشــركة وشــركتها التابعــة مقابــل تناقــل البضائــع أو الخدمــات المتفــق عليهــا مــع . 3
العميــل، باســتثناء المبالــغ المحصلــة نيابــة عــن أطــراف ثالثــة.

توزيــع ســعر المعاملــة علــى التزامــات األداء فــي العقــد: بالنســبة للعقــد الــذي يحتــوي علــى اكثــر مــن التــزام أداء، تقــوم الشــركة وشــركتها التابعــة بتوزيــع . 4
ســعر المعاملــة علــى كل التــزام أداء بمقــدار مبلــغ مقــدر الثمــن المتوقــع تحصيلــه مــن البضائــع أو الخدمــات لقــاء تأديــة التــزام األداء.

إدراج اإليرادات عند )أو حينما( تستوفي الشركة وشركتها التابعة التزام األداء.. 5

ستوفي الشركة التزام األداء وتقوم بإدراج اإليرادات على مدى مدة العقد إذا ما حققت أي من المتطلبات التالية:

حصول العميل على المنافع الناتجة عن أداء الشركة وشركتها التابعة واستهاك تلك المنافع في ذات الوقت، او. 1

اداء الشركة وشركتها التابعة يؤدي إلى إنشاء أو تحسين اصل واقع تحت سيطرة العميل وقت التحسين او اإلنشاء، او. 2

اداء الشــركة وشــركتها التابعــة لالتــزام ال يكــون اصــا الســتخدامات أخــرى للمجموعــة، كمــا يكــون للمجموعــة الحــق فــي تحصيــل المبلــغ لــألداء . 3
المكتمــل حتــى تاريخــه واجــب النفــاذ. 

بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتحقق فيها أحد الشروط أعاه، فإنه فيتم إدراج اإليرادات في الوقت الذي يتم فيه استيفاء التزام األداء.

عندمــا تقــوم الشــركة وشــركتها التابعــة باســتيفاء التــزام أداء مــن خــال تقديــم البضائــع أو الخدمــات الموعــودة، فــإن الشــركة وشــركتها التابعــة بذلــك تقــوم 
بإيجــاد أصــل بنــاء علــى العقــد مقابــل الثمــن الــذي حصلــت عليــه جــراء األداء. وإذا مــا تجــاوز مبلــغ الثمــن المفوتــر للعميــل مبلــغ اإليــرادات المدرجــة فهــذا 

يزيــد مــن التــزام العقــد.

تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو المستحق القبض مع األخذ بالحسبان شروط الدفع التعاقدية المحددة.

يتــم إدراج اإليــرادات فــي االربــاح أو الخســائر بمقــدار الحــد المتوقــع لتدفــق المنافــع االقتصاديــة إلــى الشــركة وشــركتها التابعــة مــع إمكانيــة قيــاس اإليــرادات 
والتكاليــف - حيثمــا ينطبــق - بصــورة يعتــد بهــا.

وتتمثل إيرادات الشركة وشركتها التابعة في:

إاليرادات من بيع المنتجات  

• يتم اثبات االيراد الناتج عن بيع السلع واصدار فاتورة عند استيفاء كل الشروط اآلتية:

• تحويل المخاطر والمنافع المهمة لملكية السلع إلى المشترى.

• عــدم احتفــاظ الشــركة وشــركتها التابعــة ال بحــق التدخــل االدارى المســتمر بالدرجــة التــي ترتبــط عــادة بالملكيــة وال بالســيطرة الفعليــة 
علــى الســلع المباعة.

• يمكن قياس مبلغ االيراد بطريقة يمكن االعتماد عليها.

• أن يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى الشركة وشركتها التابعة.

• إمكانية قياس التكاليف التي تحملتها أو ستتحملها الشركة فيما يتعلق بالمعاملة بطريقة يمكن االعتماد عليها.

• ليــس لــدى الشــركة وشــركتها التابعــة أي برنامــج مــن برامــج الــوالء والتــي بموجبهــا يتــم منــح نقــاط للعمــاء وبالتالــي ال يتــم إثبــات أي 
ايــرادات مؤجلــة للمــواد المباعــة.

عناصر التمويل

ليــس لــدى الشــركة وشــركتها التابعــة حاليــًا او تتوقــع فــي الوقــت الراهــن أى عقــود مــع عمــاء علــى مبيعــات أو منتجــات روتينيــة حيــث تزيــد فيهــا الفتــرة 	 
بيــن تحويــل المنتجــات أو الخدمــات المتعهــد بهــا إلــى العميــل وســداد العميــل عــن ســنة واحــدة. ونتيجــة لذلــك، فــا تجــرى الشــركة وشــركتها التابعــة 
فــي الوقــت الحالــى تعديــًا علــى أى اســعار معامــات بشــأن القيمــة الزمنيــة لألمــوال. ومــع ذلــك فلــو تحــدد وجــود أى حالــة مــن هــذا القبيــل، يعــاد قيــاس 

المبالــغ ذات الصلــة مــن أجــل تعديــل القيمــة الزمنيــة لألمــوال.  

التزامات الضمان

تقــدم الشــركة وشــركتها التابعــة ضمانــات بخصــوص البضاعــة المباعــة عنــد تطبيــق شــروط وأحــكام معينــة، وبالتالــى تخضــع الشــركة وشــركتها 	 
التابعــة الــى متطلبــات المعيــار الدولــى للتقريــر المالــى رقــم 15 فيمــا يخــص تأجيــل االعتــراف بااليــرادات وتســجيل التزامــات العقــود.

تكاليف اإليرادات  5-10

تثبــت كافــة المصروفــات علــى أســاس اإلســتحقاق، وتثبــت التكاليــف التشــغيلية علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة. وتصنــف تكاليــف اإلنتــاج ومصاريــف 	 
التصنيــع المباشــرة كتكلفــة مبيعــات. ويتضمــن ذلــك المــواد الخــام والعمالــة المباشــرة والتكاليــف غيــر المباشــرة األخــرى المتعلقــة بهــا. وتســجل 

التكاليــف األخــرى مثــل تكاليــف البيــع كمصاريــف بيــع وتوزيــع، فيمــا تظهــر كافــة المصاريــف األخــرى المتبقيــة كمصروفــات عموميــة وإداريــة. 
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المصروفات  5-11

تشــمل مصروفــات البيــع والتســويق والمصروفــات العموميــة واإلداريــة التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي ال تعتبــر بالتحديــد جــزءًا مــن تكلفــة 
اإليــرادات.

مصروفات البيع والتسويق في تلك المصروفات الناشئة عن جهود الشركة وشركتها التابعة الكامنة وراء المبيعات ووظائف التسويق.

يتم تصنيف جميع المصروفات باستثناء األعباء المالية، االستهاك، اإلطفاء وخسائر االنخفاض في القيمة كمصروفات عمومية وإدارية.	 

يتم توزيع المصروفات المشتركة األخرى ما بين تكاليف إيرادات وتكاليف بيع وتسويق ومصاريف عمومية وإدارية على أساس ثابت عند اللزوم.	 

الزكاة والضرائب  5-12

أ - الزكاة

يتم إحتساب مخصص الزكاة وفقًا لألنظمة الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية "الهيئة".	 

يتم تحميل مخصص الزكاة على االرباح أو الخسائر. 	 

يتــم تســجيل أي التزامــات إضافيــة، ومعالجــة التســويات الناتجــة عــن الربــوط الزكويــة، إن وجــدت، التــي قــد تصبــح مســتحقة عنــد االنتهــاء مــن الربــط 	 
فــي نفــس الســنة الماليــة التــي يتــم فيهــا اعتمــاد الربــط الزكــوي.

ب - ضريبة اإلستقطاع

تســتقطع الشــركة وشــركتها التابعــة ضرائــب علــى بعــض المعامــات مــع جهــات غيــر مقيمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية كمــا هــو مطلــوب وفقــًا 
لألنظمــة الضريبيــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية. يتــم تســجيل ضريبــة االســتقطاع المتعلقــة بالمدفوعــات األجنبيــة كإلتزامــات.

ج - ضريبة المعامالت

يتم إثبات اإليرادات والمصروفات واألصول بعد خصم ضريبة المعامات )ضريبة القيمة المضافة)، فيما عدا:

عندمــا تكــون ضريبــة المعامــات المتكبــدة بشــأن شــراء أصــول أو خدمــات غيــر قابلــة لاســترداد مــن الســلطة الضريبيــة، وفــي هــذه الحالــة، يتــم إثبــات 	 
ضريبــة المعامــات كجــزء مــن تكلفــة شــراء األصــل أو كجــزء مــن بنــود المصروفــات، حيثمــا ينطبــق ذلــك

الذمم المدينة والدائنة التي تم إدراجها مع مبلغ ضريبة المعامات.	 

يتــم إدراج صافــي مبلــغ ضريبــة المعامــات القابلــة لاســترداد مــن، أو المســتحقة الدفــع إلــى، الســلطة الضريبيــة كجــزء مــن الذمــم المدينــة أو الدائنــة فــي 
قائمــة المركــز المالــي.

تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية  5-13

أ .يتــم تســجيل المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة بعــد تحويلهــا وفقــًا ألســعار الصــرف الســائدة الــى العملــة الوظيفيــة )الريــال الســعودي( بتاريــخ 
المعاملــة، ويتــم تحويــل أرصــدة األصــول وااللتزامــات ذات الطبيعــة النقديــة بالعمــات األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي)العملة الوظيفيــة( بأســعار الصــرف 

الســائدة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة. يتــم اإلعتــراف باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي أســعار الصــرف فــي االربــاح أو الخســائر.

ب .يتــم إعــادة تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة لعملــة أجنبيــة بإســتخدام أســعار الصــرف كمــا فــي تاريــخ المعامــات األوليــة 
وال يتــم تعديلهــا الحقــا. يتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة لعملــة أجنبيــة بإســتخدام أســعار الصــرف فــي التاريــخ الــذي جــرى 
فيــه تحديــد القيمــة العادلــة. يتــم التعامــل مــع األربــاح أو الخســائر الناشــئة عــن تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة بمــا يتماشــى 

مــع اإلعتــراف باألربــاح أو الخســائر مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للبنــد ذو الصلــة.

14-5   المخصصات

أ . تــدرج المخصصــات عندمــا يكــون لــدى الشــركة وشــركتها التابعــة إلتــزام )نظامــي أو ضمنــي( ناشــئ عــن حــدث ســابق ويكــون هنــاك إحتمــال أن ُيطلــب 
مــن الشــركة وشــركتها التابعــة ســداد هــذا اإللتــزام مــن خــال تدفقــات نقديــة للمــوارد إلــى خــارج الشــركة وشــركتها التابعــة تجســد منافــع إقتصاديــة ويكــون 
باإلمــكان إجــراء تقديــر يعتــد بــه لمبلــغ اإللتــزام. وحيثمــا تتوقــع الشــركة وشــركتها التابعــة ســداد بعــض أو كامــل المخصــص -علــى ســبيل المثــال- بموجــب 
عقــد تأميــن، فيتــم إدراج الســداد كأصــل مســتقل ولكــن فقــط عندمــا يكــون الســداد مؤكــدًا فعليــًا. يتــم عــرض المصــروف المتعلــق بالمخصــص فــي األربــاح 

أو الخســائر بعــد طــرح أي ســداد.

ب . إذا كان تأثيــر القيمــة الزمنيــة للمــال جوهريــًا، يتــم تحديــد المخصصــات بخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة بمعــدل الخصــم الحالــي قبــل 
الضريبــة الــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للمــال والمخاطــر المتعلقــة بااللتــزام. عنــد اســتخدام الخصــم يتــم تســجيل الزيــادة فــي 

المخصــص نتيجــة مــرور الوقــت كتكلفــة تمويــل فــي االربــاح أو الخســائر.

ج . يتــم مراجعــة المخصصــات فــي تاريــخ كل تقريــر مالــي وتعــدل لتعكــس أفضــل تقديــر حالــي. إذا لــم يعــد محتمــا تدفــق مــوارد خارجيــة مطلوبــة متضمنــة 
منافــع اقتصاديــة لســداد االلتــزام، فإنــه يتــم عكــس المخصــص.

د . تكاليف إيقاف العمليات )االلتزامات المتعلقة بإزالة األصول( 

يتــم االعتــراف بمخصــص لالتــزام بإيقــاف العمليــات عندمــا تتحمــل الشــركة وشــركتها التابعــة المســؤولية عــن أعمــال الترميــم أو إعــادة تأهيــل األراضــي، 
تعتمــد درجــة إيقــاف العمليــات المطلوبــة والتكاليــف ذات العاقــة علــى متطلبــات القوانيــن واألنظمــة الحاليــة.

تتضمــن التكاليــف المدرجــة والمشــمولة فــي المخصــص جميــع التزامــات إيقــاف العمليــات المتوقــع حدوثهــا علــى مــدى عمــر األصــول. ويتــم خصم مخصص 
إيقــاف العمليــات إلــى قيمتــه الحاليــة وتتــم رســملته كجــزء مــن األصــول ضمــن بنــد الممتلــكات والمصنــع والمعــدات ومــن ثــم يتــم اســتهاكه كمصــروف 

علــى مــدى العمــر المتوقــع لتلــك األصــول.

إن التعديــات علــى المبلــغ المقــّدر ووقــت التدفقــات النقديــة إليقــاف العمليــات هــي أمــر طبيعــي فــي ضــوء األحــكام والتقديــرات الهامــة التــي تنطــوي عليهــا. 
ويتــم تســجيل هــذه التعديــات كزيــادة فــي اإللتزامــات تقابلهــا زيــادة فــي األصــول ذات العاقــة. وتتضمــن العوامــل التــي تؤثــر علــى هــذه التعديــات مــا يلــي:

تطوير التقنية.	 
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المتطلبات التنظيمية واستراتيجيات اإلدارة البيئية.	 

التغيرات في الحد المقّدر وتكاليف األنشطة المتوقعة بما في ذلك آثار التضخم.	 

التغيرات في االستدامة االقتصادية.	 

منافع الموظفين  5-15

أ . برامج المنافع المحددة

تقــدم الشــركة وشــركتها التابعــة خطــة منافــع محــددة للموظفيــن وفقــًا لنظــام العمــل بالمملكــة العربيــة الســعودية، حيــث يتــم إحتســاب صافــي إلتــزام 
الشــركة وشــركتها التابعــة فيمــا يتعلــق ببرامــج المنافــع المحــددة بواســطة تقديــر مبلــغ المنافــع المســتقبلية التــي إكتســبها الموظــف فــي الفتــرات 
الحاليــة والســابقة وخصــم ذلــك المبلــغ. ويتــم إحتســاب التزامــات المنافــع المحــددة ســنويًا مــن قبــل خبيــر إكتــواري مؤهــل بواســطة طريقــة وحــدة اإلئتمــان 

المتوقعــة والــذى يأخــذ فــي إعتبــاره بالحســبان أحــكام نظــام العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية وسياســة الشــركة وشــركتها التابعــة.

ويتــم إعــادة قيــاس التــزام المنافــع المحــددة بشــكل دوري مــن قبــل اكتوارييــن مســتقلين باســتخدام طريقــة وحــدة االئتمــان المتوقعــة. ويتــم تحديــد القيمــة 
الحاليــة اللتــزام المنافــع المحــددة بخصــم التدفقــات النقديــة الصــادرة المســتقبلية المقــدرة ونظــرًا لعــدم وجــود ســوق عميقــة للســندات \ الصكــوك 
الحكوميــة أو الســندات \ صكــوك الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية تــم تحديــد معــدل الخصــم بالرجــوع إلــى "العائــد لتاريــخ االســتحقاق" لمؤشــر 
داو جونــز للصكــوك. يتــم احتســاب صافــي تكلفــة العمولــة بتطبيــق معــدل الخصــم علــى صافــي رصيــد التــزام المنافــع المحــددة والقيمــة العادلــة لموجــودات 

البرنامــج.

يتــم إحتســاب تكاليــف إلتزامــات المنافــع المحــددة بإســتخدام تكاليــف التقاعــد المحــددة إكتواريــًا فــي نهايــة الســنة الســابقة، بعــد تعديلهــا بالتقلبــات الهامــة 
التــي تطــرأ علــى الســوق وبــأي أحــداث هامــة تقــع لمــرة واحــدة مثــل تعديــل البرامــج وتقليــص األيــدي العاملــة والســداد. وفــي حالــة عــدم وجــود تلــك التقلبــات 

الهامــة فــي الســوق واألحــداث لمــرة واحــدة،

يتــم تمديــد االلتزامــات اإلكتواريــة اســتنادا لافتراضــات فــي بدايــة الســنة. وفــي حالــة وجــود تغيــرات هامــة فــي االفتراضــات أو الترتيبــات خــال الفتــرة األوليــة، 
فإنــه يتــم اعتبارهــا إلعــادة قيــاس هــذه االلتزامــات والتكاليــف المتعلقــة بهــا.

يتــم إدراج إعــادة قيــاس صافــي التــزام برامــج المنافــع المحــددة التــي تتكــون مــن اربــاح وخســائر اكتواريــة مباشــرة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. تقــوم الشــركة 
وشــركتها التابعــة باحتســاب صافــي الفائــدة عــن طريــق تطبيــق معــدل الخصــم المســتخدم لقيــاس صافــي التــزام المنافــع المحــددة أو األصــل. يتــم تســجيل 

صافــي مصــروف الفائــدة والمصروفــات األخــرى المتعلقــة بهــا لبرامــج المنافــع المحــددة فــي االربــاح أو الخســائر.

عندمــا تتغيــر منافــع برنامــج أو عندمــا يتــم تقليــص مــدة البرنامــج فانــه يتــم تســجيل التغيــر الناتــج فــي المنفعــة التــي تتعلــق بالخدمــة الســابقة او االربــاح أو 
الخســائر مــن التقليــص فــورًا فــي االربــاح أو الخســائر.

ب . منافع الموظفين قصيرة األجل

يتــم االعتــراف بااللتــزام عــن المنافــع المســتحقة للموظفيــن والمتعلقــة باالجــور والرواتــب بمــا فــي ذلــك المنافــع غيــر النقديــة، واالجــازة الســنوية واالجــازة 
المرضيــة وتذاكــر الســفر خــال الفتــرة التــي يتــم فيهــا تقديــم الخدمــة المتعلقــة بهــا، وكذلــك المبلــغ غيــر المخصــوم للمنافــع المتوقــع دفعهــا مقابــل تلــك 
الخدمــة علــى اســاس ان الخدمــة ذات الصلــة قــد تــم تأديتهــا. تقــاس االلتزامــات المعتــرف بهــا والمتعلقــة بمنافــع الموظفيــن قصيــرة األجــل بالمبلــغ غيــر 

المخصــوم والمتوقــع ان يتــم دفعــه مقابــل الخدمــة المقدمــة.

ج . منافع الموظفين لما بعد إنتهاء الخدمة

تقــوم الشــركة وشــركتها التابعــة بســداد إشــتراكات تقاعــد لموظفيهــا الســعوديين إلــى مؤسســة التأمينــات اإلجتماعيــة، ويمثــل خطــة مســاهمة محــددة 
وتعتبــر الدفعــات كمصاريــف عنــد تكبدهــا.

اإللتزامات واألصول المحتملة  5-16

أ . االلتزامــات المحتملــة هــى التزامــات مــن المحتمــل أن تنشــأ عــن أحــداث ســابقة ويتأكــد وجودهــا فقــط مــن خــال وقــوع أو عــدم وقــوع واحــد أو أكثــر مــن 
أحــداث مســتقبلية غيــر مؤكــدة ال تقــع ضمــن الســيطرة الكاملــة للمجموعــة. أو إلتــزام حالــى ال يتــم اثباتــه ألن مــن غيــر المحتمــل ان تكــون هنــاك حاجــه لتدفــق 
المــوارد لتســوية االلتــزام وفــى حالــة عــدم القــدرة علــى قيــاس مبلــغ االلتــزام بموثوقيــة كافيــة فــإن الشــركة وشــركتها التابعــة ال تثبــت االلتزامــات المحتملــة 

وانمــا تفصــح عنهــا فــي القوائــم الماليــة.

ب . ال يتم اثبات األصول المحتملة في القوائم المالية، ولكن يفصح عنها عندما يكون من المحتمل تحقيق منافع اقتصادية. 

ربحية السهم  5-17

يتــم احتســاب الربحيــة األساســية للســهم بقســمة صافــي الدخــل العائــدة إلــى حملــة األســهم للمجموعــة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم 	 
القائمــة خــال الســنة. 

يتــم احتســاب الربحيــة المخفضــة للســهم بقســمة الربــح العائــد إلــى حملــة األســهم للمجموعــة )بعــد تعديــل الفائــدة علــى األســهم الممتــازة القابلــة 	 
للتحويــل( علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنة زائــد المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة التــي ســيتم إصدارهــا 

عنــد تحويــل جميــع األســهم العاديــة المخفضــة المحتملــة إلــى أســهم عاديــة. 

وبما أن الشركة وشركتها التابعة ليس لديها اي أسهم قابلة للتحويل فان الربحية األساسية للسهم تساوي الربحية المخفضة للسهم.	 

توزيعات األرباح النقدية لمساهمى الشركة  5-18

تقوم الشركة بإثبات اإللتزامات المتعلقة بدفع التوزيعات النقدية لمساهمى الشركة وذلك عند إعتماد التوزيع.	 

وفقًا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية يتم اعتماد توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل المساهمين.	 

وفقــًا للنظــام األساســى للشــركة فإنــه يتــم تســجيل توزيعــات األربــاح األوليــة، إن وجــدت، بنــاءًا علــى إقتــراح مجلــس اإلدارة وموافقــة الجمعيــة العامــة 	 
عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. 

يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.	 
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مصروفات مدفوعة مقدما  5-19

يتم اثبات المصروفات المدفوعة مقدمًا طويلة األجل بالتكلفة ناقصا أي خسائر انخفاض في القيمة المتراكمة.

التقارير القطاعية   5-20

قطاع األعمال هو بمثابة مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت:

يــزاول أعمالــه فــي األنشــطة التجاريــة التــي مــن خالهــا يمكــن تحقيــق إيــرادات وتكبــد مصروفــات بمــا فــي ذلــك اإليــرادات والمصروفــات التــي تتعلــق . 1
بمعامــات مــع مكونــات أخــرى للمجموعــة.

يتــم تحليــل نتائــج عملياتهــا بصــورة مســتمرة مــن قبــل المســؤول األول مــن العمليــات مــن أجــل اتخــاذ قــرارات متعلقــة بتخصيــص المــوارد وتقييــم . 2
األداء و التــي تتوفــر بشــأنها معلومــات دقيقــة بشــكل منفصــل.

يقــوم القطــاع الجغرافــي بتقديــم منتجــات أو خدمــات ضمــن بيئــة اقتصاديــة معينــة معرضــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن قطاعــات التشــغيل فــي بيئــات 
اقتصاديــة أخــرى.

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  5-21

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة مــن اإلدارة عمــل أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى مبالــغ اإليــرادات والمصروفــات والموجــودات والمطلوبــات المصــرح 
عنهــا واإلفصــاح عــن المطلوبــات المحتملــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر المالــي. إال أن عــدم التأكــد بشــأن هــذه اإلفتراضــات والتقديــرات يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج 

قــد تتطلــب تعديــًا جوهريــًا علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات أو المطلوبــات التــي ســتتأثر فــي الفتــرات المســتقبلية.

تســتند هــذه التقديــرات واإلفتراضــات إلــى الخبــرة وعوامــل أخــرى مختلفــة يعتقــد أنهــا معقولــة فــي ظــل الظــروف الموجــودة وتســتخدم للحكــم علــى 
القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات التــي يصعــب الحصــول عليهــا مــن مصــادر أخــرى. تتــم مراجعــة التقديــرات واإلفتراضــات األساســية بشــكل 
متواصــل. يتــم تســجيل مراجعــة التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا مراجعــة التقديــرات أو فــي فتــرة المراجعــة والفتــرات المســتقبلية إذا كانــت 

ــر علــى الفتــرات الحاليــة والمســتقبلية. التقديــرات المتغيــرة تؤث

تم بيان األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة التي لها تأثير جوهري على القوائم المالية كاآلتي:

األحكام  5-21-1

إستيفاء التزامات األداء 

يجــب علــى الشــركة وشــركتها التابعــة تقييــم كل عقــد مــن عقودهــا مــع العمــاء لتحديــد مــا إذا تــم اســتيفاء إلتزامــات األداء علــى مــدى الوقــت أو فــي وقــت 
محــدد مــن أجــل تحديــد الطريقــة المائمــة إلدراج اإليــرادات. قامــت الشــركة وشــركتها التابعــة بتقييــم ذلــك بنــاء علــى إتفاقيــات البيــع والشــراء التــي أبرمتهــا 

مــع العمــاء وأحــكام األنظمــة والقوانيــن ذات الصلــة.

تحديد أسعار المعامالت 

يجــب علــى الشــركة وشــركتها التابعــة تحديــد أســعار المعامــات فيمــا يتعلــق بــكل عقــد مــن عقودهــا مــع العمــاء. وعنــد عمــل مثــل هــذا الحكــم، تقــوم 
الشــركة وشــركتها التابعــة بتقييــم تأثيــر أي ثمــن متغيــر فــي العقــد نتيجــة للخصومــات أو الغرامــات، ووجــود أي عنصــر تمويلــي جوهــري فــي العقــد وأي ثمــن 

غيــر نقــدي فــي العقــد.

توحيد الشركات التابعة 

قامــت الشــركة وشــركتها التابعــة بتقييــم جميــع الشــركات المســتثمر فيهــا لمعرفــة مــا اذا كانــت تمــارس ســيطرة عليهــا وفقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي رقــم )10("القوائــم الماليــة الموحــدة" قامــت الشــركة وشــركتها التابعــة بتقييــم، مــن بيــن أمــور أخــرى، الحصــة التــي تمتلكهــا والترتيبــات التعاقديــة 

المطبقــة وقدرتهــا وحــدود مشــاركتها فــي األنشــطة ذات الصلــة فــي الشــركات المســتثمر فيهــا لتحديــد مــا اذا كانــت تمــارس ســيطرة عليهــا أم ال.

وباء كورونا )كوفيد – 19(

قامــت الشــركة وشــركتها التابعــة بمراجعــة المصــادر الرئيســية لتقديــرات عــدم التأكــد التــي تــم الكشــف عنهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة األخيــرة علــى 
خلفيــة وبــاء كورونــا )كوفيــد – 19(. تعتقــد اإلدارة أنــه بخــاف الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة للموجــودات الماليــة، فــإن خســارة إنخفــاض قيمــة الموجــودات 
غيــر الماليــة وجميــع المصــادر لتقديــرات عــدم التأكــد األخــرى تظــل مماثلــة لتلــك التــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة الســنوية. ستســتمر 

اإلدارة فــي مراقبــة الوضــع وســتنعكس أى تغييــرات مطلوبــة فــي فتــرة إعــداد التقاريــر المســتقبلية – إيضــاح )30(.

التقديرات واالفتراضات  5-21-2

برامج المنافع المحددة 

يتــم تحديــد تكلفــة برامــج المنافــع المحــددة والقيمــة الحاليــة لإللتــزام باســتخدام تقييمــات إكتواريــة. يتضمن التقييــم اإلكتواري وضع العديد مــن اإلفتراضات 
المتنوعــة التــي تختلــف عــن التطــورات الفعليــة فــي المســتقبل. وهــذا يتضمــن تحديــد معــدالت الخصــم وزيــادة الرواتــب فــي المســتقبل ومعــدل الوفيــات 
ومعــدل حركــة توظيــف الموظفيــن. نتيجــة التعقيــدات الخاصــة بعمليــة التقييــم وطبيعتــه الطويلــة األجــل، فــإن إلتــزام المنافــع المحــددة يمتــاز بحساســية 
عاليــة تجــاه التغيــرات فــي هــذه اإلفتراضــات. يتــم فحــص جميــع اإلفتراضــات فــي تاريــخ التقريــر المالــي. إن معاييــر القيــاس األكثــر عرضــة للتغييــر هــي معــدل 
الخصــم والزيــادة المســتقبلية للرواتــب. عنــد تحديــد معــدل الخصــم المائــم، تعتمــد اإلدارة علــى العائــد الســوقي علــى ســندات الشــركات العاليــة الجــودة. 
ــة والعــرض والطلــب فــي ســوق التوظيــف. يســتند معــدل  ــة والترقي ــى معــدالت التضخــم المســتقبلية واألقدمي ــب المســتقبلية عل ــادات الروات تعتمــد زي

الوفيــات إلــى جــداول الوفيــات المتاحــة والخاصــة بالــدول المحــددة. قــد تتغيــر إســتقراءات جــداول الوفيــات علــى فتــرات إســتجابة للتغيــرات الســكانية.

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

إن قيــاس مخصــص خســائر اإلئتمــان المتوقعــة للموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة هــو مجــال يتطلــب اســتخدام نمــاذج معقــدة وإفتراضــات 
هامــة حــول الظــروف اإلقتصاديــة المســتقبلية والســلوك اإلئتمانــي.

هناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيضًا في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة مثل :
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تحديد معايير للزيادة الكبيرة في مخاطر اإلئتمان.	 

إختيار النماذج المناسبة واإلفتراضات لقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة.	 

إنشاء  وزن  نسبي  للتصورات  المستقبلية  لكل  نوع  من  أنواع  المنتجات\األسواق وما يرتبط  بها  من  خسائر إئتمانية متوقعة.	 

إنشاء مجموعة من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة.	 

تقوم الشركة وشركتها التابعة بإثبات مخصص للخسائر اإلئتمانية المتوقعة لألدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.

تقــوم الشــركة وشــركتها التابعــة بقيــاس مخصــص الخســائر بمبلــغ يســاوي الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر اإلفتراضــي لــألداة الماليــة 
بإســتثناء: 

األدوات المالية التالية والتي يتم قياس مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة لها على مدى 12 شهرا.	 

الموجــودات الماليــة ذات المخاطــر اإلئتمانيــة المنخفضــة فــي تاريــخ التقريــر واألدوات الماليــة التــي لــم ترتفــع فيهــا المخاطــر اإلئتمانيــة بشــكل جوهــري 	 
منــذ اإلثبــات األولــي لهــا.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 

تحــدد الشــركة وشــركتها التابعــة األعمــار اإلنتاجيــة التقديريــة للممتلــكات والمعــدات لحســاب اإلســتهاك. يتــم تحديــد هــذا التقديــر بعــد األخــذ فــي اإلعتبــار 
المــدة المتوقــع فيهــا اســتخدام األصــل والتلــف الطبيعــي، تقــوم اإلدارة بفحــص األعمــار اإلنتاجيــة التقديريــة وطريقــة اإلســتهاك دوريــا للتأكــد مــن توافــق 

طريقــة ومــدة اإلســتهاك مــع النمــوذج المتوقــع للمنافــع اإلقتصاديــة مــن هــذه الموجــودات.

ويتم تعديل التغيرات في مصروف اإلستهاك في الفترات الحالية والمستقبلية  -إن وجدت.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية. 

تقــوم الشــركة وشــركتها التابعــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بتقييــم مــا إذا كان هنــاك مؤشــرات علــى انخفــاض قيمــة الموجــودات غيــر الماليــة فــي تاريــخ كل تقريــر 
مالــي. يتــم إختيــار الموجــودات غيــر الماليــة لتحديــد إنخفــاض القيمــة فــي حــال وجــود مؤشــرات علــى عــدم إمكانيــة اســترداد القيــم الدفتريــة. 

عندمــا يتــم إحتســاب القيمــة قيــد اإلســتعمال، تقــوم اإلدارة بتقييــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن األصــل أو الوحــدة المحققــة للنقــد وتختــار معــدل 
الخصــم المناســب إلحتســاب القيمــة الحاليــة لهــذه التدفقــات النقديــة.

مبدأ االستمرارية 

قامــت إدارة الشــركة وشــركتها التابعــة بعمــل تقييــم لقدرتهــا علــى اإلســتمرار علــى أســاس مبــدأ اإلســتمرارية وتوصلــت إلــى أن لديهــا المــوارد لإلســتمرار 
فــي نشــاطها فــي المســتقبل المنظــور. إضافــة لذلــك، ليســت اإلدارة علــى درايــة بــأي عــدم تيقــن جوهــري قــد يلقــي بظــال مــن الشــك حــول قــدرة الشــركة 

وشــركتها التابعــة علــى اإلســتمرار وفــق مبــدأ اإلســتمرارية. وبالتالــي، تــم اإلســتمرار فــي إعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس مبــدأ اإلســتمرارية.

لفت انتباه مراجع الحسابات حول القوائم المالية للعام 2019م   5-22

ورد في القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2019م، نود لفت اإلنتباه الى ما يلي :

ــال  أ - اســتمرار الشــركة التابعــة )شــركة فبــك للصناعــة( فــي تحقيــق خســائر تشــغيلية حيــث بلغــت خســارة الســنة الحاليــة مبلــغ وقــدره 18,39 مليــون ري
ســعودي )2018: مبلــغ 11,68 مليــون ريــال ســعودي(.

ب - اســتمرار العجــز فــي التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية حيــث بلــغ للســنة الحاليــة مبلــغ 23,9 مليــون ريــال ســعودي )2018: مبلــغ 36,12 مليــون 
ريــال ســعودي(. 

ج- زيــادة االعتمــاد علــى االقتــراض الخارجــي للشــركة التابعــة حيــث بلــغ مجمــوع القــروض للعــام الحالــي 42,7 مليــون ريــال ســعودي )2018: 15 مليــون ريــال 
ســعودي( 

د - االعتمــاد شــبه الكلــي علــى الشــركة األم فــي تمويــل أنشــطة الشــركة التابعــة حيــث بلــغ المســتحق للشــركة األم حتــى 31 ديســمبر 2019 مبلــغ 74 مليــون 
ريــال ســعودي )2018: 89,57 مليــون ريــال ســعودي(، كمــا أن الديــون المســتحقة علــى الشــركة التابعــة مــن جهــات أخــرى مضمونــة ومكفولــة مــن الشــركة 

األم.

كما نود أن نلفت االنتباه إلى وجود العديد من األحداث الاحقة الهامة لتاريخ القوائم المالية الموحدة :

أ - موافقــة مجلــس إدارة الشــركة المنعقــد بالتمريــر بتاريــخ 12 مــارس 2020م علــى إطفــاء جــزء مــن الخســائر المتراكمــة للشــركة التابعــة بمبلــغ 33 مليــون 
ريــال ســعودي مــن الحســاب الجــاري بيــن الشــركتين.

ب - توقيــع الشــركة اتفاقيــات تمويــل تســهيات بمبلــغ 18 مليــون ريــال ســعودي مــع الشــركة التابعــة )شــركة فبــك للصناعــة( باإلضافــة الــى اتفاقيــة تمويــل 
نقــدي وعينــي بمبلــغ 33 مليــون ريــال ســعودي.

ج- إعــان الشــركة علــى موقــع تــداول اســتحواذها علــى كامــل حصــة شــركة ايــراد لاســتثمار لتصبــح نســبة ملكيــة الشــركة فــي شــركة فبــك للصناعــة 100% 
مــن رأس مــال الشــركة.
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المعامالت مع االطراف ذوي العالقة  5-23

ادنــاه التعامــات بيــن كل مــن شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )الشــركة األم( والشــركة التابعــة )شــركة فبــك للصناعــة( خــال االعــوام 2019م 
و2021م. و2020م 

كمــا 31 ديســمبر 2021م قــرر الشــريك " شــركة مــواد التعبئــة والتغليــف" اطفــاء الخســائر المتراكمــة  للشــركة التابعــة البالغــة فــي ذلــك التاريــخ مبلــغ 	 
20,7 مليــون ريــال ســعودي خصمــا مــن الرصيــد المســتحق لــه ضمــن المســتحق ألطــراف ذات العاقــة دعمــا الســتمرارية الشــركة. 

خــال عــام 2020م قــررت الشــركة "شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتعليــف" اطفــاء مبلــغ 47 مليــون ريــال ســعودي مــن خســائر الشــركة التابعــة خصمــا 	 
مــن الرصيــد المســتحق لــه ضمــن المســتحق ألطــراف ذات العاقــة دعمــا الســتمرارية الشــركة.

قــرر الشــريك "شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف" تبويــب مبلــغ 15 مليــون ريــال ســعودي كتمويــل اضافــي مــن الرصيــد المســتحق للشــريك كمــا 31 	 
ديســمبر 2021م حيــث انــه تمويــل دائــم لــن يتــم المطالبــة بــه باألجــل القريــب دون وجــود نيــة حاليــا لتســجيل الزيــادة فــي رأس المــال النظامــي.

يتضمــن رصيــد المســتحق للشــريك كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م قــروض )قصيــرة وطويلــة االجــل( تــم الحصــول عليهــا بضمــان الشــريك لصالــح 	 
الشــركة وقــد بلغــت 38,639,836 )2020م: 49,631,563 ريــال ســعودي( )2019م: 48,770,475 ريــال ســعودي( وفــد بلغــت الفوائــد المحملــة علــى قائمــة 

ــال ســعودي(. ــال ســعودي( )2019: 3,294,206 ري ــال ســعودي )2020م: 1,422,513 ري ــغ 1,691,399 ري ــاح او الخســائر لســنة 2021م مبل األرب

بتاريــخ 13 جمــادى االخــر 1440هـــ الموافــق 18 فبرايــر 2019م وقعــت الشــركة مــع الشــريك "شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف" مذكــرة تفاهــم تــم مــن 	 
خالهــا االتفــاق علــى ســداد المبالــغ المســتحقة علــى الشــركة لصالــح الشــريك مــن قــرض صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي والتــي ســبق ســدادها 

إلنشــاء مصنــع الشــركة، ســداد كافــة مبالــغ التمويــل ومــا يترتــب عليــه مــن التزامــات.

بتاريــخ فبرايــر 2019م حصلــت الشــركة علــى موافقــة بنــك الريــاض علــى اســتخدام التســهيات الممنوحــة للشــركة األم )شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة 	 
والتغليــف( وذلــك بعــد موافقــة الشــركة االم علــى اســتخدام تســهياتها لــدى البنــك.

بتاريــخ 17 رجــب 1441هـــ الموافــق 12 مــارس 2020م تــم توقيــع اتفاقيــة تمويــل التســهيات االئتمانيــة تلتــزم فيهــا الشــركة بمراعــاة الشــروط واالحــكام 	 
لعقــود التســهيات البنكيــة التــي قــام الشــريك بالتوقيــع عليهــا نيابــة عــن الشــركة التابعــة.

اإلرتباطات الرأسمالية واإللتزامات المحتملة  5-24

كمــا فــي 31 مــارس 2022م بلغــت قيمــة اإللتزامــات المحتملــة التــي تتعلــق بخطابــات الضمــان البنكيــة واإلعتمــادات المســتندية التــي تصدرهــا البنــوك 
المحليــة نيابــة عــن الشــركة وشــركتها التابعــة مبلــغ 4,377,513 )31 مــارس 2021م:  15,674,819ريــال ســعودي، 31 ديســمبر 2021م : 17,694,629 ريــال ســعودي  

ــال ســعودي(. ــال ســعودي، 31 ديســمبر 2019م : 15,977,372 ري ,، 31 ديســمبر 2020م : 9,848,798 ري

كمــا فــي 31 مــارس 2022م بلغــت اإلرتباطــات الرأســمالية المتعلقــة باألعمــال الرأســمالية للمجموعــة مبلــغ 2,871,622  ريــال ســعودي )31 مــارس 2021م: 
111,546 ريــال ســعودي، 31 ديســمبر 2021م : 8,322,430 ريــال ســعودي، 31 ديســمبر 2020م:  955,743 ريــال ســعودي،  31 ديســمبر 2019م: 15,972,573 ريــال 

ســعودي(.

العائد على السهم  5-25

يمثــل الجــدول التالــي العائــد علــى الســهم لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية(. لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 
2021م. 2020م،  2019م،  ديســمبر 

جدول 31 : العائد على السهم لألعوام المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م، 2020م، 2021م.

العائد على السهم

البند 
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2021م2020م2019م

)9,063,067()2,976,031()20,259,566(صافي خسارة السنة لمساهمي الشركة األم *

11,500,00011,500,00011,500,000المتوسط المرجح لعدد األسهم

)0,79()0,26()1.76(خسارة السهم األساسي من صافي خسارة السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )شركة مساهمة سعودية(  لألعوام المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م، 2020م، 2021م.

* تم  اعادة تصنيف وتعديل بعض أرقام المقارنة للعام 2019م لتتماشى مع عرض القوائم المالية للعام 2020م

القطاع الجغرافي   5-26

القطــاع الجغرافــي هــو مجموعــة مــن الموجــودات أو العمليــات أو الشــركات التــي تقــوم بأنشــطة تــدر إيــرادات فــي بيئــة اقتصاديــة محــددة تخضــع لمخاطــر 
وعوائــد مختلفــة عــن تلــك التــي تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة أخــرى. تتــم عمليــات الشــركة وشــركتها التابعــة بشــكل رئيســي فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 
إن المعلومــات الماليــة المعروضــة والتــي تمثــل اإليــرادات خــال الســنوات المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 و2020م و2021م مبوبــة حســب القطاعــات 

الجغرافيــة كمــا يلــي:
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جدول 32 تبويب االيرادات لألعوام المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م، 2020م، 2021م.

القطاع الجغرافي

البند 
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2021م2020م2019م

106,292,853128,685,291150,214,953المملكة العربية السعودية

57,846,99152,827,53172,375,079دول أخرى

164,139,844181,512,822222,590,032االجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )شركة مساهمة سعودية(  لألعوام المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م، 2020م، 2021م.

نتائج العمليات   5-27

قائمة األرباح والخسائر والدخل الشامل االخر  5-27-1

يمثــل الجــدول التالــي قائمــة األربــاح والخســائر والدخــل الشــامل االخــر لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية(. لألعــوام الماليــة 
المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

جــدول 33: قائمــة الدخــل لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021 و31 
مــارس 2022م.

جدول قائمة الدخل

زيادة \ للفترة المنتهية في 31 مار سم ن س مزيادة \ )انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
)انخفاض(

ريال سعودي
2019م

مراجعة

2020م

مراجعة

2021م

مراجعة

ديسمبر

2020م

 ديسمبر
2021م

2019م - 
2021م

2021م

غير مراجعة

2022م

غير مراجعة

مارس

2021م

%48,535,66762,879,06529.6%16.5%22.6%164,139,844181,512,822222,590,03210.6ايراد النشاط، صافي

%34.5)54,253,965()40,328,272(%16.2%27.2%6.06)193,605,049()152,205,203()143,502,931(تكلفة النشاط

%8,207,3958,625,1005.1%18.5%)1.1(%20,636,91329,307,61928,984,98342مجمل الدخل

مصروفات األعمال الرئيسية

%20.3)2,994,421()2,490,060(%10.4%28.6%)5.2()11,283,439()8,771,609()9,249,937(مصاريف بيع وتوزيع

%)12.8()4,294,437()4,925,489(%)25.2(%)4.3(%)41.5()18,840,048()19,696,783()33,675,829(مصاريف عمومية وادارية

مصروف الخسائر اإلنتمانية المتوقعة \ 
%)42.3()761,178()1,318,059(%86.7%)572.3(%)173.8()4,044,137(856,216)1,160,148(عكس مخصص

%)188.8(132,170)148,878(%)81.0(%)91.4(%)58.0(5,081,3032,134,124183,077إيرادات \ )مصروفات( أخرى بالصافي

%)204.8(707,234)675,091(%)47.8(%)230.6(%)120.8()4,999,564(3,829,567)18,367,698()الخسائر( \ الدخل من العمليات

%)5.0()922,439()970,756(%)7.2(%5.8%)18.6()4,088,678()3,865,113()4,747,552(مصروفات تمويلية

التغير في إلتزام شراء حقوق ملكية 
---%100%100-2,182,883--الحصة غير المسيطرة

أرباح إستثمارات مالية بالقيمة العادلة 
%1,108,1301,571,66741.8%64.6%379.7%)43.5(678,797383,3021,838,848من خال الربح او الخسارة

%)352.3(1,356,462)537,717(%)52.5(%)1,556.9(%)101.5()5,066,511(347,756)22,436,453(صافي )الخسارة( \ الدخل قبل الزكاة

-)990,000()990,000(%5.5%20.2%)7.4()3,996,556()3,323,787()3,589,753(الزكاة

%)124(366,462)1,527,717(%)41.0(%204.5%)88.6()9,063,067()2,976,031()26,026,206(صافي ربح \ خسارة السنة

الدخل الشامل األخر

بنود لن يتم إعادة تصنيفها في االرباح 
او الخسارة

مكاسب إكتوارية من إعادة قياس 
---%)31.6(%)179.5(%)159.0(447,357)563,049(954,936التزامات منافع الموظفين

%)124(366,462)1,527,717(%)41.4(%143.4%)85.9()8,615,710()3,539,080()25,071,270(إجمالي الربح \ الخسارة الشاملة للسنة

ــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن  ــة بتاري ــة المنتهي ــة المراجعــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية(.  لألعــوام المالي ــم المالي المصــدر: القوائ
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021 و31 مــارس 2022م.

ــرادات  ــادة اي ــى زي ــادة ال ــال ســعودي وبنســبة %10.6  وتعــزى هــذه الزي ــون ري ــغ 17.4 ملي ــة مــع العــام 2019م بمبل ارتفعــت المبيعــات لعــام 2020م بالمقارن
ــال ســعودي. كمــا  ــة والتغليــف بمبلــغ 5 ماييــن ري ــال ســعودي وانخفــاض مبيعــات منتجــات التعبئ ــة بمبلــغ 22.4 مليــون ري مبيعــات المنســوجات التقني
ارتفعــت المبيعــات لعــام 2021م بالمقارنــة مــع عــام 2020م بمبلــغ  41  مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %22,6 وتعــزى هــذه الزيــادة الــى زيــادة مبيعــات 
منتجــات التعبئــة والتغليــف والمنســوجات بمبلــغ 26.7 مليــون ريــال ســعودي و14.3 مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي نتيجــة ارتفــاع الطلــب علــى منتجــات 

الشــركة.

ارتفعــت تكلفــة النشــاط لعــام  2020م بالمقارنــة مــع عــام 2019م بمبلــغ  8.7 ماييــن ريــال ســعودي وبنســبة %6.1 ويعــزى ذك بشــكل رئيســي بســبب 
ارتفــاع االيــرادات مــن 164 مليــون ريــال ســعودي لعــام 2019م  الــى 181 مليــون ريــال ســعودي لعــام 2020م، باالضافــة الــى ذلــك ارتفــع مجمــل الدخــل للعــام 
2020م ليصبــح %16 بالمقارنــة مــع %12.5 للعــام 2019م بســبب انخفــاض بعــض مصاريــف التشــغيل االخــرى  بمبلــغ 2,7 مليــون ريــال ســعودي بالرغــم مــن 

-4-12-13د
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ارتفــاع االســتهاك واالطفــاء بمبلــغ 1 مليــون ريــال ســعودي. كمــا ارتفعــت تكلفــة النشــاط لعــام 2021م بالمقارنــة مــع عــام 2020م بمبلــع 41,4 مليــون ريــال 
ســعودي وبنســبة %27.2 مــع انخفــاض فــي مجمــل الدخــل لســنة المقارنــة ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي الــى ارتفــاع فــي مصاريــف الرواتــب ومــا فــي حكمهــا 

بمبلــغ 6,5 ماييــن ريــال ســعودي باالضافــة الــى ارتفــاع فــي مصاريــف االســتهاك واالطفــاء بمبلــغ 1 مليــون ريــال ســعودي.

انخفضــت مصاريــف البيــع والتوزيــع لعــام2020م بالمقارنــة مــع عــام 2019م  بمبلــغ 500 الــف ريــال ســعودي وبنســبة %5.2 ويعــزى ذلــك بســبب انخفــاض 
فــي مصاريــف الرواتــب ومــا فــي حكمهــا ومصاريــف الدعايــة واالعــان.  وخــال العــام 2021م ارتفعــت مصاريــف البيــع والتوزيــع بمبلــغ 2,5 ماييــن ريــال 
ســعودي وبنســبة %28.6 ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي الــى زيــادة الرواتــب ومــا فــي حكمهــا بمبلــغ 1,2 مليــون ريــال ســعودي وزيــادة مصاريــف النقــل بمبلــغ 

1,1 مليــون ريــال ســعودي باالضافــة الــى ارتفــاع فــي المصاريــف االخــرى.

انخفضــت المصاريــف العموميــة واالداريــة لعــام2020م بالمقارنــة مــع عــام 2019م بمبلــغ 14 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %41.5 ويعــزى ذلــك بســبب 
انخفــاض فــي مصاريــف الطاقــة غيــر المســتغلة بمبلــغ 12 مليــون ريــال ســعودي وانخفــاض فــي مصاريــف الرواتــب ومــا فــي حكمهــا بمبلــغ 2.5 مليــون ريــال 
ســعودي مــن الجهــة المقابلــة ارتفــاع فــي مصاريــف اخــرى بمبلــغ 1 مليــون ريــال ســعودي .  وخــال العــام 2021م انخفضــت المصاريــف العموميــة واالداريــة 
بمبلــغ 0.850 ماييــن ريــال ســعودي وبنســبة %4.3 ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي الــى انخفــاض فــي مصاريــف الطاقــة المســتغلة بمبلــغ 2,8 مليــون ريــال 
ســعودي ومــن الجهــة لمقابلــة ارتفــاع فــي مصاريــف الرواتــب ومــا فــي حكمهــا بمبلــغ 0.700 مليــون ريــال ســعودي ومكافــات اعضــاء مجلــس االدارة بمبلــغ 
0.400 مليــون ريــال ســعودي ومصاريــف بحــث وتطويــر  بمبلــغ 0.700 مليــون ريــال ســعودي والتغيــر فــي مصاريــف اخــرى بمبلــغ 0.200 مليــون ريــال ســعودي  

باجمالــي 2 مليــون ريــال ســعودي .

*تــم احتســاب الطاقــة غيــر المســتغلة مــن المصروفــات االنتاجيــة وفقــا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم )2( "المخــزون" وتبويبهــا ضمــن المصاريــف االخــرى 
حيــث ال تعتبــر جــزءا مــن تكلفــة المبيعــات لعــدم تشــغيل المصنــع بالطاقــة االنتاجيــة العاديــة.

خــال العــام 2020م  انخفــض مصــروف الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بالمقارنــة مــع عــام 2019م بنســبة %173.8حيــث قامــت الشــركة وشــركتها التابعــة 
بعكــس مخصــص خســائر االنخفــاض فــي قيمــة الذمــم المدينــة التجاريــة بمبلــغ  0.856 مليــون ريــال ســعودي. امــا العــام 2021م فقــد ارتفــع مصــروف 

ــة. ــة التجاري ــد الذمــم المدين ــال ســعودي وبنســبة %572.3 بســبب تكويــن مخصــص خســائر ائتمانيــة مقابــل رصي ــة بمبلــغ 4 ماييــن ري الخســائر االئتماني

انخفضــت االيــرادات والمصاريــف االخــرى بالصافــي لعــام 2020م بمبلــغ 3 ماييــن ريــال ســعودي مقابــل عام 2019م  بنســبة %58 ويعزى ذلك بشــكل رئيســي 
ــرادات والمصاريــف  ــال ســعودي.  خــال العــام 2021م انخفضــت ايضــا االي ــى عكــس انخفــاض فــي قيمــة ممتلــكات واالت ومعــدات بمبلــغ 3 ماييــن ري ال
االخــرى بالمقارنــة مــع العــام 2020م بمبلــغ 2 ماييــن ريــال ســعودي بنســبة %91.4 ويعــزى الســبب فــي ذلــك الــى خســائر اســتبعاد ممتلــكات ومعــدات بمبلــغ 

0.6 مليــون ريــال ســعودي  وانخفــاض فــي تحصيــل ايــرادات اخــرى مــن الجهــات الحكوميــة.

انخفضــت المصاريــف التمويليــة لعــام 2020م بمبلــغ 0.88مليــون ريــال ســعودي مقابــل عــام 2019م بنســبة %18.6 ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي الــى انخفاض 
ــر جوهــري فــي المصاريــف التمويليــة  ــم يكــن هنــاك تغي ــدة التســهيات االئتمانيــة مــن البنــوك المحليــة للشــركة التابعــة.  خــال العــام 2021م ل تكلفــة فائ

بالمقارنــة مــع العــام 2020م.

يعــزى التغيــر فــي التــزام شــراء حقــوق ملكيــة للحصــة غيــر المســيطرة بمبلــغ 2,2 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م  الــى اتفاقيــة شــراء الشــركة األم 
لكامــل الحصــص فــي شــركة فبــك للصناعــة )الشــركة التابعــة(، حيــث قامــت الشــركة خــال شــهر مــارس 2020م بتوقيــع إتفاقيــة تقضــي بتنــازل الشــريك 
عــن كامــل حصصــه البالغــة %20 فــي شــركة فبــك للصناعــة بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن إلتزامــات لصالــح الشــركة األم، وذلــك مقابــل حصولــه علــى 
نســبة %20 مــن صافــي الربــح المحاســبي وفــق القوائــم الماليــة المدققــة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة لمــدة عشــر ســنوات فقــط )مــدة ســريان اإلتفاقيــة( 
حتــى نهايــة الســنة الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2029م، وعليــه فقد قامــت الشــركة بإعــداد دراســة لإللتــزام المحتمــل وتــم إحتســاب ذلــك اإللتــزام 
المحتمــل وفقــًا ألفضــل تقديــر فــي ضــوء البيانــات المتاحــة حيــث بلــغ هــذا اإللتــزام المحتمــل كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م مبلــغ   19,6 مليــون ريــال ســعودي 
)31 ديســمبر 2020م: 20,3 مليــون ريــال ســعودي( تــم تبويبــه ضمــن اإللتزامــات غيــر المتداولــة فــي قائمــة المركــز المالــي وســوف يتــم إعــادة تقديــر هــذا اإللتــزام 
المحتمــل بشــكل دوري طــوال مــدة ســريان اإلتفاقية، وقد نتــج عــن هــذا اإلســتحواذ مبلغ وقــدره 25,4 مليــون ريــال ســعودي وهو يمثــل فــرق شــراء حقــوق 

ملكيــة الحصــة غيــر المســيطرة تــم تصنيفهــا ضمــن بنــد حقــوق الملكيــة. 

ــة واالخــرى مــن خــال  ــة المحلي ــق إحــدى الشــركات المالي ــم إدارة أحدهمــا عــن طري ــن إســتثماريتين يت ــل اإلســتثمارات بصفــة أساســية فــي محفظتي تتمث
االســتثمار باالكتتــاب فــي بعــض اســهم الشــركات الســعودية ونتــج عــن هــذه االســتثمارات اربــاح محققــة وغيــر محققــة بمبلــغ 0,68 مليــون ريــال ســعودي 

لعــام 2019م، 0,38 مليــون ريــال ســعودي لعــام 2020م، 1,8 مليــون ريــال ســعودي لعــام 2021م.

ال يوجد تغيير جوهري لمصروف الزكاة المحمل على السنوات 2019م، 2020م، 2021م.

خــال العــام 2020م بلغــت خســارة اعــادة تقييــم التزامــات منافــع الموظفيــن مبلــغ 0,563 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %159 بالمقارنــة مــع اربــاح بمبلــغ 
0,954 مليــون ريــال ســعودي للعــام 2019م ويعــزى ذلــك بســبب التغييــرات االكتواريــة حيــث تقــوم الشــركة بتطبيــق المحاســبة الدولــي رقــم 19 منافــع 
الموظفيــن. خــال العــام 2021م بلغــت اربــاح اعــادة تقييــم التزامــات منافــع الموظفيــن 0,48 مليــون ريــال ســعودي بنســبة %179.5 بالمقارنــة مــع  عــام 

2020م.

ــال بالمقارنــة مــع خســائر بمبلــغ 1,5 للفتــرة  خــال الفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م حققــت الشــركة وشــركتها التابعــة ربــح بمبلــغ  0,366 مليــون ري
المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي الــى ارتفــاع فــي مجمــل الربــح بمبلــغ 0,42 مليــون ريــال ســعودي، تحقيــق اربــاح مــن اســتثمارات 
ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح او الخســارة بمبلــغ 1,5 مليــون ريــال ســعودي بالمقارنــة مــع 1,1 لفتــرة المقارنــة  وبنســبة %41.8، انخفــاض فــي 
مصــروف الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بمبلــغ  0,56  وبنســبة %42.3 ، انخفــاض فــي المصاريــف العموميــة واالداريــة بمبلــغ 0,631 مليــون ريــال ســعودي  

وبنســبة 12.8%.
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يوضــح الجــدول التالــي مؤشــرات األداء الرئيســة للقوائــم الماليــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية(. لألعــوام الماليــة 
المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م 

جدول 34 مؤشرات األداء الرئيسة للقوائم المالية  لألعوام المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م، 2020م، 2021م 

جدول مؤشرات األداء الرئيسية

البند 
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2021م2020م2019م

164,139,844181,512,822222,590,032مبيعات )ريال سعودي(

%22.6%10.6%0.4نمو المبيعات ) % (

)4,999,564(3,829,567)18,367,698(ربح \ خسارة تشغيلية )ريال سعودي(

%)2.25(%2.11%)11.19(هامش ربح \  خسارة تشغيلي ) % (

11,500,00011,500,00011,500,000المتوسط المرجح لعدد األسهم *

)0.79()0.26()1,76(خسارة لكل سهم )ريال سعودي(

292,191,810309,660,676303,444,847إجمالي الموجودات )ريال سعودي(

%)2.8(%)1.1(%)8.6(العائد على الموجودات ) % (

152,567,785128,703,705120,087,995إجمالي حقوق الملكية )ريال سعودي(

%)7.17(%)2.75(%)16.43(العائد على حقوق الملكية ) % (

%60%58%48نسبة المديونية

%152.69%140.6%91.52نسبة الدين إلى حقوق الملكية

المصدر: معلومات اإلدارة

إن هيــكل التمويــل فــي الشــركة يعتمــد علــى مصــادر التمويــل المتاحــة لــدى الشــركة مــن إجمالــي حقــوق الملكيــة والمطلوبــات المتداولــة والمطلوبــات غيــر 
المتداولــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

جدول 35 هيكل التمويل للشركة لألعوام المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م، 2020م، 2021م.

هيكل التمويل للشركة

البند 
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2021م2020م2019م

85,200,39198,156,44687,279,780التزامات متداولة

139,624,025180,956,971183,356,852إجمالي الدين

6,217,0608,636,25312,133,800نقد وما في حكمه

115,000,000115,000,000115,000,000رأس المال 

26,192,68322,653,60314,037,893أرباح  مبقاة

152,567,785128,703,705120,087,995إجمالي حقوق المساهمين

292,191,810309,660,676303,444,847إجمالي األصول

%60.43%58.44%47.79معدل االقتراض% = )إجمالي الدين \ إجمالي األصول(

المصدر: القوائم المالية المراجعة  لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )شركة مساهمة سعودية( لألعوام المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م، 2020م، 2021م.

خــال العــام 2020م ارتفــع معــدل االقتــراض الــى  %58.44 مــن %47.79 للعــام 2019م ويعــزى الســبب فــي ذلــك بشــكل رئيســي الــى ارتفــاع اجمالــي الديــن 
بمبلــغ 41.3 مليــون ريــال وانخفــاض اجمالــي حقــوق المســاهمين بمبلــغ 2.4 مليــون ريــال ســعودي، كمــا ارتفــع المعــدل ايضــا للعــام 2021م  الــى 60.43% 

بســبب ارتفــاع اجمالــي الديــن بمبلــغ 3 مليــون ريــال  وانخفــاض اجمالــي حقــوق المســاهمين بمبلــغ 8.6ماييــن ريــال ســعودي. 

-4-12-13و



55

المبيعات  5-27-3

يمثــل الجــدول التالــي مبيعــات شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية(. لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 
2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

جــدول 36: مبيعــات االعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 
2022م.

جدول المبيعات

البند

م ن زيادة\  )انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
زيادة\ كما في 31 مارسس م

)انخفاض(

2019م

مراجعة

2020م

مراجعة

2021م

مراجعة

ديسمبر

2020م

ديسمبر

2021م

2019م 
 -

2021م

2021م 

غير مراجعة

2022م

غير مراجعة

مارس

2022م

إيرادات مبيعات منتجات 
%35,625,25951,759,94345.3%6.9%18.3%)3.4(151,218,918146,151,231172,927,484التعبئة والتغليف

إيرادات مبيعات 
%)13.9(12,910,40811,119,122%96.1%40.4%12,920,92635,361,59149,662,548173.7المنسوجات التقنية *

%48,535,66762,879,06529.6%16.5%22.6%164,139,844181,512,822222,590,03210.6إيرادات النشاط

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

مثلــت ايــرادات منتجــات التعبئــة والتغليــف مــا نســبته  %92 و %80 و %78 مــن اجمالــي ايــرادات الشــركة وشــركتها التابعــة لاعــوام 2019م و2020م و2021م 
علــى التوالــي بالمقارنــة مــع ايــرادات المنســوجات التقنيــة، حيــث ارتفعــت المبيعــات لعــام 2020م بالمقارنــة مــع العــام 2019م بمبلــغ 17.4 مليــون ريــال 
ــرادات مبيعــات المنســوجات التقنيــة بمبلــغ 22.4 مليــون ريــال ســعودي وانحفــاض مبيعــات  ــادة اي ــادة الــى زي ســعودي وبنســبة  %10.6 وتعــزى هــذه الزي
منتجــات التعبئــة والتغليــف بمبلــغ 5 ماييــن ريــال ســعودي. كمــا ارتفعــت المبيعــات لعــام 2021م بالمقارنــة مــع عــام 2020م بمبلــغ 41  مليــون ريــال ســعودي 
وبنســبة %22.6 وتعــزى هــذه الزيــادة الــى زيــادة مبيعــات منتجــات التعبئــة والتغليــف والمنســوجات بمبلــغ 26.7 مليــون ريــال ســعودي و14.3 مليــون ريــال 

ســعودي علــى التوالــي نتيجــة ارتفــاع الطلــب علــى منتجــات الشــركة.

ــع االول فــي 31 مــارس  ــرادات الشــركة وشــركتها التابعــة خــال الرب ــي اي ــرادات منتجــات التعبئــة والتغليــف مــا نســبته  %73.4  و%82.3 مــن اجمال مثلــت اي
2021م و2022م، حيــث ارتفعــت االيــرادات بمبلــغ 14,3 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %29.6  بيــن الفترتيــن المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م  و2021م نتيجــة 

ارتفــاع الطلــب علــى منتجــات الشــركة.

شركة فبك للصناعة )الشركة التابعة(

* تمثل مبيعات المنسوجات التقنية ايرادات الشركة التابعة "شركة فبك للصناعة" بما يزيد عن %5 لألعوام 2019م و2020م و2021م.

تكلفة المبيعات  5-27-4

يوضــح الجــدول التالــي تكلفــة المبيعــات لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 
2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م. 

جــدول 37 تكلفــة المبيعــات لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م 
و31 مــارس 2022م.

جدول تكلفة المبيعات

البند

زيادة \ كما في 31 مارسم ن س مزيادة \ )انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
)انخفاض(

2019م

مراجعة

2020م

مراجعة

2021م

مراجعة

ديسمبر

2020م

 ديسمبر
2021م

2019م - 
2021م

2021م 

غير مراجعة

2022م

غير مراجعة

مارس

2022م

%31,292,50539,711,58926.9%16.5%32.7%99,388,192101,610,410134,825,6052.2مواد مستخدمة 

%7,621,2749,888,65629.8%8.5%17.0%26,495,37026,671,72331,192,6560.7رواتب وما في حكمها 

%234,633716,500205.4%100%1,506.2%133,3072,141,124100-عقود تشغيل

%1,426,7651,929,95935.3%15.2%13.7%5,826,5736,807,9207,738,20316.8إستهاكات وإطفاء 

مصروفات تشغيل 
%2,833,9903,402,68820.1%)3.4(%7.4%)13.2(20,160,72117,502,96018,800,998اخرى 

التغير في المخزون التام 
%)54.7()1,395,427()3,080,895(%)63.9(%109.8%)93.8()1,093,537()521,117()8,367,925(وتحت التشغيل 

%40,328,27254,253,96534.5%16.2%27.2%143,502,931152,205,203193,605,0496.1تكلفة النشاط 

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.
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ارتفعــت تكلفــة النشــاط للعــام  2020م بمبلــغ  8.7 ماييــن ريــال ســعودي وبنســبة %6.1 بالمقارنــة مــع عــام 2019م ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي بســبب 
ارتفــاع االيــرادات مــن 164 مليــون ريــال ســعودي لعــام 2019م  الــى 181 مليــون ريــال ســعودي لعــام 2020م  ممــا نتــج عنــه زيــادة فــي اســتهاك المــواد الخــام 
باالضافــة الــى ارتفــاع مصاريــف االســتهاك واالطفــاء بمبلــغ 1 مليــون ريــال ســعودي بالرغــم مــن انخفــاض مصاريــف التشــغيل االخــرى بمبلــغ 2,5 مليــون 
ريــال ســعودي. كمــا ارتفعــت تكلفــة النشــاط لعــام 2021م بالمقارنــة مــع عــام 2020م بمبلــغ 41,4 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %27.2 ويعــزى ذلــك بشــكل 
رئيســي الــى ارتفــاع فــي تكلفــة المــواد المســتخدمة بمبلــغ 32 مليــون ريــال ســعودي، مصاريــف الرواتــب ومــا فــي حكمهــا وعقــود التشــغيل بمبلــغ 6,5 ماييــن 
ريــال ســعودي باالضافــة الــى ارتفــاع فــي مصاريــف االســتهاك واالطفــاء بمبلــغ 1 مليــون ريــال ســعودي وزيــادة المصاريــف التشــغيلية بمبلــغ 1,3 مليــون 

ريــال ســعودي.

ارتفعــت تكلفــة االيــرادات للفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م بمبلــغ 14 مليــون ريــال ســعودي وبمــا نســبته %34.5 بالمقارنــة مــع الفتــرة المنتهيــة فــي 
2021م نتيجــة ارتفــاع االيــرادات بمبلــغ 14,3 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %29.6  بيــن الفترتيــن المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م  و2021م نتيجــة ارتفــاع الطلب 
علــى منتجــات الشــركة ممــا نتــج عنــه وبشــكل رئيســي ارتفــاع فــي المــواد المســتخدمة مــع التغيــر فــي المخــزون بمبلــغ 10 ماييــن ريــال ســعودي، وارتفــاع 

الرواتــب ومــا فــي حكمهــا بمبلــغ 2,2 مليــون ريــال ســعودي.

مصاريف البيع والتسويق  5-27-5

يوضــح الجــدول التالــي مصاريــف البيــع والتســويق لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 
31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

جــدول 38 مصاريــف البيــع والتســويق لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 
2021م و31 مــارس 2022م.

جدول مصاريف البيع والتسويق

البند
 زيادةكما في 31 مارسم ن س مزيادة\ )انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

)انخفاض(

 2019م
مراجعة

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 ديسمبر
2020م

 ديسمبر
2021م

2019م – 
2021م

 2021م 
غير مراجعة

 2022م
غير مراجعة

 مارس
2022م

%1,008,6371,291,08628.0%8.9%34.9%)12.1(3,919,8063,444,6184,648,168رواتب وأجور وما في حكمها 

%1,015,6591,210,96819.2%21.3%31.6%3,139,9703,512,1404,623,49211.9نقل 

%27,686108,946293.5%)56.1(%)51.3(%)60.4(987,784390,752190,402دعاية واعان 

%43,95545,0852.6%32.2%13.3%101,576156,575177,40554.1إستهاك ممتلكات وآالت ومعدات 

%)14.2(394,123338,336%22.2%29.7%1,100,8011,267,5241,643,97215.1أخرى 

%2,490,0602,994,42120.3%10.4%28.6%)5.2(9,249,9378,771,60911,283,439االجمالي 

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

انخفضــت مصاريــف البيــع والتوزيــع لعــام2020م بالمقارنــة مــع عــام 2019م  بمبلــغ 500 الــف ريــال ســعودي وبنســبة %5.2 ويعــزى ذلــك بســبب انخفــاض 
فــي مصاريــف الرواتــب ومــا فــي حكمهــا ومصاريــف الدعايــة واالعــان.  وخــال العــام 2021م ارتفعــت مصاريــف البيــع والتوزيــع بمبلــغ 2,5 ماييــن ريــال 
ســعودي وبنســبة %28.6 ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي الــى زيــادة الرواتــب ومــا فــي حكمهــا بمبلــغ 1,2 مليــون ريــال ســعودي وزيــادة مصاريــف النقــل بمبلــغ 

1,1 مليــون ريــال ســعودي باالضافــة الــى ارتفــاع فــي المصاريــف االخــرى.

ارتفعــت مصاريــف البيــع والتوزيــع للفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م بمبلــغ 0.5 مليــون ريــال ســعودي وبمــا نســبته %20.3 بالمقارنــة مــع نفــس الفتــرة 
المنتهيــة فــي 2021م نتيجــة ارتفــاع االيــرادات خــال الفتــرة ممــا نتــج عنــه ارتفــاع فــي مصاريــف الرواتــب واالجــور ومصاريــف النقــل بمبلــغ 0.3 مليــون ريــال 

ســعودي و0.2 مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي.

المصاريف العمومية واإلدارية   5-27-6

يوضــح الجــدول التالــي المصاريــف العموميــة واإلداريــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة 
بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

جــدول 39 التالــي المصاريــف العموميــة واإلداريــة الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 
مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

جدول المصاريف العمومية واإلدارية

البند
زيادة\ كما في 31 مارسم ن س م      زيادة\ )انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

انخفاض(

 2019م
مراجعة

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 ديسمبر
2020م

 ديسمبر
2021م

2019م - 
2021م

 2021م 
غير مراجعة

 2022م
غير مراجعة

 مارس
2022م

%2,819,0033,129,67311.0%)7.6(%6.8%)20.1(12,838,08310,261,82710,964,104رواتب وأجور وما في حكمها

%)11.8(213,104187,883%)27.9(%)9.7(%)42.4(1,548,427891,370804,482أتعاب مهنية

%)90.9(785,58571,499%47.6%64.6%510,547676,0441,112,78532.4مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

إستهاك ممتلكات وآالت 
%)8.2(70,41764,642%)9.0(%5.2%)21.4(386,017303,549319,321ومعدات

-55,20055,200%4.7%4.5%201,600211,200220,8004.8أمن وحراسة

---%135.3%327.3%171,022221,505946,57329.5مصروفات بحث وتطوير

%)52(3,4451,654%)38.8(%)76.7(%132,322212,83949,59760.8تأمين

%)100(-446,239%)71.1(%)68.1(%)73.8(15,915,1334,162,6851,328,257طاقة غير مستغلة *

%532,496783,88647.2%25.2%12.3%1,972,6782,755,7643,094,12939.7أخرى

%)12.8(4,925,4894,294,437%)25.2(%)4.3(%)41.5(33,675,82919,696,78318,840,048االجمالي
المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 

المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.
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انخفضــت المصاريــف العموميــة واالداريــة لعــام2020م بالمقارنــة مــع عــام 2019م  بمبلــغ 14 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %41.5 ويعــزى ذلــك بســبب 
انخفــاض فــي مصاريــف الطاقــة غيــر المســتغلة بمبلــغ 12 مليــون ريــال ســعودي وانخفــاض فــي مصاريــف الرواتــب ومــا فــي حكمهــا بمبلــغ 2.5 مليــون ريــال 
ســعودي مــن الجهــة المقابلــة ارتفــاع فــي مصاريــف اخــرى بمبلــغ 1 مليــون ريــال ســعودي .  وخــال العــام 2021م انخفضــت المصاريــف العموميــة واالداريــة 
بمبلــغ 0.850 ماييــن ريــال ســعودي وبنســبة %4.3 ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي الــى انخفــاض فــي مصاريــف الطاقــة غيــر المســتغلة بمبلــغ 2,8 مليــون 
ريــال ســعودي ومــن الجهــة لمقابلــة ارتفــاع فــي مصاريــف الرواتــب ومــا فــي حكمهــا بمبلــغ 0.700 مليــون ريــال ســعودي ومكافــات اعضــاء مجلــس االدارة 
بمبلــغ 0.400 مليــون ريــال ســعودي  ومصاريــف بحــث  وتطويــر  بمبلــغ 0.700 مليــون ريــال ســعودي والتغيــر فــي مصاريــف اخــرى بمبلــغ 0.200 مليــون ريــال 

ســعودي  باجمالــي 2 مليــون ريــال ســعودي .

*تــم احتســاب الطاقــة غيــر المســتغلة مــن المصروفــات االنتاجيــة وفقــا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم )2( "المخــزون" وتبويبهــا ضمــن المصاريــف االخــرى 
حيــث التعتبــر جــزءا مــن تكلفــة المبيعــات لعــدم تشــغيل المصنــع بالطاقــة االنتاجيــة العاديــة.

انخفضــت المصاريــف العموميــة واالداريــة للفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م بمبلــغ 0.63 مليــون ريــال ســعودي وبمــا نســبته %12.8 بالمقارنــة مــع 
الفتــرة المنتهيــة فــي 2021م ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي الــى عــدم وجــود مصاريــف لمكافــات اعضــاء مجلــس االدارة خــال الفتــرة وعــدم وجــود طاقــة غيــر 

مســتغلة نظــرا لتشــغيل المصنــع بكامــل طاقتــه االنتاجيــة العاديــة بالمقابــل ارتفعــت المصاريــف االخــرى ومصاريــف الرواتــب واالجــور بشــكل طفيــف.

المصاريف التمويلية   5-27-7

يوضــح الجــدول التالــي المصاريــف التمويليــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية(. لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 
ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

جــدول 40 التالــي المصاريــف التمويليــة لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 
2021م و31 مــارس 2022م.

جدول المصاريف التمويلية

البند

زيادة \  كما في 31 مارسم ن س مزيادة \  )انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
)انخفاض(

 2019م
مراجعة

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 ديسمبر
2020م

 ديسمبر
2021م

2019م – 
2021م

 2021م 
غير 

مراجعة

 2022م
غير 

مراجعة

 مارس
2022م

المصاريف 
%)5(970,756922,439%)7.2(%5.8%)18.6(4,747,5523,865,1134,088,678التمويلية

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

تمثلــت المصاريــف التمويليــة بصــورة رئيســة فــي تكاليــف فوائــد القــروض حيــث انخفضــت خــال العــام 2020م بنســبة %18.6 بالمقارنــة مــع العــام 2019م 
ويعــزى ذلــك بســبب انخفــاض تكلفــة فائــدة التســهيات االئتمانيــة مــن بنــوك محليــة بمبلــغ 1,2 مليــون ريــال ســعودي حيــث ان الفائــدة للقــروض طويلــة 
االجــل فائــدة متناقصــة ممــا نتــج عــن ذلــك انخفــاض فــي المصاريــف التمويليــة ايضــا اســتفادت الشــركة وشــركتها التابعــة مــن المبــادرات الحكوميــة الخاصــة 
بتأجيــل القــروض بــدون فوائــد إضافيــة خــال جائحــة كورونــا باالضافــة إلــى انخفــاض مصاريــف متابعــة قــرض صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي. كمــا 
ارتفعــت خــال العــام 2021م بنســبة %5,8  وبمبلــغ 1,4 مليــون ريــال ســعودي ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي نتيجــة تحمــل الشــركة وشــركتها التابعــة لفائــدة 

االلتــزام المحتمــل مقابــل شــراء الحصــة غيــر المســيطرة لشــركتها التابعــة.

خال الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م لم يكن هناك تغير جوهري في المصاريف التمويلية بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م.
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إيرادات أخرى   5-27-8

يوضــح الجــدول التالــي اإليــرادات األخــرى لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 
2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

ــخ 31 مــارس  ــة بتاري ــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهي ــة بتاري ــة المنتهي ــرادات األخــرى لألعــوام المالي ــي اإلي جــدول 41 التال
2021م و31 مــارس 2022م.

جدول االيرادات األخرى

البند

السنة المالية المنتهية في 31 
زيادة \  كما في 31 مارسم ن س مزيادة \  )انخفاض(ديسمبر

)انخفاض(

2019م

مراجعة

2020م

مراجعة

2021م

مراجعة

ديسمبر

2020م

ديسمبر

2021م

2019م – 
2021م

2021م 

غير 
مراجعة

2022م

غير 
مراجعة

مارس

2022م

عكس واستبعاد انخفاض في 
)100(%-)620,683(-%)100(%)100()620,683(-3,340,685قيمة ممتلكات ومعدات

)72(%471,805132,170)32(%%)62.3(%1,740,6182,134,124803,76022.6أخرى
)188.8(%132,170)148,878()81(%%)91.4(%)58(5,081,3032,134,124183,077المجموع

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة 
بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

انخفضــت االيــرادات االخــرى للعــام 2020م بنســبة %58 ويعــزى ذلــك الفــرق الــى عكــس انخفــاض فــي قيمــة ممتلــكات ومعــدات خــال العــام 2019م والــذي 
تــم تكوينــه فــي الســنوات الســابقة، كمــا انخفضــت للعــام 2021م بالمقارنــة مــع العــام 2020م نتيجــة خســائر اســتيعاد ممتلــكات ومعــدات باالضافــة الــى 

عــدم تحصيــل اي ايــرادات أخــرى.

ارتفعــت االيــرادات االخــرى خــال الفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م بالمقارنــة مــع الخســارة للفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م بنســبة 188.8% 
ويعــزى االرتفــاع بشــكل رئيســي الــى عــدم وجــود خســارة اســتبعاد ممتلــكات ومعــدات خــال الفتــرة بالمقارنــة مــع خســارة بمبلــغ 0.62 مليــون ريــال ســعودي.

الزكاة  5-27-9

اإلقرار الموحد للمجموعة

خــال عــام 2020م حصلــت الشــركة وشــركتها التابعــة علــى موافقــة هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك لتقديــم إقــرار زكــوي موحــد للشــركة األم وشــركتها 
التابعــة.

شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )الشركة األم(

السنوات من 2013م وحتى 2016م 

خــال عــام 2019م قامــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بإصــدار الربــط الزكــوي لألعــوام مــن 2013م وحتــى 2016م. نتــج عــن ذلــك فروقــات زكويــة مســتحقة 
الســداد علــى الشــركة بمبلــغ 116,491 ريــال ســعودي وقــد قامــت الشــركة بســداد المبلــغ المســتحق خــال عــام 2019م.

السنوات من 2017م وحتى 2018م 

خــال عــام 2020م قامــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بإصــدار ربــط زكــوي نتــج عــن ذلــك فروقــات زكويــة مســتحقة الســداد علــى الشــركة بمبلــغ 274,485 
ريــال ســعودي وقــد قامــت الشــركة بســداد المبلغ المســتحق.

السنوات من 2019م وحتى 2020م 

خــال عــام 2021م قامــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بإصــدار ربــط زكــوي نتــج عــن ذلــك فروقــات زكويــة مســتحقة الســداد علــى الشــركة لعــام 2019م 
وعلــى الشــركة وشــركتها التابعــة لعــام 2020م بمبلــغ 718,022 ريــال ســعودي وقــد قامــت الشــركة بســداد المبلــغ المســتحق بعــد اإلعتــراض والربــط 

النهائــي، حيــث تتضمــن الربــط الزكــوي لعــام 2020م المســتحق عــن فــروق اإلقــرار الموحــد للشــركة وشــركتها التابعــة.

شركة فبك للصناعة )الشركة التابعة(

السنوات حتى 2019م

قامــت الشــركة بتقديــم اإلقــرار الزكــوي مــن وجهــة نظرهــا وفقــًا لائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة عــن تلــك الســنوات ولــم تــرد للشــركة أيــة ربوطــات زكويــة مــن 
قبــل هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بعــد.

سنة 2020م

قامــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بإصــدار ربــط زكــوي علــى اإلقــرار الموحــد للشــركة األم وشــركتها التابعــة ونتــج عــن ذلــك فروقــات زكويــة مســتحقة 
الســداد علــى الشــركة وشــركتها التابعــة كمــا هــو موضــح بالموقــف الزكــوي للشــركة األم.

صافي ربح \ خسارة السنة  5-27-10

انخفضــت الخســائر للعــام 2020م مقارنــة بالعــام 2019م بمبلــغ 23 مليــون ريــال ســعودي لتصبــح 3 ماييــن ريــال خســارة ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي الــى 
ارتفــاع مجمــل الربــح للعــام 2020م نتيجــة زيــادة االيــرادات وتحســن اعمــال الشــركة بالمقابــل انخفضــت المصاريــف العموميــة واالداريــة بمبلــغ 14 مليــون 

ريــال ســعودي ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي الــى انخفــاض مصاريــف الطاقــة غيــر المســتغلة.

بالمقابــل ارتفعــت الخســائر للعــام 2021م مقارنــة بالعــام 2020م بمبلــغ 6 ماييــن ريــال ســعودي لتصبــح 9 ماييــن ريــال خســارة للســنة ويعــزى ذلــك بشــكل 
رئيســي الــى ارتفــاع مصــروف الخســائر االئتمانيــة بمبلــغ 5 ماييــن ريــال ســعودي وارتفــاع مصاريــف البيــع والتســويق بمبلــغ 2,5 مليــون ريــال ســعودي 
وارتفــاع المصاريــف االخــرى بمبلــغ 2 مليــون ريــال ســعودي وبالمقابــل حققــت الشــركة ربــح مــن التغيــر فــي االلتــزام شــراء حقــوق الحصــة غيــر المســيطرة 

علــى الشــركة التابعــة بمبلــغ 2 مليــون ريــال ســعودي باالضافــة الــى اربــاح اســتثمارات بمبلــغ 1,5 مليــون ريــال ســعودي.
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ــال بالمقارنــة مــع خســائر بمبلــغ 1,5 للفتــرة  خــال الفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م حققــت الشــركة وشــركتها التابعــة ربــح بمبلــغ  0,366 مليــون ري
المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي الــى ارتفــاع فــي مجمــل الربــح بمبلــغ 0,42 مليــون ريــال ســعودي، تحقيــق اربــاح مــن اســتثمارات 
ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح او الخســارة بمبلــغ 1,5 مليــون ريــال ســعودي بالمقارنــة مــع 1,1 لفتــرة المقارنــة وبنســبة %41.8، انخفــاض فــي 
مصــروف الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بمبلــغ  0,56  وبنســبة %42.3 ، انخفــاض فــي المصاريــف العموميــة واالداريــة بمبلــغ 0,631 مليــون ريــال ســعودي  

وبنســبة 12.8%.

قائمة المركز المالي   5-28

يوضــح الجــدول التالــي القوائــم الماليــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 
2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

جــدول 42 القوائــم الماليــة   لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس2021م و31 
مــارس 2022م.

جدول قائمة المركز المالي

البند

زيادة \ كما في 31 مارسم ن س م  زيادة \  )انخفاض(كما في 31 ديسمبر
)انخفاض(

2019م

مراجعة

2020م

مراجعة

2021م

مراجعة

ديسمبر

2020م

 ديسمبر
2021م

2019م – 
2021م

2021م 

غير مراجعة

2022م

غير مراجعة

مارس

2022م

%)5(157,010,741149,112,554%3.6%)0.8(%137,875,204149,106,849147,903,3588.1موجودات متداولة

%158,231,321159,291,6740.7%0.4%)3.1(%154,316,606160,553,827155,541,4894موجودات غير متداولة

%)2.2(315,242,062308,404,228%1.9%)2(%292,191,810309,660,676303,444,8476إجمالي الموجودات

%)14.3(107,518,64892,171,146%1.2%)11.1(%85,200,39198,156,44687,279,78015.2مطلوبات متداولة

%80,547,42695,778,62518.9%32.9%16%54,423,63482,800,52596,077,07252.1مطلوبات غير متداولة

%)0.1(188,066,074187,949,771%14.6%1.3%139,624,025180,956,971183,356,85229.6إجمالي المطلوبات

%)5.3(127,175,988120,454,457%)11.3(%)6.7(%)15.6(152,567,785128,703,705120,087,995حقوق ملكية المساهمين

إجمالي المطلوبات وحقوق 
%)2.2(315,242,062308,404,228%1.9%)2(%292,191,810309,660,676303,444,8476المساهمين

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

ارتفــع إجمالــي الموجــودات للعــام المالــي 2020م بمبلــغ 17.5 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %6   بالمقارنــة مــع العــام 2019م وتعــزى هــذه الزيــادة بصــورة 
رئيســة إلــى التغيــرات الناتجــة فــي بنــد إســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة  حيــث ارتفعــت بمبلــغ 18 مليــون ريــال ســعودي وناتــج ذلــك 
هــو اضافــات الســنة بمبلــغ 60.5 مليــون ريــال ســعودي وإســتبعادات بمبلــغ 42.5 مليــون ريــال ســعودي، كمــا تــم زيــادة الموجــودات غيــر المتداولــة بمبلــغ 
6.2 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة  إضافــات ممتلــكات خــال الســنة بمبلــغ 13.8 مليــون ريــال ســعودي خــال ســنة 2020م. كمــا انخفضــت الذمــم المدينــة 

التجاريــة بمبلــغ 8 ماييــن ريــال ســعودي.

ــى اســتبعاد اســتثمارات  ــك بشــكل رئيســي ال ــال ســعودي وبنســبة %2  ويعــزى ذل ــن ري ــغ 6 مايي ــي 2021م بمبل ــي الموجــودات للعــام المال انخفــض إجمال
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة بمبلــغ 31,5 مليــون ريــال ســعودي وانخفــاض بنــد الممتلــكات والمعــدات بمبلــغ 4,5 مليــون ريــال ســعودي، 
بالمقابــل زيــادة بنــد المخــزون بمبلــغ 15 مليــون ريــال ســعودي وزيــادة رصيــد الذمــم المدينــة التجاريــة بمبلــغ 8 ماييــن ريــال ســعودي وزيــادة رصيــد المدفــوع 

مقدمــا بمبلــغ 4 ماييــن ريــال ســعودي باالضافــة الــى زيــادة بنــد النقديــة بمبلــغ 3,5 ماييــن ريــال ســعودي.

ارتفــع إجمالــي المطلوبــات للعــام المالــي 2020م بمبلــغ41.3  مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %29.6 بالمقارنــة مــع العــام 2019م وتعــزى هــذه الزيــادة بصــورة 
رئيســة إلــى تســجيل التــزام محتمــل مقابــل شــراء الحصــة غيــر المســيطرة بمبلــغ 20 مليــون ريــال ســعودي  باالضافــة الــى ارتفــاع القــروض بمبلــغ 16 مليــون 

ريال ســعودي.

ارتفــع إجمالــي المطلوبــات للعــام المالــي 2021م بمبلــغ3  ماييــن ريــال ســعودي وبنســبة %1.3  بالمقارنــة مــع العــام 2020م وتعــزى هــذه الزيــادة بصــورة 
رئيســة إلــى ارتفــاع رصيــد الذمــم الدائنــة بمبلــغ 12 مليــون ريــال ســعودي بالمقابــل انخفــاض اجمالــي القــروض بمبلــغ 10 ماييــن ريــال ســعودي.

انخفــض اجمالــي بنــد حقــوق ملكيــة المســاهمين للعــام المالــي 2020م بمبلــغ 24 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %15.6 بالمقارنــة مــع العــام 2019م ويعــزى 
هــذا االنخفــاض بصــورة رئيســة إلــى  فــرق شــراء الحصــة غيــر المســيطرة بمبلــغ 25 مليــون ريــال ســعودي، كمــا انخفضــت حقــوق ملكيــة المســاهمين ايضــا 
فــي عــام 2021م بمبلــغ 8.7 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة  6.7  % بالمقارنــة مــع عــام 2020م ويعــزى الســبب الــى انخفــاض فــي االربــاح المبقــاة بمبلــغ 8 

مليــون ريــال ســعودي والناتــج عــن خســارة الســنة. 

انخفــض اجمالــي الموجــودات خــال الربــع األول المنتهــي فــي 31 مــارس 2022م بمبلــغ 6,8 ماييــن ريــال ســعودي بمــا نســبته %2.2 بالمقارنــة مــع الفتــرة 
المنتهيــة فــي 2021م ويعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة رئيســة الــى انخفــاض النقديــة بمبلــغ 9,5 ماييــن ريــال ســعودي وانخفــاض االســتثمارات الماليــة 
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح او الخســارة بمبلــغ 18مليــون ريــال ســعودي بالمقابــل ارتفــع بنــد المخــزون خــال الفتــرة بمبلــغ 6,8 ماييــن ريــال ســعودي 
ــكات واآلالت والمعــدات والمدفوعــات مقدمــا واالرصــدة  ــال ســعودي ايضــا ارتفعــت الممتل ــن ري ــغ 11,5 مايي ــة بمبل ــة التجاري كمــا ارتفعــت الذمــم المدين

المدينــة االخــرى بمبلــغ 2 مليــون ريــال ســعودي.

ال يوجد تغير جوهري على اجمالي مطلوبات الشركة خال الفترتين المنتهيتين في 31 مارس 2022م و2021م.

انخفــض اجمالــي بنــد حقــوق ملكيــة المســاهمين للفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م بمبلــغ 6,7 ماييــن ريــال ســعودي بالمقارنــة مــع الفتــرة المنتهيــة 
فــي 2021م ويعــزى ذلــك الــى تأثيــر نتائــج اعمــال الشــركة.

شركة فبك للصناعة )الشركة التابعة(

تعتبــر الشــركة التابعــة ذات أثــر جوهــري علــى نتائــج الشــركة وشــركتها التابعــة حيــث ان اجمالــي الموجــودات واجمالــي االلتزامــات يزيــد عــن %5 مــن اجمالــي 
موجــودات والتزامــات الشــركة وشــركتها التابعــة لألعــوام 2019م و2020م و2021م.
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الموجودات غير المتداولة  5-28-1

يوضــح الجــدول الموجــودات غيــر المتداولــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 
ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

جــدول 43 الموجــودات غيــر المتداولــة لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 
2021م و31 مــارس 2022م.

جدول الموجودات غير المتداولة

البند
م ن زيادة\ )انخفاض(  كما في 31 ديسمبر

زيادة \ كما في 31 مارسس م
)انخفاض(

 2019م
مراجعة

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 ديسمبر
2020م

 ديسمبر
2021م

2019م – 
2021م

 2021م 
غير مراجعة

 2022م
غير مراجعة

 مارس
2022م

ممتلكات وآالت ومعدات - 
%150,913,118152,469,6201.0%0.8%)2.9(%146,378,215153,111,586148,595,3984.6)بالصافي( *

أصول حق إستخدام األصل - 
%)6.8(7,318,2036,822,054%)6.5(%)6.7(%)6.3(7,938,3917,442,2416,946,091)بالصافي(

اجمالي الموجودات غير 
%158,231,321159,291,6740.7%0.4%)3.1(%154,316,606160,553,827155,541,4894المتداولة

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

ارتفــع اجمالــي الموجــودات غيــر المتداولــة للعــام 2020م بمبلــغ 6.2 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %4 بالمقارنــة مــع عــام 2019م ويعــزى ذلــك نتيجــة 
إضافــات االت ومعــدات خــال الســنة بمبلــغ 13.8 مليــون ريــال ســعودي خــال ســنة 2020م كمــا بلــغ مصــروف اســتهاك العــام مبلــغ 7 ماييــن ريــال 
ســعودي اضافــة لذلــك قامــت الشــركة باســتبعاد االت ومعــدات  بمبلــغ 7,3 ماييــن ريــال ســعودي والتــي قيمتهــا الدفتريــة تســاوي صفــر، كمــا انخفضــت 

ــال ســعودي. ــون ري ــغ 0.5 ملي اصــول حــق االســتخدام نتيجــة اســتهاك العــام بمبل

انخفــض اجمالــي الموجــودات غيــر المتداولــة للعــام 2021م بمبلــغ 5 ماييــن ريــال ســعودي وبنســبة %3.1 بالمقارنــة مــع عــام 2020م ويعــزى الســبب فــي 
ذلــك الــى إســتبعادات ممتلــكات واالت ومعــدات بمبلــغ 8,2 ماييــن ريــال ســعودي ومصــروف اســتهاك بمبلــغ 7,6 ماييــن ريــال ســعودي بالمقابــل بلغــت 
اضافــات ممتلــكات واالت ومعــدات مبلــغ 3,9 ماييــن ريــال ســعودي ومجمــع اســتهاك اإلســتبعادات مبلــغ 7,4 نتيجــة لوجــود إســتبعادات بقيمــة 8 مليــون، 

كمــا انخفضــت اصــو ل حــق االســتخدام نتيجــة اســتهاك العــام بمبلــغ 0.5 مليــون ريــال ســعودي.

ارتفــع اجمالــي الموجــودات غيــر المتداولــة خــال الفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م بمبلــغ 1 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %0.7 بالمقارنــة مــع 
ــل انخفــاض فــي مصــروف  ــكات وآالت ومعــدات خــال العــام 2021م مقاب ــة فــي 2021م ويعــزى ذلــك بصــورة رئيســة نتيجــة اضافــات ممتل ــرة المنتهي الفت

االســتهاك وانخفــاض فــي اإلســتبعادات لبعــض البنــود، كمــا انخفضــت اصــول حــق اســتخدام االصــل بمبلــغ مصــروف االســتهاك.

 *  إن معظم الممتلكات واآلالت والمعدات مرهونة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي مقابل القروض المستلمة.

- يتضمــن بنــد الممتلــكات والمعــدات كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م موجــودات اســتهلكت بالكامــل وال زالــت تعمــل بتكلفــة قدرهــا 75,225,579 ريــال ســعودي 
)2020م: 79,283,491 ريــال ســعودي( )2019م: 85,203,847 ريــال ســعودي(.

- خــال العــام 2019م حصلــت الشــركة علــى الموافقــة علــى فــك الرهــن مــن صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي، وعليــه وافــق مجلــس االدارة فــي جلســته 
المنعقــدة فــي 16 أبريــل 2019م علــى بيــع مكائــن خــط إنتــاج "إف إف إس" باجمالــي مبلــغ 15,297,619 ريــال ســعودي.

13-12-5
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ممتلكات وآالت ومعدات  5-28-1-1

يوضــح الجــدول صافــي القيمــة الدفتريــة لممتلــكات وآالت ومعــدات شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة 
المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

جــدول 44 صافــي القيمــة الدفتريــة لممتلــكات وآالت ومعــدات لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

جدول الممتلكات واآلالت والمعدات

البند
زيادة\ كما في 31 مارسم ن س مزيادة\ )انخفاض(كما في 31 ديسمبر

)انخفاض(

 2019م
مراجعة

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 ديسمبر
2020م

 ديسمبر
2021م

2019م – 
2021م

 2021م 
غير مراجعة

 2022م
غير مراجعة

 مارس
2022م

مباني وانشاءات على أرض 
%)8.6(9,304,9208,502,198%)9.4(%)8.3(%)10.5(10,719,8129,593,1188,797,188مستأجرة

%120,208,133122,040,7591.5%4.1%0.1%112,816,285122,182,917122,271,1948.3آالت ومعدات

تحسينات على مباني 
%)2.4(11,137,16510,864,818%)0.9(%)2.2(%11,145,43011,204,60410,953,6040.5مستأجرة

%)47(727,968386,160%)28.3(%)44.5(%)7.4(886,605820,749455,540سيارات

أثاث وتجهيزات ومعدات 
%)19(957,980776,424%)6.1(%)17.6(%961,5791,028,635847,1617.0مكتبية

%360,486509,78041.4%23.3%40.6%347,759376,139528,8188.2عدد وأدوات

أعمال رأسمالية تحت 
%8,216,4669,389,48114.3%)29.4(%)40(%)16.8(9,500,7457,905,4244,741,893التنفيذ

%150,913,118152,469,6201%0.8%)2.9(%146,378,215153,111,586148,595,3984.6اإلجمالي

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و 31 مــارس 2022م.

مجمع إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات  5-28-1-2

يوضــح الجــدول التالــي مجمــع االهــاك لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 
2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و 31 مــارس 2022م.

جــدول 45 مجمــع االهــالك لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م 
و31 مــارس 2022م.

جدول مجمع إهاك الممتلكات واآلالت والمعدات

البند
زيادة\ كما في 31 مارسم ن س مزيادة\ )انخفاض(كما في 31 ديسمبر

)انخفاض(

 2019م
مراجعة

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 ديسمبر
2020م

 ديسمبر
2021م

2019م – 
2021م

 2021م
غير مراجعة

 2022م
غير مراجعة

 مارس
2022م

مباني وانشاءات على 
%27,230,22028,392,2204.3%4.4%4.3%25,780,92826,942,02228,097,2304.5أرض مستأجره

%131,718,289137,017,8114%)1.6(%)1.4(%)1.8(140,066,706137,577,542135,647,412االت ومعدات

تحسينات على مباني 
%619,539973,26157.1%117.7%66.5%186,638531,364884,475184.7مستأجرة

%3,047,2003,233,0086.1%9.3%5.5%2,650,5632,997,4193,163,62813.1سيارات

أثاث وتجهيزات ومعدات 
%8,093,6138,453,7064.4%4.6%4.5%7,644,5298,002,8658,363,3654.7مكتبية

%77,788143,78484.8%321.7%100.8%7,01562,135124,746785.7عدد وادوات

%170,786,649178,213,7904.3-%0.1%)0.1(176,336,379176,113,347176,280,856االجمالي

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.
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الموجودات المتداولة  5-28-2

ــة شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31  ــي الموجــودات المتداول يوضــح الجــدول التال
ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

جــدول 46 الموجــودات المتداولــة لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 
2021م و31 مــارس 2022م.

جدول الموجودات المتداولة

 البند
     زيادة \   كما في 31 ديسمبر

زيادة \ كما في 31 مارسم ن س م)انخفاض(
)انخفاض(

 2019م
مراجعة

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 ديسمبر
2020م

 ديسمبر
2021م

2019م – 
2021م

 2021م 
غير مراجعة

 2022م
غير مراجعة

 مارس
2022م

%56,558,28463,401,09012.1%15.1%31.6%47,598,69347,905,76963,037,2350.6مخزون

%44,438,48155,971,67426%)0.4(%19.3%)16.8(48,402,34140,252,23248,030,950ذمم مدينة - تجارية

مدفوعات مقدما وأرصدة 
%18,450,85019,786,2207.2%6.4%27%)10.8(16,051,00214,323,18618,188,181مدينه اخرى

إستثمارات بالقيمة العادلة 
%)75.7(23,942,4185,814,950%)42.4(%)82.9(%19,606,10837,989,4096,513,19293.8من خال الربح أو الخسارة

%)69.6(13,620,7084,138,620%39.7%40.5%6,217,0608,636,25312,133,80038.9النقد ومعادالت النقد

اجمالي الموجودات 
%)5(157,010,741149,112,554%3.6%)0.8(%137,875,204149,106,849147,903,3588.1المتداولة

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

ارتفــع إجمالــي الموجــودات المتداولــة للعــام 2020م بمبلــغ 11.2 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %8.1   بالمقارنــة مــع العــام 2019م وتعــزى هــذه الزيــادة بصــورة 
رئيســة إلــى التغيــرات الناتجــة فــي بنــد إســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة  حيــث ارتفعــت بمبلــغ 18 مليــون ريــال ســعودي وناتــج ذلــك 
ــال  ــغ 2,4 مليــون ري ــة بمبل ــال ســعودي، كمــا ارتفعــت النقدي ــال ســعودي وإســتبعادات بمبلــغ 42.5 مليــون ري هــو اضافــات الســنة بمبلــغ 60.5 مليــون ري
ــة  ــى انخفــاض المدفوعــات مقدمــا واالرصــدة المدين ــال ســعودي باالضافــة ال ــن ري ــة ب 8,2 مايي ــة انخفضــت الذمــم المدين ســعودي. مــن الجهــة المقابل

االخــرى بمبلــغ 1,7 مليــون ريــال ســعودي.

انخفــض إجمالــي الموجــودات المتداولــة  للعــام 2021م بمبلــغ 1,2  مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %0.8  بالمقارنــة مــع العــام 2020م  ويعــزى هــذا االنخفــاض  
بصــورة رئيســة فــي انخفــاض اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح او الخســارة  بمبلــغ 31.5 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة الحركــة علــى هــذه 
االســتثمارات )إســتبعادات بمبلــغ 37,7 مليــون ريــال ســعودي واضافــات بمبلــغ 4,4 مليــون ريــال واربــاح بمبلــغ 1,8 مليــون ريــال ســعوي(، بالمقابــل ارتفــع 
المخــزون بمبلــغ 15 مليــون ريــال ســعودي، الذمــم المدينــة بمبلــغ  7,8 ماييــن ريــال ســعودي، مدفوعــات مقدمــا وارصــدة مدينــة اخــرى بمبلــغ 4 ماييــن ريــال 

ســعودي والنقــد ومعــادالت النقــد بمبلــغ 3,5 ماييــن ريــال ســعودي.

انخفــض إجمالــي الموجــودات المتداولــة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م بمبلــغ 7,9 ماييــن ريــال ســعودي وبنســبة  %5  مقارنــة بالفتــرة 
المنتهيــة فــي 2021م ويعــزى هــذا االنخفــاض  بصــورة رئيســة فــي انخفــاض اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح او الخســارة  بمبلــغ 18مليــون ريــال 
ســعودي وانخفــاض النقــد ومعــادالت النقــد بمبلــغ 9,5 ماييــن ريــال ســعودي، بالمقابــل ارتفــع المخــزون بمبلــغ 6,9 ماييــن ريــال ســعودي، الذمــم المدينــة 

بمبلــغ  11,6 ماييــن ريــال ســعودي، مدفوعــات مقدمــا وارصــدة مدينــة اخــرى بمبلــغ 1,3 ماييــن ريــال ســعودي.

النقد وما في حكمه  5-28-2-1

يوضــح الجــدول التالــي النقــد ومعــادالت النقــد لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 
ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

جــدول 47 النقــد ومعــادالت النقــد   لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 
2021م و31 مــارس 2022م.

جدول النقد وما في حكمه

البند
زيادة\ كما في 31 مارسم ن س مزيادة\ )انخفاض(كما في 31 ديسمبر

)انخفاض(
 2019م

مراجعة
 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 ديسمبر
2020م

 ديسمبر
2021م

2019م – 
2021م

 2021م 
غير مراجعة

 2022م
غير مراجعة

 مارس
2022م

%)70.5(13,493,0993,976,524%41%40.6%6,017,9588,510,20911,968,11941.4نقد لدى البنوك

%127,609162,09627%)8.8(%31.4%)36.7(199,102126,044165,681نقد في الصندوق
اجمالي النقد 

%)69.6(13,620,7084,138,620%39.7%40.5%6,217,0608,636,25312,133,80038.9ومعادالت النقد

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

ارتفــع اجمالــي النقــد ومعــادالت النقــد للعــام 2020م بمبلــغ 2,4 ماييــن ريــال ســعودي وبنســبة %38.9 بالمقارنــة مــع العــام 2019م ويعــزى ذلــك بصــورة 
رئيســة الــى زيــادة مبيعــات العــام 2020م والتــي بلغــت 181 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بالعــام 2019م والتــي بلغــت 164 مليــون ريــال ســعودي كمــا انخفــض 

رصيــد الذمــم المدينــة بمبلــغ 8 ماييــن ريــال ســعودي نتيجــة تحصيــل النقديــة مــن العمــاء.

ارتفــع اجمالــي النقــد ومعــادالت النقــد للعــام 2021م بمبلــغ 3,5 ماييــن ريــال ســعودي وبنســبة %40.5 بالمقارنــة مــع العــام 2020م ويعــزى ذلــك بصــورة 
رئيســة الــى إســتبعادات اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة بمبلــغ 31,5 مليــون ريــال ســعودي باالضافــة الــى زيــادة مبيعــات العــام 
2021م والتــي بلغــت 222,5 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بالعــام 2020م والتــي بلغــت 181 مليــون ريــال ســعودي، كمــا قامــت الشــركة بســداد بعــض القــروض 

واضافــة مخــزون مــواد خــام لزيــادة العمليــات االنتاجيــة.
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انخفــض اجمالــي النقــد ومعــادالت النقــد للفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م بمبلــغ 9,5 مليــون ريــال وبنســبة %69.6 بالمقارنــة مــع الفتــرة المنتهيــة فــي 
2021م ويعــزى ذلــك بصــورة رئيســة الــى قيــام الشــركة بإضافــة بنــود ممتلــكات وآالت ومعــدات بمبلــغ 5,8 مليــون ريــال ســعودي وســداد ذمــم دائنــة تجاريــة 

بمبلــغ 4 ماييــن ريــال ســعودي وســداد قــروض وتســهيات بنكيــة.

الذمم المدينة التجارية    5-28-2-2

يوضــح الجــدول التالــي الذمــم المدينــة شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية(. لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 
2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

جــدول 48 الذمــم المدينــة   لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 
مــارس 2022م.

جدول الذمم المدينة التجارية

البند
زيادة\ كما في 31 مارسم ن س مزيادة\ )انخفاض(كما في 31 ديسمبر

)انخفاض(
 2019م

مراجعة
 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 ديسمبر
2020م

 ديسمبر
2021م

2019م – 
2021م

 2021م 
غير مراجعة

 2022م
غير مراجعة

 مارس
2022م

ذمم مدينة 
%48,671,96063,538,34730.5%2.1%27%)17.9(52,594,72743,167,65254,836,445تجارية

ناقص: 
مخصص 

خسائر ائتمانية
)4,192,386()2,915,420()6,805,495()30.5(%133.4%27.4%)4,233,479()7,566,673(78.7%

صافي الذمم 
%44,438,48155,971,67426%)0.4(%19.3%)16.8(48,402,34140,252,23248,030,950المدينة

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

انخفــض رصيــد صافــي الذمــم المدينــة للعــام 2020م بمبلــغ 8.15 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %16.8  بالمقارنــة مــع العــام 2019م ويعــزى هــذا اإلنخفــاض 
بصــورة رئيســة الــى تحصيــل رصيــد الذمــم المدينــة وتســوية بعــض االرصــدة مــع مخصــص خســائر االنخفــاض.

ارتفــع رصيــد صافــي الذمــم المدينــة للعــام 2021م بمبلــغ 8 ماييــن ريــال ســعودي وبنســبة %19.3  بالمقارنــة مــع العــام 2020م ويعــزى هــذا االرتفــاع بصــورة 
رئيســة الــى زيــادة مبيعــات العــام 2021م والتــي بلغــت 222,5 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بالعــام 2020م والتــي بلغــت 181 مليــون ريــال ســعودي، بالمقابــل 

قامــت الشــركة بتكويــن مخصــص خســائر ائتمانيــة اضافــي بمبلــغ 4 ماييــن ريــال ســعودي.

ارتفــع رصيــد صافــي الذمــم المدينــة للفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م بمبلــغ 11,5 مليــون ريــال ســعودي بالمقارنــة مــع الفتــرة المنتهيــة فــي 2021م 
ويعــزى هــذا االرتفــاع بصــورة رئيســة الــى زيــادة مبيعــات الفتــرة للعــام 2022م والتــي بلغــت 62,8 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة ب 48,5 مليــون ريــال ســعودي 

للفتــرة المنتهيــة فــي 2021م، بالمقابــل قامــت الشــركة بتكويــن مخصــص خســائر ائتمانيــة للعــام 2021م بمبلــغ 4 ماييــن ريــال ســعودي.
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مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى - صافي  5-28-2-3

ــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية(.  ــة األخــرى لشــركة تصنيــع مــواد التعبئ ــي المصاريــف المدفوعــة مقدمــا واألرصــدة المدين يوضــح الجــدول التال
لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

جــدول 49 المصاريــف المدفوعــة مقدمــا واألرصــدة المدينــة األخــرى لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن 
الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

جدول مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة األخرى

البند
 زيادة  \كما في 31 مارسم ن س مزيادة \ )انخفاض(كما في 31 ديسمبر

 )انخفاض(

 2019م
مراجعة

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 ديسمبر
2020م

 ديسمبر
2021م

2019م – 
2021م

 2021م 
غير مراجعة

 2022م
غير مراجعة

 مارس
2022م

حوافز مستحقة 
ودفعات مقدمة 

للموردين
9,354,7945,727,77211,629,670)38.8(%103%11.5%10,378,63413,524,52730.3%

مصروفات 
%2,904,1164,390,34351.2%)7.1(%4.1%)17.1(4,867,6884,035,9974,200,600مدفوعة مقدما

%)32.8(795,427534,734%)34.4(%)26.1(%)41.7(1,323,789771,314570,376ذمم موظفين

ضريبة القيمة 
%568,625733,89129.1%71.8%100%)100(1,467,355-496,917المضافة

%)84.2(3,804,048602,725%540.1%)91.5(7,8143,788,103320,18048,372.2أخرى

%18,450,85019,786,2207.2%6.4%27%)10.8( 16,051,00214,323,18618,188,181االجمالي

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

انخفــض إجمالــي المصاريــف المدفوعــة مقدمــًا واألرصــدة المدينــة األخــرى للعــام 2020م بمبلــغ 1,7 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %10.8 بالمقارنــة مــع 
ــال ســعودي  باالضافــة الــى انخفــاض  العــام 2019م ويعــزى ذلــك الــى انخفــاض الحوافــز المســتحقة والدفعــات المقدمــة للمورديــن بمبلــغ 3.7 مليــون ري
رصيــد ذمــم الموظفيــن  بمبلــغ 552  ألــف ريــال ســعودي ورصيــد ضريبــة القيمــة المضافــة بمبلــغ 496 الــف ريــال ســعودي  بالمقابــل ارتفــاع المصاريــف 

األخــرى بمبلــغ 3.8 مليــون ريــال ســعودي. 

ارتفــع إجمالــي المصاريــف المدفوعــة مقدمــًا واألرصــدة المدينــة األخــرى للعــام 2021م بمبلــغ 3,9 ماييــن ريــال ســعودي وبنســبة %27   مقارنــة بالعــام 2020م 
نتيجــة ارتفــاع الحوافــز المســتحقة ودفعــات مقدمــة للمورديــن  بمبلــغ 5.9 مليــون ريــال ســعودي باالضافــة الــى ارتفــاع الرصيــد القائــم  لضريبــة القيمــة 

مضافــة بمبلــغ 1,5 مليــون ريــال ســعودي، بالمقابــل انخفــاض المصاريــف األخــرى بمبلــغ 3.5 مليــون ريــال ســعودي.

ارتفــع اجمالــي المصاريــف المدفوعــة مقدمــًا واالرصــدة المدينــة االخــرى خــال الفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م بالمقارنــة مــع الفتــرة المنتهيــة فــي 
2021م بمبلــغ 1,3 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %7.2 ويعــزى هــذا االرتفــاع بســبب زيــادة الحوافــز المســتحقة والدفعــات المقدمــة للمورديــن بمبلــغ 3,1 
مليــون ريــال ســعودي وزيــادة المصروفــات المدفوعــة مقدمــا بمبلــغ 1,5 مليــون ريــال ســعودي ، بالمقابــل انخفــاض المصاريــف األخــرى بمبلــغ 3.2 مليــون 

ريــال ســعودي وانخفــاض ذمــم الموظفيــن بمبلــغ 0.2 مليــون ريــال ســعودي.

المخزون - صافي  5-28-2-4

يوضــح الجــدول التالــي بنــود المخــزون لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية(. لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 
2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

جــدول 50 المخــزون لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 
2022م. مــارس 

جدول المخزون

البند
م ن زيادة\ )انخفاض(كما في 31 ديسمبر

زيادة\ كما في 31 مارسس م
)انخفاض(

 2019م
مراجعة

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 ديسمبر
2020م

 ديسمبر
2021م

2019م – 
2021م

 2021م
غير مراجعة

 2022م
غير مراجعة

 مارس
2022م

%15,986,43817,384,3338.7%14%47.3%)11.8(21,869,39319,293,79728,412,904مواد خام

%)13.5(10,992,4519,507,900%13.1%14.1%9,684,92410,851,43912,386,55212إنتاج تحت التشغيل

%15,798,63016,691,2495.6%)4.1(%)3.4(%)4.7(13,497,96912,858,74712,417,170إنتاج تام

%6,820,6577,529,96410.4%7.6%10%6,501,6626,842,9027,525,8575.2قطع غيار آالت ومعدات

مخزون مواد ومستلزمات 
%5,310,6969,208,63973.4%11.4%15.1%2,364,9722,550,8412,936,2217.9أخرى

%2,774,084100-%100%100-3,065,326--بضاعة بالطريق

%)41(5,399,3313,185,509%)39.8(%)79.3(%118,869207,96243,12475إعتمادات مستندية

%60,308,20366,281,6789.9%11.2%27%)2.7(54,037,78952,605,68866,787,154االجمالي

يخصم
%)23.2()2,880,588()3,749,919(%)23.7(%)20.2(%)27()3,749,919()4,699,919()6,439,096(مخصص مخزون راكد

%56,558,28463,401,09012.1%15.1%31.6%47,598,69347,905,76963,037,2350.6االجمالي

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.
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انخفــض اجمالــي المخــزون قبــل المخصــص للعــام 2020م بمبلــغ 1,4 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %2.7 ويعــزى ذلــك بصــورة رئيســة الــى انخفــاض المــواد 
الخــام بمبلــغ 2.5 مليــون ريــال ســعودي باالضافــة الــى انخفــاض االنتــاج التــام نتيجــة ارتفــاع المبيعــات بمبلــغ 0.6 مليــون ريــال ســعودي، بالمقابــل ارتفــع بنــد 
االنتــاج تحــت التشــغيل بمبلــغ 1.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا ارتفــع بنــد قطــع غيــار وآالت ومعــدات بمبلــغ 0.35 مليــون ريــال ســعودي. قامــت الشــركة خــال 

العــام 2020م بعكــس مخصــص مخــزون راكــد بمبلــغ 1,7 مليــون ريــال ســعودي بســبب انتفــاء الغــرض مــن مبلــغ المخصــص القائــم.

ارتفــع اجمالــي المخــزون قبــل المخصــص للعــام 2021م بمبلــغ 14 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %27  مقارنــة مــع العــام 2020م ويعــزى ذلــك بصــورة رئيســة 
إلــى ارتفــاع فــي مــواد الخــام بمبلــغ 9,1 مليــون ريــال ســعودي وبضاعــة بالطريــق بمبلــغ 3 مليــون ريــال ســعودي باالضافــة الــى ارتفــاع فــي إنتــاج تحــت التشــغيل 
بمبلــغ 1.5 مليــون ريــال ســعودي، وبنــد قطــع غيــار وآالت ومعــدات بمبلــغ 0.7 مليــون ريــال ســعودي وايضــا مخــزون مــواد ومســتلزمات أخــرى بمبلــغ 0.4 
مليــون ريــال ســعودي، بالمقابــل انخفــض االنتــاج التــام بمبلــغ 0.4 مليــون ريــال ســعودي.  قامــت الشــركة خــال العــام 2021م بعكــس مخصــص مخــزون 
راكــد بمبلــغ 0.95 مليــون ريــال ســعودي بالمقارنــة مــع عكــس مخصــص بمبلــغ 1,7 مليــون ريــال ســعودي بســبب انتفــاء الغــرض مــن مبلــغ المخصــص 

القائــم.

ارتفــع  اجمالــي المخــزون قبــل المخصــص للفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م بمبلــغ 6 مليــون ريــال ســعودي بالمقارنــة مــع الفتــرة المنتهيــة فــي 2021م 
ويعــزى ذلــك بصــورة رئيســة الــى ارتفــاع مخــزون مــواد ومســتلزمات أخــرى بمبلــغ 3,9 مليــون ريــال ســعودي وبضاعــة بالطريــق بمبلــغ 2,8 مليــون ريــال 
ســعودي ومــواد خــام بمبلــغ 1,4 مليــون ريــال ســعودي كمــا ارتفــع االنتــاج التــام بمبلــغ 0.9 مليــون ريــال ســعودي وبنــد قطــع غيــار واالت ومعــدات بمبلــغ 0.7 
مليــون ريــال ســعودي، بالمقابــل انخفــض كل مــن بنــد االعتمــادات المســتندية بمبلــغ 2,2 مليــون ريــال ســعودي وانتــاج تحــت التشــغيل بمبلــغ 1,5 مليــون 
ريــال ســعودي. قامــت الشــركة خــال الفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م بعكــس مخصــص مخــزون راكــد بمبلــغ 0.9 مليــون ريــال ســعودي بســبب انتفــاء 

الغــرض مــن مبلــغ المخصــص القائــم.

المطلوبات المتداولة  5-28-3

يوضــح الجــدول التالــي إجمالــي المطلوبــات المتداولــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة 
بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

جــدول 51 إجمالــي المطلوبــات المتداولــة  لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 
مــارس 2021م و31 مــارس 2022م

جدول المطلوبات المتداولة

البند
م ن س      زيادة \ )انخفاض(كما في 31 ديسمبر 

زيادة \ كما في 31 مارسم
)انخفاض(

 2019م
مراجعة

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 ديسمبر
2020م

 ديسمبر
2021م

2019م – 
2021م

 2021م 
غير مراجعة

 2022م
غير مراجعة

 مارس
2022م

الجزء المتداول من 
%11,091,73015,274,77837.7%19.1%13.9%9,395,43511,691,73013,322,44924.4قروض طويلة األجل

قروض قصيرة 
%)32.5(52,110,95235,158,700%)22(%)46.9(%47,145,47553,996,58328,657,78114.5االجل

%20,307,60820,723,1542%69.8%106.3%8,596,98412,010,40124,772,42739.7ذمم دائنة تجارية
إلتزامات عقود إيجار 

%393,965413,6635%5%5%357,338375,205393,9655- قصيرة األجل

مستحقات وأرصدة 
%)13.6(19,612,81616,943,776%6.1%2.3%15,524,27317,070,95017,462,03810دائنة أخرى

%)8.6(4,001,5773,657,075%)20.1(%)11.3(%)28(4,180,8863,011,5772,671,120مخصص الزكاة
%)14.3(107,518,64892,171,146%1.2%)11.1(%85,200,39198,156,44687,279,78015.2االجمالي

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

ــة بالعــام 2019م ويعــزى هــذا االرتفــاع بصــورة  ــال ســعودي وبنســبة %15.2   مقارن ــة للعــام 2020م بمبلــغ 13 مليــون ري ــات المتداول ــي المطلوب ارتفــع إجمال
رئيســة مــن الــى ارتفــاع كل مــن الجــزء المتــداول مــن قــروض طويلــة االجــل وقــروض قصيــرة االجــل بمبلــغ 2,3 مليــون ريــال ســعودي و6,85 مليــون ريــال 
ــغ  3,4 مليــون و1,5  ــة اخــرى بمبل ــة ومســتحقات وارصــدة دائن ــة التجاري ــادة الذمــم الدائن ــى زي ــي باالضافــة ال ــى التوال ســعودي وبنســبة %24.4 و  %14.5  عل
مليــون  ريــال ســعودي وبنســبة %39.7 و %10 علــى التوالــي، بالمقابــل انخفــاض مخصــص الــزكاة بمبلــغ 1.2مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %28 نتيجــة ســداد 

الــزكاة المســتحقة للهيئــة عــن مصــروف العــام باالضافــة لبعــض الربوطــات.

انخفــض إجمالــي المطلوبــات المتداولــة للعــام 2021م بمبلــغ 10.9 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %11.1  مقارنــة بالعــام 2020م ويعــزى هــذا االنخفــاض 
بصــورة رئيســة مــن انخفــاض قــروض قصيــرة االجــل بمبلــغ 25 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %46.9، بالمقابــل ارتفــاع الذمــم الدائنــة التجاريــة بمبلــغ 12,8 

وبنســبة %106.3  ومــن الجــزء المتــداول مــن قــروض طويلــة االجــل 2.3 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة 13.9%.  

انخفــض إجمالــي المطلوبــات المتداولــة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م بمبلــغ 15.3 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %14.3  مقارنــة بالفتــرة 
المنتهيــة فــي 2021م ويعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة رئيســة مــن انخفــاض قــروض قصيــرة االجــل بمبلــغ 17 مليــون ريال ســعودي وبنســبة %32.5   وانخفاض 
المســتحقات واالرصــدة الدائنــة االخــرى بمبلــغ 2,7 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %13.6، بالمقابــل ارتفــاع الجــزء المتــداول مــن قــروض طويلــة االجــل بمبلــغ 

4,2 مليــون ريــال ســعودي  وبنســبة 37.7% .
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مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  5-28-3-1

يوضــح الجــدول التالــي المصاريــف المســتحقة والمطلوبــات األخــرى لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية(. لألعــوام الماليــة 
المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

جــدول 52 المصاريــف المســتحقة والمطلوبــات األخــرى لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة 
بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

جدول المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى

البند

زيادة\ كما في 31 مارسم ن س م  زيادة\ )انخفاضكما في 31 ديسمبر
)انخفاض(

 2019م
مراجعة

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 ديسمبر
2020م

 ديسمبر
2021م

2019م – 
2021م

2021م 

غير مراجعة

2022م

غير مراجعة

مارس

2022م
%)14.9(10,257,5588,728,865%11.9%5.2%7,045,8568,391,0818,826,19519.1مصاريف مستحقة
دفعات مقدمة من 

%)22.8(2,843,8282,195,363%29.9%9.3%1,395,5472,153,4822,353,14354.3العماء

خصومات مستحقة 
---%)100(-%)100(--1,345,199للعماء

توزيعات أرباح 
-5,151,7465,149,274---5,152,1185,151,7465,149,274مستحقة

ضريبة القيمة المضافة 
%)54.7(983,995445,306%76.6%)51.5(%168,2361,081,201524,564542.7المستحقة

%375,689424,96813.1%20.8%107.5%)29.7(417,317293,440608,862أخرى
%)13.6(19,612,81616,943,776%6.1%2.3%15,524,27317,070,95017,462,03810االجمالي

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م

ارتفــع اجمالــي المصاريــف المســتحقة للعــام 2020م بمبلــغ 1,5 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة 10% بالمقارنــة مــع العــام 2019م ويعــزى ذلــك بصــورة 
رئيســة الــى ارتفــاع المصاريــف المســتحقة بمبلــغ 1,3 مليــون ريــال ســعودي وارتفــاع ضريبــة القيمــة المضافــة المســتحقة بمبلــغ 0.9 مليــون ريــال ســعودي 
وكذلــك الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء بمبلــغ 0.7 مليــون ريــال ســعودي، بالمقابــل انخفــض بنــد الخصومــات المســتحقة للعمــاء بمبلــغ 1,3 مليــون ريــال 

ســعودي.

ال يوجــد تغيــر جوهــري فــي المصاريــف المســتحقة للعــام 2021م بالمقارنــة مــع العــام 2020م حيــث ان اجمالــي التغيــر هــو ارتفــاع بمبلــغ 0.4 مليــون ريــال 
ســعودي وبنســبة 2.3%. 

انخفــض اجمالــي المصاريــف المســتحقة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م بمبلــغ 2,7 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %13.6  مقارنــة بالفتــرة 
المنتهيــة فــي 2021م ويعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة رئيســة مــن انخفــاض المصاريــف المســتحقة بمبلــغ 1,5 مليــون ريــال ســعودي وانخفــاض الدفعــات 

المقدمــة مــن العمــاء بمبلــغ  0.65مليــون ريــال ســعودي وكذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة المســتحقة 0.54 مليــون ريــال ســعودي.

المطلوبات غير المتداولة  5-28-4

يوضــح الجــدول التالــي المطلوبــات غيــر المتداولــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية(. لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 
31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

جــدول 53  المطلوبــات غيــر المتداولــة لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 
2021م و31 مــارس 2022م.

جدول مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

البند

زيادة\ كما في 31 مارسم ن س م  زيادة\ )انخفاضكما في 31 ديسمبر
)انخفاض(

 2019م
مراجعة

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 ديسمبر
2020م

 ديسمبر
2021م

2019م – 
2021م

 2021م 
غير مراجعة

 2022م
غير 

مراجعة

 مارس
2022م

قروض طويلة 
  43,449,850  36,590,005 األجل

 56,680,70518.7%30.5%24.5%40,894,61255,904,81136.7%

إلتزامات عقود إيجار 
%)5.6(7,327,2226,913,559%)4.9(%)5.1(%)4.6( 7,327,222  7,721,187  8,096,392 - طويلة األجل

إلتزامات منافع 
  11,304,488  9,737,237 موظفين

 12,504,28016.1%10.6%13.3%11,644,90513,039,70312.0%

إلتزام محتمل 
مقابل شراء الحصة 

غير المسيطرة
   -  20,325,000  19,564,865100%)3.7(%100%20,680,68719,920,552)3.7(%

%80,547,42695,778,62518.9%32.9%16%54,423,63482,800,52596,077,07252.1اإلجمالي

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و 31 مــارس 2022م.
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ارتفــع اجمالــي المطلوبــات غيــر المتداولــة للعــام 2020م بمبلــغ 28,4 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %52.1 بالمقارنــة مــع العــام 2019م ويعــزى ذلــك بصــورة 
رئيســة الــى ارتفــاع االلتــزام المحتمــل مقابــل شــراء الحصــة غيــر المســيطرة بمبلــغ 20.3 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %100  وارتفــاع  قــروض طويلــة 

االجــل بمبلــغ 6,85 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %18.7 وكذلــك التزامــات منافــع الموظفيــن بمبلــغ 1,6 مليــون ريــال ســعودي.

ارتفــع اجمالــي المطلوبــات غيــر المتداولــة للعــام 2021م بمبلــغ 13,2 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %16 بالمقارنــة مــع العــام 2020م ويعــزى ذلــك بصــورة 
رئيســة الــى ارتفــاع قــروض طويلــة االجــل بمبلــغ 13,2 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %30.5 وارتفــاع التزامــات منافــع الموظفيــن بمبلــغ 1,2 مليــون ريــال 
ســعودي، بالمقابــل انخفــاض فــي التــزام محتمــل مقابــل شــراء الحصــة غيــر المســيطرة والتزامــات عقــود ايجــار باجمالــي مبلــغ 1,2 مليــون ريــال ســعودي.

ارتفــع اجمالــي المطلوبــات غيــر المتداولــة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م بمبلــغ 15,2 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %18.9 مقارنــة بالفتــرة 
المنتهيــة فــي 2021م ويعــزى ذلــك بصــورة رئيســة الــى ارتفــاع قــروض طويلــة االجــل بمبلــغ 15,1 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %36.7 مــع بعــض التغيــرات 

غيــر الجوهريــة فــي الحســابات االخــرى.

تملكــت الشــركة األم كامــل الحصــص فــي شــركة فبــك للصناعــة )الشــركة التابعــة(، حيــث قامــت الشــركة خــال شــهر مــارس 2020م بتوقيــع إتفاقيــة تقضــي 
بتنــازل الشــريك عــن كامــل حصصــه البالغــة %20 فــي شــركة فبــك للصناعــة بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن إلتزامــات لصالــح الشــركة األم، وذلــك مقابــل 
حصولــه علــى نســبة %20 مــن صافــي الربــح المحاســبي وفــق القوائــم الماليــة المدققــة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة لمــدة عشــر ســنوات فقــط )مــدة ســريان 
اإلتفاقيــة( حتــى نهايــة الســنة الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2029م، وعليــه فقد قامــت الشــركة بإعــداد دراســة لإللتــزام المحتمــل وتــم إحتســاب ذلــك 
اإللتــزام المحتمــل وفقــًا ألفضــل تقديــر فــي ضــوء البيانــات المتاحــة حيــث بلــغ هــذا اإللتــزام المحتمــل كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م مبلــغ  19,6 مليــون ريــال 
ســعودي )31 ديســمبر 2020م: 20,3 مليــون ريــال ســعودي( تــم تبويبــه ضمــن اإللتزامــات غيــر المتداولــة فــي قائمــة المركــز المالــي وســوف يتــم إعــادة تقديــر 
هــذا اإللتــزام المحتمــل بشــكل دوري طــوال مــدة ســريان اإلتفاقية، وقد نتــج عــن هــذا اإلســتحواذ مبلغ وقــدره 25,4 مليــون ريــال ســعودي وهو يمثــل فــرق 

شــراء حقــوق ملكيــة الحصــة غيــر المســيطرة تــم تصنيفهــا ضمــن بنــد حقــوق الملكيــة.

قروض طويلة أجل  5-28-4-1

قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي:

ــل  ــال ســعودي مــن أجــل تموي ــون ري ــغ 38,3 ملي ــي مبل ــة الســعودي بإجمال ــة الصناعي ــدوق التنمي ــة مــع صن خــال عــام 2008م، أبرمــت الشــركة األم إتفاقي
توســعة المصنــع وذلــك مــن خــال شــراء خطــوط إنتــاج لتصنيــع أكيــاس األســمنت الباســتيكية وتوســعة قســم األكيــاس الكبيــرة ومكائــن تصنيــع بطانــة 
الحاويــات، كمــا قامــت الشــركة خــال العــام 2021 بتوقيــع اتفاقيــة مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي بإجمالــي مبلــغ 15,1 مليــون ريــال وذلــك لشــراء 

مكائــن جديــدة لرفــع الطاقــة االنتاجيــة. 

خــال عــام 2018م، أبرمــت الشــركة التابعــة إتفاقيــة مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي بإجمالــي مبلــغ 35,3 مليــون ريــال ســعودي مــن أجــل تمويــل 
شــراء خطــوط انتــاج المصنــع.

إن معظم الممتلكات واآلالت والمعدات مرهونة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي مقابل القروض المستلمة.

بنك الرياض:

بتاريــخ 9 إبريــل 2017م قامــت الشــركة وشــركتها التابعــة بتوقيــع إتفاقيــة تمويــل إســامية مــع بنــك الريــاض بمبلــغ 49 مليــون ريــال ســعودي، وذلــك بغــرض 
التمويــل الجزئــي لمشــروع إنتــاج أحــد منتجــات الصناعــات التحويليــة الخــاص بالشــركة التابعــة والتــي تــم تأسيســها خــال عــام 2017م لهــذا الغــرض، وبتاريــخ 
28 مــارس 2018م تــم تجديــد إتفاقيــة التمويــل اإلســامية وزيــادة حــد التمويــل إلــى 72 مليــون ريــال، وفــي 19 يوليــو 2018م قامــت الشــركة وشــركتها التابعــة 
ــال  ــل 51 مليــون ري ــال ســعودي ليصبــح حــد التموي ــر األجــل بقيمــة 21 مليــون ري ــد القــرض التجســيري قصي ــق إلغــاء بن ــل عــن طري بتخفيــض قيمــة التموي
ــادة التســهيات طويلــة األجــل بقيمــة 15 مليــون  ســعودي. وفــي 10 مــارس 2019م قامــت الشــركة وشــركتها التابعــة برفــع قيمــة التمويــل عــن طريــق زي
وتعديــل الحــدود اإلئتمانيــة للتســهيات قصيــرة األجــل ليصبــح إجمالــي التســهيات قصيــرة األجــل مبلــغ 25 مليــون ريــال ســعودي وحــد التمويــل 66 مليــون 

ريــال ســعودي علمــًا بــأن هــذا التمويــل مضمــون مــن خــال توقيــع ســند ألمــر مــن الشــركة وشــركتها التابعــة بإجمالــي مبلــغ التمويــل  

بنك البالد:

بتاريــخ 16 ســبتمبر 2018م قامــت الشــركة وشــركتها التابعــة بتوقيــع عقــد تســهيات إئتمانيــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية مــع بنــك البــاد بمبلــغ 30 
مليــون ريــال ســعودي، وذلــك بغــرض الحصــول علــى قــرض إســامي بالمرابحــة قصيــر األجــل لتمويــل رأس المــال العامــل للشــركة وشــركتها التابعــة. هــذا 

وقــد قامــت الشــركة وشــركتها التابعــة بتجديــد عقــد التســهيات بتاريــخ 12 إبريــل 2021م.

وقد تم الحصول على هذا التمويل بضمان سند ألمر لصالح بنك الباد.

2-4-28-5 التزامات المنافع المحددة للموظفين

تســتحق مكافــأة نهايــة الخدمــة لكافــة الموظفيــن العامليــن وفقــًا لشــروط وأحــكام نظــام العمــل عنــد انتهــاء عقــود خدماتهــم. يتــم احتســاب التــزام 
الشــركة وشــركتها التابعــة المتعلــق بخطــط المنافــع المحــددة عــن طريــق تقديــر قيمــة المنافــع المســتقبلية التــي تســتحق للموظفيــن فــي الفتــرات الحاليــة 
والمســتقبلية وتخصــم القيمــة للوصــول إلــى القيمــة الحاليــة. تضــع الشــركة وشــركتها التابعــة اإلفتراضــات التــي تســتخدم عنــد تحديــد العناصــر الرئيســية 
ــر االكتــواري وتشــمل تلــك اإلفتراضــات التــي  للتكاليــف بغــرض الوفــاء بهــذه االلتزامــات المســتقبلية. يتــم وضــع هــذه اإلفتراضــات بعــد استشــارة الخبي
تســتخدم لتحديــد تكلفــة الخدمــة االعتياديــة وكذلــك عناصــر التمويــل المتعلقــة بالمطلوبــات. يقــوم الخبيــر االكتــواري المؤهــل باحتســاب التــزام المنافــع 

المحــددة وذلــك باســتخدام طريقــة وحــدة اإلئتمــان المخططــة. 

ــة مباشــرة فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر، تحــدد  ــاح والخســائر االكتواري ــي تتكــون مــن األرب ــم التزامــات المنافــع المحــددة الت ــراف بإعــادة تقيي ــم االعت يت
الشــركة وشــركتها التابعــة مصــروف الفائــدة الصافــي علــى التزامــات المنافــع المحــددة للســنة عــن طريــق تطبيــق معــدل الخصــم الــذي يســتخدم فــي 
قيــاس التزامــات المنافــع المحــددة عنــد بدايــة الســنة وصافــي االلتزامــات المحــددة فيهــا بعــد األخــذ باالعتبــار أي تغيــر يطــرأ علــى صافــي التزامــات المنافــع 
المحــددة خــال الســنة والمدفوعــات لالتزامــات. يتــم االعتــراف بمصــروف الفائــدة الصافــي والمصاريــف األخــرى المتعلقــة بخطــط المنافــع المحــددة فــي 

قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة.
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يوضــح الجــدول التالــي حقــوق المســاهمين لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 
ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م

جــدول 54 حقــوق المســاهمين  لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م 
و31 مارس 2022م.

جدول حقوق المساهمين

البند
زيادة\ كما في 31 مارسم ن س مزيادة\    )انخفاض(كما في 31 ديسمبر

)انخفاض(

 2019م
مراجعة

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 ديسمبر
2020م

 ديسمبر
2021م

2019م – 
2021م

 2021م
غير مراجعة

 2022م
غير مراجعة

 مارس
2022م

-115,000,000115,000,000---115,000,000115,000,000115,000,000رأس المال

-16,408,80416,408,804---16,408,80416,408,80416,408,804إحتياطي نظامي

%)31.8(21,125,88614,404,355%)26.8(%)38.0(%)13.5(26,192,68322,653,60314,037,893أرباح مبقاة

فرق شراء الحصة غير 
-)25,358,702()25,358,702(%)100(-%)100()25,358,702()25,358,702(-المسيطرة

مجموع حقوق الملكية 
العائدة لمساهمي 

الشركة االم
157,601,487128,703,705120,087,995)18.3(%)6.7(%)12.7(%127,175,988120,454,457)5.3(%

حقوق الملكية غير 
---%)100(-%)100(--)5,033,702(المسيطرة

%)5.3(127,175,988120,454,457%)11.3(%)6.7(%)15.6(152,567,785128,703,705120,087,995االجمالي

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م.

انخفــض إجمالــي حقــوق المســاهمين للعــام 2020م بمبلــغ 23.9 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %15.6   بالمقارنــة مــع العــام 2019م ويعــزى هــذا االنخفــاض 
بصــورة رئيســة الــى تســجيل فــرق شــراء الحصــة غيــر المســيطرة بمبلــغ 25,3 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة االســتحواذ علــى الحصــة غيــر المســيطرة فــي 
الشــركة التابعــة باالضافــة الــى إنخفــاض االربــاح المبقــاة بمبلــغ 3.5 مليــون ريــال ســعودي والناتجــة عــن خســائر الســنة، بالمقابــل انخفــض بنــد الحقــوق غيــر 

المســيطرة بمبلــغ 5 مليــون ريــال ســعودي.

انخفــض إجمالــي حقــوق المســاهمين للعــام 2021م بمبلــغ 8.7 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بالعــام 2020م ويعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة رئيســة مــن 
إنخفــاض االربــاح المبقــاة بمبلــغ 8.6 مليــون ريــال ســعودي والناتجــة عــن خســائر الســنة. 

انخفــض إجمالــي حقــوق المســاهمين للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م مقارنــة بالفتــرة المنتهيــة فــي 2021م ويعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة 
رئيســة مــن إنخفــاض االربــاح المبقــاة بمبلــغ 6,7 مليــون ريــال ســعودي والناتجــة عــن خســائر الفتــرة.

تملكــت الشــركة األم كامــل الحصــص فــي شــركة فبــك للصناعــة )الشــركة التابعــة(، حيــث قامــت الشــركة خــال شــهر مــارس 2020م بتوقيــع إتفاقيــة تقضــي 
بتنــازل الشــريك عــن كامــل حصصــه البالغــة %20 فــي شــركة فبــك للصناعــة بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن إلتزامــات لصالــح الشــركة األم، وذلــك مقابــل 
حصولــه علــى نســبة %20 مــن صافــي الربــح المحاســبي وفــق القوائــم الماليــة المدققــة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة لمــدة عشــر ســنوات فقــط )مــدة ســريان 
اإلتفاقيــة( حتــى نهايــة الســنة الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2029م، وعليــه فقد قامــت الشــركة بإعــداد دراســة لإللتــزام المحتمــل وتــم إحتســاب ذلــك 
اإللتــزام المحتمــل وفقــًا ألفضــل تقديــر فــي ضــوء البيانــات المتاحــة حيــث بلــغ هــذا اإللتــزام المحتمــل كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م مبلــغ  19,6 مليــون ريــال 
ســعودي )31 ديســمبر 2020م: 20,3 مليــون ريــال ســعودي( تــم تبويبــه ضمــن اإللتزامــات غيــر المتداولــة فــي قائمــة المركــز المالــي وســوف يتــم إعــادة تقديــر 
هــذا اإللتــزام المحتمــل بشــكل دوري طــوال مــدة ســريان اإلتفاقية، وقد نتــج عــن هــذا اإلســتحواذ مبلغ وقــدره 25,4 مليــون ريــال ســعودي وهو يمثــل فــرق 

شــراء حقــوق ملكيــة الحصــة غيــر المســيطرة تــم تصنيفهــا ضمــن بنــد حقــوق الملكيــة.

 اليوجــد تغيــر علــى رأس مــال الشــركة وشــركتها التابعــة خــال العــام 2019م و 2020م و2021م والفتــرات المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م و 31 مــارس 2021م.، 
فيمــا عداقــرار الشــريك "شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف" تبويــب مبلــغ 15 مليــون ريــال ســعودي كتمويــل اضافــي مــن الرصيــد المســتحق للشــريك 
كمــا 31 ديســمبر 2021م  فــي شــركة فبــك للصناعــة )الشــركة التابعــة( واعتبــاره تمويــل دائــم لــن يتــم المطالبــة بــه باألجــل القريــب دون وجــود نيــة حاليــا 

لتســجيل الزيــادة فــي رأس المــال النظامــي.

-4-12-13ز
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يوضــح الجــدول التالــي قائمــة التدفــق النقــدي لشــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف )شــركة مســاهمة ســعودية( لألعــوام الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 
ــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م ــة بتاري ــن المنتهي ديســمبر 2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتي

جــدول 55 قائمــة التدفــق النقــدي  لألعــوام الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م 
و31 مــارس 2022م.

جدول قائمة التدفق النقدي

 البند
        زيادة \ السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

)انخفاض(
م ن 
س م

للفترة المنتهية 
زيادة \ )انخفاض(في 31 مارس

 2019م
مراجعة

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 ديسمبر
2020م

 ديسمبر
2021م

2019م – 
2021م

 2021م 
غير مراجعة

 2022م
غير مراجعة

 مارس
2022م

صافي النقد 
األنشطة 

التشغيلية
)23,383,888(18,569,897)14,723,501()179.4(%)179.3(%)20.6(%)4,402,724()11,741,321(166.7%

صافي النقد 
األنشطة 

االستثمارية
)5,509,832()31,800,610(29,626,210477.2%)193.2(%-14,803,253)3,537,245()123.9(%

صافي النقد 
األنشطة 
التمويلية

10,499,99215,649,906)11,405,162(49%)172.9(%-)5,416,074(7,283,386)234.5(%

صافي التدفق 
%)260.4()7,995,180(4,984,455-%44.6%)113.2(2,419,1933,497,547)18,393,728(النقدي

النقد االفتتاحي 
%8,636,25312,133,80040.5%)40.8(%38.9%)74.7(24,610,7886,217,0608,636,253وما في حكمه

النقد الختامي 
%)69.6(13,620,7084,138,620%39.7%40.5%6,217,0608,636,25312,133,80038.9وما في حكمه

المصدر: القوائم المالية المراجعة لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )شركة مساهمة سعودية( لألعوام المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م، 2020م، 2021م وعن الفترتين المنتهية 
بتاريخ 31 مارس 2021م و31 مارس 2022م.

كمــا فــي نهايــة العــام 2019م بلــغ النقــد ومــا فــي حكمــه المتــاح للشــركة مبلــغ 6.2 مليــون ريــال ســعودي والناتــج بصــورة رئيســة مــن النقــد االفتتاحــي ومــا فــي 
حكمــه بمبلــغ 24,6 مليــون ريــال ســعودي والنقــد المتولــد مــن االنشــطة التمويليــة خــال الســنة بمبلــغ 10,5 مليــون ريــال ســعودي وذلــك بعــد تخفيضــه مــن 

صافــي النقــد المســتخدم فــي االنشــطة التشــغيلية واالنشــطة االســتثمارية بإجمالــي مبلــغ 29 مليــون ريــال ســعودي.

كمــا فــي نهايــة العــام 2020م بلــغ النقــد ومــا فــي حكمــه المتــاح للشــركة 8.6 مليــون ريــال ســعودي والناتــج بصــورة رئيســة مــن النقــد االفتتاحــي ومــا فــي حكمــه 
بمبلــغ 6,2 مليــون ريــال ســعودي والنقــد المتولــد مــن االنشــطة التشــغيلية بمبلــغ 18,6 مليــون ريــال ســعودي واالنشــطة التمويليــة بمبلــغ 15,6 مليــون ريــال 

ســعودي وذلــك بعــد تخفيضــه مــن صافــي النقــد المســتخدم فــي االنشــطة االســتثمارية بمبلــغ 31.8 مليــون ريال ســعودي.

كمــا فــي نهايــة العــام 2021م بلــغ النقــد ومــا فــي حكمــه المتــاح للشــركة 12.1 مليــون ريــال ســعودي والناتــج بصــورة رئيســة مــن النقــد االفتتاحــي ومــا فــي 
حكمــه بمبلــغ 8,6 مليــون ريــال ســعودي والنقــد المتولــد مــن االنشــطة االســتثمارية خــال الســنة بمبلــغ 29.6 مليــون ريــال ســعودي وذلــك بعــد تخفيضــه 
مــن صافــي النقــد المســتخدم فــي االنشــطة التشــغيلية بمبلــغ 14,7 مليــون ريــال ســعودي واالنشــطة التمويليــة بإجمالــي مبلــغ 11,4مليــون ريــال ســعودي.

خــال الفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م بلــغ النقــد ومــا فــي حكمــه 13,6 مليــون ريــال ســعودي والناتــج بصــورة رئيســة مــن النقــد االفتتاحــي ومــا فــي 
حكمــه بمبلــغ 8,6 مليــون ريــال ســعودي والنقــد المتولــد مــن االنشــطة االســتثمارية خــال الفتــرة بمبلــغ 14,8 مليــون ريــال ســعودي وذلــك بعــد تخفيضــه 
مــن صافــي النقــد المســتخدم فــي االنشــطة التشــغيلية بمبلــغ 4,4 مليــون ريــال ســعودي واالنشــطة التمويليــة بإجمالــي مبلــغ 5,4مليــون ريــال ســعودي.

خــال الفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م بلــغ النقــد ومــا فــي حكمــه 4,1 مليــون ريــال ســعودي والناتــج بصــورة رئيســة مــن النقــد االفتتاحــي ومــا فــي حكمــه 
بمبلــغ 12,1 مليــون ريــال ســعودي والنقــد المتولــد مــن االنشــطة التمويليــة خــال الفتــرة بمبلــغ 7,3 مليــون ريــال ســعودي وذلــك بعــد تخفيضــه مــن صافــي 

النقــد المســتخدم فــي االنشــطة التشــغيلية بمبلــغ 11,7 مليــون ريــال ســعودي واالنشــطة االســتثمارية بإجمالــي مبلــغ 3,6 مليــون ريــال ســعودي.
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التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية  5-30-1

جــدول 55 قائمــة التدفــق النقــدي مــن األنشــطة التشــغيلية  لألعــوام الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن المنتهية 
بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مارس 2022م

جدول التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 

البند

م ن زيادة \ )انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
س م

للفترة المالية المنتهية

في 31 مارس

زيادة \ 
)انخفاض(

2019م

مراجعة

2020م

مراجعة

2021م

مراجعة

ديسمبر

2020م

 ديسمبر
2021م

2019م - 
2021م

2021م 

غير مراجعة

2022م

غير مراجعة

مارس

2022م

صافي )خسارة( \ دخل 
%)352.3(1,356,462)537,717(%)52.5(%)1,556.9(%)101.5()5,066,511(347,756)22,436,453(السنة قبل الزكاة

تعديات لتسوية صافي الدخل الى صافي النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

إستهاك ممتلكات 
%1,929,6531,932,9340.2%7.7%7.3%6,534,4297,067,2307,584,3608.2واآلت ومعدات

إطفاء حق إستخدام 
-124,037124,037---496,150496,150496,150األصل

مخصص مخزون راكد 
وبطيئ الحركة إنتفى 

الغرض منه
4,687,060)1,739,177()950,000()137.1(%)45.4(%-)950,000()869,331()8.5(%

مصروف االنخفاض في 
الذمم المدينة التجارية 

\ عكس االنخفاض
1,160,148)1,276,966(4,044,137)210.1(%)416.7(%86.7%1,318,059761,178)42.3(%

مصروفات الخدمة 
الحالية اللتزمات منافع 

الموظفين
1,971,4891,885,7331,990,809)4.3(%5.6%0.5%462,841784,15269.4%

خسائر إستبعادات  
ممتلكات واآلت 

ومعدات
)3,340,685(-620,683)100.0(%100%-620,684-)100(%

التغير في إلتزام شراء 
حقوق ملكية الحصة 

غير المسيطرة
--)2,182,883(-)100(%)100(%---

أرباح إعادة تقيم 
إستثمارات بالقيمة 

العادلة من خال الربح 
أو الخسارة

)678,797()383,302()1,838,848()43.5(%379.7%64.6%)1,108,130()1,571,667(41.8%

%)5(970,755922,439%)7.2(%5.8%)18.6(4,747,5523,865,1134,088,678مصروفات تمويلية

%2,830,1823,440,20421.6-%)14.4(%)249.6(10,262,5378,786,575)6,859,107(اإلجمالي

التغير في :

%)106.6(505,476)7,702,515(%82.3%)1,090.3(%)133.6()14,181,466(1,432,101)4,268,545(مخزون

%58.1)8,701,902()5,504,308(%)17(%)225.4(%)154.9()11,822,855(9,427,074)17,180,610(ذمم مدينة تجارية

مدفوعات مقدما 
%)60.9()1,612,388()4,127,664(-%)323.7(%)88.7()3,864,995(15,307,0521,727,830وارصدة مدينة أخرى

%)148.8()4,049,273(8,297,207-%273.9%)250.1(3,413,41712,762,026)2,274,691(ذمم دائنة تجارية

مستحقات وارصدة 
%)120.4()518,261(2,541,866%)31.9(%)74.7(%842,8681,546,678391,08783.5دائنة أخرى

إلتزامات ومنافع 
%91.5)234,380()122,423(%)21(%)42.1(%7.8)688,600()1,189,163()1,102,627(الموظفين المدفوعة

التدفقات النقدية 
الناتجة من أنشطة 

التشغيل
)15,535,660(26,620,474)8,618,228()271.4(%)132.4(%)25.5(%)3,787,655()11,170,524(194.9%

مصروفات تمويلية 
%)7.9()566,752()615,069(%)36(%)50.3(%)17.5()1,768,260()3,557,481()4,313,631(مدفوعة

%)100()4,045(-%10.8%)3.5(%27.1)4,337,013()4,493,096()3,534,597(الزكاة المدفوعة

صافي التدفقات 
القدية المستخدمة في 

انشطة التشغيل
)23,383,888(18,569,897)14,723,501()179.4(%)179.3(%)20.6(%)4,402,724()11,741,321(166.7%
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ارتفــع صافــي التدفقــات النقديــة المســتخدمة فــي االنشــطة التشــغيلية  للعــام 2020م بمبلــغ 42 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %179.4  بالمقارنــة مــع 
العــام 2019م ويعــزى هــذا االرتفــاع بصــورة رئيســة مــن تحقيــق ربــح للســنة قبــل الــزكاة  بمبلــغ 0.35 مليــون ريــال ســعودي مقابــل خســارة للعــام 2019م 
بمبلــغ 22,4 مليــون ريــال بارتفــاع 22.4 مليــون ريــال ســعودي وانخفــاض خســائر اســتبعاد ممتلــكات واالت ومعــدات بمبلــغ 3,3 مليــون ريــال ســعودي والتغيــر 
فــي بنــد المخــزون بمبلــغ 5,6 مليــون ريــال ســعودي باالضافــة الــى ارتفــاع التدفقــات النقديــة مــن التغيــر فــي الذمــم المدينــة بمبلــغ 26,5 مليــون ريــال ســعودي  
وارتفــاع التدفقــات النقديــة مــن الذمــم الدائنــة بمبلــغ 5,7 مليــون ريــال ســعودي وارتفــاع المصاريــف التمويليــة بمبلــغ 1 مليــون ريــال ســعودي،  بالمقابــل 
انخفضــت التدفقــات النقديــة نتيجــة عكــس مخصــص المخــزون الراكــد وبطــيء الحركــة انتفــى الغــرض منــه بمبلــغ 6,3 مليــون ريــال ســعودي باالضافــة الــى 
التغيــر الناتــج عــن انخفــاض مخصــص ذمــم مدينــة بمبلــغ 2,4 مليــون ريــال ســعودي كمــا انخفضــت التدفقــات النقديــة مــن مدفوعــات مقدمــا وارصــدة مدينــة 

اخــرى بمبلــغ 13,6 مليــون ريــال ســعودي.

ــة  ــال ســعودي وبنســبة %179.3  بالمقارن ــة المســتخدمة فــي االنشــطة التشــغيلية للعــام 2021م بمبلــغ 33.3 مليــون ري انخفــض صافــي التدفقــات النقدي
ــزكاة بمبلــغ 5  مليــون ريــال ســعودي بانخفــاض فــي  مــع العــام 2020م ويعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة رئيســةمن تحقيــق صافــي خســارة للســنة قبــل ال
التدفقــات النقديــة بمبلــغ 5,5 مليــون ريــال ســعودي وانخفــاض فــي التغيــر فــي التــزام شــراء حقــوق ملكيــة الحصــة غيــر المســيطرة بمبلــغ 2,2 مليــون ريــال 
ســعودي وارتفــاع خســائر اســتثمارات بمبلــغ 1,5 مليــون ريــال ســعودي  والتغيــر فــي بنــد المخــزون بمبلــغ 15,6 مليــون ريــال ســعودي باالضافــة الــى انخفــاض 
التدفقــات النقديــة مــن التغيــر فــي الذمــم المدينــة بمبلــغ 21,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا انخفضــت التدفقــات النقديــة مــن مدفوعــات مقدمــا وارصــدة 
مدينــة اخــرى بمبلــغ 5,6 مليــون ريــال ســعودي وانخفضــت المســتحقات واالرصــدة الدائنــة بمبلــغ 1,2 مليــون ريــال ســعودي، بالمقابــل انخفــض عكــس 
مخصــص المخــزون الراكــد وبطــيء الحركــة بمبلــغ 0.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا ارتفعــت التدفقــات النقديــة الناتجــة عــن تكويــن مخصــص انخفــاض فــي 
ــغ 1,1 مليــون  ــة الناتجــة عــن  مصــروف االهــاك وخســائر االســتبعاد بمبل ــال ســعودي كمــا ارتفعــت التدفقــات النقدي ــغ 5,3 مليــون ري ــة بمبل الذمــم المدين
ــال ســعودي  ــال ســعودي ومنافــع الموظفيــن ب 0.5 مليــون ري ــة بمبلــغ 9,3 مليــون ري ــة مــن الذمــم الدائن ــال ســعودي ايضــا ارتفعــت التدفقــات النقدي ري

والمصاريــف التمويليــة بمبلــغ 1,8 مليــون ريــال ســعودي.

انخفــض صافــي التدفقــات النقديــة المســتخدمة فــي االنشــطة التشــغيلية للفتــرة كمــا فــي 31 مــارس  2022م بمبلــغ 7 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة 
166.7 %  بالمقارنــة مــع الفتــرة فــي 2021م ويعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة رئيســةمن انخفــاض التدفقــات النقديــة مــن التغيــر فــي مخصــص انخفــاض الذمــم 
المدينــة بمبلــغ 0.6 مليــون ريــال ســعودي وخســائر اســتبعاد ممتلــكات ومعــدات بمبلــغ 0.6 مليــون ريــال ســعودي  كمــا انخفضــت التدفقــات النقديــة مــن  
ــة االخــرى  ــال ســعودي، والمســتحقات واالرصــدة الدائن ــون ري ــغ 12,3 ملي ــة بمبل ــال ســعودي وانخفضــت الذمــم الدائن ــون ري ــغ 3,2 ملي ــة بمبل الذمــم المدين
بمبلــغ 3,1 مليــون ريــال ســعودي بالمقابــل حققــت الشــركة ربــح بمبلــغ 1,4 مليــون ريــال ســعودي ممــا نتــج عنــه تغيــر فــي التدفقــات النقديــة بمبلــغ 1,9 مليــون 
ريــال ســعودي وارتفعــت التدفقــات النقديــة مــن بنــد المخــزون بمبلــغ 8,2 مليــون ريــال ســعودي باالضافــة الــى ارتفــاع المدفوعــات مقدمــا بمبلــغ 2,5 مليــون 

ريــال ســعودي.

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية  5-30-2

جــدول 56 قائمــة التدفــق النقــدي مــن األنشــطة االســتثمارية  لألعــوام الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م

جدول التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

 البند

م ن زيادة \ )انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
س م

للفترة المالية المنتهية في 
زيادة \ )انخفاض(31 مارس

 2019م
مراجعة

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 ديسمبر
2020م

 ديسمبر
2021م

2019م - 
2021م

 2021م 
غير مراجعة

 2022م
غير مراجعة

 مارس
2021م

مدفوعات لشراء ممتلكات 
%1,550.4)5,807,154()351,871(%)60(%)73.3(%)40.2()3,688,855()13,800,611()23,067,044(وآالت ومعدات

متحصات من بيع 
---%)100(-%)100(--15,304,712ممتلكات وآالت ومعدات

متحصات من بيع 
إستثمارات بالقيمة 

العادلة من خال الربح أو 
الخسارة

17,580,90442,585,34539,828,257142.2%)6.5(%50.5%18,893,6763,116,373)83.5(%

مدفوعات لشراء 
إستثمارات بالقيمة 

العادلة من خال الربح أو 
الخسارة

)15,328,404()60,585,344()6,513,192(295.2%)89.2(% )34.8(%)3,738,552()846,464()77.4(%

صافي التدفقات النقدية 
المستخدمة في االنشطة 

االستثمارية
)5,509,832()31,800,610(29,626,210477.2%)193.2(%-14,803,253)3,537,245()123.9(%

انخفــض صافــي التدفقــات النقديــة مــن االنشــطة االســتثمارية للعــام 2020م بمبلــغ 26.3 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %477.2   بالمقارنــة مــع العــام 
2019م ويعــزى هــذا االنخفــاض  بصــورة رئيســةمن مدفوعــات لشــراء إســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة  بمبلــغ 45.25 مليــون ريــال 
ســعودي انخفــاض متحصــات مــن بيــع ممتلــكات ومعــدات بمبلــغ 15,3 مليــون ريــال ســعودي، بالمقابــل ارتفــاع فــي مدفوعــات لشــراء ممتلــكات واالت 
ومعــدات بمبلــغ 9,3 مليــون ريــال ســعودي باالضافــة الــى متحصــات مــن بيــع إســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح او الخســارة بمبلــغ 25 مليــون 

ريــال ســعودي. 

ارتفــع صافــي التدفقــات النقديــة مــن االنشــطة االســتثمارية للعــام 2021م بمبلــغ 61.4 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %193.2  بالمقارنــة مــع العــام ويعــزى 
هــذا االرتفــاع بصــورة رئيســة مــن التغيــر فــي بنــد مدفوعــات لشــراء ممتلــكات واالت ومعــدات بمبلــغ 10.1 مليــون ريــال ســعودي باالضافــة الــى التغيــر فــي 
مدفوعــات لشــراء اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح او الخســارة بمبلــغ 54 مليــون ريــال ســعودي، بالمقابــل انخفــاض فــي متحصــات مــن بيــع 

إســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة بمبلــغ 2.75 مليــون ريــال ســعودي.

انخفــض صافــي التدفقــات النقديــة مــن االنشــطة االســتثمارية للفتــرة كمــا فــي 31 مــارس 2022م  ابمبلــغ 18.3 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة 123.9%   
بالمقارنــة مــع الفتــرة المنتهيــة فــي 2021م ويعــزى هــذا االنخفــاض  بصــورة رئيســة مــن مدفوعــات لشــراء ممتلــكات واالت ومعــدات  بمبلــغ 5.5 مليــون 
ريــال ســعودي باالضافــة الــى انخفــاض المتحصــات مــن بيــع إســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح او الخســارة بمبلــغ 15,8 مليــون ريــال ســعودي 

بالمقابــل ارتفــاع فــي مدفوعــات لشــراء اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح او الخســارة بمبلــغ 2,9 مليــون ريــال ســعودي. 
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جــدول 57 التالــي قائمــة التدفــق النقــدي مــن األنشــطة التمويليــة  لألعــوام الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر2019م، 2020م، 2021م وعــن الفترتيــن 
المنتهيــة بتاريــخ 31 مــارس 2021م و31 مــارس 2022م

جدول التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

البند
     زيادة \ السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

)انخفاض(
م ن س 

م
للفترة المالية المنتهية في 

31 مارس
زيادة \ 

)انخفاض(
 2019م

مراجعة
 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 ديسمبر
2020م

 ديسمبر
2021م

2019م – 
2021م

 2021م 
غير مراجعة

 2022م
غير مراجعة

 مارس
2022م

المحصل 
من القروض 
والتسهيات

110,006,52964,341,71219,674,505)41.5(%)69.4(%)57.7(%-15,634,331100%

المسدد من 
القروض 

والتسهيات
)99,166,225()48,334,468()30,704,462()51.3(%)36.5(%)44.4(%)5,040,869()7,956,980(57.8%

مدفوعات مطلوبة 
%5)393,965()375,205(%5%5%5)375,205()357,338()340,312(عقود االيجار

صافي التدفقات 
من االنشطة 

التمويلية
10,499,99215,649,906)11,405,162(49%)172.9(%-)5,416,074(7,283,386)234.5(%

ارتفــع صافــي التدفقــات النقديــة مــن االنشــطة التمويليــة للعــام 2020م بمبلــغ 5.1 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %49   مقارنــة بالعــام 2019م ويعــزى هــذا 
االرتفــاع بصــورة رئيســة مــن انخفــاض المســدد مــن القــروض والتســهيات بمبلــغ 50,8  مليــون ريــال ســعودي  بالمقابــل انخفــض فــي المحصــل مــن 

القــروض والتســهيات بمبلــغ 45.6 مليــون ريــال ســعودي.

انخفــض صافــي التدفقــات النقديــة مــن االنشــطة التمويليــة للعــام 2021م بمبلــغ 27 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة %172.9  مقارنــة بالعــام 2020م ويعــزى 
هــذا االنخفــاض بصــورة رئيســةمن االنخفــاض فــي المحصــل مــن القــروض والتســهيات بمبلــغ 44.6 مليــون ريــال ســعودي بالرغــم مــن انخفــاض المســدد 

مــن القــروض والتســهيات بمبلــغ 17.6 مليــون ريــال ســعودي. 

ارتفــع صافــي التدفقــات النقديــة المســتخدمة مــن االنشــطة التمويليــة للفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م بمبلــغ 12.7 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة 
234.5 %  بالمقارنــة مــع الفتــرة المنتهيــة فــي 2021م وتعــزى هــذه الزيــادة بصــورة رئيســةمن الزيــادة مــن المحصــل مــن القــروض والتســهيات بمبلــغ 15.6 

مليــون ريــال ســعودي وبالمقابــل ارتفــع المســدد مــن القــروض والتســهيات بمبلــغ 2.9 مليــون ريــال ســعودي.
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استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية   6

صافي متحصالت الطرح  6-1

 يقــدر إجمالــي متحصــات طــرح أســهم حقــوق األولويــة بمبلــغ مائــة وخمســة عشــر مليــون )115,000,000( ريــال ســعودي وســيدفع منهــا أربعــة ماييــن 
)4,000,000( ريــال ســعودي تقريبــًا لتغطيــة تكاليــف الطــرح والتــي تشــمل أتعــاب المستشــار المالــي ومديــر االكتتــاب والمستشــار القانونــي ومتعهــد 

ــاب. ــف المتعلقــة  باالكتت ــع ومصاريــف اإلعــان المتعلقــة بالطــرح وغيرهــا مــن المصاري ــف التســويق والطباعــة والتوزي ــى مصاري ــة باإلضافــة إل التغطي

سيبلغ صافي متحصات الطرح حوالي مائة وأحد عشر مليون )111,000,000( ريال سعودي والذي سيستخدم على النحو  التالي:

سداد القروض بقيمة ثالثون مليون )30,000,000( ريال  سعودي:

تنــوي الشــركة ســداد قــروض بقيمــة ثاثــون مليــون )30,000,000( ريــال  ســعودي حيــث لــدى الشــركه اتفاقيــة تمويــل إســامية مــع بنــك الريــاض موقعــه 
بتاريــخ 09 إبريــل 2017م, وقــد قامــت الشــركه بتجديــد اإلتفاقيــه بتاريــخ 25 مــارس 2022م بحــد تمويلــي يبلــغ 66 مليــون ريــال ســعودى, وبلــغ الرصيد المســتغل 
مــن هــذه اإلتفاقيــه حتــى تاريــخ 31 مــارس 2022م, مبلــغ )35.9( مليــون ريــال ســعودى علــى شــكل قــروض إســاميه طويلــة األجــل منهــا )9.3( مليــون ريــال 
ــدى الشــركه عقــد تســهيات  ــرة األجــل، كمــا ل ــى شــكل قــروض إســاميه قصي ــال ســعودي عل ــون ري ــى )10.71( ملي ــرة األجــل, باإلضافــه ال ســعودى قصي
إئتمانيــه مــع بنــك البــاد موقــع بتاريــخ 16 ســبتمبر 2018م, وقــد قامــت الشــركه بتجديــد عقــد التســهيات بتاريــخ 12 إبريــل 2021م, وقــد بلــغ المســتغل مــن 
هــذه التســهيات حتــى تاريــخ 31 مــارس 2022م, مبلــغ )24.45( مليــون ريــال ســعودى, وتهــدف الشــركة مــن ســداد هــذه القــروض إلــى تخفيــض معــدالت 

اإلقــراض وتحســين المؤشــرات الماليــة.  

توسعات إستثماريه بقيمة تسعة وأربعون مليون )49,000,000( ريال  سعودي:

تعتــزم الشــركه اســتثمار مبلــغ تســعة وأربعــون مليــون )49,000,000( ريــال  ســعودي فــي تحديــث المكائــن واألالت الحاليــة والــذي يهــدف إلــى تحديــث 
وأتمتــة خطــوط اإلنتــاج وذلــك لرفــع كفــاءة التشــغيل والجــودة ممــا يتيــح للشــركة زيــادة حصتهــا الســوقية ورفــع نســبة التصديــر وإضافــة منتجــات جديــده 
باإلضافــه الــى ذلــك تنــوى الشــركه أتمتــة المســتودعات وعمــل مشــاريع لتخفيــض تكاليــف الطاقــه, وأيضــا التحــول الرقمــى للعمليــة اإلنتاجيــه, وتطبيــق 
سياســة اإلنتــاج المــرن، وقــدرت الشــركه أن عمليــات التوســع واألتمتــه ستســاهم فــى زيــادة المبيعــات, وخفــض تكاليــف اإلنتــاج والعمالــه. ومــن المتوقــع  

أن تنهــى الشــركة عمليــات التوســع خــال الربــع الرابــع مــن العــام 2024م

تمويل رأس المال العامل بقيمة اثنان وثالثون مليون )32,000,000( ريال  سعودي.

فــى ضــوء خطــة الشــركة التوســعية تســعى  الشــركة إلــى زيــادة الطاقــه اإلنتاجيــه وتحســين أنظمــة العمــل الداخليــة وبالتالــي زيــادة النفقــات  التشــغيلية 
وغيرهــا مــن النفقــات التــي تخــدم عمليــة التوســع، وزيــادة راس المــال العامــل فــي الشــركة وشــركتها التابعــة وســوف تمــول  الشــركة الزيــادة المطلوبــة فــي 

رأس المــال العامــل مــن متحصــات الطــرح حصريــًا.

وقــد خصصــت  الشــركة مبلــغ إثنــان وثاثــون )32,000,000( مليــون ريــال  ســعودي لتمويــل رأس المــال العامــل خــال  الفتــرة القادمــة، ومــن المتوقــع 
أن تســتخدم  الشــركة المبلــغ المخصــص  بــدءًا مــن الربــع الثالــث والرابــع لعــام 2023 والربــع األول والثانــي العــام 2024م علــى أن يتــم إســتخدام ثمانيــة 

)8,000,000( ماييــن ريــال ســعودي بالتســاوي لــكل مــن الفتــرات المذكــورة.

كمــا ســتقوم الشــركة باإلفصــاح للجمهــور علــى موقــع شــركة تــداول  الســعودية )تــداول  الســعودية( عنــد وجــود  اختــاف بنســبة %5 أو أكثــر بيــن  االســتخدام 
الفعلــي لمتحصــات لطــرح مقابــل مــا أفصــح عنــه فــي نشــرة  اإلصــدار هــذه فــور علمهــا بذلــك.

استخدام متحصالت الطرح  6-2

جدول 58 استخدام متحصالت الطرح

الوصف
الربع الثالث

2023م

الربع الرابع 

2023م

الربع األول 

2024م

الربع الثانى 

2024م

الربع الثالث

2024م
النسبة اإلجمالي

%30,000,00026.09---30,000,000-سداد قروض 
%49,000,00049,000,00042.61---توسعات إستثماريه

%32,000,00027.83-8,000,0008,000,0008,000,0008,000,000رأس مال العامل
%4,000,0003.48----4,000,000مصاريف الطرح

%12,000,00038,00,00008,000,0008,000,00049,000,000115,000,000100 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

 وتجدر اإلشارة إلى أن البنود المذكورة أعاة سيتم تمويلها من متحصات الطرح.

13-13

13-13-1

-13-10ب1-
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7  إفادات الخبراء

تــم الحصــول علــى الموافقــة الكتابيــة مــن كٍل مــن المستشــار المالــي والمستشــار القانونــي ومتعهــد التغطيــة ومديــر اإلكتتــاب للشــركة الذيــن تظهــر 
أســماؤهم علــى الصفحــة )ه( علــى إدراج أســمائهم وشــعاراتهم وإفاداتهــم بالصيغــة الــواردة فــي هــذه النشــرة. كمــا تــم الحصــول علــى الموافقــة الكتابيــة 
ــواردة فــي هــذه النشــرة. ولــم يتــم ســحب تلــك الموافقــات كمــا فــي  مــن المحاســبين القانونييــن للشــركة علــى إدراج أســمائهم وشــعاراتهم بالصيغــة ال
تاريــخ هــذه النشــرة، كمــا أنــه ليــس ألي مــن المذكوريــن أعــاه أو ألي مــن أقربائهــم أي أســهم أو أيــة مصلحــة فــي الشــركة أو شــركاتها التابعــة مهمــا كان 

نوعها. 
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة  8

يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:

1.لــم يكــن هنــاك أي انقطــاع  فــي أعمــال الُمصــدر أو أي شــركة مــن شــركاته التابعــة يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيــرًا ملحوظــًا  فــي الوضــع المالــي خــال 
االثنــي عشــر شــهرًا األخيــرة.

2.لــم ُتمنــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو أي عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل الُمصــدر أو أي شــركة مــن شــركاته التابعــة خــال الســنوات الثــاث 
الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل وطــرح األوراق الماليــة فــي مــا يتعلــق بإصــدار أو طــرح أي أوراق ماليــة.

3.لــم يكــن هنــاك أي تغييــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي والتجــاري للُمصــدر أو أي شــركة مــن شــركاته التابعــة خــال الســنوات  الثاثــة الســابقة مباشــرة 
لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل وطــرح األوراق الماليــة الخاضعــة لهــذه النشــرة، إضافــة إلــى الفتــرة التــي يشــملها تقريــر المحاســب القانونــي حتــى اعتمــاد 

نشــرة اإلصــدار.

4. بخــاف مــا ورد فــي الصفحــه "ج" مــن هــذه النشــرة، ليــس ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو ألي مــن أقربائهــم أي أســهم أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي المصــدر أو 
فــي أي مــن شــركاته التابعــة.

5.لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة، ولم تقم الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.

13-15

13-15-1

13-15-2

13-15-3

13-15-4



79

9.المعلومات القانونية



80

المعلومات القانونية  9

مقدمة عن الشركة وأبرز التغييرات التي طرأت عليها  9-1

اسم الشركة:

شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو(

تأسيس الشركة ومراحل تطور راس المال:

تأسســت شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف كشــركة مســاهمة ســعودية بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 581 وتاريــخ 17\10\1411هـــ الموافــق 01\05\1991م. 
بالترخيــص لتأسيســها والقــرار الــوزاري رقــم 953 وتاريــخ 29\11\1411هـــ الموافــق 12\06\1991م. بإعــان تأسيســها ، المبنــي علــى قــرارات الجمعية التأسيســية 
تاريــخ  1010084155 و  برقــم  الريــاض  الصــادر مــن مدينــة  التجــاري  28\05\1991م. وقيــدت فــي الســجل  الموافــق  14\11\1411هـــ  المنعقــدة فــي  للشــركة 

04\12\1411هـــ الموافــق 16\06\1991م. ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي الريــاض، المدينــة الصناعيــة الثانيــة.

تأسســت الشــركة ابتــداء بــرأس مــال )68,750,000( ثمانيــة وســتون مليــون وســبعمائة وخمســون ألــف ريــال  مقســم الــى )687,500( ســتمائة وســبعة و 
ثمانــون ألــف و خمســمائة ســهم ، جميعهــا أســهم عاديــة نقديــة متســاوية القيمــة، وتبلــغ قيمــة الســهم الواحــد )100( مائــة ريــال.

فيما بين كل من:

جدول 59 اسماء المؤسسين وعدد األسهم الخاصة بيهم

اجمالي قيمة المساهمةقيمة السهمعدد األسهماسم المؤسس

69,0681006,906,800فهد بن عبدالرحمن الريس

47,5721004,757,200ابراهيم بن محمد السليمان

26,0881002,608,800عبدالمحسن بن عبدالرحمن المحيسن

69,0561006,905,600أحمد بن عبدالرحمن المحيسن

69,0561006,905,600شركة أبناء عبدهللا بن ابراهيم الخريف

69,0561006,905,600عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

6,905,600 100 69,056 عبدهللا بن ابراهيم السلطان 

47,5711004,757,100سامي بن فهد بن عبدالرحمن الريس

47,5711004,757,100عبدالعزيز بن فهد بن عبدالرحمن الريس

47,5711004,757,100هدى بنت عبدالرحمن السليمان

26,0881002,608,800عبدالمحسن بن محمد الصالح

47,5711004,757,100علي بن عبدالعزيز الريس

26,0881002,608,800محمد عبدهللا العمار

26,0881002,608,800محمد بن عبدهللا ابراهيم السبيعي

687,50068,750,000المجموع

في عام 1998م تم طرح و ادراج الشركة في سوق األسهم السعودي

بتاريــخ 21\12\1418هـــ الموافــق 18\04\1998م تمــت موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى تجزئــة أســهم الشــركة مــن )687,500(  ســتمائة وســبعة و 
ثمانــون ألــف و خمســمائة ســهم إلــى )1,375,000( مليــون و ثاثمائــة وخمســة وســبعين ألــف ســهم متســاوية القيمــة، تبلــغ القيمــة االســمية للســهم )50( 

خمســون ريــال جميعهــا أســهم اســمية نقديــة.

بتاريخ 27\02\1427هـ الموافق 27\03\2006م. صدر قـــرار مجلس هيئـــة الســـوق الماليـــة رقـــم )4-154-2006 (القاضـــي بتجزئـــة أســـهم الشـــركات المســـاهمة 
علـــى أربعـــة مراحـــل والمبنـــي علـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء القاضـــي بـــأن تكـــون القيمـــة األســـمية ألســـهم الشـــركات المســـاهمة عشـرة )10 ( ريـــاالت للسـهم 

الواحـد.

بتاريــخ   11\01\1431هـــ  الموافــق 28\12\2009م  تمــت موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى زيــادة رأس المــال مــن )68,750,000( ثمانيــة وســتون 
مليــون وســبعمائة وخمســون ألــف ريــال الــى )115,000,000( مائــة وخمســة عشــر مليــون ريــال  مقســما إلــى )11,500,000( أحــد عشــر مليــون وخمســمائة 
ــادة بلغــت  ــال  بنســبه زي ألــف ســهم عــادي  وذلــك بإصــدار ) 4.625.000( ســهم بقيمــة )46.250.000( ســتة وأربعــون مليــون ومائتــان وخمســين ألــف ري
)%67.27( عــن طريــق منــح ســهم واحــد مجانــي مقابــل كل )1.4864( ســهم قائــم يملكــه المســاهمون المقيــدون بســجل المســاهمين بنهايــة تــداول يــوم 
إنعقــاد الجميعــة العامــة غيــر العاديــة، تبلــغ القيمــة االســمية للســهم الواحــد )10( ريــاالت للســهم الواحــد جميعهــا أســهم اســمية نقديــة . وتــم تســديد 
قيمــة الزيــادة فــي رأس المــال مــن بنــد "احتياطــي نظامــي " بمبلــغ ) 10.463.213( عشــرة ماييــن وأربعمائــة ألــف وثاثــة وســتون و مائتــان وثاثــة عشــر ريــال 
ومــن بنــد " االربــاح مبقــاة " بمبلــغ ) 27.431,272( ســبعة وعشــرون مليــون وأربعمائــة وواحــد وثاثــون ألــف ومائتــان واثنــان وســبعون ريــال ومــن بنــد " صافــي 

ربــح الفتــرة" بمبلــغ ) 8.355.515( ثمانيــة ماييــن وثاثمائــة وخمســة وخمســين ألــف و خمســمائة وخمســة عشــر ريــال كمــا فــي 30\06\2009م .

ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي 115,000,000 مائــة وخمســة عشــر مليــون ريــال ســعودي مقســما إلــى 11,500,000 أحــد عشــر مليــون وخمســمائة ألــف 
ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، مدفوعــة بالكامــل، وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة.

كبار المساهمين

كما بتاريخ هذه النشرة ال يوجد أي مساهم كبير يملك %5 أو أكثر من أسهم الشركة

ملحق 13 – 16

-2-13-13ب
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المقر الرئيسي:

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض – الصناعية الثانية

مدة الشركة:

وفقــا للمــادة السادســة مــن النظــام األساســي فــان مــدة الشــركة هــي 50 ســنة )هجرية\مياديــة( تبــدأ مــن تاريــخ قيدهــا بالســجل التجــاري، ويجــوز دائمــا 
إطالــة هــذه المــدة بقــرار تصــدره الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة قبــل إنتهــاء أجلهــا بســنة واحــدة علــى األقــل. كمــا تشــير بيانــات الســجل التجــاري إلــى أن مــدة 

الشــركة هــي 50 ســنة تبــدأ مــن 04\12\1411هـــ الموافــق 16\06\1991م.  وتنتهــي فــي 17\06\1463هـــ الموافــق 16\06\2041م. 

النظام االساسي

تــم اصــدار النســخة الحاليــة مــن النظــام االساســي للشــركة بنــاء علــى قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 20\01\1440هـــ الموافــق 30\09\2018م ، وتــم 
تعديــل النظــام االساســي عــدة مــرات علــى مــدى الثاثيــن عــام الماضيــة، وفيمــا يلــي التعديــات التــي تمــت فــي الثاثــة عشــر عــام الماضيــة:

بتاريــخ 11\01\1431هـــ الموافــق 28\12\2009م وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى تعديــل المــادة الثامنــة مــن النظــام األساســي ليعكــس زيــادة . 1
رأس المــال التــي تمــت.

بتاريــخ 5\08\1438هـــ الموافــق 01\05\2017م وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى التعديــات التــي أدخلــت علــى نظــام الشــركة األســاس ليتوافــق . 2
مــع نظــام الشــركات الصــادر عــن وزارة التجــارة.

بتاريــخ 20\01\1440هـــ الموافــق 30\09\2018م تــم تعديــل المــادة )3( الخاصــة بأغــراض الشــركة و المــادة )9( الخاصــة باألســهم الممتــازة والمــادة )10( . 3
الخاصــة بشــراء الشــركة ألســهمها وبيعهــا وارتهانهــا والمــادة  )20( الخاصــة بصاحيــات مجلــس االدارة و المــادة )31( الخاصــة بدعــوة الجمعيــات و 

المــادة )42( الخاصــة بتقاريــر لجنــة المراجعــة والمــادة )46( الخاصــة بالوثائــق الماليــة والمــادة )47( الخاصــة بتوزيــع االربــاح

نشاط الشركة:

تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010084155 الصــادر مــن مدينــة الريــاض بتاريــخ 04\12\1411هـــ  )الموافــق 16\06\1991م( وتمثــل 
األنشــطة الرئيســية للشركةبحســب ســجلها التجــاري:

نسج المنسوجات من الخيوط الصناعية كالنايلون. 1

قص وتفصيل أغطية االالت والبضائع. 2

صناعة الباستيك )اللدائن( في أشكالها االولية. 3

صناعة الخيوط الصناعية يشمل )النايلون والبوليسترز الخ(. 4

صناعة الحاويات من اللدائن. 5

صناعة االكياس من اللدائن. 6

أغراض الشركة: 

تمثل األنشطة الرئيسية للشركة في مزاولة األغراض التالية داخل وخارج المملكة، وذلك وفقا للنظام األساسي للشركة:

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية. 1

 الكهرباء والغاز والماء وفروعه. 2

 المناجم والبترول وفروعها. 3

 النقل والتخزين والتبريد. 4

 التشييد والبناء. 5

المقاوالت. 6

التشغيل والصيانة. 7

التجارة. 8

تقنية المعلومات. 9

خدمات المال واالعمال والخدمات االخرى. 10

االمن والسامة. 11

خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية. 12

الزراعة والصيد. 13

2-9 مجلس االدارة واللجان واالدارة التنفيذية:

تشكيل مجلس االدارة  9-2-1

وفقــا للمــادة 17 مــن النظــام األساســي، يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن خمســة أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين 
لمــدة ال تزيــد عــن ثــاث ســنوات ويجــوز إعــادة انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــدة مماثلــة. كمــا قــد عينــت الجمعيــة العامــة المجلــس الحالــي فــي اجتماعهــا 

المنعقــد بتاريــخ 01\01\2022م. ويتكــون المجلــس الحالــي مــن خمســة أعضــاء موضحــة أســمائهم فــي الجــدول التالــي:



82

جدول 60 مجلس االدراة الحالي للشركة

التمثيلالصفةالعمرالجنسيةالمنصباالسم
نسبة الملكيةعدد األسهم المملوكة

تاريخ التعيين
غير مباشرمباشرغير مباشرمباشر

أحمد بن 
عبداللطيف 

البراك

رئيس مجلس 
غير مستقل 43سعودياإلدارة

01\01\2022م.-%0.0091304-1050-غير تنفيذي

فيصل بن 
محمد الحربي

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة 

و العضو 
المنتدب

غير مستقل 39سعودي
01\01\2022م.------تنفيذي

عبدهللا بن 
محمد الحربي

عضو مجلس 
غير مستقل 32سعودياإلدارة

01\01\2022م.------تنفيذي

هذال بن 
سفر العتيبي

عضو مجلس 
مستقل – 42سعودياإلدارة

01\01\2022م.-----غير تنفيذي

نمر بن ناصر 
الحربي

عضو مجلس 
مستقل – 43سعودياإلدارة

01\01\2022م.-----غير تنفيذي

الشـركة ملتزمـة بنظـام الشـركات والئحـة حوكمـة الشـركات، حيـث تبيـن أن عـدد أعضـاء المجلـس ال يقـل عـن ثاثة )3( وال يزيـد علـى أحـد عشـر11كمـا تبيـن 
التـــزام الشـــركة بالمـــادة السادســـة عشـــر )16( مـــن الئحـــة حوكمـــة الشـركات، التـي تلـزم الشـركات المدرجـة بـأن تكـون أغلبيـة أعضـاء المجلـس مـن األعضـاء 

غيـر التنفيذيـن وبـأن ال يقـل عـدد أعضائـه المسـتقلين عـن عضويـن أو عـن ثلـث أعضـاء المجلـس )أيهمـا أكثـر(.

ولمزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن مـــدى التـــزام الشـــركة بائحـــة حوكمة الشركات فضا راجـــع القســـم الفرعـــي )7-7-9االلتزامـــات المســـتمرة حســـب متطلبـــات 
هيئـــة الســـوق الماليـــة(» مـن هـــذا القسـم.

التعيين في المناصب االلزامية

وفقــا للمــادة )22( مــن النظــام األساســي، يعيــن المجلــس مــن بيــن أعضائــه رئيســا ونائبــا للرئيــس، ويجــوز لــه أن يعيــن مــن بيــن أعضائــه عضــوا منتدبــا، وال 
يجــوز أن يجمــع عضــو واحــد بيــن مركــز رئيــس المجلــس ومركــز العضــو المنتــدب.

ويعيــن  مجلــس االدارة أميــن ســر يختــاره مــن بيــن أعضائــه أو مــن غيرهــم. إن الشــركة ملتزمــة بهــذه المتطلبــات وفقــا للنظــام األساســي والئحــة حوكمــة 
الشــركات حيــث وافــق المجلــس علــى التعييــن فــي هــذه المناصــب وفقــا للتالــي:

 جدول 61 قررات تعيين رئيس مجلس االدارة و نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب و امين سر مجلس اإلدارة

الشخص المعينتاريخ قرار المجلس بالتعيينالمنصب

أحمد بن عبداللطيف البراك01\01\2022م.رئيس مجلس االدارة

فيصل بن محمد الحربي01\01\2022م.نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب

صاح محمد صبري عطيه01\01\2022م.أمين سر المجلس

مكافآت المجلس

وفقــا للمــادة )21( مــن النظــام األساســي، تتكــون مكافــات أعضــاء مجلــس االدارة مــن مبلــغ معيــن أو بــدل حضــور عــن الجلســات أو مزايــا معينــه أو نســبة 
ــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن  ــع األحــوال ال يتجــاوز مــا يحصــل علي ــا. فــي جمي ــر مــن هــذه المزاي ــن أو أكث ــن اثني ــاح، ويجــوز الجمــع بي ــه مــن صافــي األرب معين
مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة 500 ألــف ريــال ســنويا ، ويوضــح الجــدول التالــي مكافــآت وبــدالت أعضــاء مجلــس اإلدارة – المتضمنــة المكافــآت مــن عضويــة 

المجلــس و عضويــة اللجــان المنبثقــة عنــه للســنوات الماليــة الثــاث الســابقة:

 جدول 62 مكافآت من عضوية المجلس و عضوية اللجان المنبثقة عنه للسنوات المالية الثالث السابقة

2019م.2020م.2021م.

1,223,0001,688,5001,591,500أعضاء مجلس اإلدارة

4,132,5005,074,9064,184,714االدارة التنفيذية

5,346,5006,763,4065,776,214المجموع

-2-13-13ب

-2-13-13ب-2-13-13ب

-2-13-13ب-2-13-13ب
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اجتماعات المجلس

وفقــا للمــادة )23( مــن النظــام األساســي للشــركة، يجتمــع مجلــس اإلدارة مرتيــن علــى األقــل فــي الســنة بدعــوة مــن رئيســة. إن الشــركة ملتزمــة بالنظــام 
ــة الســابقة وفقــا  ــة الثاث ــون مــن نظــام الشــركات حيــث ان المجلــس اجتمــع علــى االقــل مرتيــن خــال الســنوات المالي ــة والثمان األساســي والمــادة الثالث

للجــدول التالــي:

جدول 63 اجتماعات مجلس االدارة خالل السنوات المالية الثالثة السابقة 

2019م.2020م.2021م.

223مجلس االدارة

لجان الشركة  9-2-2

لــدى الشــركة خمســة لجــان: لجنــة المراجعــة، ولجنــة المكافئــات والترشــيحات، واللجنــة التنفيذيــة، ولجنــة االســتثمار، ولجنــة الحوكمــة وتتكــون جميــع هــذه 
اللجــان مــن ثاثــة الــى خمســة أعضــاء، ولهــا لوائــح عمــل مفصلــة تحــدد مهامهــا وإجــراءات عملهــا وغيرهــا مــن األمــور. توضــح النقــاط التاليــة تفاصيــل هــذه 

اللجــان:

لجنة المراجعة  9-2-2-1

وفــق المــادة التاسعة والثاثون )39 (مــن النظــام األساســي للشــركة و المادة الرابعة مــن الئحــة لجنــة المراجعــة الخاصـة بالشـركة، فـإن لجنـة المراجعـة 
يجـــب أن ال يقــل عــدد أعضائهــا عــن ثاثــة مــن غيــر أعضــاء مجلــس االدارة التنفيذييــن ســـواء مـــن المســـاهمين أو غيرهـــم، ويبلـــغ حاليــا عـــدد أعضـــاء اللجنـــة  
ثاثة )3( أعضـــاء. وقـــد تـــم تعييـــن أعضـــاء لجنـــة المراجعـــة و تحديد مهام اللجنه وضوابط عملها ومكافئآت أعضائها مـــن قبـــل الجمعيـــة العامـــة العاديـــة) 
المنعقـدة بتاريـخ 16\07\1443هـ (الموافـق 17\02\2022م) وتنتهـي بنهايـة دورة مجلـس االدارة الحاليـة فـي    تاريـخ 31\12\2024م ( وهـي تتكـون مـن األعضـاء 

التاليـة أسـمائهم:

جدول 64 اعضاء لجنة المراجعة 

مناصب أخرى يشغلها العضو حاليا في الشركةالمنصباالسم

فوزي بن ابراهيم 
-الرئيس الحبيب

-عضوخالد بن علي عتين

عضوهذال بن سفر العتيبي
عضو مجلس االدارة

عضو لجنة المكافئات والترشيحات
عضو اللجنة التنفيذية

أمين سر اللجنةصاح محمد صبري

أمين سر المجلس
مدير الحوكمة و االلتزام

عضو لجنة الحوكمة
أمين سر اللجنة التنفيذية
أمين سر لجنة الحوكمة
أمين سر لجنة االستثمار

لجنة المكافئات والترشيحات  9-2-2-2

وفــق الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة والئحــة عمــل لجنــة المكافــات والترشــيحات الخاصــة بالشــركة، تشــكل اللجنــة بقــرار مــن مجلــس 
االدارة و تتكــون مــن ثاثــة أعضــاء علــى األقــل وال تزيــد عــن خمســة ويراعــى أن يكــون أعضائهــا مــن أعضــاء المجلــس المســتقلين ويجــوز االســتعانه بأعضــاء 
غيــر تنفيذييــن . وقــد تــم اعتمــاد الائحــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــد بتاريــخ 24\03\1439هـــ الموافــق 12\12\2017م، كمــا تــم تشــكيل لجنــة 
المكافــات والترشــيحات فــي اجتمــاع مجلــس االدراة المنعقــد بتاريــخ 27\05\1443هـــ الموافــق 01\01\2022م.  و تنتهــي بنهايــة الــدورة الحاليــة للمجلــس 

31\12\2024م  وتتكــون مــن األعضــاء التاليــة أســمائهم
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جدول 65 اعضاء لجنة المكافئات والترشيحات 

مناصب أخرى يشغلها العضو حاليا في الشركةالمنصباالسم

عضو مجلس االدارة الرئيسنمر ناصر الحربي

عضوهذال سفر العتيبي
عضو مجلس االدارة 
عضو لجنة المراجعة
عضو اللجنة التنفيذية

عضوأحمد عبداللطيف البراك

رئيس مجلس االدارة 
رئيس اللجنة التنفيذية
عضو لجنة الحوكمة

رئيس لجنة االستثمار

أمين سرعبدهللا محمد الحربي

عضو مجس االدارة 
عضو اللجنة التنفيذية 
رئيس لجنة الحوكمة
عضو لجنة االستثمار

اللجنة التنفيذية  9-2-2-3

وفــق الئحــة عمــل اللجنــة الخاصــة بالشــركة، تشــكل اللجنــة بقــرار مــن مجلــس االدارة و تتكــون مــن ثاثــة أعضــاء علــى األقــل وال تزيــد عــن خمســة. وقــد تــم 
تشــكيل اللجنــة واعتمــاد الئحــة عملهــا فــي اجتمــاع مجلــس االدراة المنعقــد بتاريــخ 27\05\1443هـــ الموافــق 01\01\2022م.  و تنتهــي بنهايــة الــدورة الحاليــة 

للمجلــس 31\12\2024م  وتتكــون مــن األعضــاء التاليــة أســمائهم

جدول 66 اعضاء اللجنة التنفيذية 

مناصب أخرى يشغلها العضو حالياالمنصباالسم

الرئيسأحمد عبداللطيف البراك

رئيس مجلس االدارة 
عضو لجنة المكافئات والترشيحات

عضو اللجنة الحوكمة
رئيس  لجنة االستثمار

عضوهذال سفر العتيبي
عضو مجلس االدارة 
عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة المكافئات والترشيحات

عضوفيصل محمد الحربي
عضو مجس االدارة 

العضو المنتدب
عضو لجنة االستثمار

أمين سرصاح محمد صبري

أمين سر مجلس االدارة
أمين سر لجنة االستثمار

عضو لجنة الحوكمة
أمين سر لجنة الحوكمة

لجنة الحوكمة  9-2-2-4

وفــق الئحــة عمــل اللجنــة الخاصــة بالشــركة، تشــكل اللجنــة بقــرار مــن مجلــس االدارة و تتكــون مــن ثاثــة أعضــاء علــى األقــل وال تزيــد عــن خمســة. وقــد تــم 
تشــكيل اللجنــة واعتمــاد الئحــة عملهــا فــي اجتمــاع مجلــس االدراة المنعقــد بتاريــخ 27\05\1443هـــ الموافــق 01\01\2022م.  و تنتهــي بنهايــة الــدورة الحاليــة 

للمجلــس 31\12\2024م  وتتكــون مــن األعضــاء التاليــة أســمائهم
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جدول 67 اعضاء لجنة الحوكمة

مناصب أخرى يشغلها العضو حالياالمنصباالسم

الرئيسعبدهللا محمد الحربي
عضو مجس االدارة 

عضو لجنة المكافئات والترشيحات 
عضو لجنة االستثمار

عضوأحمد عبداللطيف البراك

رئيس مجلس االدارة 
عضو اللجنة التنفيذية

عضو لجنة المكافئات والترشيحات
رئيس لجنة االستثمار

عضوصاح محمد صبري
أمين سر مجلس االدارة

أمين سر اللجنة التنفيذية
أمين سر لجنة االستثمار أمين سرصاح محمد صبري

لجنة االستثمار  9-2-2-5

وفــق الئحــة عمــل اللجنــة الخاصــة بالشــركة، تشــكل اللجنــة بقــرار مــن مجلــس االدارة و تتكــون مــن ثاثــة أعضــاء علــى األقــل وال تزيــد عــن خمســة. وقــد تــم 
تشــكيل اللجنــة واعتمــاد الئحــة عملهــا فــي اجتمــاع مجلــس االدراة المنعقــد بتاريــخ 27\05\1443هـــ الموافــق 01\01\2022م.  و تنتهــي بنهايــة الــدورة الحاليــة 

للمجلــس 31\12\2024م  وتتكــون مــن األعضــاء التاليــة أســمائهم

جدول 68 اعضاء لجنة االستثمار

مناصب أخرى يشغلها العضو حالياالمنصباالسم

الرئيسأحمد عبداللطيف البراك

رئيس مجلس االدارة 
عضو اللجنة التنفيذية
عضو اللجنة الحوكمة

عضو لجنة المكافئات والترشيحات

عضوفيصل محمد الحربي
عضو مجلس االدارة 

العضو المنتدب
عضو اللجنة التنفيذية

عضوعبدهللا محمد الحربي
عضو مجس االدارة
رئيس لجنة الحوكمة

أمين سرصاح محمد صبري

أمين سر مجلس االدارة
مدير الحوكمة و االلتزام

أمين سر اللجنة التنفيذية
عضو لجنة الحوكمة

أمين سر لجنة الحوكمة
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االدارة التنفيذية للشركة  9-2-3

يدير الشركة بشكل يومي فريق إدارة تنفيذية على كفائة عالية كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول 69 االدارة التنفيذية للشركة

الصفةالعمرالجنسيةالمنصباالسم
عدد األسهم 

نسبة الملكيةالمملوكة
تاريخ التعيين

غير مباشرمباشر غير مباشرمباشر

01\01\2019م----تنفيذي39سعوديالعضو المنتدبفيصل بن محمد الحربي

----تنفيذي32سعوديمدير المخاطرعبدهللا بن محمد الحربي
15\10\2017م   

رئيس الشئون حمزة بيبرس
24\07\2016م----تنفيذي38أردنيالمالية

صاح صبري
مدير الحوكمة و 

االلتزام وأمين سر 
مجلس االدارة

01\07\2016م----تنفيذي37مصري

االدارة التنفيذية للشركة التابعة  9-2-4

جدول 70 االدارة التنفيذية للشركة التابعة

الصفةالعمرالجنسيةالمنصباالسم
نسبة الملكيةعدد األسهم المملوكة

تاريخ التعيين
غير مباشرمباشر غير مباشرمباشر

06\10\2019م----تنفيذي54ئلبنانيالمدير العامكريم ماركيز

24\07\2016م----تنفيذي38أردنيالمدير الماليحمزة بيبرس
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الشهادات والموافقات والتراخيص التي حصلت عليها الشركة  9-3

الموافقات والتراخيص المتعلقة بالشركة  9-3-1

جدول 71 الموافقات والتراخيص المتعلقة بالشركة

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ االصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

ترخيص منشأة 
29\02\1444هـ29\02\10010095491441ترخيص ممارسة أعمالصناعية

وزارة الطاقة 
والصناعة والثروة 

المعدنية

رخصة مسكن 
09\07\1444هـ-28022988\6\1443إذن بتشغيل المنشأةجماعي

الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية 

)مدن(

شهادة اشتراك 
الغرفة التجارية

التزاما بأحكام نظام السجل 
غرفة الرياض09\06\2024م19\08\1991م24327التجاري )الدرجة األولى(

08\09\041444\12\1411هـ5781443827024796االذن بتشغيل المنشأةرخصة تشغيل

الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية 

)مدن(

تصريح بيئي 
06\07\1446هـ15\07\1443هـ16314شهادة التزام بيئيللتشغيل

المركز الوطني 
للرقابة على االلتزام 

البيئي

شهادة السجل 
التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات 
وزارة التجارة03\12\1445هـ04\12\1411هـ1010084155التجارية

لافادة بأن الشركة قدمت اقرارها شهادة الزكاة
الهيئة العامة للزكاة 10\10\1444هـ 10\10\1443هـ1110242421السنوي والتزمت بسداد الزكاة

والدخل

شهادة بتسجيل 
ضريبة القيمة 

المضافة

لافادة بأن الشركة مسجلة 
الهيئة العامة للزكاة 01\12\1438هـ3000562822بضريبة القيمة المضافة

والدخل

شهادة تقييم 
كيان الشركة - 

نطاقات

تقييم كيان الشركة وفقا لبرنامج 
نطاقات حيث يشير الى ان 
الشركة في النطاق االخضر 

بنسبة 28.92%

وزارة الموارد البشرية 29\06\2022م161072430
والتنمية االجتماعية

شهادة اشتراك 
التأمينات 

االجتماعية

التزاما بنظام التأمينات 
المؤسسة العامة 03\01\1443هـ04\12\1443هـ47383946االجتماعية

للتأمينات االجتماعية

شهادة السعودة
لافادة بأن الشركة ملتزمة 

بنسبة التوطين المطلوب منها 
وفق برنامج نطاقات

وزارة الموارد البشرية 26\09\2022م28\06\2022م61274650865575
والتنمية االجتماعية

شهادة حماية 
وزارة الموارد البشرية 03\09\2022م03\07\2022م20012207009804التزاما بنظام حماية االجوراألجور

والتنمية االجتماعية
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الموافقات والتراخيص المتعلقة بالشركة التابعة  9-3-2

جدول 72 الموافقات والتراخيص المتعلقة بالشركة التابعة

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ التسجيلرقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

ترخيص منشأة 
وزارة الصناعة والثروة 23\12\1444هـ20\04\1443هـ431102115699ترخيص ممارسة أعمالصناعية

المعدنية

08\02\1444هـ 08\02\1443هـ43\961االذن بتشغيل المنشأةرخصة تشغيل

الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية 

)مدن(
تصريح بيئي 

المركز الوطني للرقابة 04\01\1446هـ05\02\1443هـ 12779\1442شهادة التزام بيئيللتشغيل
على االلتزام البيئي

شهادة السجل 
التجاري

قيد الشركة في سجل 
وزارة التجارة02\06\1446هـ02\06\1438هـ1010468446الشركات التجارية

شهادة اشتراك 
الغرفة التجارية

التزاما بأحكام نظام السجل 
غرفة الرياض05\01\2022م09\03\2017م101000395225التجاري )الدرجة الثانية(

شهادة الزكاة
لافادة بأن الشركة قدمت 
اقرارها السنوي والتزمت 

بسداد الزكاة
الهيئة العامة للزكاة 10\10\1444هـ 01\11\1443هـ1020273578

والدخل

شهادة بتسجيل 
ضريبة القيمة 

المضافة

لافادة بأن الشركة مسجلة 
الهيئة العامة للزكاة -13\06\2019م3100953361بضريبة القيمة المضافة

والدخل

شهادة تقييم كيان 
الشركة -نطاقات

تقييم كيان الشركة وفقا 
لبرنامج نطاقات حيث يشير 
الى ان الشركة في النطاق 

االخضر بنسبة 33.15%

وزارة الموارد البشرية 29\06\2022م11486344430
والتنمية االجتماعية

شهادة السعودة
لافادة بأن الشركة ملتزمة 
بنسبة التوطين المطلوب 
منها وفق برنامج نطاقات

وزارة الموارد البشرية 28\09\2022م30\06\2022م13212310969753
والتنمية االجتماعية

شهادة اشتراك 
في التأمينات 

االجتماعية

التزاما بنظام التأمينات 
المؤسسة العامة -29\06\2022م47308280االجتماعية

للتأمينات االجتماعية

شهادة حماية 
وزارة الموارد البشرية 03\09\2022م03\07\2022م20012207009801التزاما بنظام حماية االجوراألجور

والتنمية االجتماعية

فروع الشركة  9-4

نصــت المــادة الخامســة مــن النظــام األساســي للشــركة علــى أنــه يجــوز بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة نقــل المقــر الرئيســي لشــركة الــى أي مــكان 
اخــر داخــل المملكــة العربيــة الســعودية ، أو أن ينشــأ لهــا فــروع أو مكاتــب أو  توكيــات داخــل المملكــة أو  خارجهــا، وذلــك بقــرار مــن مجلــس االدارة

كما بتاريخ هذه النشرة، قامت الشركة بتأسيس فروع داخل المملكة وفق االتي:

جدول 73 فروع الشركة التابعة

المديرتاريخ االنتهاءتاريخ االصدارالنشاطالموقعرقم السجلالفرع

شركة تصنيع مواد 1
الرياض1010608121التعبئة والتغليف

نسج المنسوجات من 
الخيوط الصناعية كالنايلون

صناعة األكياس من اللدائن

11\08\1445هـ11\08\1438هـ
عبدهللا 
محمد 
الحربي

2
فرع شركة تصنيع 

مواد التعبئة 
والتغليف

الرياض1010675111

غزل وتحضير األلياف النباتية 
كالقنب والتيل

صناعة الباستيك )اللدائن( 
في أشكالها األولية

05\05\1444هـ05\05\1442هـ
عبدهللا 
محمد 
الحربي

الشركات التابعة  9-5

لــدى الشــركة شــركة تابعــه واحــدة تملكهــا بنســبة %100 وهــي شــركة فبــك للصناعــة )شــركة شــخص واحــد –ذات مســؤولية محــدودة( ســجل تجــاري رقــم 
1010468446 بتاريــخ 02\06\1438هـــ الموافــق 01\03\2017م. ، حيــث تــم تأسيســها فــي عــام 2017م  بيــن فيبكــو )بنســبة ملكيــة %80( و شــركة إيراد لاســتثمار 
)بنســبة %20( و فــي عــام 2020م تــم اســتحواذ فيبكــو علــى كامــل حصــة شــركة إيــراد لاســتثمار و ذلــك مــن خــال تنــازل شــركة إيــراد لاســتثمار لصالــح فيبكــو 

مقابــل حصولهــا علــى نســبة %20 مــن أربــاح فبــك لمــدة 10 ســنوات تنتهــي بنهايــة عــام 2029م.  

لدى الشركة التابعة خمسة فروع جميعها داخل المملكة، كما هو موضح في الجدول التالي:
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جدول 74 فروع الشركة التابعة داخل المملكة

المديرتاريخ االنتهاءتاريخ االصدارالنشاطالموقعرقم السجلالفرع

مصنع شركة 1
صنع المنسوجات الجاهزة باستثناء الرياض1010468794فبك للصناعة

13\06\1444هـ13\06\1438هـالملبوسات
عبدهللا 
محمد 
الحربي

2
   شركة مكامن 
التوريد للتجارة 

والمقاوالت
الرياض1010499598

البيع بالتجزئة للمنسوجات واألقمشة 
 بأنواعها غير الملبوسات مثل الستائر

البيع بالتجزئة للخيام
11\04\1446هـ11\04\1440هـ

عبدهللا 
محمد 
الحربي

شركة مكامن 3
جدة4030381209الغربية للخيام

البيع بالتجزئة للمنسوجات واألقمشة 
 بأنواعها غير الملبوسات مثل الستائر

البيع بالتجزئة للخيام
27\09\1445هـ27\09\1441هـ

عبدهللا 
محمد 
الحربي

شركة مكامن 4
الدمام2050143023الدمام للخيام

البيع بالتجزئة للمنسوجات واألقمشة 
 بأنواعها )الملبوسة( 

البيع بالتجزئة للمنسوجات واألقمشة 
بأنواعها )غير الملبوسات( يشمل 

 )الستائر(
البيع بالتجزئة للخيام

17\07\1443هـ17\07\1442هـ
عبدهللا 
محمد 
الحربي

شركة مكامن 5
القصيم1131311975القصيم للخيام

البيع بالتجزئة للمنسوجات واألقمشة 
 بأنواعها )الملبوسة(

البيع بالتجزئة للمنسوجات واألقمشة 
بأنواعها )غير الملبوسات( يشمل 

 )الستائر(
البيع بالتجزئة للخيام

17\07\1443هـ17\07\1442هـ
عبدهللا 
محمد 
الحربي

تراخيص فروع الشركة التابعة

جدول 75 تراخيص فروع الشركة التابعة

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ التسجيلرقم الترخيصنوع الترخيصالفرع

شركة مكامن القصيم 
للخيام

رخصة نشاط تجاري 
أمانة منطقة القصيم29\03\1445هـ-42125968906)بلدي(

الدفاع المدني28\03\1444هـ28\03\1443هـ100075095542رخصة الدفاع المدني

شركة مكامن التوريد 
للتجارة والمقاوالت

رخصة نشاط تجاري 
أمانة منطقة الرياض 16\11\1443هـ-41113624832)بلدي(

المديرية العامة 08\08\1443هـ08\08\1442هـ100070451142رخصة الدفاع المدني
للدفاع المدني

شركة مكامن التوريد 
للتجارة والمقاوالت

رخصة نشاط تجاري 
أمانة منطقة الرياض08\08\1445هـ-42085385817)بلدي(

المديرية العامة 18\08\1444هـ18\08\1443هـ200070451143رخصة الدفاع المدني
للدفاع المدني

شركة مكامن التوريد

رخصة نشاط تجاري 
أمانة حفر الباطن29\12\1443هـ-42126015332)بلدي(

المديرية العامة 29\12\1443هـ29\12\1442هـ10076151242رخصة الدفاع المدني
للدفاع المدني

شركة مكامن الغربية 
للخيام

رخصة نشاط تجاري 
أمانة جدة07\09\1443هـ -41103579400)بلدي(

المديرية العامة 02\09\1443هـ02\09\1443هـ100063177524رخصة الدفاع المدني
للدفاع المدني

شركة مكامن الدمام للخيام

رخصة نشاط تجاري 
أمانة المنطقة 07\09\1445هـ-42095503230)بلدي(

الشرقية

المديرية العامة 11\10\1444هـ11\10\1443هـ200072066443رخصة الدفاع المدني
للدفاع المدني
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الشركات المستثمر فيها  9-6

تملــك الشــركة أســهم فــي عــدة شــركات جميعهــا فــي المملكــة و مدرجــة فــي ســوق األســهم الســعودي )الســوق الرئيســي( وهــذه الملكيــة تمــت عــن 	 
مشــاركتها فــي االكتتــاب بتلــك الشــركات أثنــاء فتــرة الطــرح وفقــا للتالــي:

تملــك الشــركة أســهم فــي شــركة مجموعــة تــداول القابضــة )شــركة مســاهمة مدرجــة( بعــدد )11,881( أحــدى عشــر وثمانمائــة وواحــد و ثمانــون ســهم 	 
و تمثــل نســبة أقــل مــن )0,0001( مــن رأس مــال الشــركة البالــغ )1,200,000,000( مليــار و مائتــان مليــون ريــال

تملــك الشــركة أســهم فــي شــركة أكوابــاور )شــركة مســاهمة مدرجــة( بعــدد )5,754(  خمســة أالف وســبعمائة و أربعــة و خمســون ســهم و تمثــل 	 
نســبة أقــل مــن )0,0001( مــن رأس مــال الشــركة البالــغ )7,310,997,290( ســبعة مليــارات وثاثمائــة وعشــرة ماييــن وتســعمائة وســبعة وتســعين 

الــف ومائتيــن وتســعين ريــال

تملــك الشــركة أســهم فــي الشــركة العربيــة لخدمــات االنترنــت واالتصــاالت )سلوشــنز(  )شــركة مســاهمة مدرجــة( بعــدد )6,178( ســتة أالف و مائــة و 	 
ثمانيــة وســبعين ســهم و تمثــل نســبة أقــل مــن )0,0001( مــن رأس مــال الشــركة البالــغ)1,200,000,000( مليــار ومائتــان مليــون ريــال

تملــك الشــركة أســهم فــي شــركة علــم )شــركة مســاهمة مدرجــة( بعــدد )3,793( ثاثــة أالف و ســبعمائة وثاثــة وتســعين ســهم و تمثــل نســبة أقــل 	 
مــن )0,0001( مــن رأس مــال الشــركة البالــغ )800,000,000( ثمــان مائــة ماييــن ريــال

ــة وتســعة وســبعين ســهم و تمثــل 	  ــة أالف و مائ ــة )شــركة مســاهمة مدرجــة( بعــدد )3,179( ثاث ــة الغذائي تملــك الشــركة أســهم فــي شــركة التنمي
ــال ــون ري ــي ملي ــغ )200,000,000( مائت نســبة أقــل مــن )0,0001( مــن رأس مــال الشــركة البال

االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة بصفتها صاحب الترخيص  9-7

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة  9-6-1

الشــركة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري مــن ناحيــة التســجيل لــدى إدارة الســجل التجــاري فــي مدينــة الريــاض حيــث يقــع المقــر الرئيســي   بموجــب 	 
شــهادة رقــم )1010084155( وتاريــخ 04\12\1411هـــ  وتنتهــي الشــهادة بتاريــخ 03\12\1445هـــ

الشركة ملتزمة ايضا بنظام الشركات من ناحية اعتماد النظام االساسي للشركة تماشيا مع التعديات التي ادخلت على نظام الشركات الحالي	 

ــة الغرفــة التجاريــة بموجــب عضويــة رقــم ) 24327( بتاريــخ تســجيل 	  الشــركة ملتزمــة أيضــا بنظــام الســجل التجــاري مــن ناحيــة التســجيل فــي عضوي
19\08\1991م  وينتهــي ســريان شــهادة العضويــة بتاريــخ 09\06\2024م

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  9-6-2

الشــركة ملزمــة بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة والضريبيــة خــال )120 (  مائــة وعشــرون يومــا مــن انتهــاء الســنة الماليــة كأي شــركة أخــرى وذلــك  لغــرض 	 
تجديــد الشــهادة التــي تصــدر مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك.

تــم تســجيل الشــركة بصفتهــا مكلــف بموجــب الرقــم الضريبــي المميــز   )3000562822( وقــد قدمــت الشــركة إقرارهــا الزكــوي عــن العــام المنتهــي 	 
ــخ  ــة والجمــارك بالرقــم )1110242421 (وتاري ــزكاة والضريب ــة ال ــد بتقديمهــا إلقرارهــا الزكــوي مــن هيئ فــي 31\12\2021م وحصلــت علــى شــهادة زكاة تفي

ــخ 10\10\1444هـــ (الموافــق ــى تاري 10\10\1443هـــ (الموافــق 12\05\2022م) وهــي ســارية حت

30\04\2023م). الشــركة ملتزمــة بنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والئحتــه التنفيذيــة، وهــي مســجلة لــدى هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك تحــت الرقــم 
الضريبــي )300056282200003( بتاريــخ) 01\12\1438هـــ (الموافــق 23\08\2017م.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية  9-6-3

فتحــت الشــركة ملــف لــدى وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )مكتــب العمــل( برقــم الموحــد 610721 وفقــا لشــهادة الســعودة. وكمــا بتاريــخ 	 
هــذه النشــرة، تســتفيد الشــركة مــن الخدمــات االلكترونيــة لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، وتــم اســتخراج شــهادة الســعودة لافــادة 

بــأن الشــركة ملتزمــة بنســبة التوطيــن المطلوبــة منهــا وفــق برنامــج نطاقــات والبالغــة %28,92   و تكــون الشــركة مصنفــة ضمــن النطــاق األخضــر 

لــدى الشــركة الئحــة تنظيــم عمــل داخليــة معتمــدة مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )مكتــب العمــل( بالرقــم 1519098-1 وتاريــخ 	 
09\04\1443هــــ الموافــق 14\11\2021م.

الشــركة ملتزمــة بنظــام حمايــة األجــور والرفــع المنتظــم ألجــور العامليــن لديهــا، وذلــك وفقــا للشــهادة الصــادرة مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 	 
االجتماعيــة رقــم 20012207009804 وتاريــخ 03\07\2022م

الشــركة ملتزمــة بتوثيــق عقــود العامليــن لديهــا الكترونيــا، وقــد بلغــت نســبة االلتــزام %81 كمــا فــي شــهر يوليــو وذلــك وفقــا للتاريــخ الصــادر عــن منصــة 	 
)مــدد( بتاريــخ 05\07\2022م

توزيع أعداد موظفي الشركة بحسب بيانات الجهات الحكومية للشركة

جدول 76 توزيع أعداد موظفي الشركة بحسب بيانات الجهات الحكومية للشركة

موظف غير موظف سعودينوع المستندالجهة
التاريخالمجموعسعودي

03\07\2022م231679910شهادة التأميناتالتأمينات االجتماعية

29\06\2022م229682911شهادة نطاقاتمكتب العمل

05\07\2022م680-مستخرج مقيمالجوازات - مقيم
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توزيع أعداد موظفي الشركة بحسب بيانات الجهات الحكومية للشركة التابعة

جدول 77 توزيع أعداد موظفي الشركة بحسب بيانات الجهات الحكومية للشركة التابعة

التاريخالمجموعموظف غير سعوديموظف سعودينوع المستندالجهة

29\06\2022م50118168شهادة التأميناتالتأمينات االجتماعية

29\06\2022م53121172شهادة نطاقاتمكتب العمل

05\07\2022م121-مستخرج مقيمالجوازات - مقيم

ويعود سبب التباين في أعداد الموظفين لعملية التحديث التي تقوم بها الشركة لبياناتها لدى مختلف الجهات الحكومية.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االلجتماعية  9-6-4

أصــدرت المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة شــهادة برقــم  47383964 وتاريخ04\12\1443هـــ الموافــق 03\07\2022م  تفيــد بــأن الشــركة مســجلة برقم 
اشــتراك1322978  وقــد أوفــت بالتزاماتهــا تجــاه المؤسســة وفــق البيانــات المقدمــه منهــا

حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية واالسكان  9-6-5

 قامـــت الشـــركة باســـتئجار عـــدة مواقـــع مـــن الهيئـــة الســـعودية للمـــدن الصناعيـة ومناطـــق التقنيـة لهـا ولفروعهـا فـي مدينـة الريـــاض المنطقـة الصناعيــة 
الثانيــــة، بهــــدف مزاولــــة نشــــاطها فــــي صناعــــة األكياس مــــن خــــال فروعهــــا ومصانعهــــا. وبالتالــــي فإنهــــا غيــــر ملزمــــة بمتطلبـــات وزارة الشـــؤون البلديـــة 

والقرويـــة واالســـكان وتخضـــع لمتطلبـــات الهيئـــة الســـعودية للمـــدن الصناعيـة ومناطـــق التقنيـة ( 

أمـــا فيمـــا يخـــص المواقـــع التـــي تقـــع خـــارج نطـــاق الهيئـة السـعودية للمـدن الصناعيـة ومناطـق التقنيـة، الشـركة ملتزمـة بمتطلبـات وزارة الشـؤون البلديـة 
والقرويـــة واالســـكان حيـــث قامـــت باســـتخراج رخصـــة بلديـــة لجميع فروعها، لمزيد من المعلومات فضا راجع القسم الفرعي 3  )الشهادات والموافقات 

والتراخيــص التــي حصلــت عليهــا الشــركة( مــن هــذا القســم.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية  19-6-6

لـدى الشـركة وفروعهـا تراخيـص صناعيـة صـادرة عـن وزارة الصناعـة والثـروة المعدنيـة، وبالنسـبة لالتزامـات المسـتمرة حسـب متطلبـات وزارة الصناعـة 
والثـروة المعدنيـة، ُتلـزم الـوزارة الجهـات المرخصـة االلتـزام بالشـروط االتيـة وذلـك مـن أجـل المحافظـة علـى الترخيـص:

- االلتزام بمواد قانون )نظام( التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية.

- عدم إجراء أي توسعة أو تعديل في المنتجات قبل الحصول على موافقة الوزارة.

- االلتزام بتحديث بيانات المصنع كل ستة أشهر من خال موقع الوزارة االلكتروني.

- االلتزام بمطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس المعتمدة أو المواصفات المتبناة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

- االلتزام بمواد النظام العام للبيئة واالئحته التنفيذية للمحافظة على البيئة من التلوث.

- االلتزام باألنظمة والتعليمات ولوائح السامة واالمن الصناعي والصحة العامة.

- أن تكـون حسـابات المشـروع الصناعـي منتظمـة وفقـا ألصـول المحاسـبية والقواعـد القانونيـة المرعيـة وأن يـزود الـوزارة بالميزانيـة

العموميـة مصـادق عليهـا مـن محاسـب قانونـي لـكل سـنة ماليـة.

- عدم إساءة استعمال المزايا الممنوحة للمشروع.

- تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع.

 -السـماح لموظفـي الـوزارة بدخـول المشـروع الصناعـي واالطـاع علـى السـجات والمسـتندات والحسـابات ومراقبـة عمليـة االنتـاج وغيـر

ذلـك مـن نشـاطات المشـروع.

 -اليجــوز إقامــة مشــروع صناعــي أو توســعته أو تطويــره أو تغييــر منتجاتــه أو دمجــه بمشــروع صناعــي. لمزيــد مــن المعلومــات فضــا راجــع القســم الفرعــي 
3  )الشــهادات والموافقــات والتراخيــص التــي حصلــت عليهــا الشــركة( مــن هــذا القســم.

حسب متطلبات هيئة السوق المالية  9-6-7

 تلــزم الهيئــة الشــركات المدرجــة االلتــزام بقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة والتعليمــات الخاصــة الصــادرة عــن الهيئــة، ال ســيما 	 
االلتــزام باإلفصــاح الــدوري عــن التطــورات الجوهريــة والماليــة وتقريــر مجلــس اإلدارة. وبحســب دليــل االلتزامــات المســتمرة للشــركات المدرجــة، يجــب 
أن تكــون النتائــج الماليــة الســنوية المعلنــة فــي موقــع )تــداول( مســتمدة مــن القوائــم الماليــة المدققــة والمعتمــدة مــن المراجــع الخارجــي للشــركة 
المعيــن مــن الجمعيــة والمعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة، ويجــب التقيــد بنمــاذج اإلعانــات الــواردة ضمــن التعليقــات الخاصــة بإعانــات الشــركات 
لنتائجهــا الماليــة، وعلــى الشــركة أيًضــا تقديــم بيــان بجميــع األســباب والمؤثــرات للتغيــر فــي النتائــج الماليــة للســنة الماليــة الحاليــة مــع فتــرة المقارنــة 

بحيــث تشــمل األســباب جميــع بنــود إعــان النتائــج الماليــة.

 ألزمـــت الهيئـــة الشـــركات المدرجـــة فـــي الســـوق الماليـة باإلفصاح عـــن مراحـل مواكبتهـم للتحـول لمعاييـر المحاسـبة الدوليـة. وبتاريـخ 03\05\1438هــ 	 
)الموافـق 31\01\2017م(، أعلنـت الشـركة فـي موقـع تـداول عـن أنهـا ملتزمـة بذلـك.

  ألزمـــت الهيئـــة الشـــركات المدرجـــة فـــي الســـوق الماليـــة باتبـــاع الئحــة التعليمـــات الخاصـــة بإعانــات الشـــركات المســـاهمة المدرجـــة أســـهمها فـــي 	 
الســـوق الماليـــة الصـــادرة بموجـــب قـــرار مجلـــس الهيئـــة رقـــم )1-199-2006( وتاريـــخ 18\07\1427هـ )الموافـــق 12\08\2006م( والمعدلة بموجـــب القـــرار 

ــخ 01\02\1441هـــ )الموافــق 30\09\2019م(. ــم )1-104-2019( وتاريـ رقـ

 ألزمــــت الهيئــــة الشــــركات المدرجــــة فــــي الســــوق الماليــــة تعييــــن ممثليــــن عنهــــا لــــدى هيئــــة الســــوق الماليــــة وذلــــك لجميــــع األغــراض المتعلقــــة 	 
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بتطبيـــق نظـــام هيئـــة الســـوق الماليـــة ولوائحـــه التنفيذيـــة. الشـــركة ملتزمـــة بذلـك، حيـث عيـن مجلـس اإلدارة بموجـب خطـــاب موجـه إلـى هيئـة الســوق 
الماليــــة بتاريــــخ 27\05\1443هـــ )الموافــــق 01\01\2022م( كل مــــن عبــدهللا بــن محمــد الحربــي  )عضــو مجلــــس اإلدارة ومديــر المخاطــر( وصــاح صبــري 
)أميــن ســر المجلــس ومديــر الحوكمــة وااللتــزام( لتمثيـــل الشـــركة لـــدى الهيئـــة لجميـــع األغــراض المتعلقـــة بزيـــادة رأس مـــال الشـــركة موضـــوع هـــذه 

النشـرة.

 كذلــك ألزمــت الهيئــة الشــركات المدرجــة تطبيًقــا للشــروط الــواردة فــي الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــًذا لنظــام الشــركات الخاصــــة 	 
بشــــركات المســــاهمة المدرجــــة الصــــادرة عــــن مجلــــس الهيئــــة بموجــــب القــــرار رقــــم )8-127-2016( وتاريــــخ 16\01\1438هـــ )الموافـــق 17\10\2016م( 
بنـــاء علـــى نظـــام الشـــركات الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم م\3 وتاريـــخ 28\01\1437هــــ المعدلـــة بقــــرار مجلــــس الهيئــــة رقــــم )4-122-2020( وتاريــــخ 
03\04\1442هــ )الموافــــق 18\11\2020م(، فقد التزمـــت الشـــركة بالمـــادة )7( مـــن الضوابـــط واإلجراءات لناحيـــة اإلفصاح فـــي تقريـر مجلـس اإلدارة علـى 
بيـان شـامل لـكل مـا حصـل عليـه أعضـاء مجلـس اإلدارة خال السـنة الماليـة مـن مكافـآت وبـدل مصروفـات وغيـر ذلـك مـن المزايـا الماليـة والعينيـة 

المدفوعـــة لـــكل عضـــو مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة مقابـــل أي أعمـــال أو مناصـــب تنفيذيـــة أو فنيـــة أو إداريـــة أو استشـارية.

 ال يوجـــد لـــدى الشـــركة أســـهم خزينـــة مخصصـــة لموظفيهـــا ضمـــن برنامـــج أسـهم الموظفيـن، ولـم يسـبق للجمعيـــة العامـة )غيـر العاديـة( أن قامـت 	 
بالموافقـة علـى عمليـة شـراء أسـهم الشـركة والشـركة ملتزمـة بنـص المـادة )20( مـن الضوابـط واإلجراءات حيـث يجـوز زيـادة رأس المـال عـن طريـق 
طـــرح أســـهم حقـــوق أولويـــة. علـــى الرغـــم مـــن وجـــود نـــص فـــي النظـــام األساسي يسـمح للشـركة أن تصـدر أســـهًما ممتازة، ال يوجـد أي قـرار صـادر عـن 

الجمعيـة العامـة )غيـر العاديـة( بهـذا الخصـوص.

 للجمعيـة العامـة العاديـة الحـق فـي تفويـض صاحية الترخيـص لألعمال والعقـود التـي تتـم لحسـاب الشـركة ويكـون لعضـو مجلـس اإلدارة مصلحـة 	 
ــا مــع الشــروط التــي حددتهــا المــادة )56( مــن الضوابــط  ــا إلـــى مجلـــس اإلدارة، علـــى أن يكـــون هـــذا التفويـــض متوافقـً مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة فيهـ
واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيًذا لنظـــام الشـــركات الخاصـــة بشـــركات المســـاهمة المدرجـــة، ولـــم تقـم الجمعيـة العامـة لمسـاهمي شـركةفيبكو 
بتفويـــض صاحية الترخيـــص لألعمال والعقـــود التـــي تتـــم لحســـاب الشـــركة ويكـــون لعضـــو مجلـس اإلدارة مصلحـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة فيهـا إلـى 

مجلـــس اإلدارة، حيــث أكــدت الشــركة أنــه لــم يتــم أي عقــد مــن هــذا النــوع.

بالنسبة لحوكمة الشركة، يتضمن الجدول أدناه ملخص لمدى التزام الشركة بلوائح الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ملخص ألهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت بها الشركة

جدول 78 ملخص ألهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت بها الشركة

الجهة التفصيلالمادة
التعليقالمسؤولة

9\ب
يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة بشأن 

توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح المساهمين 
والشركة وفًقا لنظام الشركة األساس.

ملتزمة - سياسة توزيع األرباح قرار مجلس اإلدارة بتاريخ مجلس اإلدارة
16\02\1439هـ )الموافق05\11\2017م(.

توفير نسخة من المعلومات عن المرشحين لعضوية 8\أ
ملتزمة – كان آخر إعان على موقع تداول بتاريخ مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة في الموقع اإللكتروني للشركة.

08\10\1442هـ )الموافق20\05\2021م(.

تشكيل لجنة المراجعة.12\5 و54
الجمعية 
العامة 

للمساهمين

ملتزمة – تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة 
وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها 
من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 

16\07\1443هـ )الموافق17\02\2022م(.

54\ج

تصدر الجمعية العامة للشركة - بناء على اقتراح من 
مجلس اإلدارة - الئحة عمل لجنة المراجعة على أن 
تشمل هذه الائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، 

ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، 
ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها 

بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.

الجمعية 
العامة 

للمساهمين

ملتزمة - تمت الموافقة على الئحة عمل لجنة المراجعة 
المحدثة من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة 

05\08\1442هـ )الموافق 18\03\2021م(.

الموافقة على القوائم المالية لعام 2021م.12\6
الجمعية 
العامة 

للمساهمين

ملتزمة - تمت اعتماد القوائم المالية للسنة المالية للعام 
المالي 2021م من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة 

بتاريخ 25\10\1443هـ )الموافق 26\05\2022م(.

الموافقة على التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام 12\7
2021م.

الجمعية 
العامة 

للمساهمين

ملتزمة - تم اعتماد تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية 
2020م من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 

25\10\1443هـ )الموافق 26\05\2022م(.

تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، 12\9 و81
وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، والموافقة على تقاريرهم.

الجمعية 
العامة 

للمساهمين

ملتزمة - التصويت على تعيين مراجع الحسابات شركة 
سليمان عبد هللا الخراشي )الخراشي وشركاه محاسبون 

ومراجعون قانونيون( وذلك لمراجعة وتدقيق القوائم 
المالية لربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 

المالي 2022م والربع األول من العام المالي 2023م.

13\د
نشر اإلعان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكان 
وجدول أعمالها قبل الموعد بواحد وعشرين يوما على 

األقل في الموقع اإللكتروني للشركة.
ملتزمة – من خال موقع تداول.مجلس اإلدارة

14\ج

اإلتاحة للمساهمين من خال الموقع اإللكتروني 
للشركة - عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة - 

الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال 
الجمعية العامة، وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة ومراجع 

الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة.

ملتزمة – من خال موقع تداولمجلس اإلدارة
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االلتزامات المستمرة بحسب متطلبات الهيئة السعودية للمدن ومناطق التقنية )مدن(  9-6-8

لـدى الشـركة وفروعهـا رخـص تشـغيل صـادرة عـن الهيئـة السـعودية للمـدن الصناعيـة ومناطـق التقنيـة، وبالنسـبة لالتزامـات المسـتمرة حسـب

متطلبــات )مــدن(،  يتضمــن هــذا الترخيــص بعــض الشــروط وااللتزامــات حيــث يتعهــد المرخــص لــه بااللتــزام بأنظمــة وتعليمــات الهيئــة الســعودية للمــدن 
الصناعيــة ومناطــق التقنيــة )مــدن(.

االلتزامات المستمرة بحسب متطلبات المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي )المركز(  9-6-9

لـدى الشركة تصريـح بيئـي للتشـغيل صـادرة عـن المركـز الوطنـي للرقابـة علـى االلتزام البيئـي، و يلـزم المركـز الجهـات المرخصـة االلتـزام بشروط وتعليمات 
وذلـــك مـــن اجـــل المحافظـــة علـــى الترخيـــص لمزيد من المعلومات فضا راجع القســم الفرعي 3  )الشــهادات والموافقات والتراخيص التي حصلت عليها 

الشــركة( مــن هــذا القســم.

العقود الجوهرية  9-8

1-7-9 عقود أعمال جوهرية تساوي ايراداتها أو تزيد على %5 من إجمالي إيرادات الشركة وفقا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة

ال يوجــد لــدى الشــركة أو شــركتها التابعــة عقــود أعمــال جوهريــة تســاوي ايراداتهــا أو تزيــد علــى %5 مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة وفقــا آلخــر قوائــم ماليــة 
ســنوية مراجعــة. نظــرا لطبيعــة أعمــال الشــركة  وشــركتها التابعــة، فــان أغلــب عمائهــم يتــم التوريــد لهــم بحســب فواتيــر )أوامــر شــراء( وليــس بنــاء علــى 

عقــود واتفاقيــات و ال يشــكل قيمــة كل فاتــورة مبلــغ يقــدر بأنــه جوهــري بالنســبة اليــرادات الشــركة أو صافــي أرباحهــا. 

مع االطراف ذوي العالقة  9-7-2

ال يوجد

عقود االيجار  9-7-3

أبرمــت الشــركة عــدد )2( عقــد ايجــار بصفتهــا مســتأجر جميعهــا مــع الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة )مــدن( وهــي عبــارة عــن أرض 
صناعيــة و أرض ســكنية مخصصــة لســكن العمــال وذلــك لمزاولــة نشــاطها. وتكــون هــذه المواقــع ضمــن نطــاق )مــدن( والتــي ال تتطلــب إصــدار تراخيــص 

بلديــة وتراخيــص دفــاع مدنــي، وانمــا يتــم اصــدار رخــص تشــغيل مــن مــدن. و أبرمــت عــدد ) 7( عقــد ايجــار لفــروع شــركتها التابعــة

جدول 79 عقود ايجار الشركة التابعة

مدة تاريخ العقدنوع العقارالموقعالمستأجرالمؤجر
العقد

تاريخ نهاية 
العقد

قيمة 
التجديدالعقد

الهيئة 
السعودية 

للمدن 
الصناعية 
ومناطق 

التقنية

الرياض فيبكو
الثانية

 أرض صناعية 
مساحتها 

75336 متر مربع
20 23\07\1437هـ

150,672 22\07\1457هـسنة
سنويا

يجدد باشعار المستأجر 
للمؤجر برغبته بالتجديد 
قبل سنة من انتهاء  

العقد، اذا وافق المؤجر 
يكون التجديد بعقد جديد

الهيئة 
السعودية 

للمدن 
الصناعية 
ومناطق 

التقنية

فيبكو

المدينة 
الصناعية 

الثانية 
بالرياض

أرض سكنية 
استثمارية 
مساحتها 

11,967 متر مربع

20 25\07\1437هـ
يكون التجديد بموافقة 24478,680\07\1457هـسنة

خطية من كا الطرفين

كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة ال يوجــد أي عقــد ايجــار أبرمتــه الشــركة بصفتهــا مؤجــرة مــا عــدا العقــد المذكــور أدنــاه، حيــث أجــرت الشــركة جــزء مــن داخــل مقرهــا 
للشــركة التابعــة

عقود االيجار الخاصة بالشركة التابعة

جدول 80 عقد ايجار مقر الشركة التابعة

مدة تاريخ العقدنوع العقارالموقعالمستأجرالمؤجر
التوثيقالتجديدقيمة العقدتاريخ نهاية العقدالعقد

فبكفيبكو
داخل 
مقر 
فيبكو

 مبنى 
مساحته 

23,395 متر 
مربع

غير موثق -480,000سنويا22\07\1457هـ17سنة21\02\1440هـ
في ايجار
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عقود ايجار فروع الشركة التابعة

جدول 81 عقود ايجار فروع الشركة التابعة

نوع الموقعالمستأجرالمؤجر
مدة تاريخ العقدالعقار

العقد
تاريخ نهاية 

العقد
قيمة 
التوثيقالتجديدالعقد

1
مؤسسة 
الحصون 
العقارية

شركة مكامن 
التوريد للتجارة 

والمقاوالت

الغرابي 
35,000 31\12\2022مسنة01\01\2022م عمارةالرياض

موثقيتم بعقد جديدريال

2
مؤسسة 
الحصون 
العقارية

شركة مكامن 
التوريد للتجارة 

والمقاوالت

الغرابي 
31\12\2022مسنة01\01\2022معمارهالرياض

 48,047
ريال 
سنويا

موثقيتم بعقد جديد

3
عبدالصمد 

محمد 
عبدالصمد

شركة مكامن 
التوريد للتجارة 

والمقاوالت

جدة حي 
البلد

عمارة 5 
19\08\2022مسنة02\09\2021مأدوار

 50,000
ريال 
سنويا

موثقيتم بعقد جديد

شركة المرابع 4
المتحدة

شركة مكامن 
التوريد للتجارة 

والمقاوالت

جدة 
الخمرة

مجمع 
31\12\2022مسنة01\01\2022متجاري

 42,555
ريال 
سنويا

يجدد لمدة مماثلة 
مالم يخطر أحد 
الطرفين االخر 

برغبته باالنهاء قبل 
60 يوم

موثق

عبدالعزيز 5
عامر الحقباني

شركة مكامن 
التوريد للتجارة 

والمقاوالت
عمارة 3 الدمام

65,000 28\02\2023مسنة25\01\2022مأدوار
موثقيتم بعقد جديدريال

6
حمود 

عبدالعزيز 
القصير

شركة مكامن 
التوريد للتجارة 

والمقاوالت

حفر 
01\01\2023مسنة02\01\2022ممحلالباطن

 35,000
ريال 
سنويا

موثقيتم بعقد جديد

عبدهللا 7
الرقيبة

شركة مكامن 
التوريد للتجارة 

والمقاوالت
القصيم

مجمع 
تجاري 
مفتوح

45,000 14\04\2023مسنة15\04\2022م
موثقيتم بعقد جديدريال

ال يوجـد أي عقـد ايجـار مبـرم مـع شـخص اعتبـاري تربطـه أي عاقـة مباشـرة او غيـر مباشـرة بأعضـاء مجلـس االدارة وكبـار التنفيذييـن بالشـركة كمـا بتاريـخ 
نشـر هـذه النشـرة.

تجـــدر االشـــارة إلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )292 ( وتاريـــخ 16\05\1438هــ (الموافـــق 13\02\2017م) المتضمـــن عـــدم اعتبـــار عقـــد االيجار غير المسجل في 
الشــبكة االلكترونيــة عقــدا صحيحــا منتجــا آلثــــاره االداريــــة والقضائيــــة، وحيــــث أنــــه تــــم إطــــاق الشــــبكة االلكترونيــــة لخدمـــات االيجـــار بالتعـــاون بيـــن وزارتـــي 
العـــدل واالســـكان فـــي تاريـــخ 17\05\1439هــ (الموافـــق 03\02\2018م)، وقـــد صـــدر تعميـــم وزارة العــــدل باعتمــــاد تطبيــق ذلــك علــى كافــــة العقــود المبرمــة 
بعــــد بتاريــــخ 05\05\1440هــ )الموافــــق 11\01\2019م(. كمــــا بتاريــــخ نشــــر هــــذه النشـــرة، قامـــت الشـــركة بتوثيـــق جميع عقود ايجارها علـــى شـــبكة إيجـــار، فـي 
حيـــن أن عقـــود االيجـــار المبرمـــة مـــع مـــدن فهـــي موثقـــة علـــى نظـــام Emodon ،ويكـــون لـــدى الشـــركة عقد واحد فقط غيـــر موثقـ علـــى شـــبكة إيجـــار وهو عقد 

ايجــار الشــركة التابعــة داخــل مقــر فيبكــو.
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القروض و التسهيالت  9-9

-التسهيالت االئتمانية

لدى الشركة عدة تسهيات ائتمانية واتفاقية تمويل، ويوضح الجدول أدناه تفاصيل التسهيات كما في يونيو 2022م.

جدول 82 تفاصيل التسهيالت االئتمانية واتفاقيات التمويل كما في يونيو 2022م

مقدم 
بداية صاحية سقف التمويلالتمويل

االتفاقية
نهاية صاحية 

االتفاقية
الضمانات 

ماحظاتالرسومالمقدمة

30,000,000 بنك الباد
18\08\2022م.28\03\2021م.ريال

سند ألمر بقيمة 
 31,050,000

ريال

 255,000
ريال رسوم 

وأتعاب 
دراسة 
ائتمانية

االتفاقية تسمح لشركة فبك باستخدام 
هذه التسهيات

الشركة ملزمة بايداع %30 من ايراداتها 
وشركتها التابعة في حساب الشركة في 

بنك الباد

بنك 
الرياض

 4,700,000
25\03\2024م25\03\2021مريال

سند ألمر بمبلغ 
 78,500,000

ريال

488,75

0 ريال 
)رسوم 
تجديد(

االتفاقية تسمح لشركة فبك باستخدام 
هذه التسهيات

نسبة الرافعة المالية يجب ان ال تتجاوز 2%

على الشركة عدم توزيع ارباح خال الخمس 
سنوات التالية )بدأ من التجديد الموقع في 

25\03\2021م(

بنك 
الرياض

 68,988,000
13\04\2024م.25\03\2021مريال

صندوق 
التنمية 

الصناعي

 15,100,000
15\02\1451هـ14\02\1443هــريال

سند ألمر بمبلغ 
 15,100,000

ريال

كافة المباني 
المقامة أو 
التي ستقام 
على األرض 

المستأجرة من 
)مدن( مع كامل 
مصنع الشركة 
وآالته ومعداته 
وكافة ملحقاته 

وتوابعه

1,140,000

يجب أن يقتنع المختصون بالصندوق بأال 
تقل مساهمة رأس المال الخاص عن 25% 

من تكلفة المشروع المقدمة للصندوق 
وذلك عند صرف أي دفعة من مبلغ القرض

يجب أن ينفذ المقترض متطلبات الصندوق 
الخاصة بالسامة الصناعية و الوقايةمن 

األخطار والمتطلبات البيئية على نحو يقبل 
به المختصون بالصندوق وذلك قبل صرف 

الخمس األخير من مبلغ القرض

لدى الشركة التابعة عقد تمويل واحد، ويوضح الجدول أدناه تفاصيله

جدول 83 تفاصيل عقد تمويل الشركة التابعة

مقدم 
بداية صاحية المبلغالتمويل

االتفاقية
نهاية صاحية 

ماحظاتالرسومالضمانات المقدمةاالتفاقية

صندوق 
التنمية 

الصناعي
15\02\1447هـ14\02\1443هـ35,300,000

كافة المباني 
المقامة أو التي 

ستقام على األرض 
المستأجرة من 

)فيبكو( مع كامل 
أعيان المشروع 
وآالته ومعداته 
وكافة ملحقاته 

وتوابعه

 2,500,000
ريال

يجب أن ال تصرف الشركة 
أو تعلن عن أرباح يتجاوز 
مبلغها نسبة %25 من 
رأس المال المدفوع أو 
مجموع أقساط قرض 

الصندوق المستحقة خال 
عام، أيهما أقل

يجب أن ال تنفق أو تلتزم 
الشركة بمصاريف رأس 
مالية تزيد عن 3,300,000 

ريال سنويا

يجب أن ال تتحمل الشركة 
ايجارات تتجاوز مبلغ 

1,150,000 ريال سنويا 
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عقارات الشركة  9-10

االصول العقارية

االصول العقارية المملوكة للشركة

تملــك الشــركة المبنــى الــذي يقــع فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة فــي الريــاض المقــام علــى األرض المســتأجرة مــن الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة 
ومناطــق التقنيــة )مــدن(.

الرهون العقارية

قامــت الشــركة برهــن المبنــى الــذي يقــع فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة فــي الريــاض المقــام علــى األرض المســتأجرة مــن الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة 
ومناطــق التقنيــة )مــدن( لصالــح الصنــدوق الصناعــي مقابــل القــرض المقــدم للشــركة مــن الصنــدوق بموجــب العقــد الموقــع بتاريــخ 07\12\2021م.

االراضي البيضاء

ال يوجد

التقاضي  9-11

الدعاوى والمطالبات القضائية

إن شركة فيبكو طرف في عدد من القضايا وذلك على النحو المبين أدناه.

جدول 84 الدعاوى والمطالبات القضائية لشركة فيبكو

الجهة القضائيةحالة الدعوىمبلغ المطالبةموضوع الدعوىالمدعي عليهالمدعي

الشركة الخليجية فيبكو
لصناعة الملح

مطالبة مالية بسداد 
فواتير مستحقة

121,037مائة وواحد وعشرون ألف 
وسبعة وثاثون  ريال

تم تحديد الجلسة األولية 
بتاريخ 06\01\1444هــ

المحكمة التجارية 
بالدمام

الشركة السعودية فيبكو
للكابات

مطالبة مالية بسداد 
فواتير مستحقة

)1,515,896( مليون وخمسمائة 
وخمسة عشر ألف وثمانمائة وستة 

وتسعون ريال

تم تحديد الجلسة األولى 
بتاريخ 19\12\1443هـ

المحكمة التجارية 
بجدة

الشركة السعودية فيبكو
للشحن )سال(

مطالبة تسليم عين 
وتعويض

2,006,528 اثنان مليون و ستة االف و 
خمسمائة وثمانية وعشرون ريال

لم تحدد الجلسة األولى حتى 
االن

المحكمة التجارية 
بالرياض

المصدر: تقرير صادر عن محامي الشركة مكتب المبارك محامون ومستشارون قانونيون

القضايا الزكوية المتعلقة بالشركة

ال يوجد

قضايا التنفيذ

ال يوجد

الدعاوى والقضايا المتعلقة بالشركات التابعة

ال يوجد
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قضايا التنفيذ المتعلقة بالشركة التابعة	 

جدول 84 قضايا التنفيذ المتعلقة بالشركة التابعة

الحالةالمبلغجهة االحالةالمنفذ ضدهطالب التنفيذ

شركة فبك 
للصناعة

سالم المنصوري 
)شركة صادرات الخير(

محكمة التنفيذ بالرياض 
الدائرة التنفيذية )16(

)924,994 ( تسعمائة وأربعة 
وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة 

وتسعون ريال

تم إيقاف جميع الحسابات البنكية 
للمنفذ ضده، والتحقق جاري عن 

أموالهم بشكل دوري.

شركة فبك 
للصناعة

رقعان قالط الجهني 
)مؤسسة الخليج 

األمثل(

محكمة التنفيذ بالرياض 
)1,200,000( مليون ومائتي ألف ريالالدائرة التنفيذية )17(

تم إيقاف جميع الحسابات البنكية 
للمنفذ ضده، والتحقق جاري عن 

أموالهم بشكل دوري.

شركة فبك 
للصناعة

محمد حسين بهكلي 
)مؤسسة فخامة 

األجيال(

محكمة التنفيذ بالرياض 
الدائرة التنفيذية )9(

)884,062( ثمانمائة وأربعة 
وثمانون ألف واثنان وتسعون ريال

تم إيقاف جميع الحسابات البنكية 
للمنفذ ضده، والتحقق جاري عن 

أموالهم بشكل دوري.

الملكية الفكرية  9-12

العامات التجارية المملوكة للشركة وشركاتها التابعة

كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، ســجلت الشــركة وشــركتها التابعــة عــددا مــن العامــات التجاريــة الخاصــة بأعمالهــم، إذ تــم اســتخراج شــهادتي تســجيل عامــات 
تجاريــة داخــل المملكــة 

جدول 86 العالمات التجارية المملوكة للشركة وشركاتها التابعة

العامة التجارية
الشركة 
المالكة 
للعامة

تاريخ نهاية الحالةتاريخ التسجيلرقم التسجيلالفئةالدولة
الحماية

شركة 
تصنيع 
مواد 

التعبئة 
والتغليف

المملكة 
العربية 

السعودية
23\02\1449هـساري06\05\1439هـ221439004740

شركة فبك 
للصناعة

المملكة 
العربية 

السعودية
26\02\1449هـساري     06\05\1439هـ221439004925

شركة فبك 
للصناعة

المملكة 
العربية 

السعودية
02\03\1452هـساري27\05\1442هـ221442007507

شركة فبك 
للصناعة

المملكة 
العربية 

السعودية
02\03\1452هـساري27\05\1442هـ221442007501

نزاعات العالمات التجارية

ال يوجد
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التأمين  9-13

تحتفــظ الشــركة وشــركاتها التابعــة بوثائــق تأميــن تغطــي مختلــف أنــواع المخاطــر التــي قــد يتعرضــون لهــا، ويلخــص الجــدول التالــي التفاصيــل الرئيســية 
لوثائــق التأميــن التــي تحتفــظ بهــا الشــركة وشــركاتها التابعــة:

جدول 87  التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين التي تحتفظ بها الشركة وشركاتها التابعة:

تاريخ انتهاء مبلغ التغطيةنطاق التأمينالمؤمن لهشركة التأمين
التأمين

فيبكو )ويشمل بعض موظفين شركة أكسا للتأمين التعاوني
24\04\2023م3,250,000 ريال خيانة االمانة فبك(

تأمين على جميع الممتلكات فيبكو و فبكشركة أكسا للتأمين التعاوني
وتوقف األعمال

 475,150,000
24\04\2023مريال

شركة الدرع العربي للتأمين 
05\01\2023م10,000,000 ريالسيارات الشركةفيبكوالتعاوني

شركة الدرع العربي للتأمين 
05\01\2023م10,000,000 ريالسيارات الشركةفبكالتعاوني

31\03\2023م500,000 ريال تأمين طبيفيبكوالتعاونية

31\03\2023م500,000 ريال  تأمين طبيفبكالتعاونية

المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على اخر نشرة اصدار أسهم  9-14

لم يسبق للشركة ان قامت باصدار أسهم حقوق أولوية منذ تأسيسها و حتى تاريخ هذه النشرة

اقرارات أعضاء مجلس االدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية  9-15

إضافة إلى االقرارات األخرى المشار اليها في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس االدارة بما يلي:

االصدار  ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العاقة في المملكة العربية السعودية	 

ال يخل االصدار بأي من العقود أو االتفاقيات التي يكون المصدر طرفا فيها	 

تم االفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالمصدر في نشرة االصدار	 

ــة( مــن هــذه النشــرة، الُمصــدر وشــركاته التابعــة 	  بخــاف مــا ورد فــي الصفحتيــن )96, 97( الفقــرة 11 )التقاضــي( مــن القســم9 )المعلومــات القانوني
ليســوا خاضعيــن ألي دعــاوي أو اجــراءات قانونيــة قــد تؤثــر بمفردهــا أو بمجملهــا جوهريــا فــي أعمــال الُمصــدر أو شــركاته التابعــة او فــي وضعهــم المالــي

أعضــاء مجلــس ادارة الشــركة ليســوا خاضعيــن ألي دعــاوى أو اجــراءات قانونيــة قــد تؤثــر بمفردهــا أو بمجملهــا جوهريــا فــي أعمــال الُمصــدر أو شــركاته 	 
التابعــة أو فــي وضعهــم المالــي.

-16-13أ

-16-13ب

-16-13ج

-16-13د

-16-13ه
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10.متعهد التغطية
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متعهد التغطية  10

أبرمــت الشــركة ومتعهــد التغطيــة االكتتاب)شــركة الوســاطة الماليــة )وســاطة كابيتــال(( اتفاقيــة تعهــد تغطيــة اكتتــاب أحــد عشــر مليونــًا وخمســمائة 
ألف)11,500,000( ســهمًا عاديًا بســعر عشــرة)10( رياالت ســعودية للســهم الواحد، تمثل )%100( من أســهم حقوق األولوية المطروحة لألكتتاب)"اتفاقية 

متعهــد بتغطيــة األكتتــاب"(.

متعهد التغطية  10-1

 شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال(
 الرياض - شارع العليا العام مبنى رقم 7459

 الرقم الفرعى 2207 حى المروج, الرمز البريدى 12283
 المملكة العربية السعودية 

 هاتف: 4944067 11 966+
 فاكس: 4944205 11 966+

www.wasatah.com.sa :الموقع اإللكتروني 
info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني

                                        

ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية  10-2

طبقًا لشروط و أحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب، فإنه:

 	
تتعهــد الشــركة لمتعهــدي التغطيــة أنــه فــي تاريــخ التخصيــص ســوف تصــدر و تخــص لمتعهــدي التغطيــة جميــع أســهم حقــوق األولويــة المتعهــد 

بتغطيتهــا فــي هــذا االكتتــاب التــي لــم يكتــب بهــا المســاهمون المســتحقون كأســهم إضافيــة وذلــك بســعر االكتتــاب.  

يتعهــد متعهــدي تغطيــة االكتتــاب لشــركة بأنــه فــي تاريــخ التخصيــص، ســوف يقــوم بشــراء األســهم المتعهــد بتغطيتهــا فــي هــذا االكتتــاب، والتــي لــم 	 
يتــم االكتتــاب بهــا مــن قبــل المســاهمين المســتحقين كأســهم إضافيــة وذلــك بســعر االكتتــاب.

يتقاضى متعهدي التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية و الذي سيتم دفعه من متحصات االكتتاب.	 

يخضــع التــزام متعهــد التغطيــة بشــراء جميــع األســهم المتبفيــة لألحــكام المتعلقــة بإنهــاء األتفاقيــة مثــل حــدوث أي مــن القــوى القاهــرة وفــق 	 
تعريفهــا فــي اإلتفاقيــة،أو عــدم اســتيفاء عــدد مــن الشــروط المســبقة فيمــا يتعلــق باألكتتــاب.

ستقوم الشركة بتقديم عدد من الضمانات و اإلقرارات والتعهدات لمتعهد التغطية.	 
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11.اإلعفاءات
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اإلعفاءات  11

لم تقم الشركة بتقديم أي طلب إعفاء إلى هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالطرح.
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12.المعلومات المتعلقة باالسهم واحكام 
الطرح وشروطه
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المعلومات المتعلقة باالسهم واحكام الطرح وشروطه  12

تقدمــت الشــركة بطلــب لهيئــة الســوق الماليــة لتســجيل وطــرح األســهم الجديــدة وإلــى شــركة تــداول الســعودية )تــداول( إلدراج األســهم الجديــدة وتــم 
الوفــاء بكافــة المتطلبــات بموجــب قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج.

يجــب علــى جميــع المســاهمين المســتحقين وحملــة الحقــوق المكتســبة ومقدمــي العــروض قــراءة شــروط وتعليمــات االكتتــاب بعنايــة تامــة قبــل االكتتــاب 
اإللكترونــي أو تقديــم طلــب االكتتــاب مــن خــال الوســيط أو تعبئــة نمــوذج الطــرح المتبقــي. حيــث يعتبــر تقديــم طلــب االكتتــاب أو توقيــع وتســليم نمــوذج 

الطــرح المتبقــي بمثابــة موافقــة وقبــول بالشــروط واألحــكام المذكــورة.

الطرح  12-1

يعتبـــر الطـــرح زيـــادة فـــي رأس مـــال الشـــركة عـــن طريـــق إصـــدار أســـهم حقـــوق أولويـــة بقيمـــة أحد عشر مليونًا وخمسمائة ألف )11,500,000( سهم عادي 
ــة  ــة تبلــغ مائ ــاالت ســعودية، وبقيمــة طــرح إجمالي ــاالت ســعودية للســهم وبقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــرة ري ــد بســعر طــرح يبلــغ )10( عشــرة ري جدي
وخمســة عشــر مليــون )115,000,000( ريــال، وذلــك لزيــادة رأس مــال الشــركة مــن مائــة وخمســة عشــر مليــون )115,000,000( ريــال ســعودي إلــى مائتــان 

وثاثــون مليــون )230,000,000( ريــال ســعودي.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة(  12-2

يتعيــن علــى المســاهمين المقيديــن والراغبيــن فــي االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة تقديــم طلــب االكتتــاب أثنــاء فتــرة االكتتــاب عــن طريــق المحفظــة 
ــاب مــن خــال أي وســائل أخــرى يوفرهــا  ــة االكتت ــى إمكاني ــي يتــم مــن خالهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــة إل ــداول الت االســتثمارية فــي منصــات الت
الوســيط وأميــن حفــظ األســهم فــي المملكــة خــال فتــرة االكتتــاب. وفــي حــال وجــود فتــرة طــرح متبقيــة فيمكــن أيضــا خالهــا تقديــم طلبــات اكتتــاب ألي 

أســهم متبقيــة مــن قبــل المؤسســات االســتثمارية فقــط.

بالمشاركة في االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:	 

الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب	 

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

الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار	 

أنــه لــم يســبق لــه التقــدم لاكتتــاب فــي نفــس األســهم لهــذا الطــرح لــدى الوســيط وللشــركة الحــق فــي رفــض كافــة الطلبــات فــي حــال تكــرار طلــب 	 
االكتتــاب

قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار	 

ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط	 

ســـيكون بإمـــكان المســـاهمين المقيديـــن تـــداول حقـــوق األولويـــة المودعـــة فـــي محافظهـــم عبـــر نظـــام تـــداول. وتعتبـــر هـــذه الحقـــوق حقـــًا مكتسبًا لجميـــع 
المسـاهمين المقيديـن فـي سـجل مسـاهمي الشـركة لـدى مركـز اإليـداع فـي نهايـة ثانـي يـوم تـداول يلـي يـوم انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة الخاصـة 
بزيـــادة رأس المـــال )تاريـــخ األحقيـــة(. ويعطـــي كل حـــق حاملـــه أحقيـــة األكتتـــاب بســـهم واحـد جديـد، وذلـك بسـعر الطـرح. وســـيتم إيـداع حقـوق األولويـة بعـد 
انعقـاد الجمعيـة غيـر العاديـة الخاصـة بزيـادة رأس المـال بيومـي عمـل علـى األكثـر. وسـتظهر الحقـوق فـي محافـظ المسـاهمين المقيديـن تحـت رمـز جديـد 

خـــاص بحقـــوق األولويـــة وســـيتم حينهـا إشـعار المســـاهمين المقيديـن بإيـداع الحقـوق فـي محافظهـم.

طلب االكتتاب  12-3

علــى الشــخص المســتحق الــذي يرغــب بممارســة كامــل حقــه واالكتتــاب فــي جميــع أســهم حقــوق األولويــة التــي يحــق لــه االكتتــاب فيهــا أن يقــوم باالكتتــاب 
عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منصــات التــداول التــي يتــم مــن خالهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء أو مــن خــال أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط 

وأميــن حفــظ األســهم.

يحســب عــدد األســهم التــي يحــق للشــخص المســتحق االكتتــاب فيهــا بحســب عــدد حقــوق األولويــة التــي يملكهــا. أمــا مبلــغ االكتتــاب الــذي يتعيــن علــى 
المكتتــب دفعــه فيحســب بضــرب عــدد حقــوق األولويــة القائمــة التــي يملكهــا قبــل نهايــة فتــرة االكتتــاب فــي )10( ريــاالت ســعودية.

مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي  12-4

يتعيــن علــى المســاهمين المســتحقين والراغبيــن فــي االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة تقديــم طلــب االكتتــاب أثنــاء فتــرة االكتتــاب والتــي تبــدأ بعــد )3( 
ثاثــة أيــام عمــل مــن موافقــة الجمعيــة العامــه غيــر العاديــه المتضمنــة الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال، فــي يــوم **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( وتنتهــي 

**\**\****هـــ )الموافق **\**\****م(.

وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مــال الشــركة عــن 
ــف )11,500,000( ســهم عــادي ســهم  ــًا وخمســمائة أل ــة. وبموجــب نشــرة اإلصــدار هــذه ســيتم طــرح أحــد عشــر مليون ــق إصــدار أســهم حقــوق أولوي طري
عــادي لاكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة والتــي تمثــل حوالــي )%100( مــن رأس مــال الشــركة قبــل االكتتــاب وبســعر طــرح يبلــغ )10( عشــرة ريــاالت 
ســعودية للســهم الواحــد شــاما قيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت للســهم الواحــد، وبقيمــة طــرح إجماليــة تبلــغ مائــة وخمســة عشــر مليــون 
)115,000,000( ريــال ســعودي، وســيتم إصــدار األســهم الجديــدة بنســبة ســهم واحــد لــكل حــق مــن حقــوق األولويــة. وســيكون االكتتــاب فــي أســهم حقــوق 
األولويــة المطروحــة للمســاهمين المقيديــن فــي ســجل المســاهمين فــي الشــركة فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
بتاريــخ **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( وللمســتحقين ممــن قامــوا بشــراء حقــوق األولويــة خــال فتــرة تــداول حقــوق األولويــة، بمــن فيهــم المســاهمين 

المقيديــن الذيــن قامــوا بشــراء حقــوق أولويــة إضافيــة بجانــب الحقــوق التــي يملكونهــا أصــا.

وفــي حــال عــدم ممارســة حقــوق األولويــة الخاصــة باألشــخاص المســتحقين بحلــول نهايــة فتــرة االكتتــاب، ســوف تطــرح األســهم المتبقيــة الناتجــة عــن عــدم 
ممارســة تلــك الحقــوق أو بيعهــا مــن قبــل األشــخاص المســتحقين علــى المؤسســات االســتثمارية مــن خــال طرحهــا فــي فتــرة الطــرح المتبقــي.

ــر هــذه  ســيكون بإمــكان المســاهمين المقيديــن تــداول حقــوق األولويــة التــي تــم إيداعهــا فــي المحافــظ عبــر الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(. وتعتب
ــر العاديةالخاصــة  ــة العامــة غي ــي انعقــاد الجمعي ــداول يل ــوم ت ــي ي ــة ثان ــن فــي ســجات الشــركة نهاي ــع المســاهمين المقيدي الحقــوق حــق مكتســب لجمي
بزيــادة رأس المــال. ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة ممارســة االكتتــاب بســهم واحــد جديــد، وذلــك بســعر الطــرح. وســيتم إيــداع حقــوق األولويــة بعــد انعقــاد 
الجمعيــة. وســتظهر الحقــوق فــي محافــظ المســاهمين المقيديــن تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة وســيتم حينهــا إشــعار المســاهمين المقيديــن 

بإيــداع الحقــوق فــي محافظهــم.
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وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:

تاريخ األحقية: نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم **\**\****هـ )الموافق **\**\****م(.. 1

مرحلــة التــداول واالكتتــاب: تبــدأ مرحلــة التــداول واالكتتــاب بعــد )3( ثاثــة أيــام عمــل مــن موافقــة الجمعيــة العامــه غيــر العاديــه المتضمنــة الموافقــة . 2
علــى زيــادة رأس المــال، فــي يــوم **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( علــى أن تنتهــي فتــرة التــداول فــي يــوم **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( وتســتمر 

فتــرة االكتتــاب حتــى نهاية**\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م(.

فتــرة الطــرح المتبقــي: تبــدأ يــوم **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( مــن الســاعة العاشــرة صباحــا وحتى الســاعة الخامســة مســاًء من اليــوم التالي بتاريخ . 3
**\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م(. وســيتم خــال  هــذه الفتــرة طــرح األســهم المتبقيــة علــى عــدد مــن المســتثمرين ذوي الطابــع المؤسســي )ويشــار 
إليهــم بـ"المؤسســات االســتثمارية"( علــى أن تقــوم تلــك المؤسســات االســتثمارية بتقديــم عــروض شــراء األســهم المتبقيــة. وســيتم تخصيــص 
األســهم المتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل علــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى المؤسســات 
االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض، أمــا بالنســبة لكســور األســهم، فســيتم إضافتهــا لألســهم المتبقيــة ومعاملتهــا بالمثــل. وســوف يكــون ســعر 
االكتتــاب فــي الســهم الجديــدة التــي لــم يكتتــب بهــا فــي هــذه الفتــرة بحــد أدنــى ســعر الطــرح، وإذا كان ســعر األســهم غيــر المكتتــب بهــا أعلــى مــن ســعر 
الطــرح يــوزع الفــرق )إن وجــد( كتعويــض لحملــة حقــوق األولويــة الذيــن لــم يقومــوا باالكتتــاب بحقوقهــم وأصحــاب كســور األســهم بنســبة مــا يملكــون 

مــن حقــوق.

التخصيــص النهائــي لألســهم: ســيتم تخصيــص األســهم لــكل مســتثمر بنــاء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســها بشــكل مكتمــل وصحيــح، أمــا بالنســبة . 4
لمســتحقي كســور األســهم، فســيتم جمــع كســور األســهم وطرحهــا علــى المؤسســات االســتثمارية خــال فتــرة الطــرح المتبقــي. وســوف يتــم 
تســديد إجمالــي ســعر طــرح األســهم المتبقيــة للشــركة، وتــوزع باقــي متحصــات بيــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم بــدون احتســاب أي رســوم أو 

اســتقطاعات )بمــا يتعــدى ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها كل حســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه يوم**\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م(.

تــداول األســهم الجديــدة فــي الســوق: ســيبدأ تــداول األســهم المطروحــة لاكتتــاب فــي نظــام )تــداول( عنــد اســتكمال كافــة اإلجــراءات المتعلقــة . 5
بتســجيل األســهم المطروحــة وتخصيصهــا. علــى أن تكــون الفتــرة الزمنيــة بيــن نهايــة االكتتــاب فــي حقــوق األولويــة وإيــداع األســهم فــي محافــظ 

المســاهمين هــي 9 أيــام عمــل

لقــد تقدمــت الشــركة بطلــب إلــى هيئــة الســوق الماليــة لتســجيل وطــرح األســهم الجديــدة كمــا تقدمــت الشــركة بطلــب إلــى شــركة تــداول الســعودية 
)تــداول( لقبــول إدراجهــا.

األشخاص المستحقون غير المشاركين في االكتتاب في األسهم الجديدة  12-5

ســـيكون المســـاهمون المقيـــدون الذيـــن ال يشـــاركون كليـــًا أو جزئيــًا فــي االكتتــاب فــي األســهم عرضــة للخســارة والنخفــاض نســبة ملكيتهــم فــي الشــركة 
إضافة إلى انخفاض قيمة األسهم المملوكة لهم حاليًا. بينمــــا ســــيحتفظ المســــاهمون المقيــــدون الذيــــن لــــم يمارســــوا حقوقهــــم باالكتتـــاب بنفـــس عـدد 
األســـهم الـــذي كانـــوا يملكونـــه قبـــل زيـــادة رأس المـــال. ولـــن يحصـــل األشـــخاص المسـتحقون غيـــر المشـاركين فـي األكتتـاب فـي األســـهم الجديـدة علـى أي 
مزايـــا أو منافـــع مقابـــل أســـهم حقـــوق األولويـــة المســـتحقة لهـــم، مـــا عـــدا حصولهـــم علـــى تعويـض نقـدي مـــن متحصـات بيـع األسـهم فـــي الطـرح المتبقـي 

كًا حســـب مـا يسـتحقه.

 يجـــدر التنبيـــه هنـــا علـــى أنـــه فـــي حـــال أن المؤسســـات اإلســـتثمارية تقدمـــت بشـــراء األســـهم المتبقيـــة بســـعر الطـــرح فقـــط، أو فـــي حـــال لـــم تكتتـــب هـــذه 
ــخاص  ــل األشـ ــن يحصـ ــرح، فلـ ــعر الطـ ــة بسـ ــهم المتبقيـ ــراء األسـ ــة بشـ ــد التغطيـ ــام متعهـ ــي قـ ــي وبالتالـ ــرح المتبقـ ــي الطـ ــتثمارية فـ ــات االسـ المؤسسـ
المســـتحقين غيـــر المشـــاركين فـــي األكتتـــاب علـــى أي تعويـــض مقابـــل حقـــوق األولويـــة فـــي األســـهم الجديـــدة والتـــي لـــم يقومـــوا بممارسـتها. وفـــي حـال تـم 
بيـــع األســـهم المتبقيـــة علـــى المؤسســـات األســـتثمارية بســـعر أعلـــى مـن سـعر الطـرح فسـيتم تحديـد مبلـغ التعويـــض لألشـخاص المسـتحقين الذيـن لـم 

يشـــاركوا فـــي األكتتـــاب فـــي األســـهم الجديـــدة كليـــًا أو جزئيـــا حســـب المعادلـــة التاليـــة:

مبلــغ التعويــض عــن كل ســهم لــم يتــم األكتتــاب بــه = )إجمالــي ســعر الطــرح المتبقي-إجمالــي متحصــات الطــرح المتبقــي (/)عــدد األســهم التــي لــم يكتتــب 
بهــا(

التخصيص ورد الفائض  12-6

ســتقوم الشــركة ومديــر االكتتــاب بفتــح حســاب أمانــة يتــم إيــداع متحصــات االكتتــاب فيه.يتم تخصيص أســهم حقوق األولوية على األشــخاص المســتحقين 
بنــاًء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســوها بشــكل مكتمــل وصحيــح. أمــا بالنســبة لمســتحقي كســور األســهم، فســيتم جمــع كســور األســهم وطرحهــا علــى 
المؤسســات االســتثمارية خــال فتــرة الطــرح المتبقــي، وســوف يتــم تســديد إجمالــي ســعر طــرح األســهم المتبقيــة للشــركة، وتــوزع باقــي متحصــات 
بيــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم )بمــا يتعــدى ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها كل بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه **\**\****هـــ )الموافــق 
**\**\****م(. وفــي حــال تبقــي أســهم بعــد ذلــك غيــر مكتتــب فيهــا فســيقوم متعهــدي التغطيــة بشــراء تلــك األســهم الجديــدة المتبقيــة وســتخصص له ولـــن 

يكـــون هنـــاك تعويضـــات للمســـتثمرين الذيـــن لـــم يكتتبـــوا أو لـــم يبيعـــوا حقوقهـــم، وأصحـاب كسـور األسـهم خال فتـــرة الطـرح المتبقيـة. 

ويتوقــع اإلعــان عــن العــدد النهائــي لألســهم التــي تــم تخصيصهــا لــكل شــخص مســتحق دون أي عمــوالت أو اســتقطاعات مــن مديــر االكتتــاب وذلــك 
بقيدهــا فــي حســابات المكتتبيــن. ويجــب علــى األشــخاص المســتحقين االتصــال بالوســيط الــذي تــم تقديــم طلــب االكتتــاب مــن خالــه للحصــول علــى أيــة 

معلومــات إضافيــة. وســوف يتــم اإلعــان عــن نتائــج التخصيــص فــي موعــد أقصــاه يــوم **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م(.

ســيتم رد الفائــض )باقــي متحصــات عمليــة الطــرح بمــا يتجــاوز ســعر الطــرح( لألشــخاص المســتحقين الذيــن لــم يشــاركوا كليــا أو جزئيــا فــي االكتتــاب 
بأســهم حقــوق األولويــة )إن وجــدت( مــن دون أي اســتقطاعات فــي موعــد أقصــاه **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م(.

نشرة اإلصدار التكميلية  12-7

يتعيــن علــى الشــركة أن تقــدم إلــى الهيئــة نشــرة إصــدار تكميلية،وذلــك حســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة، إذا علمــت 
الشــركة فــي أي وقــت بعــد تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه وقبــل اكتمــال الطــرح بــأٍي مــن اآلتــي:

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة.	 

ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة.	 

ويجــوز للمســتثمر الــذي اكتتــب فــي األســهم الجديــدة قبــل نشــر نشــرة اإلصــدار التكميليــة أن يلغــي أو يعــدل اكتتابــه فــي هــذه األســهم قبــل انتهــاء فتــرة 
الطــرح.

13-19-5

13-19-7
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تعليق أو إلغاء الطرح  12-8

لهيئــة الســوق الماليــة فــي أي وقــت أن تصــدر قــرارًا بتعليــق الطــرح إذا رأت أن الطــرح يمكــن أن ينتــج عنــه إخــال بنظــام الســوق الماليــة أو لوائحــة التنفيذيــة 
أو قواعــد الســوق. كمــا أنــه مــن الممكــن أن يتــم إلغــاء الطــرح فــي حــال عــدم موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى أي مــن تفاصيــل الطــرح.

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية 

ماهي حقوق األولوية؟

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة المطروحــة عنــد اعتمــاد زيــادة رأس المــال، وهــو حــق مكتســب لجميــع 
المســاهمين المالكيــن لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة  الخاصــة بزيــادة رأس المــال  والمقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى 
مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي ســهم واحــد، وذلــك 

بســعر الطــرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

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

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وموافقتهــا علــى زيــادة رأس المــال مــن خــال طــرح أســهم حقــوق أولويــة، وتــودع حقــوق األولويــة كأوراق ماليــة 
فــي المحافــظ الخاصــة بالمســاهمين فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، 
وســتظهر األســهم فــي محافظهــم تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة، ولــن يســمح بتــداول هــذه الحقــوق أو االكتتــاب فيهــا إال عنــد بدايــة فترتــي 

التــداول واالكتتــاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتــم اإلشــعار عــن طريــق اإلعــان فــي موقــع تــداول وكذلــك عــن طريــق خدمــة )تداوالتــي( المقدمــة مــن قبــل شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة ورســائل نصيــة 
قصيــرة ترســل عــن طريق شــركات الوســاطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمــد العــدد علــى نســبة مــا يملكــه كل مســاهم فــي رأس المــال بحســب ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

ما هو معامل األحقية؟

هــو المعامــل الــذي يمكــن للمســاهمين المقيديــن مــن معرفــة عــدد حقــوق األولويــة المســتحقة لهــم مقابــل األســهم التــي يمتلكونهــا بنهايــة ثانــي يــوم 
تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ويحســب هــذا المعامــل بقســمة عــدد األســهم الجديــدة علــى عــدد األســهم الحاليــة للشــركة. وعليــه فــإن 
معامــل األحقيــة هــو )1( حــق تقريبــا لــكل ســهم )1( واحــد مملــوك للمســاهم المقيــد فــي تاريــخ األحقيــة. ووفقــا لذلــك، إذا كان مســاهم مقيــد يملــك ألــف 

)1,000( ســهم فــي تاريــخ األحقيــة فســيخصص لــه )1000( حــق مقابــل مــا يملكــه مــن أســهم.

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

نعــم، حيــث ســيتم إضافــة الحــق المكتســب إلــى محافــظ المســتثمرين تحــت اســم الســهم األصلــي، وبإضافــة كلمــة حقــوق أولويــة، إضافــة إلــى رمــز جديــد 
لهــذه الحقــوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

ســعر االفتتــاح للحــق ســيكون الفــرق بيــن ســعر إغــاق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق إلدراج الحــق وســعر الطــرح )قيمــة الحــق اإلرشــادية(. فعلــى ســبيل 
المثــال، إذا كان ســعر إغــاق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق خمســة عشــر )15( ريــال ســعودي، وســعر الطــرح عشــرة )10( ريــاالت ســعودية، فــإن الســعر 

االفتتاحــي للحــق ســيكون خمســة )5( ريــاالت ســعودية.

من هو المساهم المقيد؟

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

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

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

هــل مــن الممكــن أن يفقــد المســاهم أحقيتــه فــي االكتتــاب حتــى لــو كان لــه حــق حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس 
المــال عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة؟

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

كيف تتم عملية االكتتاب؟

يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منّصــات التــداول التــي يتــم مــن خالهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــًة إلــى إمكانيــة 
االكتتــاب مــن خــال أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأميــن حفــظ األســهم.

هل يمكن األكتتاب أكثر من مرة ومن خالل أكثر من وسيط؟ 

نعــم، يمكــن ولكــن يجــب مراعــاة أن ال تزيــد كميــة األســهم المكتتــب بهــا عــن عــدد الحقــوق المملوكــة عنــد انتهــاء فتــرة تــداول الحقــوق، حيــث أن أي زيــادة فــي 
كميــة األســهم المكتتــب بهــا عــن عــدد الحقــوق الملوكــة عنــد انتهــاء فتــرة تــداول الحقــوق ســينتج عنــه إلغــاء طلــب األكتتــاب.

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

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.
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في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

ســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي نفــس المحفظــة المــودع بهــا أســهم الشــركة المرتبطــة بالحقــوق. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان مســاهم يملــك ألــف 
)1,000( ســهم فــي الشــركة علــى النحــو التالــي: ثمانمائــة )800( ســهم فــي محفظــة )أ( و مائتــا )200( ســهم فــي محفظــة )ب(، فــإن مجمــوع الحقــوق التــي 
ســتودع ألــف)1000(  حــق علــى اعتبــار أن لــكل ســهم )1( حــق تقريبــا. عليــه فســيتم إيــداع ثمانمائــة )800( حــق فــي محفظــة )أ(  و مائتــا )200( حــق فــي محفظــة 

)ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعــم، يحــق لَحَملــة شــهادات األســهم االكتتــاب، لكنهــم لــن يســتطيعوا التــداول إال بعــد إيــداع الشــهادات فــي محافــظ إلكترونيــة عــن طريــق الجهــات 
المســتلمة أو شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )"مركــز اإليــداع"(، وإحضــار الوثائــق الازمــة.

هل يحق لمن اشترى حقوقًا إضافيًة تداولها مرة أخرى؟

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

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

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

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

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

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

ال، ال يمكــن ذلــك. بعــد انقضــاء فتــرة التــداول يتبقــى لمالــك الحــق فقــط ممارســة الحــق فــي االكتتــاب بأســهم حقــوق األولويــة أو عــدم ممارســة ذلــك. وفــي 
حــال عــدم ممارســة الحــق يمكــن أن يخضــع المســتثمر للخســارة أو االنخفــاض فــي قيمــة محفظتــه االســتثمارية. 

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

فــي حــال عــدم االكتتــاب بكامــل األســهم الجديــدة خــال فتــرة االكتتــاب، تطــرح األســهم الجديــدة المتبقيــة الكتتــاب ينظمــه مديــر االكتتــاب، ويتــم احتســاب 
قيمــة التعويــض )إن وجــد( لمالــك الحقــوق بعــد خصــم ســعر االكتتــاب. علمــا أن المســتثمر قــد ال يحصــل علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فتــرة الطــرح 

المتبقــي بســعر الطــرح. 

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

يحــق للمســاهم المقيــد فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بعــد نهايــة يــوم تــداول يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة حضــور الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة.

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

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

لــو قــام مســتثمر بشــراء األوراق الماليــة فــي يــوم انعقــاد الجمعيــة فهــل يحــق لــه الحصــول علــى حقــوق األولويــة المترتبــة علــى زيــادة رأس مــال 
المصــدر؟

نعــم، حيــث انــه ســيتم قيــد المســتثمر فــي ســجل مســاهمي الشــركة بعــد يومــي عمــل مــن تاريــخ شــراء األســهم )أي بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم 
انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة(، مــع العلــم بــأن حقــوق األولويــة ســتمنح لجميــع حملــة األســهم المقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة بنهايــة 
تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ولكــن لــن يحــق لــه الحضــور أو التصويــت فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة 

بزيــادة رأس المــال.

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

ســيتم توزيــع نصيــب المســتثمر علــى المحافــظ التــي يملكهــا المســتثمر، بحســب نســبة الملكيــة الموجــودة فــي كل محفظــة، وفــي حــال وجــود كســور ســيتم 
تجميــع تلــك الكســور، واذا أكملــت رقمــا صحيحــا أو اكثــر يتــم إضافــة الرقــم الصحيــح إلــى المحفظــة التــي يملــك فيهــا المســتثمر أكبــر كميــة مــن الحقــوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبــدأ تــداول واكتتــاب الحقــوق فــي الوقــت ذاتــه بعــد )3( ثاثــة أيــام عمــل مــن موافقــة الجمعيــة العامــه غيــر العاديــه المتضمنــة الموافقــة علــى زيــادة رأس 
المــال، حتــى انتهــاء التــداول فــي اليــوم الســادس، بينمــا يســتمر االكتتــاب حتــى اليــوم التاســع وذلــك حســب مــا هــو مذكــور فــي هــذه النشــرة وإعانــات الشــركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟ 

ال، ال يمكن ذلك.

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

نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خال فترة التداول. 
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فــي حــال وجــود أي استفســارات، الرجــاء التواصــل مــع الشــركة علــى البريــد اإللكترونــي: fir@fipco.com.sa وألســباب قانونيــة، ســوف يكــون بمقــدور الشــركة 
فقــط تقديــم المعلومــات الــواردة فــي هــذا النشــرة ولــن يكــون بمقدورهــا تقديــم المشــورة بشــأن األســس الموضوعيــة إلصــدار الحقــوق أو حتــى تقديــم 

المشــورة الماليــة أو الضريبيــة أو القانونيــة أو االســتثمارية.

 ولمزيــد مــن المعلومــات عــن شــروط وأحــكام االكتتــاب، فضــا راجــع القســم )12( "شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب" وبقيــة المعلومــات الــواردة فــي 
هــذه النشــرة.
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أوصــى مجلــس إدارة الشــركة فــي قــراره بتاريــخ 20\07\1443هـــ )الموافــق 21\02\2022م( بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال طــرح أســهم حقــوق أولويــة 
بقيمــة مائــة وخمســة عشــر مليــون )115,000,000( ريــال ســعودي وذلــك لتمكيــن شــركة فيبكــو وشــركتها التابعــة مــن مواكبــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة - 

أحــد مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030م فــي برامــج التحــول الصناعــي الهادفــة إلــى رفــع كفــاءة المصانــع الســعودية.

وفــي يــوم **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال إصــدار أســهم حقــوق 
أولويــة )"االكتتــاب"(، ويتمثــل االكتتــاب أحــد عشــر مليونــًا وخمســمائة ألــف )11,500,000( ســهم عــادي جديــد بســعر طــرح يبلــغ )10( عشــرة ريــاالت ســعودية 
للســهم الواحــد، وبقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية وذلــك لزيــادة رأس مــال الشــركة مــن مائــة وخمســة عشــر مليــون )115,000,000( ريــال 

ســعودي إلــى مائتــان وثاثــون مليــون )230,000,000( ريــال ســعودي.

ــخ 1444/02/08هـــ )الموافــق 08\04\2022م(. كمــا تمــت الموافقــة  ــدة بتاري ــى طلــب إدراج األســهم الجدي ــداول( عل ــة الســعودية )ت وافقــت الســوق المالي
علــى نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه وكافــة المســتندات المؤيــدة التــي طلبتهــا الهيئــة وذلــك بتاريــخ إعانهــا فــي موقــع الهيئــة يــوم 1444/05/05هـــ )الموافــق 

2022/11/29م( 

بنود متفرقة  12-10

ســيكون طلــب االكتتــاب وكافــة الشــروط واألحــكام والتعهــدات ذات العاقــة ملزمــة ولمنفعــة أطرافهــا وخلفائهــم والمتنــازل منهــم لصالحهــم ومنفــذي 
الوصايــا ومديــري التــركات والورثــة. ويشــترط أنــه فيمــا عــدا ماجــرى النــص عليــه تحديــدا فــي هــذه النشــرة، فإنــه اليتــم التنــازل عــن الطلــب أو عــن أي حقــوق 
أو مصالــح أو التزامــات ناشــئة عنــه، أو التفويــض بهــا ألي مــن األطــراف المشــار إليهــم فــي هــذه النشــرة دون الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مســبقة مــن 

الطــرف اآلخــر.

تخضــع هــذه التعليمــات والبنــود وأي اســتام لنمــاذج طلــب االكتتــاب أو العقــود المترتبــة عليهــا ألنظمــة المملكــة وتفســر طبقــا لهــا. وقــد يتــم توزيــع نشــرة 
اإلصــدار هــذه باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، وفــي حالــة التعــارض بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجليــزي، يعمــل بالنــص العربــي لنشــرة اإلصــدار.

إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة  12-11

اليوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم
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أن ســعر اإلغــاق لســهم الشــركة فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة هــو )**( ريــال ســعودي ومــن المتوقــع أن يصــل إلــى )**( ريــال ســعودي فــي 
افتتاحيــة اليــوم الــذي يليــه والتغييــر يمثــل نقصــًا بنســبة )**%(وفــي حالــة عــدم اكتتــاب أي مــن حملــة األســهم المقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى 
مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى انخفــاض نســبة ملكيتهــم فــي الشــركة.

طريقة احتساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال كالتالي:

أواًل: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية:

عــدد األســهم فــي نهايــة يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة x ســعر اإلغــاق لســهم الشــركة فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة = القيمــة الســوقية 
للشــركة عنــد اإلغــاق فــي يــوم الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة.

ثانيًا: احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غير العادية:

)القيمــة الســوقية للشــركة عنــد اإلغــاق فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة + قيمــة األســهم المطروحــة( \ )عــدد األســهم فــي نهايــة يــوم الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة + عــدد األســهم المطروحــة لاكتتــاب( = ســعر الســهم المتوقــع فــي افتتاحيــة اليــوم الــذي يلــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب  14

نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب  14-1

ُيمكــن االكتتــاب باســتخدام منّصــات التــداول أو مــن خــال أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين. وســيتم االكتتــاب باألســهم الجديــدة علــى مرحلــة 
واحــدة وفقــا لمــا يلــي:

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

ســيتاح للمســاهم المقيــد االكتتــاب مباشــرة بعــدد أســهمه خــال فتــرة االكتتــاب. وفــي حــال شــراءه حقوقــا جديــدة فســيتاح لــه االكتتــاب بهــا انتهــاء . 2
فتــرة تســويتها )يومــي عمــل(.

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

ســيتاح االكتتــاب إلكترونيــا عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منصــات وتطبيقــات التــداول التــي يتــم مــن خالهــا إدخــال أومــر البيــع والشــراء . 4
باإلضافــة إلــى االكتتــاب فــي القنــوات والوســائل األخــرى المتوفــرة لــدى الوســيط.

يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. ويقر المكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:

قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه.. 1

بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.. 2

قبوله للنظام األساسي للشركة.. 3

التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه.. 4

عمليات التخصيص  14-2

يتم تخصيص أســهم حقوق األولوية على األشــخاص المســتحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارســوها بشــكل مكتمل وصحيح. أما بالنســبة لمســتحقي 
كســور األســهم، فســيتم جمــع كســور األســهم وطرحهــا علــى المؤسســات االســتثمارية خــال فتــرة الطــرح المتبقــي، وســوف يتــم تســديد إجمالــي ســعر 
طــرح األســهم المتبقيــة للشــركة، وتــوزع باقــي متحصــات بيــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم )بمــا يتعــدى ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها كل بحســب 
مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه يــوم **\**\****هـــ )الموافــق **\**\****م( وفــي حــال تبقــي أســهم بعــد ذلــك غيــر مكتتــب فيهــا فســيقوم متعهــدي التغطيــة 
بشــراء تلك األســهم الجديدة المتبقية وســتخصص له ولـــن يكـــون هنـــاك تعويضـــات للمســـتثمرين الذيـــن لـــم يكتتبـــوا أو لـــم يبيعـــوا حقوقهـــم، وأصحـــاب 

كســـور األســـهم خال فتـــرة الطـرح المتبقـي.

ويجــب علــى األشــخاص المســتحقين االتصــال بالوســيط الــذي تــم االكتتــاب مــن خالــه للحصــول علــى أيــة معلومــات إضافيــة. وســوف يتــم اإلعــان عــن نتائــج 
التخصيــص فــي موعــد أقصاه يوم**\**\****هـــ )الموافق **\**\****م(.

السوق المالية السعودية )تداول(  14-3

مجموعــة تــداول الســعودية ) تــداول(  والتــي كانــت ســابقًا شـــركة الســـوق الماليــة الســـعودية، أعلنــت بتاريــخ 25\08\1442هـــ )الموافــق 07\04\2021م( 
تحولهـــا إلـــى شـــركة قابضـــة باســـم مجموعـــة تـــداول الســـعودية، بهيـــكل جديـــد يدعـــم تنميـــة مســـتقبل الســـوق الماليـــة الســـعودية ويضمـــن اســـتمرارية 
تطورهـــا، وكخطـــوة أخـــرى نحـــو جاهزيـــة المجموعـــة للطـــرح العـــام األولـــي خال العـــام الحالـــي 2021 .  وســـتضم مجموعـــة تـــداول الســـعودية) أربـــع شـــركات 
تابعـــة هـــي: تـــداول الســـعودية) كســـوق لــألوراق الماليـــة، وشـــركة مركـــز مقاصـــة األوراق الماليـــة )مقاصـــة(، وشـــركة مركـــز إيـــداع األوراق الماليـــة )إيـــداع(، 
وشـــركة )وامـض(المتخصصـــة فـــي الخدمـــات والحلـــول التقنيـــة القائمـــة علـــى األبتـــكار. هـــذا وستســـتفيد المجموعـــة مـــن تكامـل خدمـات الشـــركات التابعـة 
لهـــا واألعمـــال المشـــتركة، ثـــم إن اســـتقالية الشـــركات ســـيوفر بيئـــة عمـل تتســـم بالمرونـة واألبتـكار لمواكبـة التطـورات الســـريعة فـي األسـواق العالميـة.

تــم تأســيس نظــام تــداول فــي عــام 2001م كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق الماليــة اإللكترونــي، وبــدأ تــداول األســهم اإللكترونــي فــي المملكــة عــام 
1990م. تتــم عمليــة التــداول مــن خــال نظــام إلكترونــي متكامــل ابتــداًء مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهــاًء بتســويتها. ويتــم التــداول كل يــوم عمــل مــن أيــام األســبوع 
مــن يــوم األحــد حتــى يــوم الخميــس علــى فتــرة واحــدة مــن الســاعة 10 صباحــًا وحتــى الســاعة 3 عصــرًا ويتــم خالهــا تنفيــذ األوامــر. أمــا خــارج هــذه األوقــات 

فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا مــن الســاعة 9:30 صباحــًا وحتــى الســاعة 10 صباحــًا.

ويتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــال مطابقــة آليــة لألوامــر، ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقــًا للســعر. وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق أواًل وهــي 
ــه يتــم تنفيذهــا وفقــًا لتوقيــت  األوامــر المشــتملة علــى أفضــل األســعار، وتليهــا األوامــر محــددة الســعر، وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر فإن

اإلدخــال.

يقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات مــن خــال قنــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع تــداول علــى اإلنترنــت، ويتــم توفيــر بيانــات الســوق بشــكل 
.)T+2( فــوري لمــزودي المعلومــات المعروفيــن مثــل "رويتــرز". وتتــم تســوية الصفقــات آليــًا خــال يومــي عمــل حســب

ــداول مســؤولية  ــى نظــام ت ــداول". ويتول ــر نظــام "ت ــع القــرارات والمعلومــات المهمــة بالنســبة للمســتثمرين عب ــى الشــركة اإلفصــاح عــن جمي وينبغــي عل
ــات الســوق. ــداول وكفــاءة عملي ــة الت ــة الســوق، بهــدف ضمــان عدال مراقب
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تــم تقديــم طلــب لــدى الهيئــة لتســجيل وطــرح أســهم حقــوق األولويــة فــي ســوق األســهم الســعودية وطلــب لــدى الســوق الماليــة )تــداول( إلدراجهــا وتمــت 
الموافقــة علــى نشــرة اإلصــدار هــذه وتــم الوفــاء بالمتطلبــات كافــة.

ومــن المتوقــع اعتمــاد التســجيل وبــدء التــداول فــي أســهم حقــوق األولويــة فــي ســوق األســهم الســعودية بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التخصيــص النهائــي 
ــة ويمكــن  ــخ المذكــورة فــي هــذه النشــرة مبدئي ــر التواري ــي. وتعتب ــداول اإللكترون ــه فــي موقــع ت ــك فــي حين ــن عــن ذل ــة، وســوف يعل ألســهم حقــوق األولوي

تغييرهــا بموافقــة هيئــة الســوق الماليــة.

ــه ال يمكــن  ــداول(، إال أن وبالرغــم مــن أن األســهم القائمــة مســجلة فــي ســوق األســهم الســعودية وأن الشــركة مدرجــة أســهمها فــي الســوق الماليــة )ت
التــداول فــي األســهم الجديــدة إال بعــد اعتمــاد التخصيــص النهائــي لألســهم وإيداعهــا فــي محافــظ المكتتبيــن. ويحظــر حظــرا تامــا التــداول فــي األســهم 

الجديــدة قبــل اعتمــاد عمليــة التخصيــص.

يتحمــل المكتتبــون ومقدمــو العــروض فــي الطــرح المتبقــي الذيــن يتعاملــون فــي نشــاطات التــداول المحظــورة هــذه المســؤولية الكاملــة عنهــا ولــن تتحمــل 
الشــركة أي مســؤولية قانونيــة فــي هــذه الحالــة.
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ســتكون المســتندات التاليــة متاحــة لإلطــاع عليهــا فــي المقــر الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الريــاض فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة ص.ب 8762 الريــاض 
11492 المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك خــال أيــام العمــل الرســمية مــن األحــد إلــى الخميــس وذلــك خــال ســاعات العمــل الرســمية )مــن الســاعة 
8:00صباحًاحتــى الساعة4:30مســاًء (، اعتبــارًا مــن أول يــوم عمــل بعــد تاريــخ الدعــوة بعــد تاريــخ الدعــوة إلنعقــاد الجمعيــة العامــة الغيــر العاديــة ، علــى أن 

التقــل تلــك الفتــرة عــن 14 يومــًا قبــل تاريــخ الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة . وســتبقى هــذه المســتندات متاحــة للمعاينــة حتــى نهايــة الطــرح :

المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة:

شهادة السجل التجاري للشركة.	 

عقد التأسيس للشركة.	 

النظام األساسي للشركة.	 

الموافقات المتعلقة بأسهم زيادة رأس المال:

قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس المال.	 

نسخة من إعان موافقة هيئة السوق المالية على  طرح أسهم حقوق األولوية.	 

موافقة شركة تداول السعودية )تداول( على إدراج أسهم حقوق األولوية.	 

قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال.	 

التقارير والخطابات والمستندات:

اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب.	 

الموافقــات الخطيــة مــن قبــل المستشــار المالــي ومديــر االكتتــاب والمتعهديــن بالتغطيــة، والمستشــار القانونــي علــى اســتخدام اســمهم وشــعارهم 	 
وإفاداتهــم ضمــن نشــرة اإلصــدار.

الموافقات الخطية من قبل المحاسبين القانونيين على استخدام اسمهم وشعارهم ضمن نشرة اإلصدار.	 
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