
 

 

 

العبيكان للزجاجشركة أسهم  مستند تسجيل  
م(، والجمعية 09/09/2007ه )املوافق 27/08/1428( وتاريخ 224م(، والقرار الوزاري رقم )ق/23/12/2006ه )املوافق 02/12/1427عقد التأسيس بتاريخ شركة مساهمة مقفلة تأسست بموجب 

 .م( الصادر بمدينة الرياض10/12/2007ه )املوافق 30/11/1428( وتاريخ 1010241520، والسجل التجاري رقم )م(10/11/2007ه )املوافق 29/10/1428بتاريخ التأسيسية املنعقدة 

 ريال سعودي (68املوازية )في السوق  الشركة سهماالسترشادي لتداول السعر 
 

صسسسسسسسسسسسسسسسسدر"( كشسسسسسسسسسسسسسسسركة شسسسسسسسسسسسسسسسركة الع ي ا  لل جا  تأسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست 
 
( وتاريخ 224رقم )ق/القرار الوزاري م(، و 23/12/2006ه )املوافق 02/12/1427التأسسسسسسسسسسسسسسسسيس بتاريخ بموجب عقد  مسسسسسسسسسسسسسسسسساهمة مقفلة)"الشسسسسسسسسسسسسسسسركة" رو "امل

ه )املوافق 30/11/1428وتسسساريخ ( 1010241520رقم ) السسسسسسسسسسسسسسسسجسسسل التجسسساري و  م(،10/11/2007ه )املوافق 29/10/1428بتسسساريخ ، والجمعيسسسة التسسسأسسسسسسسسسسسسسسسسيسسسسسسسسسسسسسسسسيسسسة املنعقسسسدة م(09/09/2007ه )املوافق 27/08/1428

( 10) عشسسسرةمنها  سسسسعممتسسسساوي القيمة، قيمة  ل سسسسعم عادي ( 20,000,000) عشسسسريل مليو  ( ريال سسسسعودي مقسسسسم     200,000,000) مليو   مائتيوبررس مال قدره ، م( الصسسسادر بمدينة الرياض10/12/2007

 مليو     ورربع  مسسسائت     ريسسسال سسسسسسسسسسسسسسسسعودي ( 200,000,000) مسسسائتي مليو  عل  زيسسسادة ررس املسسسال مل م( وافقسسست الجمعيسسسة العسسسامسسسة     العسسساديسسسة 04/02/2019ه )املوافق 29/05/1440ريسسساسع سسسسسسسسسسسسسسسسعوديسسسة. وبتسسساريخ 

بع   مليو  ال الغة رر وتم الوفاء بال يادة  ،( رياسع سسعودية10) عشسرة( سسعم عادي مدفوعة القيمة بال امل، قيمة  ل سسعم منها 24,000,000) مليو   رربعة وعشسريلريال سسعودي، مقسسم      (240,000,000)

 في ررس مال الشركة. همبنس ة مساهمة  ل من "عالقة"م الغ مستحقة     جعاع ذاع  امل لغ مل حساب رسملةعل طريق ( ريال سعودي 40,000,000)

 

( رياسع 10) عشرةقيمة  ل سعم  ،بال امل القيمة مدفوعة م عادي( سع24,000,000) مليو   لرربعة وعشري    ، مقسم سعودي ريال (240,000,000)مليو   مائتا  ورربعو   الحا ي ي لغ ررس مال الشركة

  ا  عدد رسعمه حضور اجتماعاع الجمعية العامة للمساهم    )"املساهم"( ري مساهم ، وس يعطىعادية مل فئة واحدةرسعم الشركة رسعم  جميع .سعودية
ً
ري حقوق تفضيلية، ويحق ل ل مساهم ريا

 رخر مل     رعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامة، فيها )"الجمعية العامة"( والتصويت
ً
حصتها مل ري ررباح تعلنها الشركة  األسعم محل اإلدرا  امل اشرتستحق . وله في ذلك ر  يو ل عنه شخصا

 مل تاريخ مستند التسجيل هذا
ً
 راجع قسم رقم )وعل السنواع املالية التي تليها اعت ارا

ً
 (.املستند هذازيع األرباح" في "سياسة تو  (5. )فضال

الشركة السعودية للصناعاع و  (،43.83%بنس ة ملكية ) مجموعة الع ي ا  لالستثمارشركة  رو ركث  مل ررس مالعا هم: )%5)  الذيل يمل و في الشركة  ، فإ  املساهم   الك اراملستند اوكما في تاريخ هذ

 راجع اصيل حول املساهم   ومل يد مل التف) .(40.00%بنس ة ملكية ) املتطورة
ً
ويحظر عل  ك ار املساهم   املذ وريل رعاله التصرف في  (.املستند هذافي  "درا اإل الشركة ق ل ملكية هي ل ( "4.1 ) قسمفضال

  (12) اثني عشر مدة رسعمعم
ً
هيئة السوق املالية  رسعمعم بعد انتهاء هذه الفت ة دو  الحصول عل  موافقة )"فت ة الحظر"(، ويجوز لعم التصرف في املوازية السوق مل تاريخ بدء تداول رسعم الشركة في  شعرا

 املس قة.)"العيئة"( 

 

 تنط ق والذيل رعاله ذ وريلامل مالعا ررس مل ركث  رو (%5) يمل و   الذيل الشركة في الك ار املساهم   باستثناء) الحالي   املساهم   عل  املوازية السوق  في امل اشر اإلدرا  محل األسعم في التداول  ويقتصر

 :وهم املؤهل   املستثمريل فئاع     باإلضافة ،(الحظر فت ة عليهم

 مؤسساع سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. 

  ّينتقد  مؤسسة السوق املالية  و  تدارة شريطة ر  إل في ممارسة رعمال ا امرخص لع مؤسسة سوق ماليةعمالء الخاصة بق ول املشاركة في الطرح بشروط تمكنه مل اتخاذ القراراع  ع 

 .ستثمار في السوق املوازية نيابة عل العميل ودو  الحاجة     الحصول عل  موافقة مس قة منهس وا

 يداعإل ح ومة اململكة، رو ري جعة ح ومية، رو ري هيئة دولية تعت ف بها العيئة، رو السوق، وري سوق مالية رخرى تعت ف بها العيئة، رو مرك  ا. 

 دارةإل في ممارسة رعمال ا امرخص لع مؤسسة سوق مالية ديرهاتم اشرة رو عل طريق محفظة  ،ر اع اململوكة مل الح ومةالش. 

 الشر اع والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاو  لدول الخليج العربية. 

 ستثمارس صناديق ا. 

 جانب     املقيم   في السوق املوازيةأل ستثمار اس ست شادي س لذيل يستوفو  املتطل اع املنصوص عليها في الدليل استثمار في السوق املوازية واس جانب     املقيم   املسموح لعم باأل ا. 

 جنبية املؤهلةأل املؤسساع املالية ا. 

 يداعإل ري رشخاص اعت اري   آخريل يجوز لعم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مرك  ا. 

  تيةآلويستوفو  ري مل املعاي   ا ،يداعإل حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مرك  ارشخاص ط يعيو  يجوز لعم فتح: 

 ثني عشرة سا اللتقل عل عشرة صفقاع في  ل ربع سنة خ سيقل مجموع قيمتها عل رربع   مليو  ريال سعودي و  سوراق املالية أل ر  ي و  قد قام بصفقاع في رسواق ا (ر
ً
  .املاضيةشعرا

 .ريال سعودي الي  مة صافي رصوله عل خمسة متقل قي سر   (ب

 .قل في القطاع املا يألث سنواع عل  اال ر  يعمل رو س ق له العمل مدة ث ( 

 ر  ي و  حاص (د
ً
 .وراق املالية املعتمدة مل ق ل العيئةأل عل  الشعادة العامة للتعامل في ا ال

 ر  ي و  حا (ه
ً
 .اجعة معت ف بها دوليً  مل الية معتمدةوراق املأل عل  شعادة معنية متخصصة في مجال رعمال ا صال

 ري رشخاص آخريل تحددهم العيئة. 
 

 لعذا الخاضعة األسعم تسجيل بطلب الشركة تقدمت وقدفي السوق املوازية.  دراجعا بش ل م اشر رو خارجعا ق ل  العربية السعودية داخل اململكة في ري سوق لألسعم سواءً الشركة رسعم   درا يس ق لم 

 املتطل اع، جميع واستيفاء العالقة ذاع الجعاع     املطلوبة املستنداع جميع تقديم وتم ،مجموعة تداول السعودية "تداول السعودية"      دراجعا وبطلب هيئة السوق املالية السعودية )"العيئة"(     املستند

 . هذا مستند التسجيل موافقة العيئة عل  بما في ذلكاملوازية،  السوق  في الشركة عمألس امل اشر واإلدرا  التسجيل بعملية املتعلقة املوافقاع جميع عل  الحصول  وتم

 امستند التسجيل هذ" و"عوامل املخاطرة" الوارديل في معميجب دراسة قسمي " شعار ولذلك  مؤكدة     ورمور  مخاطر عل في السوق املوازية  محل التسجيل واإلدرا  امل اشراألسعم  في اسستثمار ينطوي 

  املؤهل   بعناية مل ِقَ ل املستثمريل
ً
 و نتهاء مل تسجيلعا اس رسعم الشركة بعد في  باسستثماراملحتمل   ق ل ر  يتخذوا قرارا

ً
 م اشرا

ً
 .في السوق املوازية إدراجعا  دراجا

 

  املستشار املالي
 

 

 

دمت بحسب متطل اع قواعد طرح األوراق املالية واسلتزاماع املستمرة الصادرة عل هيئة السوق املالية
 
باململكة العربية السعودية )املشار  ليها بس "العيئة"(. ويتحمل رعضاء مجلس  يحتوي هذا املستند عل  معلوماع ق

ساع املمكنة وإ   الحد املعقول، ( مجتمع   ومنفرديل  امل املسؤولية عل دقة املعلوماع الواردة في هذا املستند، ويؤكدو  بحسب علمعم واعتقادهم، بعد  جراء جميع الدرا عل  الصفحة )اإلدارة الذيل تظعر رسماؤهم 

ري مسؤولية عل محتوياع هذا املستند، وس تعطيا   عل ري  فادة واردة فيه مضللة. وس تتحمل العيئة ومجموعة تداول السعودية "تداول السعودية"رنه س توجد ري وقائع رخرى يمكل ر  يؤدي عدم تضمينها املستند     ج

ا املستند رو اسعتماد عل  رّي ج ء منه. ويجب عل  الرا     في اسستثمار بموجب رَي تأكيداع تتعلق بدقة هذا املستند رو اكتماله، وتخليا  رنفسعما صراحة مل رًي مسؤولية معما  انت عل ري خسارة تنتج عما ورد في هذ

 ند، يجب استشارة مستشار ما ي مرخص له.هذا املستند تحري مدى صحة املعلوماع املتعلقة باألسعم محل اإلدرا  امل اشر في السوق املوازية. وفي حال تعذر فعم محتوياع هذا املست

(م01/12/2021 املوافق) ه26/40/1443اريخ صدر هذا املستند بت  



 

 أ



 

 أ

 مهم إشعار

 الذيل املستثمرو  املؤهلو  املحتملو   وسيعامل. محل اإلدرا  امل اشر واألسعم ا  لل جا الع ي شركة معلوماع تفصيلية  املة عل  املستند هذا يقدم

قرار اسستثمار  عل  رساس ر  ةفي السوق املوازي وبدء تداولعا رسعم الشركة مل تسجيل اسنتهاءبعد امل اشر محل اإلدرا  سعم األ في  اسستثمارير  و  ب

رو موقع ( www.obeikanglass.sa) الشركة عل  اإلنت نت موقع خالل زيارة ملطالع عليها اس والتي يمكل  ،ا املستندهذيحتويها    املعلوماع التي  ستند ي

مجموعة تداول رو موقع  )www.cma.org.sa( رو موقع هيئة السوق املالية( .falcom.com.sawww)فالكم للخدماع املالية املستشار املا ي شركة 

كما سيتم اإلعال  مل ق ل املستشار املا ي "شركة فالكم للخدماع املالية" عل  موقع  .(www.saudiexchange.sa) السعودية " تداول السعودية"

تثمريل املؤهل   خالل املدة املحددة وفق قواعد طرح األوراق عل نشر مستند التسجيل وإتاحته للمس مجموعة تداول السعودية "تداول السعودية"

 ق ل اإلدرا  امل اشر( وعل ري تطوراع رخرى.14املالية واسلتزاماع املستمرة )خالل فت ة س تقل عل )
ً
 ( يوما

 

 ويتحمل عيئة،ال عل الصادرة املستمرةطرح األوراق املالية واسلتزاماع قواعد  متطل اع حسب تقديمعا تم تفاصيل عل  هذا مستند التسجيل يحتوي 

 حسب ويؤكدو   ،ا املستندهذ في الواردة املعلوماع دقة عل املسؤولية  امل ومنفرديل، مجتمع   ( ) صفحة في همرسمائ الواردة اإلدارة مجلس رعضاء

 جعل     املستند في تضمينها عدم يؤدي ر  يمكل رخرى  وقائع ري توجد س رنه ،املعقول  الحد وإ   املمكنة الدراساع جميع  جراء بعد واعتقادهم علمعم

  .مضللة فيها واردة  فادة ري

رَي تأكيداع تتعلق وس تتحمل هيئة السوق املالية ومجموعة تداول السعودية "تداول السعودية" ري مسؤولية عل محتوياع هذا املستند، وس تعطيا  

ماله، وتخليا  رنفسعما صراحة مل رًي مسؤولية معما  انت عل ري خسارة تنتج عما ورد في هذا املستند رو اسعتماد عل  رّي بدقة هذا املستند رو اكت

ق املوازية. ج ء منه. ويجب عل  الرا     في اسستثمار بموجب هذا املستند تحري مدى صحة املعلوماع املتعلقة باألسعم محل اإلدرا  امل اشر في السو 

 ل تعذر فعم محتوياع هذا املستند، يجب استشارة مستشار ما ي مرخص له.وفي حا

 

رسعم الشركة وإدراجعا بش ل م اشر في السوق  تسجيلطلب ب يتعلق فيما ("املا ي املستشار") كمستشار ما ي املالية للخدماع فالكم شركةتم تعي    وقد

 .املوازية

 

محل  األسعم وقيمة للشركة املا ي الوضع يتأثر ر  يمكل الخصوص وجه وعل  للتغي  ، عرضة  صداره تاريخ في كماا املستند هذ في الواردة املعلوماع   

 رخرى  سياسية رو قتصاديةا عوامل ري رو والضرائب الفائدة ومعدسع التضخم بعوامل املتعلقة املستق لية بالتطوراع سلبي بش ل امل اشر اإلدرا 

  الشركة سيطرة نطاق عل خارجة
ً
 عل  ش ل بأي عتمادس ا رو تفس   رو اعت ار يجب وس(، املستند اهذ " فيعوامل املخاطرة" (2رقم ) راجع قسم )فضال

 رو النتائج رو باألرباح يتعلق فيما بيا  رو  وعد تفس  ها رو درا اإل  بأسعم يتعلق فيما مط وعة رو كتابية رو شفعية اتصاسع ري عل  وس املستند هذا

 . ليةاملستق األحداث

 

محل في األسعم  اسستثمار عملية في باملشاركة مستشاريها مل ري رورو رعضاء مجلس  دارتها  الشركة مل توصية بمثابةا املستند هذ عت ارا يجوز  س

 ستثماريةس ا األهداف عت ارس ا يف األخذ دو    عداد هذا املستند تمقد و  ،عامة ط يعة ذاعا املستند هذ التي يحتوي عليها املعلوماع وتعتب . امل اشر اإلدرا 

وق ل اتخاذ ري قرار  .لألشخاص الرا     باسستثمار في األسعم محل اإلدرا  امل اشر الخاصة ستثماريةس ا اسحتياجاع رو املا ي الوضع رو الفردية

 اسستثمار بخصوصرخص له مل ق ل العيئة مل ق ل مستشار ما ي م باسستثمار، عل   ل مستلم لعذا املستند الحصول عل  استشارة معنية مستقلة

 واألوضاع لألهداف املستند اهذ في املدرجة املعلوماعفرصة اسستثمار و  مالءمة مدى لتقييم وذلك ،بعد بدء تداولعا امل اشر األسعم محل اإلدرا في 

في األسعم محل اإلدرا  امل اشر، قد ي و  اسستثمار في األسعم بما في ذلك امل ايا واملخاطر املتعلقة باسستثمار  ،به الخاصة اسستثمارية واسحتياجاع

 ل عض املستثمريل دو     هم، ويجب عل  املستثمريل املحتمل   عدم اسعتماد عل  قرار طرف آخر باسستثمار
ً
رو عدم  محل اإلدرا  امل اشر مناس ا

 ألولئك املستثمريل. ةالظروف الخاصثمار رو عل  اسستثمار  أساس للدراسة املفت ض قيامعم بها فيما يخص فرصتهم لالست

 

 ومراعاة التقيد بها. درا اإل رو بيع رسعم  بشراءاسطالع عل   افة القيود النظامية التي تتعلق  املستند هذاواملستشار املا ي مل متلقي  وتطلب الشركة

http://falcom.com.sa/
http://www.cma.org.sa/


 

 ب

 اليةامل علوماتامل

رشعر الستة والقوائم املالية األولية املختصرة املفحوصة لفت ة  ،م2020ديسمب   31املنتهية في  ةاليامل للسنةاملراجعة للشركة  تم  عداد القوائم املالية

 للمعاي   الدولية للتقرير املا ي  بهاواإليضاحاع املرفقة  م،2021يونيو  30املنتهية في 
ً
 ( املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعاي  IFRS)وفقا

القوائم املالية للشركة املشار  وفحص وقد تمت مراجعة وتدقيق ،(SOCPA) للمراجع   واملحاس   لتي اعتمدتها العيئة السعودية واإلصداراع األخرى ا

هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمعا املالية بالريال . شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشر اؤهم )محاس و  ومراجعو  قانونيو (  ليها رعاله مل ق ل

 دي.السعو 

 

 املستقبلية واإلفادات التوقعات

 عل املستق ل في الشركة ظروف تختلف وقد. ومفصح عنها في هذا املستند محددة افت اضاع رساس عل  املستند اهذ في الواردة التوقعاع  عداد تم

 .التوقعاع هذه كتمالا رو بدقة يتعلق فيما يوجد ضما  رو تأكيد رو تععد فإنه س وبالتا ي املستخدمة، فت اضاعس ا

 

 ذاع  لماعال بعض استخدام خالل مل عام بش ل عليها يستدل ر  يمكل والتي ،"مستق لية  فاداع" املستند اهذ في الواردة التوقعاع بعض وتمثل

 ،"املحتمل مل" "،مليحت" ،"املمكل مل" "،يمكل" ،"املتوقع مل" ،"يتوقع" ،"يعتقد" ،"يقدر" ،"ينوي " ،"يعتزم" ،"يخطط" مثل ستق ليةامل دسلةال

 بخصوص للشركة الحالية النظر وجعة اإلفاداع هذه وتعكس. املعنى في لعا املشابهة رو املقاربة املفرداع مل و   ها لعا النافية والصيغ ،"قد" ،"سوف"

  تش ل س لكنها مستق لية، رحداث
ً
  رو ضمانا

ً
 الفعلي األداء عل  تؤثر قد التي العوامل مل العديد هناك ر   ذ للشركة، مستق لي فعلي رداء ألي تأكيدا

  اإلفاداع هذه تضمنته عما ك    بش ل ختالفعاا     وتؤدي نتائجعا رو  نجازاتها رو للشركة
ً
  رو صراحة

ً
 والعوامل املخاطر رهم ستعراضا تم وقد. ضمنا

  ركث  بصورة األثر هذا مثل     تؤدي ر  يمكل التي
ً
 واحد تحقق لو وفيما"(. املخاطرة عوامل"( 2) رقم قسم راجع) تنداملس اهذ في رخرى  رقسام في تفصيال

 قد للشركة ةالفعلي النتائج فإ  ،املستند اهذ في الواردة التقديراع رو التوقعاع مل ري دقة عدم رو صحة عدم ثبت لو رو العوامل، هذه مل ركث  رو

 .املستند اهذ في املوضحة تلك عل جوهري  بش ل تختلف

 

 و 
ً
 بعد وقت ري في علمت  ذا العيئة     تكميلي تسجيل مستند بتقديم الشركة ستقوم ،طرح األوراق املالية واسلتزاماع املستمرةقواعد طل اع تمل مراعاة

 ري عور ظ( 2) رو ،مستند التسجيلوجود تغي   معم في رمور جوهرية واردة في ( 1) بأي مل اآلتي: اإلدرا اكتمال  وق ل العيئة مل املستند اهذ اعتماد

 اهذ تضمنها معلوماع ري تعديل رو تحديث تعتزم س الشركة فإ  الحالت  ، هات   ستثناءاوب. مستند التسجيل في تضمينها يجب  ا  معمة مسائل

 األحداث فإ  اع،والتقدير  املؤكدة     واألمور  املخاطر لعذه ونتيجة. ذلك     رو مستق لية حوادث رو جديدة معلوماع نتيجة ذلك  ا  سواءً  ،املستند

  تحدث س وقد الشركة تتوقعه الذي النحو عل  تحدث س قد املستند اهذ يتناولعا التي املستق لية والتوقعاع والظروف
ً
 عل  يتع   وعليه،. مطلقا

 .رساس ي بش ل   املستق لية اإلفاداع عل  اسعتماد عدم مع اإليضاحاع هذه ضوء في املستق لية اإلفاداع جميع فحص املحتمل   املؤهل   املستثمريل
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 الشركة دليل

 * اإلدارة مجلس أعضاء

 ** املنصب االسم
صفة 

 العضوية

االستقاللية 

****** 
 العمر الجنسية

 اململوكة األسهم

 "مباشرة"

 اململوكة األسهم

 التمثيل **** "غير مباشرة"

 النسبة العدد النسبة العدد

ع دالرحمل  ع دهللا

 ***** ا  الع ي ا ثني

رئيس مجلس 

 اإلدارة
 %4.60 1,104,000 %0.54 130,088 58 سعودي     مستقل     تنفيذي

شركة 

مجموعة 

الع ي ا  

 لالستثمار

ي يد خالد صالح 

 الشث ي 

نائب رئيس 

مجلس 

 اإلدارة

 - - - - 29 سعودي     مستقل     تنفيذي

الشركة 

السعودية 

للصناعاع 

 املتطورة

لرحمل ع دا عمرا 

 ***** ثنيا  الع ي ا 

عضو مجلس 

 اإلدارة
 %.902 000,696 %0.41 98,745 56 سعودي     مستقل     تنفيذي

شركة 

مجموعة 

الع ي ا  

 لالستثمار

تر ي محمد رحمد 

 ال  ز

عضو مجلس 

 اإلدارة
 - - - - 45 سعودي     مستقل     تنفيذي

الشركة 

السعودية 

للصناعاع 

 املتطورة

ي  حمد ع دالع  ر

 محمد الحق اني

عضو مجلس 

 اإلدارة
 - - - - - 42 سعودي مستقل     تنفيذي

ع دالع ي  صالح 

 ع دهللا الربدي

عضو مجلس 

 اإلدارة
 - - - %0.53 126,000 60 سعودي مستقل     تنفيذي

  *** اإلدارة مجلس سر  أمين

فائ  جميل صالح 

 ع دالرزاق

 سر رم  

 مجلس

 اإلدارة

 - - - - - 59 سعودي - -

 الشركة: املصدر

 . مل تاريخ الجمعية ميالدية سنواع ثالثوذلك ملدة م( عل  انتخاب رعضاء مجلس اإلدارة املذ وريل رعاله 01/04/2021ه )املوافق 19/08/1442املنعقدة في تاريخ  العامة العاديةوافقت الجمعية *

السيد/ ع دهللا ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  كرئيس مجلس اإلدارة وتعي   السيد/ ي يد خالد صالح الشث ي تعي   م( عل  05/04/2021ه )املوافق 23/08/1442بتاريخ  اإلدارة** وافق مجلس 

 كنائب لرئيس مجلس اإلدارة.

 دارة. أم   سر ملجلس اإل  فائ  جميل صالح ع دالرزاقالسيد/ تعي   عل   م(05/04/2021ه )املوافق 23/08/1442بتاريخ  مجلس اإلدارةوافق * **

 في ملكية  ل منهما عل ناتجةالسيد/ عمرا  ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  ع دهللا ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  ولعضو مجلس اإلدارة  /السيد اإلدارة مجلس    امللكية     امل اشرة لرئيس ****

 الع ي ا  لل جا . شركة في )%43.83) لنس ة ر  شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار مالكة عل  التوا ي، حيث )%6.60) وبنس ة )%10.49) بنس ة شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار

في ل ل منهم ( 0.004%نس ة ) عمرا  ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا ، وزوجة عضو مجلس اإلدارة السيد/ ع دهللا ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا ***** تملك  ًل مل زوجة رئيس مجلس اإلدارة السيد/ 

 لع ي ا  لل جا .شركة ا

 عل هيئة السوق املالية في تحديد عوارض اسستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض اسستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة في  ل مل: تم اسستناد عل  سئحة حوكمة الشر اع الصادرة ******

 ملا نسبته خمسة في املائة او ركث  مل رسعم الشركة رو مل 
ً
 رسعم شركة رخرى مل مجموعتها رو له صلة قرابة مع مل يملك هذه النس ة. ر  ي و  مال ا

  ي و   ر  
ً
 .مجموعتها مل اخرى  شركة رسعم مل رو الشركة رسعم مل ركث  رو املائة في خمسة نسبته ما يملك اعت ارية صفة ذي لشخص ممثال

  مجموعتها مل رخرى  كةشر  في رو الشركة في اإلدارة مجلس رعضاء مل ري مع قرابة صلة له ت و   ر. 

 .ر  ت و  له صلة قرابة مع ري مل ك ار التنفيذي   في الشركة رو في شركة رخرى مل مجموعتها 

 .ر  ي و  عضو مجلس  دارة في شركة رخرى مل مل مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلس  دارتها 

  خالل العام   املاضي   لدى الشركة رو ري 
ً
 ر  يعمل رو  ا  يعمل موظفا

ً
طرف متعامل مععا رو شركة رخرى مل مجموعتها، كمراجعي الحساباع وك ار املورديل، رو ر  ي و  مال ا

 لحصص سيطرة لدى ري مل تلك األطراف خالل العام   املاضي  .

 .ر  ت و  له مصلة م اشرة رو     م اشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة 

 مل م افأته في العام السابق التي تحصل عليها 50( ريال رو عل 200,000ركة عالوة عل  م افأة عضوية مجلس اإلدارة رو ري مل لجانه ت يد عل )ر  يتقاض ى م الغ مالية مل الش %

 مقابل عضوية مجلس اإلدارة رو ري مل لجانه ريهما رقل.

  ت اوله الشركة. ر  يشت ك في عمل مل شأنه منافسة الشركة، رو ر  يتجر في رحد فروع النشاط الذي 

  .ر  ي و  قد امض ى ما ي يد عل  تسع سنواع متصلة رو منفصلة في عضوية مجلس  دارة الشركة 

  



 

 د

 املسجلعنوان الشركة 

  العبيكان للزجاج شركة

  طريق امللك فعدالرياض، العليا، 

 11595الرم  الب يدي  62807ص.ب.  

 اململكة العربية السعودية

  0356/4160018 504 14 966+ هاتف:

 3931071 14 966+فاكس: 

 info.glass@obeikan.com.sa: الب يد اإللكت وني

 www.obeikanglass.sa :املوقع اإللكت وني
 

 

 الشركة ممثال 
 

 املمثل الثاني املمثل األول  البيان

 فائ  جميل صالح ع دالرزاق ع دالع ي  صالح ع دهللا الربدي اسسم

 س التنفيذيالرئي عضو مجلس اإلدارة الصفة

 العنوا  

 العليا - الرياض

 11695 الب يدي الرم  103083. ب.ص

 اململكة العربية السعودية

 7362 رقم م نى الخفيفة الصناعاع منطقة – الصناعية ين ع

 5322 اإلضافي الرقم ،46459 الب يدي الرم 

 السعودية العربية اململكة

 4444تحويله:  0356 504 14 966+ 4744844 11 966+ رقم العاتف

 3931071 14 966+ 3931071 14 966+ رقم الفاكس

 rebdi@obeikan.com.sa fayez@obeikan.com.sa الب يد اإللكت وني

 www.obeikanglass.sa املوقع اإللكت وني

 الشركة: املصدر

 

 

 األسهم سوق 

      داول السعودية"مجموعة تداول السعودية " ت

 6897العليا  – طريق امللك فعد

 15وحدة رقم: 

 3388 - 12211الرياض 

 اململكة العربية السعودية

  966+920001919هاتف: 

  11 966+2189133فاكس: 

 csc@saudiexchange.saالب يد اإللكت وني: 

 www.saudiexchange.saاملوقع اإللكت وني: 

  

mailto:fayez@obeikan.com.sa
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 املستشار املالي 

 فالكم للخدمات املالية شركة

 ارع العلياش –حي الورود  –الرياض 

 11421الرياض  884 ب.ص 

 اململكة العربية السعودية

  966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاكس: 

 Info@falcom.com.saالب يد اإللكت وني: 

 www.falcom.com.saاملوقع اإللكت وني: 
 

 

  املحاسب القانوني

 محاسبون ومراجعون قانونيون  –لسديري وآل الشيخ وشركاؤهم العظم واشركة 

 11وحدة رقم  -شارع األم   محمد بل ع دالع ي  -الرياض

 11443الرياض  10504ص.ب 

 السعودية العربية اململكة

 2175000 11 966+هاتف: 

 2176000 11 966+ فاكس:

  ch@crowe.sa ي:الب يد اإللكت ون

  www.crowe.com/sa املوقع اإللكت وني:

 

 

 

 

 

 

 تنويه

وفق الش ل  املستند اهذفي وشعاراتهم وإفاداتهم رسمائهم استخدام ة عل  املذ وريل رعاله رعطوا موافقتهم الكتابي املستشار املا ي واملحاسب القانوني

ري مل  ورميع هذه الجعاع والعامل   فيها ج. وتجدر اإلشارة     ر  املستند اهذ تاريخ حتى موافقته بسحب منهم ري يقم ولم، والسياق الظاهر فيها

 رو مصلحة 
ً
 .كما في تاريخ هذا املستند في الشركة مل ري نوعرقاربهم س يمل و  رسعما



 

 و

  لخصامل
قد ت و   يلتيهدف هذا امللخص     تقديم خلفية موج ة عل املعلوماع الواردة في هذا املستند. وعليه فإ  هذا امللخص س يحتوي عل   افة املعلوماع ا

ومراجعة  معمة بالنس ة للمستثمريل املحتمل  . لذلك، فإنه يجب قراءة هذا امللخص كمقدمة لعذا املستند، وين غي عل  املستثمريل املحتمل   قراءة

تمل   عل  مراعاة هذا املستند هذا املستند بال امل، ويجب ر  ي  نى ري قرار يتعلق باسستثمار في األسعم محل اإلدرا  امل اشر مل ق ل املستثمريل املح

)عوامل املخاطرة( ق ل اتخاذ ري  (2)رقم  والقسم (ر)في الصفحة « معم شعار »وعل  وجه الخصوص، فإنه مل الضروري مراعاة ما ورد في قسم  ك ل.

 .قرار استثماري في األسعم محل اإلدرا  امل اشر الخاضعة لعذا املستند

 كة ووصفها وتأسيسهااسم الشر 

صسسسسسسسسسدر"( 
 
عقد ، بموجب كشسسسسسسسسسركة مسسسسسسسسسساهمة مقفلةتأسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست شسسسسسسسسسركة الع ي ا  لل جا  )"الشسسسسسسسسسركة" رو "امل

( وتسسسسسسساريخ 224رقم )ق/م(، والقرار الوزاري 23/12/2006ه )املوافق 02/12/1427التسسسسسسسأسسسسسسسسسسسسسسسسيس بتسسسسسسساريخ 

ه 29/10/1428بتسسساريخ ، والجمعيسسسة التسسسأسسسسسسسسسسسسسسسيسسسسسسسسسسسسسسسيسسسة املنعقسسسدة م(09/09/2007ه )املوافق 27/08/1428

ه )املوافق 30/11/1428( وتسسسسساريخ 1010241520، والسسسسسسسسسسسسسسسجسسسسسل التجسسسسساري رقم )م(10/11/2007)املوافق 

( ريال سسسسسسعودي 200,000,000وبررس مال قدره مائتي مليو  )، م( الصسسسسسادر بمدينة الرياض10/12/2007

( 10عشسسسسرة )( سسسسسعم عادي متسسسسساوي القيمة، قيمة  ل سسسسسعم منها 20,000,000مقسسسسسم     عشسسسسريل مليو  )

في الرياض، العليا،  التجاري  السسسسسسجل في مذ ور  هو كما الرئيسسسسسس ي الشسسسسسركة عنوا  ويتمثلرياسع سسسسسسعودية. 

ويتمثل العنوا  الرئيسسسسسسسسسسس ي  ، اململكة العربية السسسسسسسسسسسعودية.11595الرياض  62807طريق امللك فعد، ص.ب 

 رقم م نى الخفيفة، لصناعاعا منطقة الصناعية، ين عفي  لفرع شركة الع ي ا  لل جا  )مصنع الشركة(

 اململكة العربية السعودية. 5322 اإلضافي الرقم ،46459 الب يدي الرم  7362

م( وافقسست الجمعيسسة العسسامسسة     العسساديسسة عل  زيسسادة ررس 04/02/2019ه )املوافق 29/05/1440وبتسساريخ 

( ريسسسال 240,000,000) ( ريسسسال سسسسسسسسسسسسسسسعودي     مسسسائت   ورربع   مليو  200,000,000املسسسال مل مسسسائتي مليو  )

( سسسسسسسسعم عادي مدفوعة القيمة بال امل، قيمة 24,000,000سسسسسسسسعودي، مقسسسسسسسسم     رربعة وعشسسسسسسسريل مليو  )

( ريال 40,000,000( رياسع سسسسعودية، وتم الوفاء بال يادة ال الغة رربع   مليو  )10 ل سسسسعم منها عشسسسرة )

اع ذاع عالقة" بنسسس ة مسسساهمة  ل سسسعودي عل طريق رسسسملة امل لغ مل حسسساب "م الغ مسسستحقة     جع

 .منهم في ررس مال الشركة

 ملخص أنشطة الشركة

ه )املوافق 30/11/1428وتاريخ ( 1010241520) رقمالسجل التجاري تمارس الشركة نشاطعا بموجب 

( وتاريخ 4700010945والسجل التجاري لفرع الشركة رقم ) ،الصادر بمدينة الرياض م(10/12/2007

الصادر مل املنشأة الصناعية وترخيص ، الصادر بمدينة ين ع م(14/05/2008)املوافق ه 09/05/1429

 املوافق) ه07/02/1441 وتاريخ (1001005712) رقم الصناعة والث وة املعدنيةق ل وزارة 

 .(م03/09/2022 املوافق) ه 07/02/1444بتاريخ نتهي الذي ي (م06/10/2019

ال يع بالجملة للمواد ال يع بالجملة أللواح ال جا ، التجاري في الشركة كما في سجلعا وتتمثل رنشطة 

 ال يع بالتج ئة أللواح ال جا .الكيميائية، 

  راض التالية:وتنفيذ األ بم اولة كما في النظام األساس ي وتتمثل رنشطة الشركة 

 تصنيع ال جا  وإنتاجه بجميع رنواعه. •

 ملواد الخام لتصنيع ال جا  واإلكسسواراع.تجارة الجملة والتج ئة لجميع رنواع ال جا ، وا •

 صناعة وتقطيع ال جا  وتلويل وتركيب ال جا . •

  نشاء وإدارة محاجر التعديل ذاع العالقة. •

نشطتها وفق األنظمة املت عة وبعد الحصول عل  الت اخيص الالزمة مل الجعاع املختصة روتمارس الشركة 

  .   وجدع

سارية  عاجميع ، والتيالحالية لألنشطة ت اخيص النظامية الالزمةهذا وقد حصلت الشركة عل   افة ال

الت اخيص التي تمارس الشركة رنشطتها  حول  املعلوماع مل ومل يد). املفعول حتى تاريخ هذا املستند

  بموجبها
ً
 (.املستند هذا في" الح ومية والتصاريحالت اخيص ( "3.14) القسم راجع فضال

 ال جا  املسطح وبيع صناعة وإنتا  في كما في تاريخ هذا املستند الحا ي الفعلي ويتمثل نشاط الشركة

 .السالمة، وزجا  الشفاف



 

 ز

  الشركة نشاط حول  املعلوماع مل ومل يد)
ً
 في" الشركة ألعمال العامة الط يعة( "3.3) القسم راجع فضال

 (.املستند هذا

 يخ هذا املستند.معمة حتى تار  ةس يوجد للشركة ري منتجاع رو نشاطاع جديدهذا و 

وعدد أسهمهم،  ،املساهمون الكبار

 ونسب ملكيتهم قبل اإلدراج

  يملك الذيل الك ار املساهم      
ً
 : هم الشركة رسعم مل ركث  رو( 5%) باملائة خمسة منهم كال

 االسم
 قبل اإلدراج

 النسبة عدد األسهم

 %43.83 10,519,664 مجموعة الع ي ا  لالستثمارشركة 

 %40.00 9,600,000 السعودية للصناعاع املتطورة الشركة

 %83.83 20,119,664 اإلجمالي 

 الشركة: املصدر

املساهمون الكبار الذين يجوز 

 ةاملعّين ملؤسسة السوق املالية

بيع أسهمهم  بموجب قواعد اإلدراج

 لتقديره
ً
، وعدد أسهمهم، وفقا

ونسبة ملكيتهم قبل اإلدراج وبعد 

متطلبات  تطبيق خطة استيفاء

 
ً
السيولة املقدمة إلى السوق وفقا

 لقواعد اإلدراج

 سستيفاء  لم يتم تعي   مؤسسة سوق مالية
ً
ل يع ري مل رسعم املساهم   الك ار في الشركة، وذلك نظرا

واألربعو  مل قواعد اإلدرا ، حيث ر  عدد  الواردة في املادة الحادية الشركة متطل اع السيولة

( مساهم يمل و  مانسبته 70الجمعور ي لغ )تعريف  موالذيل ينط ق عليه املساهم   في الشركة

رلف  مائت   وثمانية عشروالتي ت لغ قيمتها اسسمية واحد وثالث   مليو  و مال الشركة  ( مل ررس13.01%)

 ( ريال سعودي كما في تاريخ هذا املستند.31,218,820وثمانمائة وعشريل )

صدررأس مال 
ُ
 .مدفوع بال امل ريال سعودي (240,000,000عو  مليو  )ا  ورربمائت امل

صدر إجمالي عدد
ُ
 .مدفوعة القيمة بال امل سعم عادي (24,000,000رربعة وعشرو  مليو  ) أسهم امل

 ( رياسع سعودية.10عشرة ) القيمة االسمية للسهم

السهم االسترشادي عند  سعر 

 دراجاإل 
 ريال سعودي للسعم الواحد.( 68)

 ية في األرباحاألحق
 مل تاريخ مستند  حصتها مل ري ررباح تعلنها الشركة امل اشر األسعم محل اإلدرا تستحق 

َ
اعت ارا

 راجع قسم رقم ) التسجيل هذا
ً
 ( "سياسة توزيع األرباح"(.5وعل السنواع املالية التي تليها )فضال

 حقوق التصويت

. تفضيلية حقوق  لحامله سعم ري يعطي وس واحدة، فئة رسعم عادية ملهي  الشركة رسعم جميع   

 الجمعية اجتماع حضور  الشركة في مساهم ل ل ويحق واحد صوع في الحق لحامله سعم  ل ويعطي

 رخ فيه والتصويت( العادية     رو العادية سواءً ) للمساهم   العامة
ً
ر وله في ذلك ر  يو ل عنه شخصا

 .في حضور الجمعية العامةمل     رعضاء مجلس اإلدارة 

 القيود املفروضة على األسهم

اثني  رسعمعم مدة فياملستند التصرف  هذا في (ز)الصفحة في  املذ ور رسمائهم املساهم   ك ار يحظر عل 

  (12) عشر
ً
في رسعمعم  ، ويجوز لعم التصرفاملوازية السوق مل تاريخ بدء تداول رسعم الشركة في  شعرا

 بعد انتهاء هذه الفت ة دو  الحصول عل  موافقة العيئة املس قة.

 إدراجها ُمصدرلل سبق التي األسهم
داخل اململكة العربية السعودية رو خارجعا ق ل في ري سوق لألسعم سواًء رسعم الشركة   درا لم يس ق 

  في السوق املوازية. دراجعا بش ل م اشر 

 لهم يحق ينالذ املستثمرين فئات

 الشركة أسهم تداول 

يقتصر التداول في األسعم محل اإلدرا  امل اشر في السوق املوازية عل  املساهم   الحالي   )باستثناء 

 والذيل (ز ز )الصفحة املذ وريل في  ركث  مل ررس مالعا رو) %5الذيل يمل و  ) املساهم   الك ار في الشركة

 فئاع املستثمريل املؤهل   وهم: م فت ة الحظر(، باإلضافة    تنط ق عليه

 مؤسساع سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. 



 

 ح

 مؤسسة   و  تدارة شريطة ر  إل في ممارسة رعمال ا امرخص لع عمالء مؤسسة سوق مالية

ّينتقد  السوق املالية بشروط تمكنه مل اتخاذ القراراع الخاصة بق ول املشاركة في الطرح  ع 

واسستثمار في السوق املوازية نيابة عل العميل ودو  الحاجة     الحصول عل  موافقة مس قة 

 منه.

  ح ومة اململكة، رو ري جعة ح ومية، رو ري هيئة دولية تعت ف بها العيئة، رو السوق، وري سوق

 مالية رخرى تعت ف بها العيئة، رو مرك  اإليداع.

  مؤسسة سوق مالية ديرهاتمحفظة ة رو عل طريق الشر اع اململوكة مل الح ومة، م اشر 

 في ممارسة رعمال اإلدارة. امرخص لع

 .الشر اع والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاو  لدول الخليج العربية 

 .صناديق اسستثمار 

  األجانب     املقيم   املسموح لعم باسستثمار في السوق املوازية والذيل يستوفو  املتطل اع

 عليها في الدليل اسست شادي سستثمار األجانب     املقيم   في السوق املوازية.املنصوص 

 .املؤسساع املالية األجنبية املؤهلة 

   ري رشخاص اعت اري   آخريل يجوز لعم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مرك

 اإليداع.

  لدى مرك  اإليداع، رشخاص ط يعيو  يجوز لعم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب

 :ويستوفو  ري مل املعاي   اآلتية

   ر  ي و  قد قام بصفقاع في رسواق األوراق املالية س يقل مجموع قيمتها عل رربع   مليو

 املاضية
ً
  .ريال سعودي وس تقل عل عشرة صفقاع في  ل ربع سنة خالل اسثني عشرة شعرا

 ال سعودي.ر  س تقل قيمة صافي رصوله عل خمسة مالي   ري 

 .ر  يعمل رو س ق له العمل مدة ثالث سنواع عل  األقل في القطاع املا ي 

 عل  الشعادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة مل ق ل العيئة 
ً
 .ر  ي و  حاصال

 عل  شعادة معنية متخصصة في مجال رعمال األوراق املالية معتمدة 
ً
مل  ر  ي و  حاصال

 لًيا.جعة معت ف بها دو 

 .ري رشخاص آخريل تحددهم العيئة 
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 ملخص املعلومات األساسية

 

 للمستثمرين تنويه

 ألنه ملخص فإنه س يشتمل عل   ل املعلوماع التي قد ت و  معمة  ؛املستند اهذيقدم هذا امللخص ن ذة موج ة عل املعلوماع الواردة في 
ً
ونظرا

إدراجعا و نتهاء مل تسجيلعا بعد اس  الشركةرسعم ستثمار في س بال امل ق ل اتخاذ قرار با قراءته ستندامل اهذويجب عل  مستلمي  ،للمستثمريل املؤهل  

 في السوق املوازية
ً
 م اشرا

ً
 "املصطلحاعو  تعريفاعال" (1) قسمالفي  املستند اهذالع اراع املختصرة الواردة في . وقد تم تعريف بعض املصطلحاع و  دراجا

 .املستند اهذ في

 

  الشركة عن نبذة

  )"صدر
 
ه )املوافق 02/12/1427عقد التأسيس بتاريخ ، بموجب كشركة مساهمة مقفلةتأسست شركة الع ي ا  لل جا  )"الشركة" رو "امل

بتاريخ ، والجمعية التأسيسية املنعقدة م(09/09/2007ه )املوافق 27/08/1428( وتاريخ 224رقم )ق/م(، والقرار الوزاري 23/12/2006

م( الصادر 10/12/2007ه )املوافق 30/11/1428( وتاريخ 1010241520، والسجل التجاري رقم )م(10/11/2007ه )املوافق 29/10/1428

( سعم عادي متساوي 20,000,000( ريال سعودي مقسم     عشريل مليو  )200,000,000وبررس مال قدره مائتي مليو  )، بمدينة الرياض

 .( رياسع سعودية10القيمة، قيمة  ل سعم منها عشرة )
  ( ريال 200,000,000م( وافقت الجمعية العامة     العادية عل  زيادة ررس املال مل مائتي مليو  )04/02/2019ه )املوافق 29/05/1440وبتاريخ

فوعة القيمة ( سعم عادي مد24,000,000( ريال سعودي، مقسم     رربعة وعشريل مليو  )240,000,000سعودي     مائت   ورربع   مليو  )

( ريال سعودي عل طريق رسملة 40,000,000( رياسع سعودية، وتم الوفاء بال يادة ال الغة رربع   مليو  )10بال امل، قيمة  ل سعم منها عشرة )

 .امل لغ مل حساب "م الغ مستحقة     جعاع ذاع عالقة" بنس ة مساهمة  ل منهم في ررس مال الشركة

 ( سعم عادي24,000,000( ريال سعودي، مقسم     رربعة وعشرو  مليو  )240,000,000ورربعو  مليو  )  ي مائتا ي لغ ررس مال الشركة الحا 

 .( رياسع سعودية10) منها عشرةقيمة  ل سعم مدفوعة القيمة بال امل، 

 

 اإلدراج قبل الشركة لكيةم هيكل

 :اإلدرا  الشركة ق ل ملكيةهي ل يوضح الجدول التا ي 

 * النسبة
 لقيمة االسميةا

 (ريال السعودي)
 م االسم عدد األسهم

 1 مجموعة الع ي ا  لالستثمارشركة  10,519,664 105,196,640 43.83%

 2 الشركة السعودية للصناعاع املتطورة 9,600,000 96,000,000 40.00%

 3 مساهم( 79% )5مساهمو  آخرو  يمتل و  رقل مل  3,880,336 38,803,360 16.17%

 اإلجمالي 24,000,000 240,000,000 100.00%

 الشركة: املصدر

 :ناتجة عل ملكية بعض منهم في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار وهم كما يلي %5يوجد ملكية     م اشرة للمساهمو  اآلخرو  الذيل يمتل و  رقل مل * 

 ( 48.09%( ناتجة عل ملكيته في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار بنس ة )21.08%السيد/ فعد ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  لديه ملكية     م اشرة بنس ة .) 

 (.10.49%( ناتجة عل ملكيته في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار بنس ة )4.60%ع دهللا ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  لديه ملكية     م اشرة بنس ة ) /السيد 

  (.7.27%( ناتجة عل ملكيته في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار بنس ة )3.19%ملكية     م اشرة بنس ة )السيد/محمد ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  لديه 

 ( 6.83%( ناتجة عل ملكيته في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار بنس ة )2.99%السيد/ ع دالع ي  ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  لديه ملكية     م اشرة بنس ة.) 

 (.6.60%( ناتجة عل ملكيته في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار بنس ة )2.90%لديه ملكية     م اشرة بنس ة )لرحمل ثنيا  الع ي ا  السيد/ عمرا  ع دا 

  /(.5.00%( ناتجة عل ملكيته في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار بنس ة )2.19%ثنيا  ع دالرحمل ثنيا  الثنيا  لديه ملكية     م اشرة بنس ة )السيد 

 ( 3.30%( ناتجة عل ملكيتها في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار بنس ة )1.45%السيدة/ نورة ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  لديها ملكية     م اشرة بنس ة.) 

 ( ناتجة عل ملكيتها في شركة مجموعة الع 1.45%السيدة/ طرفة ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  لديها ملكية     م اشرة بنس ة )( 3.30%ي ا  لالستثمار بنس ة.) 

 ( 3.30%( ناتجة عل ملكيتها في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار بنس ة )1.45%السيدة/ جواهر ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  لديها ملكية     م اشرة بنس ة.) 

 ( ناتجة 1.45%السيدة/ ال ندري ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  لديها ملكية     م اشرة بنس ة )( 3.30%عل ملكيتها في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار بنس ة.) 

  /(.2.50%( ناتجة عل ملكيتها في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار بنس ة )1.10%لديها ملكية     م اشرة بنس ة ) من  ة ع دالرحمل ثنيا  الثنيا السيدة 
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 أنشطة الشركة الرئيسية 
الصادر بمدينة الرياض،  م(10/12/2007ه )املوافق 30/11/1428وتاريخ ( 1010241520) رقمالتجاري  السجلتمارس الشركة نشاطعا بموجب 

وترخيص املنشأة ، م( الصادر بمدينة ين ع14/05/2008ه )املوافق 09/05/1429( وتاريخ 4700010945والسجل التجاري لفرع الشركة رقم )

م( الذي ينتهي بتاريخ 06/10/2019ه )املوافق 07/02/1441( وتاريخ 1001005712عدنية رقم )الصناعية الصادر مل ق ل وزارة الصناعة والث وة امل

 م(.03/09/2022ه )املوافق  07/02/1444

 ال يع بالجملة أللواح ال جا ، ال يع بالجملة للمواد الكيميائية، ال يع بالتج ئة أللواح ال جا .وتتمثل رنشطة الشركة كما في سجلعا التجاري في 

  راض التالية:وتنفيذ األ بم اولة كما في النظام األساس ي تتمثل رنشطة الشركة و 

 تصنيع ال جا  وإنتاجه بجميع رنواعه. •

 تجارة الجملة والتج ئة لجميع رنواع ال جا ، واملواد الخام لتصنيع ال جا  واإلكسسواراع. •

 صناعة وتقطيع ال جا  وتلويل وتركيب ال جا . •

 عديل ذاع العالقة. نشاء وإدارة محاجر الت •

  .نشطتها وفق األنظمة املت عة وبعد الحصول عل  الت اخيص الالزمة مل الجعاع املختصة    وجدعروتمارس الشركة 

 مل ومل يدسارية املفعول حتى تاريخ هذا املستند. ) عاجميع الحالية، والتي لألنشطة هذا وقد حصلت الشركة عل   افة الت اخيص النظامية الالزمة

  الت اخيص التي تمارس الشركة رنشطتها بموجبها حول  علوماعامل
ً
 (.املستند هذا في" الح ومية والتصاريحالت اخيص ( "3.14) القسم راجع فضال

 علوماعامل مل ومل يد) .السالمة، وزجا  الشفاف ال جا  املسطح وبيع صناعة وإنتا  في كما في تاريخ هذا املستند الحا ي الفعلي ويتمثل نشاط الشركة

  الشركة نشاط حول 
ً
 ةس يوجد للشركة ري منتجاع رو نشاطاع جديدهذا و  (.املستند هذا في" الشركة ألعمال العامة الط يعة( "3.3) القسم راجع فضال

 .معمة حتى تاريخ هذا املستند

 العامة تيجيتهواسترا املصدر رسالة

 رؤية الشركة .أ

 العالية. جودةال ذاع نطقة الشرق األوسط لصناعة املنتجاع ال جاجيةعل  مستوى اململكة وم ةر  ت و  الشركة الرائد

 الشركة رسالة .ب

طوير واحت ام املوارد البشرية العاملة في الشركة، وتحقيق رعل  مستوياع النمو واألرباح تل ية احتياجاع العمالء والحفاظ عل  العالقة مععم، وت

 للمساهم  .

 العامة الشركة استراتيجية .ج

في  الشفاف س سعت الشركة     ر  ت و  رائدة في صناعة املنتجاع ال جاجية،     ر  رص حت مل ركب  الشر اع في صناعة ال جا  املسطحمنذ التأسي

 و 800قدرة  نتاجية قصوى تصل     منطقة الشرق األوسط حيث لديها 
ً
، وهي قادرة عل   نتا  ال جا  املسطح  292,000طل يوميا

ً
الشفاف طل سنويا

حيث تقوم بتصدير منتجاتها     عمالئها بدول باإلضافة     ر  الشركة عملت عل  استهداف األسواق العاملية،  ،مم12مم      3اق سما اع مل نط في

     مواصلة جعودها في التط مختلفة في   ل مل قارة آسيا، وروروبا، ورفريقيا، ورمري ا الشمالية، ورمري ا الجنوبية.
ً
ور والحفاظ عل  وتسع  الشركة دائما

 منها عل  تل ية احتياجاع عمالئها والحفاظ عليهم، 
ً
وتحس   هوامش جودة منتجاتها والعمل عل  تحس   كفاءة العملياع التشغيلية، وذلك حرصا

 ، والحفاظ عل  م انتها في قطاع صناعة املنتجاع ال جاجية.وتحقيق رعل  عوائد ملساهميها الربحية

 للشركة تنافسيةال وامليزات القوة نواحي

 في اململكة العربية السعودية ومنطقة الشرق األوسط. الشفاف مل الشر اع الرائدة في صناعة ال جا  املسطح 

  الشفاف طل مل ال جا  املسطح 292,000ت لغ الطاقة اإلنتاجية القصوى السنوية ملصنع الشركة. 

 الية.تتمتع  دارة الشركة بموظف   مل رصحاب املؤهالع والكفاءة الع 

 .تمتلك الشركة قاعدة عمالء متنوعة داخل وخار  اململكة 

 .سعولة است  اد املواد األولية لوجود مصنع الشركة قرب ميناء امللك فعد الصناعي املطل عل  ال حر األحمر وكذلك ميناء ين ع التجاري 

 بمدينة جدة وميناء امللك ع دهللا في مدينة امللك ع دهللا  قدرة الشركة عل  تصدير منتجاتها     خار  اململكة عل طريق ميناء جدة اإلسالمي

 اسقتصادية.

  "الشفاف الخاصة بالتزام الشركة باملعاي   الدولية إلنتا  ال جا  املسطح 9001:2015حصلت الشركة عل  شعادة الجودة "األي و. 

  م.2020حصلت الشركة عل  جائ ة امللك ع دالع ي  للجودة لعام 



 

 ك

 ت املاليةملخص املعلوما

التي تتضمل ررقام املقارنة )م 2020ديسمب   31املنتهية في  ةاملالي للسنةاملراجعة للشركة  القوائم املالية عل  م ني ردناه الوارد املالية املعلوماع ملخص   

 واإليضاحاع م2021 يونيو 30رشعر املنتهية في  ةالستوالقوائم املالية األولية املختصرة املفحوصة لفت ة ، م(2019ديسمب   31للسنة املالية املنتهية في 

 بهم. املرفقة

 (سعودي ريال)قائمة الدخل 

املنتهية املالية السنة  

م2019 ديسمبر 31 في  

 (مراجعة)

املنتهية املالية السنة  

م2020 ديسمبر 31 في  

(مراجعة)   

أشهر املنتهية الستة فترة 

م 2020يونيو  30في   

 )مفحوصة(

ملنتهية أشهر االستة فترة   

م 2021يونيو  30في   

 )مفحوصة(

 203,807,278 96,645,429 261,330,727 257,857,749 امل يعاع 

 (111,898,015) (69,542,856) (183,648,393) (166,018,651) امل يعاعت لفة 

 91,909,263 27,102,573 77,682,334 91,839,098 الربح  جما ي

 61,983,336 3,268,438 27,119,508 39,976,323 سيةالربح مل العملياع الرئي / الدخل

  59,177,023  50,963 20,234,345 32,578,201 الربح ق ل ال  اةصافي 

 55,670,845 (1,099,037) 17,295,397 27,701,337 الفت ة/السنة )خسارة(/صافي ربح

/ )الخسارة   جما ي الدخل الشامل

 للفت ة / للسنة الشاملة(
28,712,440 12,034,474 (1,099,037) 55,670,845 

  .م2021 يونيو 30رشعر املنتهية في  الستة، ولفت ة م2020 ديسمب  31 في املنتهية املالية للسنة للشركة املالية القوائم: املصدر

 

 (سعودي ريال)قائمة املركز املالي 

املنتهية املالية السنة  

م2019 ديسمبر 31 في  

 (مراجعة)

نتهيةامل املالية السنة  

م2020 ديسمبر 31 في  

  )مراجعة(

أشهر املنتهية الستة فترة   

م 2021يونيو  30في   

 )مفحوصة(

 193,710,001 154,803,656 178,037,728  جما ي املوجوداع املتداولة

 432,002,503 444,770,589 452,618,291  جما ي املوجوداع     املتداولة

 625,712,504 599,574,245 630,656,019  جما ي املوجوداع

 108,712,002 127,234,323 172,463,982  جما ي املطلوباع املتداولة

 193,599,680 204,609,945 202,496,534  جما ي املطلوباع     املتداولة

 302,311,682 331,844,268 374,960,516  جما ي املطلوباع

 323,400,822 267,729,977 255,695,503  جما ي حقوق املساهم  

 625,712,504 599,574,245 630,656,019  جما ي املطلوباع وحقوق املساهم  

  م.2021 يونيو 30رشعر املنتهية في  الستةم، ولفت ة 2020 ديسمب  31 في املنتهية املالية للسنة املالية للشركة القوائم: املصدر

 

 

 



 

 ل

 

 التدفقات النقدية قائمة 

 )ريال سعودي(

املنتهية املالية السنة  

م2019 ديسمبر 31 في  

 (مراجعة)

املنتهية املالية السنة  

م2020 ديسمبر 31 في  

 (مراجعة) 

فترة الستة أشهر املنتهية 

م 2020يونيو  30في   

 )مفحوصة(

 فترة الستة أشهر املنتهية 

م 2021يونيو  30في   

 )مفحوصة(

 األنشطةاملحصل مل  النقد صافي

 التشغيلية
43,189,067 54,572,153 30,806,118  49,560,988  

 األنشطة املستخدم في النقد صافي

 اسستثمارية
(26,921,682) (30,305,243) (20,100,854) (5,772,726) 

 األنشطة املستخدم في النقد صافي

 التمويلية
(14,291,434) (21,110,000) (11,083,960) (24,628,530) 

  م.2021 يونيو 30رشعر املنتهية في  ستةالم، ولفت ة 2020 ديسمب  31 في املنتهية اليةامل للسنة املالية للشركة القوائم: املصدر

 

 مؤشرات األداء الرئيسية
وحدة 

 املؤشر

املنتهية املالية السنة  

م2019 ديسمبر 31 في  

 (مراجعة)

املنتهية املالية السنة  

م2020 ديسمبر 31 في  

 (مراجعة)

 فترة الستة أشهر املنتهية 

م2021 يونيو  30في   

 )مفحوصة(

 %110.88 %1.35 س ينط ق %  يعاعالنمو في املمعدل 

 %5165.42 %(37.56) س ينط ق % ربح السنة/الفت ةالنمو في صافي معدل 

%35.62 % الربح  جما يهامش   29.73%  45.10%  

%10.74 % / )خسارة( السنة / الفت ة ربحهامش صافي   6.62% %27.32 

31.0 مرة نس ة التداول   1.22 1. 78 

 2.07 1.81 1.68 مرة طلوباعامل  جما ي/  وجوداعامل  جما ي

%40.89 % وجوداع جما ي امل /  يعاعامل  43.59%  32.57%  

%4.39 %  جما ي املوجوداعالعائد عل    2.88%  8.90%  

%10.83 %  جما ي حقوق املساهم   العائد عل   6.46% 17.21% 

%39.98 %  جما ي املوجوداع /نس ة الديل   38.53% 32.98% 

%99.60 %  جما ي حقوق املساهم   /نس ة الديل   86.28% 63.81% 

معلوماع اإلدارة: املصدر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ملخص عوامل املخاطرة
 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها (1

 للشركة اسست اتيجية الخطة تنفيذ عل  القدرة بعدم املتعلقة املخاطر 

 والشعاداع والتصاريح الت اخيص دتجدي عدم رو استخرا  بعدم املتعلقة املخاطر 

 باسئتما  املتعلقة املخاطر 

 املحتملة باسلتزاماع املتعلقة املخاطر 

 التنفيذية واإلدارة الرئيسي   املوظف    عل اسعتمادب املتعلقة خاطرامل 

 سلوكعم سوء رو املوظف   بأخطاء املتعلقة خاطرامل 

 الجديدة واملعاي   املحاسبية املعاي   في بالتغ  اع املتعلقة املخاطر 

 التمويل بتوفر تعلقةامل املخاطر  
ً
 مستق ال

 التمويل باتفاقياع تعلقةامل املخاطر 

 الشركة رصول  عل  بالرهل املتعلقة املخاطر 

 التأمينية التغطية بكفاية املتعلقة املخاطر 

 السعودة بمتطل اع املتعلقة املخاطر 

 الط يعية ال وارث بوقوع تعلقةامل املخاطر 

 لألعمال املتوقع     والتوقف بالتشغيل املتعلقة املخاطر 

 العمالء ق ل مل املطلوبة واملواصفاع الجودة بمعاي   اسلتزام بعدم املتعلقة املخاطر 

 ضافيةاإل  واملطال اع املحتملة الشرعية ال  اة باستحقاقاع املتعلقة املخاطر 

 الشركة م يعاع بت ك  املتعلقة املخاطر 

 العمالء ت ك ب املتعلقة خاطرامل 

 لورديامل بت ك  املتعلقة اطراملخ 

 رسعارها وارتفاع الخام املواد مل اإلمداداع بتوفر املتعلقة املخاطر 

 معينة جغرافية منطقة في وترك ها الشركة منتجاع بتصدير املتعلقة املخاطر 

 امللكية وحقوق  التجارية العالماع بحماية املتعلقة املخاطر 

 بالسيولة املتعلقة املخاطر 

 العمالع صرف رسعار بتذبذب تعلقةامل املخاطر 

 املدرجة املساهمة الشر اع  دارة في الخب ة وجود عدمب املتعلقة املخاطر 

 قة املخاطر
ّ
 القضائية بالدعاوى  املتعل

 التنفيذية لوائحهو  املالية السوق  بنظام اسلتزام بعدم املتعلقة خاطرامل 

 عالقة ذاع األطراف مع باملعامالع املتعلقة املخاطر 

 املعلوماع وتقنية التشغيل بأنظمة املتعلقة املخاطر 

 السعودي       املوظف   عل  باسعتماد املتعلقة املخاطر 

 ستأجرةبالعقاراع املاملتعلقة  خاطرامل 

 الغ   مع بالعقود املتعلقة املخاطر 

 (19 -  وفيد)  ورونا   وسف لجائحة املستمر العاملي اسنتشار ذلك في بما العامة الصحة يهدد مما    ها رو املعدية األمراض بتفش ي املتعلقة طراملخا 

 الدائنة بالذمم املتعلقة املخاطر 

 املخ و  بإدارة ةاملتعلق املخاطر 

 الشركة منتجاع شحلب املتعلقة املخاطر 

 للتوسع الشركة احتيا  لتل ية العاملة القوى  توف   عل  الشركة قدرة بعدم املتعلقة املخاطر  
ً
 مستق ال

 للشركة التابعة املعداعو  وامل ائل اآلسعب املتعلقة املخاطر 

 التصنيعية بالعيوب املتعلقة املخاطر 

 املخاطر املتعلقة بعدم وجود  دارة مراجعة داخلية 



 

 

 املخاطر املتعلقة بت ك  رعمال الشركة التصنيعية في مصنع واحد 

 املخاطر املتعلقة بالتغ  اع السل ية في رسعار الفائدة 

 املخاطر املتعلقة باعتماد الشركة عل  الضماناع الشخصية 

 

 الشركة فيه تعمل الذي والقطاع بالسوق  املتعلقة املخاطر (2

 للمملكة اسقتصادي باألداء املتعلقة املخاطر 

 املنافسة بال يئة املتعلقة خاطرامل 

 الصناعية للتنمية الداعمة الح ومية الحواف  بوقف علقةاملت خاطرامل 

 األوسط الشرق  منطقة في واسقتصادي السياس ي اسستقرار بعدم املتعلقة املخاطر 

 الشر اع بنظام املتعلقة املخاطر 

 الشر اع حوكمة سئحة بتط يق تعلقةامل املخاطر 

 جديدة وقوان   رنظمة صدور  رو/و الحالية والقوان   باألنظمة التقيد بعدم املتعلقة املخاطر 

 املضافة القيمة بضري ة تعلقةامل املخاطر 

 والطلب العرض في بالتقل اع املتعلقة املخاطر 

 واملياه والكعرباء الطاقة بمنتجاع تعلقةامل املخاطر 

 والسالمة والصحة ال يئة ولوائح ألنظمة الشركة عملياع بخضوع املتعلقة املخاطر 

 الدخل وضري ة ال  اة احتساب آلية بتغي   املتعلقة املخاطر 

 اسقتصادية األوضاع سوء بسبب املستهلك بانفاق املتعلقة املخاطر 

 

  إدراجها سيتم التي األسهم في املتعلقة املخاطر (3
ً
  إدراجا

ً
 املوازية السوق  في مباشرا

 السعم سعر في املحتملة بالتذبذباع املتعلقة املخاطر 

 املستق لية اعبال يان املتعلقة املخاطر 

 جديدة رسعم  صدار باحتمال املتعلقة املخاطر 

 األسعم لحاملي ررباح توزيعب املتعلقة خاطرامل 

 اإلدرا  بعد لي  الحا املساهم   ق ل مل الفعلية بالسيطرة ةتعلقامل املخاطر 

 الشركة ألسعم سابقة سوق  وجود بعدم ةتعلقامل املخاطر 

 اإلدرا  عملية بعد السوق  في األسعم مل ك    عدد ببيع ةتعلقامل املخاطر 

 مستق لية تنظيمية متطل اع ري رو الحالية الرئيسية للسوق  اسنتقال متطل اع استيفاء مل الشركة تمكل عدمب املتعلقة خاطرامل 

 لل يع مخصصة األسعم مل محدد عدد وجود بعدم املتعلقة املخاطر 

 رسعم عل  تمت التي والشراء ال يع اعلصفق التاريخية األسعار ب   اإلطالق عل  عالقة وجود عدم رو قوية عالقة وجود عدمب املتعلقة خاطرامل 

 املوازية السوق  في الشركة ألسعم تداول  يوم رول  في اسفتتاح سعر وب   السابق في الشركة

 املطروحة الشر اع رسعم رسعار مع مقارنة الشركة سعم سعر في تقل اع حدوثب املتعلقة خاطرامل  
ً
  طرحا

ً
 للطرح محدد سعر وجود عدمل روليا

 األو ي الطرح خالل مل اإلدرا  مع مقارنة امل اشر اإلدرا  اختالفب املتعلقة خاطرامل 

 املوازية السوق  في اسستمرار في الشركة ر  ةب املتعلقة خاطرامل 
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 املصطلحاتو تعريفات ال 1
 :هذا مستند التسجيلختصاراع للع اراع املستخدمة في التعريفاع واس دول التا ي قائمة بي    الج

 التعريف املصطلح أو االختصار املعرف

 أو الشركة 
ُ
 مقفلة. سعوديةشركة مساهمة  –شركة الع ي ا  لل جا   صدرامل

 مجلس  دارة الشركة. املجلس أو مجلس اإلدارة

 .الشركة  دارة اإلدارة أو اإلدارة العليا

 .للشركةالنظام األساس ي  م األساس يالنظا

 .شركةال في للمساهم   العامة الجمعية الجمعية العامة

 .الشركة في للمساهم   العادية العامة الجمعية الجمعية العامة العادية

 .الشركة في للمساهم   العادية     العامة الجمعية الجمعية العامة غير العادية

 .بية السعوديةح ومة اململكة العر  الحكومة

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

  جتماعيةاس  والتنمية العمل وزارة) اسجتماعية والتنمية البشرية املوارد وزارة االجتماعية والتنميةاملوارد البشرية  وزارة
ً
 .السعودية العربية باململكة( سابقا

( باململكة العربية السعودية. وزارة الصناعة والثروة املعدنية
ً
 وزارة الصناعة والث وة املعدنية )وزارة الطاقة والصناعة والث وة املعدنية سابقا

 العيئة العامة لألرصاد وحماية ال يئة باململكة العربية السعودية. الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 ريبة والجماركهيئة الزكاة والض
 بوزير العيئة العامة لل  اة والدخل )هيئة ال  اة والضري ة والجمارك 

ً
(، وهي  حدى الجعاع الح ومية التي ترت ط تنظيميا

ً
سابقا

 .العيئة املعنية بالقيام بأعمال ج اية ال  اة، وتحصيل الضرائب والجماركاملالية، وهي 

 نظام الشركات

ه )املوافق 28/01/1437( بتاريخ 3ربية السعودية، الصادر بموجب املرسوم املل ي رقم )م/نظام الشر اع في اململكة الع

( 79م( واملعدل باملرسوم املل ي رقم )م/02/05/2016ه)املوافق 25/07/1437م( والذي دخل ح ز التنفيذ في تاريخ 10/11/2015

 .وري تعديل يطرر عليه م(11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439وتاريخ 

 الئحة حوكمة الشركات

هس )املوافق 16/05/1438بتاريخ  2017-16-8سئحة حوكمة الشر اع الصادرة عل مجلس العيئة بموجب القرار رقم 

 م(14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ  2021-07-01م(، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 13/02/2017

 .اوري تعديل يطرر عليه

 .وتعديالته م(2005/09/27 املوافق. )هس1426/08/23 وتاريخ 51/م رقم املل ي باملرسوم الصادر السعودي العمل نظام العملنظام 

 نظام السوق املالية
م(. وما يطرر عليه مل 31/07/2003ه )املوافق 02/06/1424وتاريخ  30نظام السوق املالية الصادر باملرسوم املل ي رقم م/

 تعديالع.

طرح األوراق املالية وااللتزامات  قواعد

 املستمرة

وتاريخ  2017-123-3 قواعد طرح األوراق املالية واسلتزاماع املستمرة الصادرة عل مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم

هس، 1424 /6 /2وتاريخ  30ل ي رقم م/ م( بناًء عل  نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امل27/12/2017هس )املوافق  1439 /4 /9

وري تعديل يطرر  م(14/01/2021هس )املوافق 01/06/1442 وتاريخ 2021-07-1واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 

 .عليه

 قواعد اإلدراج

 رقم ملاليةا السوق  هيئة مجلس بقرار عليها واملوافق مجموعة تداول السعودية "تداول السعودية" عل الصادرة اإلدرا  قواعد 

 بتاريخ (1-104-2019)  رقم قراره بموجب واملعدلة ،(م2017/12/27 املوافق) هس1439/04/09 وتاريخ 2017-123-3

 املوافق) ه1442/07/12 بتاريخ (2021-22-1رقم ) قراره بموجب واملعدلة، (م2019/09/30 املوافق) ه1441/02/01

 .ري تعديل يطرر عليهاو  (م2021/02/24

 .السعودية العربية اململكة في املالية السوق  هيئة الهيئة أو املالية ق السو  هيئة

مجموعة تداول السعودية "تداول 

 السعودية"

  شركة السوق املالية السعودية)  مجموعة تداول السعودية "تداول السعودية"
ً
 لقرار مجلس الوزراء (سابقا

ً
، املؤسسة وفقا

 لنظام السوق املالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، 19/03/2007ه )املوافق 29/02/1428بتاريخ 
ً
م(، وذلك تنفيذا

 والجعة الوحيدة املصرح لعا بالعمل كسوق لألوراق املالية في اململكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدرا  األوراق املالية وتداولعا.

السوق املالية السعودية أو السوق املالية 

 ق أو سوق األسهم أو السو 
 السوق املالية السعودية لتداول األسعم.

 النظام اآل ي لتداول األسعم السعودية. نظام تداول أو التداول 

 السوق املوازية
تداول فيها األسعم التي تم تسجيلعا وق ول  دراجعا بموجب "قواعد طرح األوراق املالية واسلتزاماع املستمرة"

 
 السوق التي ت

 ."قواعد اإلدرا "و

 أو املستند التسجيل مستند
لتسجيل األسعم لدى العيئة لغرض اإلدرا  امل اشر في السوق املوازية، وذلك الوثيقة املطلوبة مستند التسجيل هذا، وهو 

 .بموجب قواعد طرح األوراق املالية واسلتزاماع املستمرة

 املوازية. السوق  يف امل اشر اإلدرا  لغرض رسعم الشركة لتسجيل للعيئة تقديم طلب تسجيل األسهم

 .واملوافقة عل  تداولعا قائمة الشر اع املدرجة في السوق املوازية اإلدرا  امل اشر ألسعم الشركة في املباشر دراجاإل 
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 سعودي ل ل سعم. ريال ثمانية وست  ( 68) سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج

 .عادي( سعم 24,000,000رربعة وعشرو  مليو  )ت لغ التي و  الشركة مال ررس مرسع مجموع % مل100 دراجقبل اإل  املساهمين الحاليين أسهم

 .سعودية ( رياسع10اسمية )سعم عادي بقيمة  السهم

 رياسع سعودية للسعم الواحد. 10 القيمة االسمية

 .رو اسعت اري  الشخص الط يعي الشخص

 املستند. اهذ في (ح) صفحةمل رسعم الشركة والواردة رسمائهم في % رو ركث  5مساهمو الشركة الذيل يمل و   املساهمون الكبار

 ( في هذا املستند )هي ل ملكية الشركة ق ل اإلدرا (.4.1املساهمو  امل    رسماؤهم في القسم رقم ) املساهمون الحاليون 

 يوم عمل
 فيه تغلق يوم ري رو السعودية لعربيةا اململكة في رسمية عطلة ي و   يوم وري والسبت الجمعة يومي عدا فيما عمل يوم ري

 .األخرى  الح ومية واإلجراءاع السارية األنظمة بموجب العمل عل ربوابها املصرفية املؤسساع

 السنة املالية أو السنوات املالية
 هي الفت ة ال منية لعرض نتيجة نشاط املنشأة واملحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس رو النظام األساس ي ل

ً
لشركة املعنية. علما

 ديسمب  مل  ل عام. 31بأ  السنة املالية للشركة تنتهي في 

 القوائم املالية

والقوائم املالية األولية املختصرة املفحوصة لفت ة ، م2020 ديسمب  31 في ة املنتهيةاملالي ةلسنلللشركة  راجعةالقوائم املالية امل

 للمعاي   الدولية للتقرير املا ي )تم  عدادها  والتياإليضاحاع املرفقة بها، و  م2021 يونيو 30رشعر املنتهية في  الستة
ً
( IFRSوفقا

 للمراجع   واملحاس   املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعاي   واإلصداراع األخرى التي اعتمدتها العيئة السعودية 

(SOCPA.) 

 التقويم الهجري  هـ

 التقويم امليالدي م

 شركة فالكم للخدماع املالية.  ار املالياملستش

 ن املؤهلو ن فئات املستثمرو 

 املستثمرو  املؤهلو  هم ري مل األشخاص املذ وريل ردناه:

 .مؤسساع سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص (1

ّينتقد  مؤسسة السوق املالية  و  تدارة شريطة ر  إل في ممارسة رعمال ا امرخص لع عمالء مؤسسة سوق مالية (2 بشروط  ع 

ستثمار في السوق املوازية نيابة عل العميل ودو  الحاجة س تمكنه مل اتخاذ القراراع الخاصة بق ول املشاركة في الطرح وا

 .    الحصول عل  موافقة مس قة منه

 ابه تعت ف رخرى  مالية سوق  وري السوق، رو العيئة، بها تعت ف دولية هيئة ري رو ح ومية، جعة ري رو اململكة، ح ومة (3

 .اإليداع مرك  رو العيئة،

 رعمال ممارسة في امرخص لع مؤسسة سوق مالية ديرهاتمحفظة  طريق عل رو م اشرة الح ومة، مل اململوكة الشر اع (4

 .اإلدارة

 .العربية الخليج لدول  التعاو   مجلس دول  في املؤسسة والصناديق الشر اع (5

 .اسستثمار صناديق (6

 الدليل في عليها املنصوص املتطل اع يستوفو   والذيل املوازية السوق  في اسستثمارب لعم املسموح املقيم       األجانب (7

 .املوازية السوق  في املقيم       األجانب سستثمار اسست شادي

 .املؤهلة األجنبية املالية املؤسساع (8

 .عاإليدا مرك  لدى وحساب اململكة في استثماري  حساب فتح لعم يجوز  آخريل اعت اري   رشخاص ري (9

 املعاي   مل ري ويستوفو   اإليداع، مرك  لدى وحساب اململكة في استثماري  حساب فتح لعم يجوز  ط يعيو   رشخاص (10

 :اآلتية

 تقل وس سعودي ريال مليو   رربع   عل قيمتها مجموع يقل س املالية األوراق رسواق في بصفقاع قام قد ي و   ر  (ر

  ةعشر  اسثني خالل سنة ربع  ل في صفقاع عشرة عل
ً
 . املاضية شعرا

 .سعودي ريال مالي   خمسة عل رصوله صافي قيمة تقل س ر  (ب

 .املا ي القطاع في األقل عل  سنواع ثالث مدة العمل له س ق رو يعمل ر  ( 

  ي و   ر  (د
ً
 .العيئة ق ل مل املعتمدة املالية األوراق في للتعامل العامة الشعادة عل  حاصال

  ي و   ر  (ه
ً
 .دولًيا بها معت ف جعة مل معتمدة املالية األوراق رعمال مجال في خصصةمت معنية شعادة عل  حاصال

 .العيئة تحددهم آخريل رشخاص ري (11

 الجمهور 

 :ردناه املذ وريل     األشخاص املستمرة واسلتزاماع املالية األوراق طرح قواعد في تعنى

صدر تابعي (1
 
 .امل

صدر في الك ار املساهم   (2
 
 .امل

صدر التنفيذي   اروك اإلدارة  مجلس رعضاء (3  .للم 

صدر لتابعي التنفيذي   وك اراإلدارة  مجالس رعضاء (4
 
 .امل

صدر في الك ار املساهم   لدى التنفيذي   وك اراإلدارة  مجالس رعضاء (5
 
 .امل
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 .( رعاله5رو  4 ،3 ،2 ،1) في  ليهم املشار ألشخاصل رقرباء ري (6

 .( رعاله6رو  5 ،4 ،3 ،2 ،1) في  ليهم املشار األشخاص مل ري عليها يسيطر شركة ري (7

 ويمل و   باستفاق يتصرفو   الذيلاألشخاص  (8
َ
 . دراجعا املراد األسعم فئة مل ركث رو  (%5) مجتمع   معا

 فترة الحظر

  (12) اثني عشر رسعمعم مدة فيفي هذا املستند التصرف  (ز)الصفحة املذ وريل في  املساهم   ك ار يحظر عل 
ً
مل تاريخ  شعرا

رسعمعم بعد انتهاء هذه الفت ة دو  الحصول عل  موافقة  ، ويجوز لعم التصرف فياملوازية السوق رسعم الشركة في  بدء تداول 

 العيئة املس قة.

 حملة رسعم الشركة ألي فت ة محددة مل ال مل. املساهم أو املساهمون 

 .ق املوازيةاألسعم محل اإلدرا  امل اشر بعد  دراجعا في السو  ل شخص يستثمر في  املستثمر

 اململكة العربية السعودية. اململكة

 .األسعم محل التسجيل واإلدرا في  اسستثمارهي مجموعة املؤثراع املحتملة التي يجب اإلملام بها والتحوط لعا ق ل اتخاذ قرار  عوامل املخاطرة

 إلعداد الدولية املحاسبية عاييرامل

 (IFRS) املالية التقارير

 املحاسبية وتفس  اتها الصادرة عل مجلس معاي   املحاس ة الدولية.مجموعة املعاي   

.(International Financial Reporting Standards) 

، والتي تضم املعاي   الدولية باإلضافة     للمراجع   واملحاس   وهي املعاي   الدولية للتقرير املا ي املعتمدة مل العيئة السعودية 

ملحاس    و   ها مل املعاي   والتصريحاع التي للمراجع   وااإلضافية املطلوبة مل العيئة السعودية املتطل اع واإلفصاحاع 

، والتي تشمل املعاي   واإلصداراع الفنية املتعلقة باملسائل التي ستغطيها املعاي   للمراجع   واملحاس   رقرتها العيئة السعودية 

 الدولية، مثل مسألة ال  اة.

 السنوات املالية/  يةالسنة املال
 .املعنية للشركة األساس ي النظام رو التأسيس عقد في ونهايتها بدايتها واملحددة املنشأة نشاط نتيجة لعرض ال منية الفت ة هي

 
ً
  .ديسمب  مل  ل عام 31 في تنتهي للشركة املالية السنة بأ  علما

 مراجعين واملحاسبينلل السعودية الهيئة

(SOCPA) 
 في اململكة العربية السعودية. للمراجع   واملحاس    عوديةالس العيئة

  حالل املواطن   السعودي   م ا  العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص. التوطين أو السعودة

 نطاقات

م( 10/09/2011هس )املوافق 12/10/1432بتاريخ  4040تم اعتماد برنامج السعودة )نطاقاع( بموجب قرار وزير العمل رقم 

م(، وقد رطلقت وزارة املوارد البشرية 27/10/1994هس )املوافق 12/05/1415بتاريخ  50القائم عل  قرار مجلس الوزراء رقم 

( باململكة برنامج )نطاقاع( لتقديم الحواف  للمؤسساع  ي تقوم 
ً
والتنمية اإلجتماعية )وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية سابقا

دي  ، ويقيم هذا الب نامج رداء ري مؤسسة عل  رساس نطاقاع محددة، وهي ال التيني واألخضر بتوظيف املواطن   السعو 

 واألحمر.

 لمملكة العربية السعودية.الرسمية ل عملةال –ريال سعودي  ريال / الريال السعودي / الريال

 العملة الرسمية للوسياع املتحدة األمريكية  –الدوسر األمري ي  الدوالر

 .املوحدة لدول استحاد األوروبيالعملة  –اليورو األوروبي  واليور 

 (VAT) املضافة القيمة ضريبة

م( املوافقة عل  استفاقية املوحدة لضري ة القيمة املضافة 30/01/2017ه )املوافق 02/05/1438قرر مجلس الوزراء بتاريخ 

م، كضري ة جديدة تضاف ملنظومة 2018يناير  1بتداء مل لدول مجلس التعاو  لدول الخليج العربية والتي بدر العمل بها ا

الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها مل ق ل قطاعاع محددة في اململكة، وفي دول مجلس التعاو  لدول الخليج العربي. 

لقة بالرعاية الصحية %(، وقد تم استثناء عدد مل املنتجاع منها ) األ ذية األساسية والخدماع املتع5مقدار هذه الضري ة )

% ودخل هذا القرار ح ز التنفيذ ابتداًء مل 15%     5والتعليم(. وقررع ح ومة اململكة زيادة نس ة ضري ة القيمة املضافة مل 

 م.2020يوليو  1تاريخ 

جائحة أو الوباء أو الفيروس أو فيروس 

 "19 -كورونا "كوفيد 

رف باسم )ف  وس  ورو  عدي يع   " وفيد هو مرض ف  وس ي م 
ً
"، حيث بدر باسنتشار في معظم دول العالم ومل 19 -نا واختصارا

 م، وعل  رثر ذلك صنفته منظمة الصحة العاملية بأنه جائحة.2020ضمنها اململكة العربية السعودية وذلك في مطلع العام 

 .لقصدير املنصعر للحصول علي معدل تسطح جيدا  عل  ل بطريقة طفو ال جا  املنصعرمشزجا  شفاف مسطح مصنع و  الشفاف الزجاج املسطح

 السالمةزجاج 
)ال و ي فينيل بروبال  ( ل يادة خواص األما   م طل بط قة مل ال الستيك الشفاف مل ال جا  املسطح رو ركث  ع ارة عل ط قت  

 .لل جا 

افق  شركة مر
  منتجاع الطاقة والخدماع الالزمة للمنشآع الصناعية ، وهي الجعة املختصة لتوف شركة مرافق الكعرباء واملياه بالج يل وين ع

 والتجارية والسكنية في مدينتي الج يل وين ع الصناعيت  .
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  املخاطرة عوامل 2
   دراجعا سيتم التي األسعم في اسستثمار   

ً
   دراجا

ً
  فيها اسستثمار ي و   س وقد عالية مخاطر عل  ينطوي  املوازية السوق  في م اشرا

ً
 للمستثمريل  س مالئما

 .عنه تنجم قد خسارة رّي  وتحمل اسستثمار هذا ومخاطر م ايا تقييم عل  القادريل

   دراجعا سيتم التي األسعم في ستثمارس ا في ير ب مل  ل عل  يتع  
ً
   دراجا

ً
 حتويهاي التي املعلوماع  افة دراسة املوازية السوق  وسيتم تداولعا في م اشرا

 ستثمارس ا قرار اتخاذ ق ل ردناه امل ينة املخاطرة عوامل يهاف بما بعناية ستندامل اهذ
ً
 التي املخاطر جميع تشمل س قد ردناه املوضحة املخاطر بأ  ، علما

 .عملياتها عل  التأث   شأنها مل والتي الحا ي الوقت في للشركة معلومة ليست  ضافية عوامل وجود املمكل مل  نه بل الشركة، تواجععا ر  يمكل

 بصورة جوهرية  ذا ما حدثت   نش
ً
رو  اط الشركة، والظروف املالية، والتوقعاع املستق لية، ونتائج العملياع، والتدفقاع النقدية، قد تتأثر سل ا

 رنها جوهرية. باإلضافة     ري مخاطر رخرى لم يحددها مجل
ً
اإلدارة رو س تحققت ري مل املخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى  دارة الشركة حاليا

 بأنها     جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتص ح جوهرية
ً
 في الشركة دارة  تعتقد التي املخاطرة عوامل رحد تحقق رو حدوث حالة وفي .يصنفعا حاليا

 ذلك فإ  جوهرية،     لحا يا الوقت في تعتب ها التي رو تحددها، ر  الشركة دارةإل  يتسنى لم رخرى  مخاطر رية حدوث رو جوهرية، بأنها الحاضر الوقت

 رسعم في استثماره  امل املستثمر يخسر وقد املساهم   عل  ررباح توزيع عل  الشركة قدرة وإضعاف السوق  في سعمأل ا سعر انخفاض     يؤدي قد

 .منه ج ء رو الشركة
 

 املذ ورة تلك بخالف ستندامل اهذ تاريخ في كما رخرى  هريةجو  مخاطر ري توجد س فإنه واعتقادهم، علمعم حد عل  بأنه الشركة  دارة مجلس رعضاء ويقر

   دراجعا سيتم التي األسعم في ستثمارس با املستثمريل قراراع عل  تؤثر ر  يمكل القسم، هذا في
ً
   دراجا

ً
 .املوازية السوق  في م اشرا

 

غ   املعلومة املخاطر الخاطر والش وك اإلضافية، بما في ذلك تلك    املخاطر والش وك امل ينة ردناه مقدمة بت تيب سيعب  عل مدى رهميتها. كما ر  امل

 رو التي تعتب      جوهرية، قد ي و  لعا التأث  اع امل ينة رعاله.
ً
 حاليا

 وعملياتها لشركةا املتعلقة بنشاط املخاطر  

 تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة على القدرة بعدم املتعلقة املخاطر 2.1.1

 خطوط وتحس   بنجاح سست اتيجيتها مدى التنفيذ الفّعال لخطط رعمالعا وتحقيقعا عل  ربحيتها وتحس    يراداتها زيادة ل ع الشركة قدرة تعتمد

   قدرة الشركة عل  التوسع في رعمالعا في املستق ل تعتمد عل  قدرتها عل  مواصلة تنفيذ جديدة.   نتا  خطوط بإضافة التوسع رو الحالية اإلنتا 

إدارتها. املعلوماع التشغيلية واملالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت املناسب، وكذلك عل  قدرتها عل  زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحف زها و  وتحس   نظم

 عل  ذلك، فإ  ري خطط توسع في األعمال تعتزم الشركة القيام بها في املستق ل سوف تخضع للت اليف املقدرة وجدول التنفيذ ال
ً
 مني املحدد عالوة

 للجدول ال مني املحدد لعا الحصول عل  لعا، وقد تحتا  الشركة     
ً
تمويل  ضافي إلنجاز ري خطط توسع، وإذا لم تتمكل مل تنفيذ خطط التوسع وفقا

بما فيها تغ   حالة السوق ووفق الت اليف املقدرة للمشروع رو في حال عدم تحقيق الربحية املرجوة مل هذه املشاريع والذي قد يعود ألس اب مختلفة 

  خلل في دراسة الجدوى، فإ  ذلك سيؤثرفي حال وجود وقت تنفيذ هذه املشاريع رو 
ً
عل   عل  الوضع التنافس ي للشركة، وبالتا يوبش ل جوهري  سل ا

 .وتوقعاتها املستق لية نتائج رعمالعا وربحيتهاو  وضععا املا ي

 د التراخيص والتصاريح والشهاداتاملخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجدي 2.1.2

 الت اخيص هذه وتشمل. عليها واملحافظة بأنشطتها يتعلق فيما املختلفة النظامية واملوافقاع والت اخيص التصاريح عل  الحصول  الشركة عل  يتع  

الصادر عل العيئة العامة لألرصاد  ال يئي ت خسيصوال املعدنية والث وة الصناعة وزارة عل الصادر ةالصناعيأة املنش ترخيص :الحصر س املثال سبيل عل 

 وشعادة ال  اة شعاداعو  السعودة شعاداعو  التجارية عالماالع تسجيل شعاداعو  التجارة وزارة عل الصادرة الشركة تسجيل شعاداعوحماية ال يئة و 

  جميع الت اخيص النظامية الالزمة لنشاط الشركة الحا ي وقد حصلت الشركة عل .جتماعيةس ا التأميناع شعاداعو  املضافة القيمة ضري ة في تسجيلال

 راجع  والتصاريح)لالطالع عل  الت اخيص وسزالت جميع تلك الت اخيص سارية املفعول حتى تاريخ هذا املستند 
ً
الح ومية التي حصلت عليها الشركة فضال

 .(املستند هذا الح ومية" في والتصاريح( "الت اخيص 3.14الفرعي )القسم 

 ري انتهاء رو تعليق تم  ذا رو عمالعاأل  مةالز ال الت اخيص مل ري عل  الحصول  رو الحالية وشعاداتها وتصاريحعا رخصعا تجديد مل الشركة تمكل عدم   

 والتصاريح صالرخ عل  الحصول  عل  الشركة قدرة عدم حالة في رو ،للشركة مناس ة     بشروط الت اخيص تلك مل ري تجديد تم  ذا رو تراخيصعا مل

طلب قد التي ضافيةإل ا والشعاداع
 
عرّضة ذلك فإ  املستق ل، في منها ت  رو الشركة قال  إ   بأعمالعا القيام عل تناعسموا للتوقف سيجعل الشركة م 

 ونقل ةقامإلا ورخص التأش  اع واستخرا  والشعاداع الت اخيص كتجديد) للشركة الرقابية الجعاع تقدمعا التي الخدماع جميع تجميد

وفي حال تعرضت الشركة لذلك فإنه  ،تفرضعا الجعاع ذاع العالقة بالت اخيص والتصاريح والشعاداع مالية لغراماع تعرضعا رو (لخ ...عس الكفا

 املا ي رك هاوم عملياتها ونتائج الشركة رعمال عل  وجوهري  والذي بدوره سيؤثر بش ل سلبي  ضافية ت اليف وتك دها الشركة عملياع تعطل سيؤدي    

 .املستق لية وتوقعاتها
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 املخاطر املتعلقة باالئتمان  2.1.3

 مؤقتة عس حا عدة في ئتما س ا مخاطر الشركة تواجه وقد. خرآل ا للطرف مع   ما ي بالتزام الوفاء عل طرافأل ا رحد يعج  عندما ئتما إل ا مخاطر تنشأ

 .و   ها الشركة، تجاه بالتزاماتها بالوفاء مدينة رخرى  رطراف وفشل ،الءالعم مل مدينة ررصدة وجود منها دائمة رو

ديسمب   31كما في  ريال سعودي ( مليو  38.79)م، و2019ديسمب   31كما في ( مليو  ريال سعودي 47.04) للشركة التجارية املدينة الذمم  جما ي بلغ

 يوم 90التجارية     املسددة ألكث  مل  وتمثل الذمم املدينة م،2021يونيو  30( مليو  ريال سعودي كما في 38.75و) ،م2020
ً
 %(23.87حوا ي ) ا

ويوضح الجدول . عل  التوا يم 2021يونيو  30وكما في  م2020وم 2019ديسمب   31كمافي  التجارية الذمم املدينة  جما يمل  (6.94%و) (3.80%و)

 :م2021يونيو  30وكما في  م2020وم 2019ديسمب   31كما في  للشركة رعمار الذمم املدينة التجاريةالتا ي 
 

 م2021 يونيو 30وكما في  م2020وم 2019   جدول رعمار الذمم املدينة للعام (:1) رقم الجدول 

 جدول أعمار الذمم املدينة
 م2021يونيو  30كما في  م2020ديسمبر  31كما في  م 2019ديسمبر  31في  كما

 النس ة )%(  القيمة )ريال سعودي( النس ة )%(  القيمة )ريال سعودي( النس ة )%(  (القيمة )ريال سعودي

%92.40 35,842,885 64.85% 30,506,314 يوم  30يوم      1مل   33,886,262 %87.44 

%3.49 1,354,168 4.46% 2,099,512 يوم 60يوم      31مل   1,221,982 %3.15 

%6.82 3,208,933 يوم 90يوم      61مل   119,952 0.31%  957,892 %2.47 

%23.87 11,227,479 يوم  90ركث  مل   1,474,013 3.80%  2,688,502 %6.94 

 100.00% 38,754,638 100.00% 38,791,018 100.00% 47,042,238 اإلجما ي 

(7,958,587) مخصص ديو  مش وك فيها   (1,081,235)  (935,704) 

 37,818,935 37,709,783 39,083,651 صافي الذمم املدينة

 .ومعلوماع اإلدارةم، 2020 ديسمب  31 في املنتهية املالية للسنة املالية للشركة القوائماملصدر: 

ديسمب   31 في كما سعودي ريال (1,081,235)و م،2019ديسمب   31ي كما ف ريال سعودي (7,958,587)مخصص ديو  مش وك فيها رصيد  بلغ كما 

 م2020م و2019ديسمب   31ويوضح الجدول التا ي حركة مخصص الديو  املش وك في تحصيلعا كما في م. 2021يونيو  30كما في  (935,704، و)م2020

 :م2021 يونيو 30وكما في 

 م2021 يونيو 30وكما في  م2020م و2019ديسمب   31حركة مخصص الديو  املش وك في تحصيلعا كما في  (:2) رقم الجدول 

 مخصص ديون مشكوك فيها
 م2021يونيو  30كما في  م2020ديسمبر  31كما في  م 2019ديسمبر  31في  كما

 القيمة )ريال سعودي( القيمة )ريال سعودي( القيمة )ريال سعودي(

 1,081,235 7,958,587 8,499,218 الرصيد في بداية السنة

(540,631) مع وس خالل السنة  (21,324,37)  - 

(5,552,980) - تحصيالع مل مخصص العمالء  (145,531) 

 935,704 1,081,235 7,958,587 الرصيد نهاية السنة

 .ومعلوماع اإلدارة م2021 يونيو 30في  ديسمب  31 في املنتهيةرشعر املنتهية  م، ولفت ة الستة2020 املالية للسنة املالية للشركة القوائماملصدر: 

 امل الغ جميع تحصيل عل  قادرة ت و   لل الشركة ر  عل  موضوعي دليل هناك ي و   عندما تحصيلعا في مش وك ديو   صمخص ري ت ويل يتم

  90     30ما ب    وتقوم الشركة بمنح الشروط اسئتمانية لعمالئها مل املؤسساع والشر اع، وت لغ فت ة اسئتما  لدى الشركةاملستحقة. 
ً
ويعتب   يوما

ية املدينة متأخرة السداد بعد هذه املدة، وتعتمد شروط اسئتما  حسب  ل عميل عل  حدة ومدى قدرة العميل عل  توف   قدرته عل  الحساباع التجار 

 لتقييم مدى التزام العميل بالسداد خالل الفت ة التاريخية مع وضع حد توف   السيولة.
ً
 ويتم تحديد فت ة اسئتما  املمنوحة للعمالء بش ل رساس ي وفقا

مل  جما ي الذمم املدينة التي ت و   (3%)بنس ة  ويل مخصص ديو  مش وك في تحصيلعاوتقوم الشركة بت رعل  ل ل عميل عل  حده مل ناحية القيمة 

الذمم املدينة مل  جما ي  )%70يوم، وبنس ة ) 180     91 ب  رعمارها  تت اوحم املدينة التي مل  جما ي الذم )%45يوم، ونس ة ) 90     31رعمارها مل 

 .يوم 270( مل  جما ي الذمم املدينة التي ت يد رعمارها عل 80%يوم، وبنس ة ) 270     181 ب  رعمارها تت اوح التي 
 

  تستطيع س وهي بالتزاماتهم، الوفاء في مععم تتعامل التي األطراف فشل عدم ضما  الشركة تستطيع س
ً
  لبش باسلتزام املستق لية قدرتهم توقع ريضا

 عل  وجوهري  سلبي بش ل سيؤثر ذلك فإ  منهم، املدينة الذمم تحصيل في التأخر رو الشركة مستحقاع بسداد املدين   التزام عدم حالة وفي. دقيق

 عملياتها ئجونتا املا ي ووضععا الشركة رعمال عل  وجوهري  سلبي بش ل سيؤثر وبالتا ي النقدية، وتدفقاتها ومصاريفعا الشركة لحاجاع السيولة توفر

 .املستق لية وتوقعاتها
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 املخاطر املتعلقة بااللتزامات املحتملة 2.1.4

 ت اليف رو التزاماع ري     باإلضافة القضائية، والدعاوى  والضرائب بال  اة املتعلقة الت اليف مثل الشركة، عل  املحتملة اسلتزاماع بعض تنشأ قد

)وهي  مل ق ل شركة مرافق الكعرباء واملياه بالج يل وين ع )مرافق(عل  الشركة مطال ة مالية  يوجدكما بتاريخ هذا املستند،  الشركة. بنشاط متعلقة

( ريال سعودي وذلك عل فاتورة 10,158,085بم لغ وقدره ) امل ود الوحيد للكعرباء واملياه ملصنع فرع شركة الع ي ا  لل جا  في مدينة ين ع الصناعية(

 وقد قدمت شركة الع ي ا  لل جا  ا ،م2014م وحتى عام 2012وام مل لألع للكعرباء السعة املحجوزة
ً
بخصوص هذه املطال ة      شركة مرافق عت اضا

    الشركة،  بإرسال خطاب م(27/08/2020ه )املوافق 08/01/1442بتاريخ  وقامت شركة مرافقم( 23/06/2020ه )املوافق 02/11/1441بتاريخ 

م وحتى عام 2012حيث رنها     معفاة مل الدفع عل السعة الكعربائية املحجوزة لألعوام مل  لعا عل  م لغ املطال ةاسعت اض املقدم مل ق  رفضيفيد ب

 لالتفاقية املب مة بينهما وذ، م2014
ً
وحتى تاريخ هذا املستند لم يتم رفع ري دعوى قضائية فيما يتعلق باملطال ة املشار ، وطال تها بسداد امل لغلك وفقا

م قامت الشركة بالتواصل مع معا ي محافظ هيئة 2021وخالل شعر يوليو مل العام  .ب   الشركة وشركة مرافقس ت ال املطال ة منظورة اله، و  ليها رع

 ملوقتنظيم 
ً
قد بخصوص الخالف وتوجيه شركة مرافق بإسقاط املطال ة، وعليه تم ع هاتفعم وجعة نظر لو  فعاالكعرباء واإلنتا  امل دو  وقدمت توضيحا

ائية عل  الشركة ضقامت شركة مرافق برفع دعوى ق حال وفي .جتماع لعذا الشأ ، ولم يتم ال ت في شأ  املطال ة كما بتاريخ هذا املستنداركث  مل 

 ليه رعاله فست و  ، رو في حال لم تقم الشركة بسداد م لغ املطال ة املشار ملطال تها بسداد امل لغ املشار  ليه رعاله وصدر الحكم لصالح شركة مرافق

 لدفع  راماع مالية  ضافية عل  م لغ املطال ة  معرضة سنقطاع التيار الكعربائي عل مصنععا
ً
بش ل سلبي  سيؤثر األمر الذيوقد ت و  معرضة ريضا

 .املستق لية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املا ي ومرك ها رعمال الشركة عل  وجوهري 

 الرئيسيين واإلدارة التنفيذية املوظفين ىعل االعتماداملتعلقة ب خاطر امل 2.1.5

 وتوظيف استقطاب     ةالشرك وتهدف الرئيسي  ، واملوظف   تنفيذيةال  دارتها وكفاءاع خب اع عل  نجاحلل املستق لية عاخططو  الشركة تعتمد

 ل ي اموظفيه رواتب زيادة     ةالشرك ستحتا  كذلك .السليم والتشغيل الفعالة اإلدارة خالل مل األعمال وجودة كفاءة لضما  املؤهل   األشخاص

  ةالشرك خسرع  ذا وعليه. مناس ة وخب اع مؤهالع ذاع جديدة  وادر سستقطاب رو بقاءهم تضمل
ً
 ولم املؤهل   املوظف   رو التنفيذي   ك ار مل ريا

  كلذل فسي و   للشركة مناس ة وبت لفة واملؤهالع الخب ة مستوى  بنفس بدائل توظيف مل تتمكل
ً
  تأث  ا

ً
 و  سل يا

ً
 ونتائج ةالشرك رعمال عل  جوهريا

 .املستق لية وتوقعاتها عملياتها

 خاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهمامل 2.1.6

 اتهاممتل  استخدام وإساءة والتزوير والسرقة حتيالس وا سال ختس وا املتعمدة خطاءأل وا  الغشقد تواجه الشركة رخطاء مل املوظف   رو سوء سلوك، 

 رو الشركة، تتحملعا ومسؤولياع ت عاع التصرفاع تلك عل يت تب قد وبالتا ي. املطلوبة داريةإل ا التفويضاع عل  الحصول  دو   عنها نيابة والتصرف

  يؤثرس مما مالية مسؤولية رو نظامية، عقوباع
ً
 .ستق ليةامل وتوقعاتها عملياتها ونتائج املا ي ضععاو و  الشركة سمعة عل  وبش ل جوهري  سل ا

 الجديدة واملعايير املحاسبية املعايير في بالتغيرات املخاطر املتعلقة 2.1.7

رشعر  الستةوالقوائم املالية األولية املختصرة املفحوصة لفت ة  م2020 ديسمب  31 في املنتهية املالية السنة عل للشركةاملراجعة  املالية القوائم  عداد تم

  ابه املرفقة حاعواإليضام 2021 يونيو 30املنتهية في 
ً
 ( املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعاي  IFRSللتقرير املا ي ) الدولية للمعاي   وفقا

 التغي  اع رو التعديالع بتط يق الحالة هذه في مل مة ةوالشرك ،(SOCPA) للمراجع   واملحاس   واإلصداراع األخرى التي اعتمدتها العيئة السعودية 

 رول  هي م2018 ديسمب  31 في املنتهية املالية السنة عل للشركة املراجعة املالية القوائم  والجدير بالذكر ر .آلخر وقت مل املعاي   هذه  عل تطرر التي

   عدادها تم التي للشركة املالية القوائم
ً
 األخرى  واإلصداراع اي  واملع السعودية العربية اململكة في املعتمدة( IFRS) املا ي للتقرير الدولية للمعاي   وفقا

 املعاي   بعض تط يق  ل امية رو املعاي   الدولية للتقرير املا ي في  اعتغ  ري    (.SOCPA) للمراجع   واملحاس    السعودية العيئة اعتمدتها التي

  ر  تؤثر املمكل مل الجديدة
ً
 للشركة،  املالية القوائم عل  سل ا

ً
 .عا املا ي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستق ليةوبش ل جوهري عل  وضع مما سيؤثر سل ا

  تعلقةاملخاطر امل  2.1.8
ً
 بتوفر التمويل مستقبال

 يعتمد التمويل عل  الحصول  ر  بالذكر، الجدير ومل املستق ل، في التوسع خطط لتمويل بنكية وتسعيالع قروض عل  الحصول      الشركة تحتا  قد

 املناسب التمويل عل  حصول مل ال الشركةقد س تتمكل و . وسجلعا اسئتماني املقدمة والضماناع النقدية قاتهاوتدف املا ي ومرك ها الشركة مال ررس عل 

 مق ولة تفضيلية بشروط تمويل رو ممولة، جعاع مل تحتاجه الذي التمويل عل  الحصول  عل  الشركة قدرة عدم فإ  لذلك ة،الحاج استدعت  ذا

 .املستق لية وخططعا التشغيلية وعملياتها الشركة رداء عل  وجوهري  لبيس رثر له سي و   الشركة، مع تتناسب
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 باتفاقيات التمويل تعلقةاملخاطر امل 2.1.9

 ة السعوديتفاقية صندوق التنمية الصناعيا 

 (229)ة ت لغ بقيمة  جمالي صندوق التنمية الصناعية السعوديم( اتفاقية تمويل مع 04/01/2009ه )املوافق 07/01/1430ربرمت الشركة بتاريخ 

ه )املوافق 15/02/1440عل  ر  يتم سداد آخر قسط بتاريخ و  (فرع شركة الع ي ا  لل جا ) وذلك لغرض  نشاء مصنع الشركة ريال سعودي مليو  

ته ليص ح وإعادة جدول ريال سعوديمليو  ( 309.5)    م( تم زيادة م لغ التمويل 04/06/2012ه )املوافق 14/07/1433م(، وبتاريخ 24/10/2018

م( تم  عادة هي لة التمويل ليص ح 08/10/2020ه )املوافق 21/02/1442وبتاريخ  ،م(14/10/2019ه )املوافق 15/02/1441سداد آخر قسط بتاريخ 

ل ريامليو   (309.5) هذا وقامت الشركة بسحب م لغ التمويل بال امل بقيمة م(.02/08/2023ه )املوافق 15/01/1445سداد آخر قسط بتاريخ 

صندوق حصلت عل  عدم ممانعة كر ر  الشركة والجدير بالذ .ريال سعوديمليو  ( 198.5) م2021يونيو  30للسداد كما في سعودي، وامل لغ املت قي 

 .التسجيل واإلدرا  امل اشر ألسعم الشركة في السوق املوازيةعل  التنمية الصناعية السعودي 

 ،املستأجرة في املدينة الصناعية بين ع وهي األرض القائم عليها مصنع الشركةلتي ستقوم عل  ررض الشركة  افة امل اني املقامة رو ارهل  :الضمانات

% مل  جما ي قيمة التمويل باسم 60 ضماناع اعت ارية بنس ةباإلضافة      حيث يشمل الرهل مصنع الشركة وآسته ومعداته و افة ملحقاته وتوابعه،

% 60وضما  شخص ي بنس ة  % مل  جما ي قيمة التمويل باسم الشركة السعودية للصناعاع املتطورة،40مار وبنس ة شركة مجموعة الع ي ا  لالستث

 مل  جما ي قيمة التمويل باسم السيد/ فعد ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا .

 املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارةتفاقية ا 

وذلك لغرض شراء  املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة اتفاقية مرابحة معم( 20/03/2019ه )املوافق 13/07/1440بتارخ الشركة  ربرمت

م لغ التمويل اإلجما ي     تم تعديل استفاقية م( 06/12/2020ه )املوافق 21/02/1442بتاريخ ، و ريال سعوديمليو  ( 50)بقيمة  جمالية ت لغ بضاعة 

 ( شعر 24فت ة  تاحة م لغ التمويل ملدة رربعة وعشريل )ر  يتم تمديد ، و ريال سعوديمليو  ( 34)
ً
سستخدام م لغ التمويل  سحب مل تاريخ رول عملية ا

، م2020خالل عام تسديده بال امل تم و  ريال سعوديمليو  ( 13.6ستخدمت الشركة م لغ وقدره )فقد ام 2020ديسمب   31، وكما بتاريخ جما ياإل 

 .م2022( مليو  ريال سعودي يستحق السداد في يناير 7.9استخدمت الشركة م لغ وقدره )م 2021 يونيو 30في  رشعر  املنتهية الستةوخالل فت ة 

التسجيل واإلدرا  امل اشر ألسعم الشركة في عل   املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارةبالذكر ر  الشركة حصلت عل  عدم ممانعة  والجدير

 .السوق املوازية

 مل ق ل الشركة رض املستأجرةاأل م عل  ا افة امل اني املقامة رو التي ستق عل  درجة ثانية بعد صندوق التنمية الصناعية السعودي لره :الضمانات

 .مدينة ين ع، مع  امل مصنع الشركة وآسته ومعداته و افة ملحقاته وتوابعهفي املدينة الصناعية بوالواقعة 

اتفاقياع طلب ضماناع رخرى مقابل تقد  س ر  الجعاع املمولة ، بضماناع موضحة رعالهمضمونة ة رعاله وعل  الر م مل ر  استفاقياع املذ ور 

؛ وإذا لم تتمكل الشركة مل الوفاء بالتزاماع اعوس تتمكل الشركة مل تقديمعا، األمر الذي سيجعل الشركة في حالة  خالل ل نود استفاقي التمويل

، رو رخلت في املستق ل بأي مل جعاع املمولةطلبها الت، رو لم تتمكل مل تقديم ري ضماناع رخرى قد التمويل اعتفاقيالسداد املت ت ة عليها بموجب ا

سداد الديل عل  الفور وتحصيل الضماناع املقدمة مل الشركة. وفي  اع املمولةاسلتزاماع رو التععداع الخاصة بالديل املت تب عليها، فقد تطلب الجع

جوهري و مل الحصول عل  مصادر تمويل بديلة  افية للوفاء بسداد الديل. وسي و  ألي مل هذه العوامل تأث   سلبي  س تتمكل الشركة قد هذه الحالة،

 .عل  رعمال الشركة ووضععا املا ي وتوقعاتها املستق لية

 املخاطر املتعلقة بالرهن على أصول الشركة 2.1.10

مل ق ل  املستأجرةرض األ م عل  اافة امل اني املقامة رو التي ستق  برهل مضمونة  تمويلاتفاقية  ديصندوق التنمية الصناعية السعو ربرمت الشركة مع 

 مع املؤسسة . ين ع، مع  امل مصنع الشركة وآسته ومعداته و افة ملحقاته وتوابعهمدينة في املدينة الصناعية بوالواقعة  الشركة
ً
وربرمت الشركة ريضا

)درجة ثانية بعد صندوق التنمية الصناعية  موجوداع الشركة املذ ورة رعاله تجارة اتفاقية مرابحة مضمونة برهلالدولية اإلسالمية لتمويل ال

، رو رخلت في املستق ل بأي جعاع املمولةاملوقعة مع ال اعد املت ت ة عليها بموجب استفاقي ذا لم تتمكل الشركة مل الوفاء بالتزاماع السدا. السعودي(

إجراءاع التنفيذ ب در العل  الفور و  مويلب سداد قيمة التالحق بطل جعاع املمولة، فسي و  للاعرو التععداع الخاصة باستفاقياع مل اسلتزام

 . ليةالقضائي عل  األصول املرهونة، وعليه سي و  ألي مل هذه العوامل تأث   سلبي وجوهري عل  رعمال الشركة ووضععا املا ي وتوقعاتها املستق
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 املتعلقة بكفاية التغطية التأمينية املخاطر  2.1.11

تأم   عل  املمتل اع و  للموظف   الطبي والتأم   املرك اع عل  اإلل امي التأم  وهي  ورصولعا، رعمالعا لتغطية م  أت عقود( 4بعدد رربعة ) الشركة تحتفظ

 ألعمالعا املعمة التأمينية العقود جميع الشركة لدى ي و   س قد رنه     وتأم   ضد توقف األعمال )حماية ضد الحوادث واملخاطر     املتوقعة(،

مثل املخاطر الناتجة عل  الشركة لعا تتعرض قد التي املخاطر جميع يغطي س رنه رو ،الحاسع  ل في  افيال التأميني الغطاء لديها ي و   س رو ورصولعا،

 مؤمنة ت و   س قد رو املحتملة، الخسائر يغطي بش ل ضدها مؤمنة الشركة ت و   س املستق ل في رحداث تقع ر  املمكل مل رنه كما. ال وارث الط يعية

، مق ولة بشروط متاحة ستظل بالشركة الخاصة التأم   عقود ر  ضما  ري يوجد وس. اإلطالق عل  ضدها
ً
    . اإلطالق عل  متاحة ستظل رو تجاريا

ً
 ريا

 ونتائج املالية وروضاععا الشركة ورصول  رعمال عل  وجوهري  سلبي بش ل ؤثريس للشركة هعلي مؤمل     حدث وقوع رو الظروف رو األحداث هذه مل

 .املستق لية وتوقعاتها رعمالعا

 السعودة املخاطر املتعلقة بمتطلبات 2.1.12

 باململكة بحيث تلتزم بموج ه جميع الشر اع العاملة في اململكة، بما ف السعودة يعتب  اسلتزام بمتطل اع
ً
 نظاميا

ً
ي ذلك الشركة، بتوظيف نس ة متطل ا

 لب نامج نطاقاع الصادر 
ً
والتنمية  املوارد البشريةوزارة  علمعينة مل املوظف   السعودي   ب   مجموع موظفيها واملحافظة عل  تلك النس ة. ووفقا

صنفة ضمل ( 27.32%) م2021 يونيو 30كما في تاريخ  لدى الشركةالسعودة  ، بلغت نس ةاسجتماعية رنه في حال   س ،"املتوسطخضر األ ق "النطاوم 

والتنمية اسجتماعية فرض سياساع توط   ركث  شدة في املستق ل،  املوارد البشريةعدم استمرارها في الحفاظ عل  هذه النسب رو في حال قررع وزارة 

ك سيؤدي     فرض عقوباع عل  الشركة تفرضعا الجعاع والتنمية اسجتماعية، فإ  ذل املوارد البشرية ولم تتمكل الشركة مل اسلتزام بمتطل اع وزارة

جوهري عل  رعمال الشركة ومرك ها و الح ومية، كتعليق طل اع تأش  اع العمل ونقل الكفالة للعامل       السعودي  ، والتي سي و  لعا تأث   سلبي 

 رااملستق لية املا ي ونتائج عملياتها وتوقعاتها
ً

( "خلفية عل 3( "املوظفو  والسعودة" مل القسم )3.16جع القسم الفرعي ). )ومل يد مل املعلوماع، فضال

 الشركة وط يعة رعمالعا" في هذا املستند(.

 بوقوع الكوارث الطبيعية تعلقةاملخاطر امل 2.1.13

والتي س تتوفر تغطية  األخرى  الط يعية واألحداث وال سزل  والحرائق الفيضاناع مثل الشركة مرافق يصيب الط يعية ال وارث مل ضرر  ري يؤدي قد

 
ً
 ممارسةو  رداء عل  ةالشرك قدرة عل  بشدة يؤثر كما. وطائلة ك   ة ت اليف ةالشرك تك د     ،تأمينية  افيها عليها رو س تتوفر بشروط معقولة تجاريا

 وجوهري  سلبي رثر لذلك فسي و   ،ةالشرك ورصول  بمرافق وإضرارها ط يعية  وارث حدوث حالة وفي. التشغيلية انتائجع مل التقليل وبالتا ي اعملياته

 .املستق لية وتوقعاتها املا ي ومرك ها عملياتها ونتائج شركةال رعمال عل 

 لألعمال املتوقع غير  والتوقف املتعلقة بالتشغيل املخاطر  2.1.14

 نتيجة ك   ة تشغيلية ملخاطر عرضة الصناعية املنشآع وتعتب  فيها، العمل ورنظمة اإلنتا  خطوط وفعالية س   عل  عملياتها استمرار في الشركة تعتمد

 توقف رو اآل ي الحاسب ورجع ة اإلنتا  خطوط توقف رو رداء وقصور  الرئيسة باملعداع املفاجئة واألعطال الط يعية ال وارث ذلك في بما عوامل لعدة

 اإلنتا  عملية تعطل في تتسبب رو بها، العاملة القوة رو لصناعيةا املنشآع بمرافق ك    ضرر   لحاق في املخاطر تلك تتسبب وقد والكعرباء، الطاقة  مداد

 عل  سلبي وجوهري  بش ل التأث   وبالتا ي لخسائر، الشركة تك د عليها يت تب منتجاتها، وفي حال وقعت تلك املخاطر فإنه قد تسليم عل  الشركة وقدرة

 . ليةاملستق وتوقعاتها املا ي ووضععا عملياتها ونتائج الشركة رعمال

 العمالء قبل من املطلوبة واملواصفات الجودة بمعايير  االلتزام بعدماملتعلقة  املخاطر  2.1.15

 اسستمرار عل  الشركة قدرة عدم حال في ولكل منتجاتها، جودة مستوى  نفس تقديم في اسستمرار خالل مل هائعمال رضا عل  املحافظة     الشركة تسع 

  يؤثر سوف ذلك فإ  ،الجودة مستوى  بنفس هامنتجات بتقديم
ً
 سلبي بش ل يؤثرس مما مععا، التعامل عل الع وف وبالتا ي عمالئها لدى تهاسمع عل  سل ا

 .املستق لية وتوقعاتها املا ي ومرك ها عملياتها نتائج عل  وبالتا ي الشركة م يعاع عل  وجوهري 

 ضافيةاملخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإل  2.1.16

 املا ي العام وحتىم 2006في عام  بتقديم اإلقرار ال  وي للعيئة العامة لل  اة والدخل لجميع السنواع السابقة مل بداية تأسيس الشركة شركةقامت ال

ت عل  حيث حصلم، 2020عل جميع األعوام حتى عام هيئة ال  اة والضري ة والجمارك ، وحصلت عل  شعادة ز اة مل م2020 ديسمب  31 في املنتهي

 املوافق) ه29/09/1443م( وتنتهي في تاريخ 07/04/2021ه )املوافق 25/08/1442وتاريخ ( 1110684883برقم )م 2020شعادة ال  اة عل العام 

في عام شركة مل بداية تأسيس الل افة السنواع هيئة ال  اة والضري ة والجمارك ة مل يوحصلت الشركة عل  الربوط ال  وية النهائ، (م30/04/2022

م 2018عل العام  الشركة بدفع م لغ ز اة  ضافيهيئة ال  اة والضري ة والجمارك ، حيث طال ت م2018ديسمب   31وحتى السنة املالية املنتهية في م 2006

 وقامت الشركة بسداد امل لغ وإنهاء موقفعا ال  وي عل السنواع املشار  ليها.( ريال سعودي، 409,924بقيمة )
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والعام  م2019 ديسمب  31 في املنتهي املا ي العام عل ال  وية تقديراتها ستق لهيئة ال  اة والضري ة والجمارك   انت  ذا ما التن ؤ الشركة يعتستط س

 رو املستند، ذاه تاريخ حتى الع النهائية ةال  وي طو الرب بإصدارهيئة ال  اة والضري ة والجمارك  تقم لم يوالذ م2020ديسمب   31املا ي املنتهي في 

، ز وية فروقاع ري بدفع ستطالبها
ً
 هيئة ال  اة والضري ة والجمارك  قامت ما وإذا مستق ال

ً
الشركة  فإ  الفروقاع، هذه مثل بدفع الشركة بمطال ة فعال

 .املستق لية وتوقعاتها املا ي ومرك ها عملياتها ونتائج الشركة ررباح عل  سلبي وجوهري  بش ل سيؤثرستتحمل دفع ت اليف الفروقاع ال  وية مما 

 املخاطر املتعلقة بتركز مبيعات الشركة 2.1.17

ش لت  حيثالشفاف ال جا  املسطح م يعاع في الشركة  م يعاع ، وتت ك  السالمة( زجا  2، الشفاف ( ال جا  املسطح1تت و  م يعاع الشركة مل: 

 عل  التوا ي،م 2021 يونيو 30وكما في م 2020م و2019 ديسمب  31 كما في مل  جما ي م يعاع الشركة (94.20%و) (96.56%و) (100.00%)ما نسبته 

فإ  ذلك سيؤثر  ،رو عدم قدرة الشركة عل   نتا  ال جا  املسطح الشفاف الشفاف ال جا  املسطح ملم يعاع الشركة  انخفاض حال في فإنه وبالتا ي

 راجع القسم ومل يد مل املعلوماع، ) .املا ي وتوقعاتها املستق لية ورداءها اتهاعملي نتائجالشركة وبالتا ي عل   م يعاعبش ل سلبي وجوهري عل  
ً

فضال

 ." في هذا املستند(الشركة م يعاع( "3.5الفرعي )

 تركز العمالءب املتعلقة خاطر امل 2.1.18

، حيث ر  امر وطل اع الشراء امل اشرةرساس رو عل   مععمتقوم العالقة التي و  مل فئة الشر اع عدد مل العمالء الرئيس   تعتمد م يعاع الشركة عل 

 م2019 ديسمب  31 في كما الشركة م يعاع مل  جما ي( %34.49و) (%30.67) و( %33.64)نس تهم للشركة ش لت  عمالء رئيس  ( 5ركب  خمسة )

 راجع )م عل  التوا ي 2021 يونيو 30وكما في  م2020و
ً
فإنه في حال انهيار رو قطع  عليهو ، ستند(" في هذا املالعمالءك ار " (3.6القسم الفرعي )فضال

وجوهري بش ل سلبي  سيؤثر ، فإ  ذلكالعالقة مع رحد رو مجموعة مل العمالء الرئيس  ، وإخفاق الشركة في  يجاد العالقاع الالزمة مع عمالء جدد

 .وتوقعاتها املستق لية عل  رعمال الشركة وبالتا ي عل  نتائج عملياتها ورداءها املا ي

  نوردياملاطر املتعلقة بتركز املخ 2.1.19

 تقومالتي و (، ودولي  )محلي    عل  مجموعة مل املورديل ال جا  عملية  نتا املستخدمة في ومنتجاع الطاقة املواد الخام  توريد في الشركة تعتمد

يل وين ع التي تقوم بتزويد الشركة بمنتجاع الطاقة باستثناء شركة مرافق للكعرباء واملياه بالج  امل اشرة الشراء وطل اع روامر رساس مععم عل  العالقة

( 56.02%) ت لفة امل يعاع  جما ي مل )بما فيهم شركة مرافق للكعرباء واملياه بالج يل وين ع( ة منهمبلغت نس ة ركب  خمسو ، فإ  العالقة مععا تعاقدية

 راجع  )مل يد عل  التوا يم 2021 يونيو 30وكما في  م2020و م2019 ديسمب  31 في كما( 40.45%)و( %43.56)و
ً
( 3.7سم الفرعي )القمل املعلوماع فضال

 تغ   رو املورديل رحد مع العالقة  يقاف رو املورديل، عمل في مفاجئ انقطاع رو عطل رو خلل ري حدوث فإ  وبالتا ي .املورديل" في هذا املستند( "ك ار

 .املا ي وتوقعاتها املستق لية ورداءها عملياتها نتائج عل  وبالتا ي الشركة رعمال وجوهري عل  سلبي بش ل سيؤثر رو اسلتزاماع رحد الشروط

 من املواد الخام وارتفاع أسعارها املخاطر املتعلقة بتوفر اإلمدادات 2.1.20

( 40.60%)و )%50.22)( و%46.51) نسبته ما ش لت حيث اإلنتاجية، العملية في املستخدمة الخام املواد مل اإلمداداع استمرار عل  الشركة تعتمد

 راجع  )مل يد مل املعلوماع عل  التوا ي.م 2021 يونيو 30وكما في م 2020م و2019ديسمب   31م يعاع الشركة كما في ت لفة  مل  جما ي
ً
القسم فضال

سبيل املثال س الحصر لتوقيت الحصول ، ويعود ذلك عل  للتقل اع املواد الخام ورسعارها عرضة   توفر  ."ك ار املورديل" في هذا املستند( (3.7الفرعي )

 رص حت فإذا رخرى،عل  املواد الخام رو القدرة التفاوضية للشركة رو ارتفاع رسعار املواد الخام نتيجة للعوامل املرت طة بالعرض والطلب رو ألي تأث  اع 

 اإلمداداع، هذه ت لفة في زيادة هناك  ا  رو مق ولة، روطبش رو املناسب الوقت فيو  افي بش ل مداداعاإل  هذه عل  الحصول  عل  قادرة     الشركة

 .املا ي وتوقعاتها املستق لية ورداءها عملياتها نتائجو  الشركة رعمال عل  سلبي وجوهري  بش ل التأث       سيؤدي ذلك فإ 

افية معينة 2.1.21  املخاطر املتعلقة بتصدير منتجات الشركة وتركزها في منطقة جغر

 ديسمب  31كما في مل  جما ي امل يعاع ( 53.56%و)( 53.50%( و)47.18%ه )   خار  اململكة العربية السعودية حوا ي ما نسبتبلغت صادراع الشركة  

الشمالية  رمري او  وروروبا ارفريقيو  آسيا في  ل مل قارةوتتوزع صادراع الشركة في عدد مل الدول عل  التوا ي،  م2021 يونيو 30وكما في م 2020م و2019

حيث بلغت نس ة  ،م2020م و2019لعامي  رفريقيا وروروبا في  ل مل قارةالشركة خار  اململكة العربية السعودية   ك  م يعاعتتي ا الجنوبية. و رمر و 

%( 10.52%( و)18.95م ما نسبته )2019ديسمب   31املنتهية في  للسنة املالية مل  جما ي امل يعاع الجغرافيت   صادراع الشركة     هات   املنطقت  

وترك ع م يعاع الشركة خار  اململكة العربية  ،عل  التوا ي%( 13.98%( و)16.84م ما نسبته )2020ديسمب   31املنتهية في  عل  التوا ي، وللسنة املالية

  الجغرافييت   مل  جما ي م في  ل مل قارة آسيا وروروبا حيث بلغت نس ة صادراع الشركة     هات   املنطقت 2020السعودية للنصف األول مل العام 

خار  اململكة العربية ترك ع م يعاع الشركة ( عل  التوا ي، هذا و 13.88%( و)16.15%م ما نسبته )2020يونيو  30امل يعاع لفت ة الستة رشعر املنتهية في 
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مل الشركة     هات   املنطقت   الجغرافيت   حيث بلغت نس ة صادراع  في  ل مل قارة رمري ا الجنوبية وآسيا م2021 للنصف األول مل عامالسعودية 

 راجع القسم  ( عل  التوا ي15.47%%( و)12.43مانسبته )م 2021يونيو  30لفت ة الستة رشعر املنتهية في  جما ي امل يعاع 
ً
)مل يد مل املعلوماع فضال

املندرجة تحت النطاقاع الجغرافية التي تقوم الشركة بتصدير  (. لذلك فإ  ري تغ   في قوان   الدول هذا املستند يف" الشركة ( "م يعاع3.5الفرعي )

ملكة العربية السعودية بشأ  تصدير منتجاع الشركة سيؤثر األنظمة واللوائح املحلية في امل منتجاتها  ليها رو التغ   في رسعار العمالع رو ري تغي   في

بالتا ي رفع ت لفة منتجاتها والتأث   عل  هوامش صافي الربح مما سي و  له رثر سلبي و ة عل  توف   منتجاتها لعمالئها خار  اململكة عل  مقدرة الشرك

 .وتوقعاتها املستق لية وجوهري عل  رعمال الشركة ونتائجعا املالية ومرك ها املا ي

 امللكية وحقوق  العالمات التجارية بحماية املتعلقةاملخاطر  2.1.22

 وتمنحعا التنافس ي ومرك ها رعمالعا تدعم والتي ،التجارية تهاالموع وشعارها اسمعا استخدام عل  رعمالعا وتطوير منتجاتها تسويق في الشركة قدرة تعتمد

 
ً
  تم زا

ً
 فض) ، وكما ر  الشركة قامت بتسجيل عالمتها التجارية لدى العيئة السعودية للملكية الفكرية.العمالء ب   السوق  في واضحا

ً
 الفرعي القسم راجع ال

 سيؤدي للشركة التجارية للعالماع مشروع     استخدام رو امللكية بحقوق   خالل ري إ فهذا املستند(.  في" امللكية وحقوق  التجارية العالماع( "3.13)

 وجعد وقت     وتحتا  م لفة عملية وهي. الحقوق  هذه لحماية املختصة املحاكم رمام ومطال اع قضائية دعاوى  ورفع الشركة، سمعة عل  التأث      

 العالماع تت ع رو التسجيل شعادة تجديد عند فعال بش ل التجارية تهااعالم حماية في الشركة فشلت  ذا ما حال وفي. متابعتها في اإلدارة ق ل مل  ك  

  سيؤثر ذلك فإ  املشابهة،
ً
  ينعكس مما قيمتها، عل  سل ا

ً
 .املستق لية قعاتهاوتو  املا ي ومرك ها عملياتها ونتائج الشركة رعمال عل  وبش ل جوهري  سل ا

 املخاطر املتعلقة بالسيولة  2.1.23

 املالية املطلوباع تت و  و  استحقاقعا، حال املتداولة املالية باملطلوباع املتعلقة التزاماتها مقابلة عل  الشركة قدرة عدم في السيولة مخاطر تتمثل

ديسمب   31كما في مرة(  1.78و)مرة(  1.22مرة( و) 1.03) للشركة ةالسيول معدل بلغ ، وقدمستحقة ومصاريف دائنة ذممقروض و  مل للشركة املتداولة

 تنتج ر  ويمكل. اسستحقاق مواعيد في بالتزاماتها الوفاءالشركة عل   قدرة عل  ضما  يوجد وس عل  التوا ي.م 2021يونيو  30وكما في م 2020م و2019

  السيولة مخاطر
ً
 رو طارئة رحداث رية وقد تقع لعا، العادلة القيمة يقارب وبم لغ بسرعة املتداولة يةاملال املوجوداع بيع عل  املقدرة عدم عل ريضا

  يؤثر مما فورية، سيولة تتطلب قد مفاجئة
ً
 .وبش ل جوهري عل  رعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضععا املا ي وعل  توقعاتها املستق لية سل ا

 تعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالتاملخاطر امل 2.1.24

وذلك فيما يتعلق بشراء املواد الخام  األوروبي، واليورو ري يألمر اس سيما الدو  سالسعودي، ع     الريال ال ع الشركة لعمال عض معامتخضع ب

 للعمالع:و  .اململكةالعملية اإلنتاجية، وفيما يتعلق ببيع منتجاع الشركة خار   في املستخدمة
ً
 توضح الجداول ردناه تعامالع الشركة وفقا

 

 للعمالع فيما يتعلق بشراء املواد الخام (:3) رقم ل الجدو 
ً
 تعامالع الشركة وفقا

 العملة

 م2021يونيو  30 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31

 املشت ياع
نس ة مل ت لفة 

 امل يعاع
 املشت ياع

نس ة مل ت لفة 

 امل يعاع
 املشت ياع

نس ة مل ت لفة 

 امل يعاع

 %36.47 16,571,149 43.65% 40,256,986 44.68% 34,504,158 الريال السعودي

 %59.17 26,882,857 54.71% 50,460,414 54.00% 41,698,195 الدوسر األمري ي

 %4.35 1,977,824 1.64% 1,516,018 1.32% 1,016,528 اليورو األوروبي

 %100.00 5,431,8304 100.00% 92,233,418 100.00% 77,218,881 اإلجمالي

 املصدر: الشركة

 

 للعمالع فيما يتعلق  (:4) رقم الجدول 
ً
 يع منتجاع الشركةببتعامالع الشركة وفقا

 العملة

 م2021يونيو  30 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31

 امل يعاع
نس ة مل  جما ي 

 امل يعاع
 امل يعاع

نس ة مل  جما ي 

  يعاعامل
 امل يعاع

نس ة مل  جما ي 

 امل يعاع

 %46.43 94,634,487 46.73% 122,116,030 52.58% 135,586,848 الريال السعودي

 %53.57 109,172,791 53.27% 139,214,697 47.42% 122,270,901 الدوسر األمري ي

 %0 0 %0 0 %0 0 اليورو األوروبي

 %100.00 203,807,278 100.00% 261,330,727 100.00% 257,857,749 اإلجمالي

 املصدر: الشركة
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 مل وكج ء. املرت طة بعملة     عملة اململكةالتزاماتها م يعاتها و    الشركة عرضة للتأثر بمخاطر التغ  اع في صرف العمالع األجنبية فيما يتعلق ب

 رمري ي، رس دو  1 مقابل سعودي ريال 3.75 ب يقدر صرف بسعر مري يأل ا رس بالدو  مربوط ،ستندامل اهذ تاريخ حتى السعودي، الريال فإ  اململكة، سياسة

يورو ال رمام السعودي الريال صرف سعر  ل فإاملقاب وفي مري ي،أل ا رس الدو  مقابل السعودي الريال صرف سعر ث اع عل  تأكيداع يوجد س رنه س 

س ) جنبيةأل ا عال العم مقابل السعودي الريال قيمة في التقل اع تؤدي قدعليه و  ،وقت ري في للتقل اع ومعرض والطلب العرض لعوامل يخضع األوروبي

  (اليورو األوروبيو  مري يأل ا رس الدو  سيما
ً
 .املستق لية وتوقعاتها املا ي ومرك ها وبش ل جوهري عل  نتائج عملياع الشركة    التأث   سل ا

 املساهمة املدرجةعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات املخاطر املتعلقة ب 2.1.25

قد س تتوفر لديهم ري خب ة في  دارة  في الشركة ك ار التنفيذي  وعليه فإ  ، مساهمة مقفلةلم يس ق للشركة  درا  رسعمعا و انت منذ نشأتها شركة 

بنظام ضما  التزام الشركة شركة مساهمة مدرجة والتقيد باألنظمة واللوائح التي تخضع لعا، وسيتوجب عل  ك ار التنفيذي   بذل جعود  ضافية ل

ومتطل اع اإلفصاح ذاع العالقة مما قد يقلل مل الوقت الذي يخصصه ك ار التنفيذي   إلدارة األعمال اليومية  السوق املالية ولوائحه التنفيذية

ارة الشركة باتخاذ قراراع خاطئة فيما يخص في حال قامت  ده إنباإلضافة     ذلك ف. والذي بدوره قد يؤدي     التأث   عل  نتائج رعمال الشركة للشركة

سيؤدي     تعريض الشركة للعقوباع والغراماع فإ  ذلك  ،عدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطل اع اإلفصاح ذاع العالقةرو في حال  رعمالعا

 نتائج عملياتها وتوقعاتها املستق لية.النظامية التي مل شأنها التأث   بش ل سلبي وجوهري عل  عملياع الشركة ومرك ها املا ي و 

قة بالدعاوى القضائية 2.1.26
ّ
 املخاطر املتعل

غ   فإ  الشركة س يوجد قضايا قانونية مرفوعة مل ق ل الشركة رو ضدها كما في تاريخ هذا املستند.  س رنه وبحكم ط يعة عملعا وط يعة معامالتها مع ال

 راجع الخطر رقم  مدع  عليه القضائية سواًء بصفتها مدعي رومعرضة للدعاوى 
ً
، "املخاطر املتعلقة باسلتزاماع املحتملة" في هذا القسم( (2.1.4))فضال

لك الدعاوى وس تستطيع ر  تتوقع بش ل دقيق حجم ت لفة الدعاوى رو اسجراءاع القضائية التي يمكل ر  تقيمعا رو تقام ضدها رو النتائج النهائية لت

، وقد تشمل هذه الدعاوى عل  والتي قد تؤثر بش ل سلبي وجوهري عل  سمعة الشركة ا وما تتضمنه مل تعويضاع وج اءاعرو األح ام التي تصدر فيه

مؤسساع. سبيل املثال س الحصر: املسائل ال  وية والضريبية ونظام العمل واألضرار األخرى التي تنجم عل اإلهمال رو اسحتيال مل ق ل رشخاص رو 

 .املستق لية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املا ي ومرك ها الشركة عملياع عل  وجوهري  سلبي بش ل ستؤثرائج سل ية ملثل هذه القضايا وبالتا ي فإ  ري نت

 التنفيذية لوائحهخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق املالية و امل 2.1.27

 حال وفي املالية، السوق  هيئة مل الصادرة والتعاميم واللوائح ولألنظمة اليةامل السوق  لنظام ستخضع الشركة بعد التسجيل واإلدرا  في السوق املوازية

  األسعم عل  التداول   يقاف مثل وعقوباع ت اليف، ستتحمل لعا، تخضع التي واألنظمة اللوائح مل ري في التقيد عل  الشركة مقدرة عدم
ً
 رو  لغاء مؤقتا

 .وربحيتها املا ي وردائها عملياتها ونتائج الشركة رعمال عل  وجوهري  سلبي بش ل ثرسيؤ  مما ؛التزامعا عدم حال في الشركة رسعم  درا 
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 باملعامالت مع األطراف ذات عالقةاملخاطر املتعلقة  2.1.28

 :ول ردناهافي الجد موضحة عالقة ذاع رطراف مع اسعتيادية رعمالعا سياق في الشركة تتعامل
 

 م2019املعامالع مع األطراف ذاع العالقة خالل العام  (:5) رقم الجدول 

 األطراف ذات العالقة
طبيعة 

 التعامل
 طبيعة العالقة

حجم 

 التعامل

خالل عام 

 م2019

 الرصيد كما

ديسمبر  31في 

 م2019

النسبة من 

إجمالي قيمة 

العقود 

 والتعامالت

)%( 

النسبة من 

إجمالي 

اإليرادات 

)%( 

النسبة من 

إجمالي 

لوباتاملط  

)%( 

 (السعودي بالريال) ةالعالق ذات الجهات من مستحقة مبالغ

 س ي جي ري الع ي ا 

 لل جا 

م يعاع 

 وخدماع
 س ينط ق %7.53 %12 48,970,820 19,427,322 شركة مستثمر بها

 س ينط ق %7.53 %12 48,970,820 19,427,322 اإلجما ي

 (السعودي لبالريا) ةالعالق ذات الجهات إلى مستحقة مبالغ

شركة مجموعة 

 الع ي ا  لالستثمار

خدماع 

 واستشاراع
 %11.52 س ينط ق %26.03 6,053,657 43,213,026 مساهم

 الع ي ا  شركة

 والتغليف للط اعة

 الع ي ا  مصنع)

 (ال الستيكية للرقائق

 مشت ياع

 ملساهم مملوكة شركة

 مجموعة شركة)

 (لالستثمار الع ي ا 

 %0.17 س ينط ق 0.38% 796,044 625,464

شركة الع ي ا  للحلول 

 الرقمية

خدماع 

 واستشاراع

 ملساهم مملوكة شركة

 مجموعة شركة)

 (لالستثمار الع ي ا 

 %0.17 س ينط ق 0.38% 623,876 623,876

شركة الع ي ا  

 للمنسوجاع التقنية
 خدماع

 ملساهم مملوكة شركة

 مجموعة شركة)

 (لالستثمار الع ي ا 

 %0 س ينط ق 0% 45,414 0

 شركة الع ي ا  للتعليم
خدماع 

 واستشاراع

 ملساهم مملوكة شركة

 مجموعة شركة)

 (لالستثمار الع ي ا 

 %0.0003 س ينط ق 0.0007% 1,113 1,113

 %11.86 س ينط ق %26.79 7,520,104 44,463,479 اإلجما ي

 .، ومعلوماع اإلدارةم2020القوائم املالية للشركة للسنة املالية املنتهية في املصدر: 
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 م2020املعامالع مع األطراف ذاع العالقة خالل العام  (:6) رقم الجدول 

 األطراف ذات العالقة
طبيعة 

 التعامل
 طبيعة العالقة

حجم 

 التعامل

خالل عام 

 م2020

 الرصيد كما

 31في 

ديسمبر 

 م2020

 النسبة من

 إجمالي قيمة

 العقود 

 التعامالتو 

)%( 

النسبة 

من 

إجمالي 

اإليرادات 

)%( 

النسبة من 

إجمالي 

 املطلوبات

)%( 

 (السعودي بالريال) ةالعالق ذات الجهات من مستحقة مبالغ

 س ي جي ري الع ي ا 

 لل جا 

م يعاع 

 وخدماع
 س ينط ق %8.01 %22 57,861,874 20,943,924 شركة مستثمر بها

 س ينط ق %8.01 %22 57,861,874 20,943,924 اإلجما ي

 (السعودي بالريال) ةالعالق ذات الجهات إلى مستحقة مبالغ

شركة مجموعة 

 الع ي ا  لالستثمار

خدماع 

 واستشاراع
 %0.32 س ينط ق %1.5 6,105,723 1,052,066 مساهم

 الع ي ا  شركة

 والتغليف للط اعة

 الع ي ا  مصنع)

 (ال الستيكية للرقائق

 مشت ياع

 ملساهم كةمملو  شركة

 مجموعة شركة)

 (لالستثمار الع ي ا 

 %0.07 س ينط ق 0.4% 226,870 248,483

شركة الع ي ا  للحلول 

 الرقمية

خدماع 

 واستشاراع

 ملساهم مملوكة شركة

 مجموعة شركة)

 (لالستثمار الع ي ا 

 %0.07 س ينط ق 0.3% 563,183 239,307

شركة الع ي ا  

 للمنسوجاع التقنية
 خدماع

 ملساهم مملوكة شركة

 مجموعة شركة)

 (لالستثمار الع ي ا 

 %0 س ينط ق 0% 45,414 0

شركة الع ي ا  

 للتعليم

خدماع 

 واستشاراع

 ملساهم مملوكة شركة

 مجموعة شركة)

 (لالستثمار الع ي ا 

 %0.05 س ينط ق 0.2% 82,941 152,792

 %0.51 س ينط ق %2.4 7,024,131 1,692,648 اإلجما ي

 .، ومعلوماع اإلدارةم2020القوائم املالية للشركة للسنة املالية املنتهية في  املصدر:
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 م2021يونيو  30املعامالع مع األطراف ذاع العالقة خالل فت ة الستة رشعر املنتهية في  (:7) رقم الجدول 

 األطراف ذات العالقة
طبيعة 

 التعامل
 طبيعة العالقة

 التعامل حجم

خالل الفترة 

 30املنتهية في 

 م2021يونيو 

 كما الرصيد

 يونيو 30 في

 م2021

النسبة من 

إجمالي قيمة 

العقود 

 والتعامالت

)%( 

النسبة 

من 

إجمالي 

اإليرادات 

)%( 

النسبة 

من إجمالي 

 املطلوبات

)%( 

 (السعودي بالريال) ةالعالق ذات الجهات من مستحقة مبالغ

 س ي جي ري الع ي ا 

 لل جا 

م يعاع 

 وخدماع
 س ينط ق %13.25 %13 83,861,716 26,998,004 شركة مستثمر بها

 س ينط ق %13.25 %13 83,861,716 26,998,004 اإلجما ي

 (السعودي بالريال) ةالعالق ذات الجهات إلى مستحقة مبالغ

شركة مجموعة 

 الع ي ا  لالستثمار

خدماع 

 واستشاراع
 %0.24 س ينط ق %1 274,956 729,643 مساهم

 الع ي ا  شركة

 والتغليف للط اعة

 الع ي ا  مصنع)

 (ال الستيكية للرقائق

 مشت ياع

 ملساهم مملوكة شركة

 مجموعة شركة) ك   

 (لالستثمار الع ي ا 

 %0.06 س ينط ق 0.2% 0 184,000

شركة الع ي ا  

 للحلول الرقمية

خدماع 

 واستشاراع

 ملساهم مملوكة شركة

 مجموعة شركة) ك   

 (لالستثمار الع ي ا 

 %0.05 س ينط ق 0.1% 100,085 164,408

شركة الع ي ا  

 للمنسوجاع التقنية
 خدماع

 ملساهم مملوكة شركة

 مجموعة شركة) ك   

 (لالستثمار الع ي ا 

 %0 س ينط ق 0% 45,414 0

شركة الع ي ا  

 للتعليم

خدماع 

 واستشاراع

 ملساهم مملوكة شركة

 وعةمجم شركة) ك   

 (لالستثمار الع ي ا 

 %0.05 س ينط ق 0.1% 0 154,293

 %0.41 س ينط ق %1.4 420,455 1,232,344 اإلجما ي

 .م، ومعلوماع اإلدارة2021يونيو  30لفن ة الستة رشعر املنتهية في القوائم املالية للشركة املصدر: 
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ول رعاله وفق ال  جميع  التعامالع التي تمت مع األطراف ذاع العالقة املوضحة في الجدمع اإلشارة     رنه تم  الحصول عل  موافقة الجمعية العامة ع

 ماهو موضح في الجدول ردناه:

  التعامالع املب مة مع األطراف ذاع العالقةتفاصيل   (:8) رقم الجدول 

افقة الجمعية الوصف الجهة   تاريخ مو

مجموعة  شركة

  ا  لالستثمارالع ي

يتمثل ملخص التعامل في ر  تقوم شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار في تقديم عدد مل الخدماع 

 لشركة الع ي ا  لل جا  وهي  التا ي: واسستشاراع 

 .  خدماع برامج رواتب املوظف 

 .خدماع التخليص الجمر ي 

 .استشاراع وخدماع الب نامج املحاسبي 

  الصناعي.استشاراع برنامج التم ز 

 ه 19/08/1442

املوافق )

 م(  01/04/2021

 الع ي ا  شركة

 والتغليف للط اعة
 مواد التغليف مل شركة الع ي ا  للط اعة والتغليف.بشراء لل جا  تقوم شركة الع ي ا  

 ه 19/08/1442

املوافق )

 م(  01/04/2021

الع ي ا   شركة

 للحلول الرقمية

ية بتوف   خدماع واستشاراع برنامج الرقمنة لشركة شركة الع ي ا  للحلول الرقمتقوم 

 الع ي ا  لل جا .

 ه 19/08/1442

املوافق )

 م(  01/04/2021

الع ي ا   شركة

 للتعليم

خدماع واستشاراع برنامج الروبوع لشركة الع ي ا  للتعليم بتوف    الع ي ا تقوم شركة 

 لل جا .

 ه 19/08/1442

املوافق )

 م(  01/04/2021

 ري لع ي ا ا شركة

 س ي جي

 يتم التعامل مع شركة الع ي ا  ري جي س ي لل جا  وفق التا ي:

  تقوم شركة الع ي ا  لل جا  بمشاركة األرض املستأجرة واملخاز  الخاصة بها مع شركة

 الع ي ا  ري جي س ي.

  تقوم شركة الع ي ا  لل جا  ببيع منتجاتها     شركة الع ي ا  ري جي س ي 

 ه 19/08/1442

وافق امل)

 م(  01/04/2021

 املصدر: الشركة

عل  هذه لشركة، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة ا ملساهميالجمعية العامة القة تخضع ملوافقة    جميع املعامالع مع األطراف ذاع الع

     رطراف ذوي ، فستضطر الشركة لل حث عل رطراف رخرى مل     ذوي العالقة للتعاقد مععم عل  تنفيذ األعماتعامالعال
ً
، عالقةل املسندة حاليا

 وبش ل جوهري عل  رعمال سل فت ة زمنية معقولة، فإ  ذلك خال العالقة اعركة  يجاد بديل مناسب لألطراف ذوفي حال تعذر عل  الش
ً
يؤثر سل ا

مع األطراف ذاع العالقة في املستق ل عل  رسس تجارية التعامالع ال لم تتم املستق لية. كما رنه في حوتوقعاتها الشركة ووضععا املا ي ونتائج عملياتها 

 
ً
 وتوقعاتها املستق لية. عملياتها عل  رعمال الشركة ووضععا املا ي ونتائجوبش ل جوهري  بحتة فإ  ذلك سيؤثر سل ا

 بأنظمة التشغيل وتقنية املعلوماتاملخاطر املتعلقة  2.1.29

عّرض مما ،اومرافقع العرعما إلدارة املعلوماع تقنية رنظمة عل  الشركة تعتمد  رنظمة روفشل النظام  انهيار األنظمة، هذه تعطل ملخاطر الشركة ي 

 الالزمة املاهرة العمالة توفر عدم رو استصال رخطاء رو الحرائق رو الط يعية ال وارث رو اإللكت ونية الف  وساع رو الشركة رنظمة اخت اق رو الحماية

 حدوث رو وظائفعا في رعطال ري وجود حال في رو وتطويرها املعلوماع تقنية رنظمة عل  الحفاظ في الشركة فشلت اوإذ وإدارتها، األنظمة هذه لتشغيل

 .والتشغيلية املالية ونتائجعا الشركة رعمال عل  وجوهري  سلبي بش ل ذلك سيؤثر متكرر،  خفاق رو ك    عطل

 املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير السعوديين 2.1.30

 جما ي املوظف   في الشركة، مما قد يؤثر عل  نتائج رعمال الشركة  ( مل74.32%املوظف       السعودي   )ش لت نس ة م 2021 يونيو 30ا في كم

ع والخب اع عاراووضععا املا ي ونتائجعا التشغيلية بش ل سلبي  ذا لم تتمكل مل املحافظة عل   وادرها مل     السعودي   رو  يجاد بدسء عنهم بنفس امل

القطاع؛ مما املطلوبة رو في حال حدوث ري تغ   في سياساع ولوائح ونظم وزارة املوارد البشرية والتنمية اسجتماعية نتج عنها زيادة في نس ة سعودة 

والذي مل شأنه ر  يؤثر بش ل يصعب معه ر  تحافظ الشركة عل   وادرها مل العمالة     السعودية. مما يتسبب في زيادة الت لفة املالية عل  الشركة 

  عل  رعمالعا وررباحعا ونتائج عملياتها.وجوهري سلبي 
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عل  التوا ي، وقد بلغ م 2021 يونيو 30وكما في م 2020وم 2019ديسمب   31موظف كما في  (191و) (197( و)209غ عدد املوظف       السعودي   )بل

كما في ( ريال سعودي 192,850، و)( ريال سعودي210,000، و)( ريال سعودي1,782,350عودي   )ملا ي للموظف       الس جما ي قيمة رسوم املقابل ا

 .عل  التوا يم 2021 يونيو 30وكما في م 2020وم 2019ديسمب   31

عل  ر  تتحمل م( وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرم   الشريف  ، 24/09/2019ه )املوافق 25/01/1441ومل الجدير بالذكر، رنه في تاريخ 

 للفقرت   )
ً
( مل قرار مجلس الوزراء رقم )2س ر( و )1الدولة ملدة خمسة رعوام املقابل املا ي املقرر عل  العمالة الوافدة وفقا

ً
( وتاريخ 197س ر( مل ال ند )ثانيا

 مل تاريخ م(، عل املنشآع الصناعية املرخص لعا بموجب ترخيص صناعي وذلك اع22/12/2016ه )املوافق 23/03/1438
ً
ه 02/02/1441ت ارا

( 1,782,350م بلغت )2019ديسمب   31كما في  م( )مع اإلشارة     ر   جما ي رسوم املوظف       السعودي   التي تك دتها الشركة01/10/2019)املوافق 

دة خمسة رعوام، وعند انتهاء املدة املحددة لتحمل ريال سعودي(، وبناًء عليه فإ  الشركة معفاة مل رسوم املقابل املا ي عل  العمالة الوافدة لديها مل

ة الرسوم الدولة هذه الرسوم وعدم تجديدها، رو في حال  لغاء هذا القرار، فإ  الشركة ست و  معرضة لدفع هذه الرسوم، األمر الذي سيؤدي     زياد

 وجوهري  ي ت اليف الشركة بش ل عام، األمر الذي سيؤثر بش ل سلبيالح ومية التي ستدفععا الشركة مقابل موظفيها     السعودي  ، وبالتا ي زيادة ف

 عل  رعمالعا وردائها املا ي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستق لية.

 رسوم  صدار وتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي املوظف       السعودي   )رسوم املرافق  ( والت
ً
ت ي رص حباإلضافة     ذلك فقد رقرع الح ومة ريضا

 م
ً
 رنها 01/07/2017ل نافذة اعت ارا

ً
 مل مائة ) ارتفعتم، علما

ً
 ل ل تابع في عام ( ريال سعودي شعر 100تدريجيا

ً
( ريال 400    رربعمائة )م، 2017يا

 ل ل تابع في عام 
ً
عائلته مل املمكل  يتحملعا املوظف     السعودي عل م، وعليه فإ  ال يادة في رسوم  صدار وتجديد اإلقامة التي2020سعودي شعريا

ا ما حدث مثل ر  تؤدي     زيادة ت لفة املعيشة عليه، األمر الذي مل شأنه ر  يؤدي     توجعه للعمل في دول رخرى ت و  ت لفة املعيشة فيها رقل، وإذ

تلك الت اليف عل املوظف       هذا األمر فستواجه الشركة صعوبة في املحافظة عل  موظفيها     السعودي  ، األمر الذي قد يضطرها     تحمل 

عل طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها     السعودي  ، األمر الذي سيؤدي     زيادة في ت اليف  ج ء منها بش ل م اشر، رو     م اشر السعودي   رو

 تها املستق لية.عل  رعمالعا وردائها املا ي ونتائج عملياتها وتوقعاوجوهري الشركة، وبالتا ي سي و  له تأث   سلبي 

 رنه في تاريخ 
ً
م( رطلقت وزارة املوارد البشرية والتنمية اسجتماعية في اململكة العربية 04/11/2020ه )املوافق 18/03/1442والجدير بالذكر ريضا

دعم  هذه امل ادرة تستهدف، و (م14/03/2021ه )املوافق 01/08/1442والتي دخلت ح ز التنفيذ في تاريخ  السعودية، م ادرة تحس   العالقة التعاقدية

، وإلغاء نظام الكفيل رؤية وزارة املوارد البشرية والتنمية اسجتماعية في بناء سوق عمل جاذب وتمك   وتنمية الكفاءاع البشرية وتطوير بيئة العمل

الخرو  النهائي، وتشمل خدماع امل ادرة جميع و  ،حيث تقدم امل ادرة ثالث خدماع رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آلياع الخرو  والعودة

د ب   صاحب العمل والعامل العامل   الوافديل في منشآع القطاع الخاص ضمل ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العالقة التعاقدية وشروط التعاق

و  الحاجة ملوافقة صاحب العمل، كما تحدد امل ادرة . وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد اسنتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دالوافد

ا مل العمالة آلياع اسنتقال خالل سريا  العقد شريطة اسلتزام بفت ة اإلشعار والضوابط املحددة. وبناًء عليه س تضمل الشركة ر  تحافظ عل   وادره

نتقال     عمل آخر  وفق اآللياع املشار  ليها رعاله، وإذا لم تتمكل     السعودية وتجديد عقودهم بشروط مرضية لعم، األمر الذي سيدفععم     اس 

زيادة الت لفة  الشركة مل املحافظة عل   وادرها مل العمالة     السعودية رو  يجاد بدسء عنهم بنفس املعاراع والخب اع املطلوبة، فإ  ذلك سيؤدي    

 وبش 
ً
 ل جوهري عل  رعمال الشركة ونتائجعا املالية وتوقعاتها املستق لية.املالية عل  الشركة والذي مل شأنه التأث   سل ا

 ستأجرةبالعقارات املاملتعلقة  خاطر امل 2.1.31

، باإلضافة     ر  العيئة امللكية بين ع الصناعية مل مملوكةع الصناعية و بمدينة ين مستأجرة  مقام عل  ررض الع ي ا  لل جا  شركةفرع  مصنع   

( 2، وعدد )في مدينتي الرياض وجدة وفي اململكة األردنية العاشميةتقع م اتب م يعاع ( 3تتمثل في عدد )لعقاراع األخرى الشركة تستأجر عدد مل ا

 مل يد مل املعلوماع ) م اني سكنية )سكل للعمال( تقع في مدينة ين ع
ً
 املستأجرة مل الشركة" مل القسم ( "العقاراع3.15الفرعي )راجع القسم فضال

رو عدم القدرة عل   املؤجريل ود املب مة مععدم قدرة الشركة عل  اسلتزام بشروط العق    في هذا املستند(. عل الشركة وط يعة رعمالعا"( "خلفية 3)

؛ مما عقاراع املستأجرة س سيما ررض مصنع فرع شركة الع ي ا  لل جا وسحب ال يؤدي     دخول الشركة في ن اعاع قضائيةسود، العق هذه تجديد

 .وتوقعاتها املستق ليةرعمال الشركة ونتائج عملياتها وردائها املا ي عل  وجوهري ؤثر بش ل سلبي سي
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 املخاطر املتعلقة بالعقود مع الغير 2.1.32

التابعة لألرض املقام عليها مصنع فرع شركة الع ي ا  لل جا ، ومل اتب امل يعاع وامل اني السكنية  يجاراإل  عقود تشمل العقود مل عدد الشركة ربرمت

 راجع القسم )للشركة 
ً
شركة مرافق للكعرباء واملياه بالج يل وين ع مع    عقد   أجرة مل الشركة" في هذا املستند(. باإلضافة( "العقاراع املست3.15)فضال

 الشركة تتعرض وعليه .طاقةويتم سداد األتعاب عل  ش ل رسوم شعرية بحسب استهالك الشركة ملنتجاع ال التي تقوم بتزويد الشركة بمنتجاع الطاقة

 مل سبب ألي بالتزاماتها الشركة مععا تتعاقد التي الجعاع تخل وقد. التعاقدية بالتزاماتها بالوفاء ر  تها عدم رو مععا املتعاقدة الجعاع قدرة عدم لخطر

  ذلك في بما األس اب
ً
 ظل في حّدة ركث  الجعاع هذه مع التعامل عل تنشأ التي راملخاط وتص ح عملياتها، تعطل رو املالية مالءتها عدم رو إلفالسعا نتيجة

 األطراف رو الشركة قدرة عدم حال وفي الشركة، تطلعاع مستوى  عل  ت و   سوف األطراف تلك بأ  التأكيد يمكل س كما .الصع ة السوق  ظروف

 بش ل سيؤثر ذلك فإ  املنازعاع لتلك الشركة وخسارة قضايا، رو ةمستق لي منازعاع ري وقوع حال في رو العقود، تلك ببنود اسلتزام عل  مععا املتعاقدة

 .ونتائج عملياتها ورداءها املا ي وتوقعاتها املستق ليةعمال الشركة ر عل  ي وجوهري سلب

 بتفش ي األمراض املعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة بما في ذلك االنتشار العاملي املستمر لجائحةطر املتعلقة املخا 2.1.33

 (19 - )كوفيد يروس كوروناف

 
ً
املستجد والذي بدر ( 19- وفيد)  ورونا ف  وس جائحة تفش ي ت عاع عل الناتجة ك ل العاملي واسقتصاد اململكة اقتصاد عل  السل ية للتأث  اع نظرا

قراراع الصادرة مل الجعاع املختصة ذلك مل ال وماصاحب م بداية مل الص   ومل ثم في جميع انحاء العالم،2019بالتفش ي منذ رواخر شعر ديسمب  

 والتي ،(19- وفيد) املستجد  ورونا ف  وس جائحة  نتشار مل والحد للتصدي الوقائية والتداب   اإلحت ازية باململكة العربية السعودية بشأ  اإلجراءاع

 بالتج ئة ال يع ومعارض التسوق  مراك  وإ الق ملكةامل ومحافظاع مد  بعض في ال امل رو الج ئي التجول  بحظر: الحصر س املثال سبيل عل  تقتض ي

 وسياراع والحافالع الداخلي الط  ا  رحالع جميع تعليقو  ذلك، و    بعد عل بالعمل بعضعا ال ام رو القطاعاع ل عض العمل ساعاع عدد وتقليص

 املقيم   واملعتمريل الحجا  جميع عل  مؤقتة قيود وفرض ةاململك خار  مل الن وي  املسجد وزيارة العمرة أل راض الدخول  وتعليق ،والقطاراع األجرة

 الغذائية املواد بيع محال باستثناء داخلعا األنشطة وجميع التجارية املجمعاع إ القو  مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة زيارة مل ملنععم اململكة في

 . والصيدلياع

( MERS( ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية )COVID-19منها عل  سبيل املثال ف  وس  ورونا )كما سيت تب عل  تفش ي ري مرض مل األمراض املعدية 

( في منطقة الشرق األوسط رو ري منطقة رخرى رثر سلبي وجوهري عل  اقتصاد SARS( ومتالزمة العدوى التنفسية الحادة )HINIوف  وس اسنفلون ا )

 اململكة وعملياع الشركة. 

( في اململكة. كما سي و  لعذه COVID-19جراءاع املوضحة رعاله سوف تنجح في  يقاف رو الحد مل  نتشار ف  وس  ورونا )سيمكل ضما  ر  اإل 

لبي وجوهري اإلجراءاع آثار سل ية وجوهرية عل  اسقتصاد السعودي وعل  ثقة املستثمريل واألعمال لفت ة يصعب التن ؤ بها، مما سيؤثر بدوره وبش ل س

 شركة ونتائج عملياتها ووضععا املا ي وتوقعاتها املستق لية.عل  رعمال ال

( رو في حال تفش ي ري رمراض معدية رخرى في اململكة وفي باقي دول العالم، فإ  الشركة ست و  COVID-19نتشار ف  وس  ورونا )رنه وفي ظل ا كما

بعض املواد األولية التي تشت يها الشركة مل مورديل خارجي    سستالمو تأخ   وبش ل خاص قد ي و  هنالك تعليق ر معرضة ملخاطر انقطاع األعمال،

 متأثرة بالف  وس، مما سيؤثر سل  في دول 
ً
 . العملياع اإلنتاجية ملصنع فرع شركة الع ي ا  لل جا  عل  استمرار وبش ل جوهري  ا

م، ويعود السبب الرئيس ي لعذا 2019رنة مع العام املاض ي ( مقا37.56%م حيث انخفض صافي ربح السنة بنس ة )2020تأثرع ررباح الشركة في عام 

م،    سبب ارتفاع ت لفة امل يعاع هو بسبب ارتفاع 2019( مقارنة مع العام املاض ي 10.62%بنس ة )م 2020اسنخفاض في ارتفاع ت لفة امل يعاع في عام 

 م.2019%( مقارنة مع العام املاض ي 19.44م بنس ة )2020ت لفة املواد الخام الداخلة في العملية اإلنتاجية في عام 

نقص في عدد املوظف   في  افة  داراع الشركة بما في     نتشار العدوى وإصابة موظفي الشركة بأي مل هذه األمراض، فسيؤدي ذلك كما رنه وفي حال ا

ويضعسف  العملياع التشغيلية للشركةشسأنه ر  يعطسل  مل ردياع العمل رو ساعاع العمل، األمر الذيذلك في  داراع اإلنتا  رو سيؤدي     تقليص عدد و 

 لتزام بمتطل اتها التعاقدية. رو اسقدرتهسا علسى  نتسا  كميساع  افيسة مسل املنتجسساع بصسسورة مسسستمرة 

 الناجمة الخسائر حجم تقدير رو عملياتها تأثر عدم ضما  سيمكنها الشركة فإ  املستند هذا تاريخ حتى الوباء هذا إلنتهاء متوقع تاريخ سيوجد رنه وحيث 

  هذه عل
ً
 .املستق لية عملياتها ونتائج املا ي ومرك ها الشركة رعمال عل  جوهري  وبش ل الجائحة وت عاتها في املستق ل مما سيؤثر سل ا
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 املخاطر املتعلقة بالذمم الدائنة  2.1.34

ديسمب   31كما في  ( ريال سعودي48,322,939و) ( ريال سعودي30,686,969و) عودي( ريال س57,801,290بلغ رصيد الذمم الدائنة التجارية للشركة )

 (9.25%( و)%15.42)  جما ي مطلوباع الشركةمل  . وتمثل نس ة الذمم الدائنة التجاريةعل  التوا يم 2021 يونيو 30وكما في  م2020م و2019

املورديل . مع اإلشارة     ر  فت ة اسئتما  املمنوحة للشركة مل ق ل عل  التوا يم 2021 يونيو 30 وكما في م2020م و2019ديسمب   31كما في ( 15.98%و)

وفي حال تقادم الذمم الدائنة فقد س تتمكل الشركة مل سداد  امل ذممعا الدائنة التجارية رو سدادها في املدة املتفق . ريام 110يوم      30تت اوح مل 

صعب حصول ا لشركة عل  اتفاقياع شراء بالديل بشروط مناس ة في املستق ل رو قيام دائني الشركة باللجوء     القضاء للمطال ة عليها، األمر الذي قد ي 

 وبش ل جوهري عل  عملياتها التشغيلية ونتائجعا املالية وردا
ً
 .ئها املا ي وتوقعاتها املستق ليةبسداد مستحقاتهم مل ق ل الشركة، مما سيؤثر سل ا

 ة بإدارة املخزون املخاطر املتعلق 2.1.35

وكما  م2020م و2019 ديسسسسمب  31 في كما (39,478,505و) سسسسعودي ريال( 46,934,988)و سسسسعودي ريال( 55,609,240) في الشسسسركة املخ و  رصسسسيد بلغ

 م2019 سسسسسسسسسسسسسسمب دي 31 في كما( %6.31و) (%7.83و) )%8.82)  جما ي موجوداع الشسسسسسسسسسسسسسركة مل املخ و  نسسسسسسسسسسسسسس ة وتمثل التوا ي، عل  م2021يونيو  30في 

مل خالل  عداد خطة  املخ و  مل األمثل املستوى  عل  املحافظة     السعي في الشركة سياسة وتتمثلالتوا ي.  عل  م2021 يونيو 30وكما في  م2020و

 عل  الحفاظ مل كةالشسسسسسسسسسسسسر  تتمكل لم فإذا.  نتا  دورية يتم مل خاللعا احتسسسسسسسسسسسسساب كمية املخ و  الواجب توفرها بما يتوافق مع فت اع العرض والطلب

 لعدم بخسسسائر الشسسركة يلحق قد مما املخ و ، مسسستوياع في فائض     رو شسسديد انخفاض     ذلك سسسيؤدي دوري، بشسس ل تهومراق  املخ و  مسسستوياع

  سسسسسسلبيشسسسسس ل ب التجارية ةالشسسسسسرك عملياع عل  يؤثرسسسسسس مما الثانية، الحالة في املخ و ، تصسسسسسريف رو األو  ، الحالة في العمالء، متطل اع تل ية مل تمكنها

 وتوقعاتها املستق لية. عملياتها ونتائج املا ي وضععا وبالتا ي عل  وجوهري 

 شحن منتجات الشركةاملخاطر املتعلقة ب 2.1.36

 ر  العمالء ه الشركة بشحل تقوم
ً
م مل منتجاتها لعمالئها عل طريق شر اع الشحل )رطراف ثالثة تقوم العالقة مععم عل  رساس روامر م اشرة(، علما

 ثقة الشركة تفقد فقد النقل رثناء  لعا رو منها ج ء في التلف     تعرضعا رو العمالء تأخر توريد املنتجاع     حال وفي. يتحملو  ت اليف الشحل  املة

 املالية، قيمتها مل خصم رو  نتاجعا بإعادة سواءً  الشحنة عل الشركة ق ل مل تعويض طلب رو استالم الشحنة برفض العمالء سيقوم رو عمالئها

 وبش ل جوهري  سيؤثر األمور  هذه مل ري حدوث    وبالتا ي تحمل الشركة ت اليف  ضافية.
ً
املا ي  ووضععا عملياتها ونتائج الشركة رعمال عل  سل ا

 .وتوقعاتها املستق لية

  احتياج الشركة للتوسع املخاطر املتعلقة بعدم قدرة الشركة على توفير القوى العاملة لتلبية 2.1.37
ً
 مستقبال

لشركة للقيام تعتمد قدرة الشركة عل  توسيع رعمالعا وردائها املستق لي عل  عدة عوامل مل بينها القدرة عل  توف   القوى العاملة لتل ية احتياجاع ا

  بخططعا املستق يلة، وإذا لم تتمكل الشركة مل توف   القوى العاملة ال افية بما يتناسب مع رعمالعا واحتياجاتها فإ 
ً
وبش ل جوهري  ذلك سيؤثر سل ا

 وبش ل جوهري عل  عل  نجاح الشركة في تنفيذ الخطط املستق لية للتوسع في األعمال وبالتا ي 
ً
وتوقعاتها وردائها املا ي نتائج رعمالعا التأث   سل ا

 املستق لية.

  التابعة للشركةاملعدات اآلالت واملكائن و املخاطر املتعلقة ب 2.1.38

لآلسع  السنوي  اإلهالك معدل ت اوحيو  ،وامل ائل واملعداع اآلسعالتي تشمل  نتا اإل  خطوط وفعالية س   عل  عملياتها تمراراس في الشركة تعتمد

 امل ائلو  لآلسع الدفت ية القيمة  جما ي مل املجمع اإلهالك نس ة بلغت كما%، 20بينما ي لغ معدل اإلهالك السنوي للمعداع  ،%6.6% و5ب   وامل ائل 

 مل املجمع اإلهالك نس ة بلغتبينما  التوا ي. عل م 2021 يونيو 30وكما في م 2020م و2019ديسمب   31كما في  (45.94%)و )%52.76و) )50.02%)

 وتعد التوا ي. عل م 2021 يونيو 30وكما في م 2020م و2019ديسمب   31كما في  (63.92%)و )%71.86و) )%71.32) للمعداع الدفت ية القيمة  جما ي

 رو عاستخداما سوء روعا قدم عل الناتجة اآلسع وامل ائل واملعداع رعطال منها عوامل عدة عل ناتجة ك   ة تشغيلية ملخاطر عرضة الصناعية املنشآع

 لذا ، ضافية يفت ال وتك دها الشركة عملياع تعطل عنه سينتج مما. الحريق اندسع رو الكعرباء  مداد  انقطاع التي قد تحدث توقعةامل     الحوادث

رو ري صيانسة مطولسة لعسا مسل شسأنه ر  يعطسل  نتسا  الشسركة ويضعسف قدرتهسا  التابعة للشركة وامل ائل واملعداع إ  ري عطسل  يسر متوقسع يطسرر علسى اآلسعف

لتزام بمتطل اتها التعاقدية، رو ل السسذي يل سسي مطالسسب عمالئهسسا رو اسعلسى  نتسا  كميساع  افيسة مسل املنتجسساع بصسسورة مسسستمرة رو علسسى جسسودة املنتجسساع بالشسس 

 لعدم اسنتفاع منها فإ  الشركة ستضمل  وامل ائل واملعداعفي حال ررادع الشركة است دال اآلسع 
ً
نظ   تقادمعا رو عدم القدرة عل  استغاللعا نظرا

بش ل سسسلبي  مر الذي مل شأنه التأث  بنفس الكفاءة وبت لفة تناسب الشركة، األ  ائل ومعداعوم القديمة بآسع  وامل ائل واملعداع حالل اآلسع 

 .وجوهري علسسى رعمسسال الشسسركة ونتائسسج عملياتها وتوقعاتها املستق لية
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 املخاطر املتعلقة بالعيوب التصنيعية 2.1.39

وهسسذه العمليسساع معرضسسة ل عسسض املخاطسسر املتعلقسسة بالعيسسوب التسي قسد ، السالمةزجا  و  الشفاف ال جا  املسطح ر عمل الشسسركة حول  نتا  وبيسسعيتمحو 

 سل رخطساء نتيجسة سسوء سسلوك رو تصسرف مسل املوظفيسسلعرو العيسوب الناتجسة  رثناء عملية شحل املنتجاع     العمالءرو  يةنتاجالعملية اإل تحسدث خالل 

،    ري عيسسوب فسسي املنتجسساع املصنعسسة مسسل ق سسل الشسسركة رو عسسدم التزامعسسا (% مل ت لفة امل يعاع0.03نوية للشركة بس وب التصنيعية الس)تقدر نس ة العي

بش ل سلبي وجوهري عل  سمعة  ، وبالتا ي التأث  رفض استالم منتجاتها مل ق ل عمالئهاقسد يعرضعسا  لسى مخاطسر املطلوبة مل العمالء باملواصفسساع 

 تخفيض مل قيمة املنتجاع امل اعة للعميل رو  عادة تصنيع املنتج للعميل رو الشركة باإلضافة     تك د الشركة ألي ت اليف رو تعويضاع ناتجة عل

 ، مما سي و  له تأث   سلبي وجوهري عل  رعمالعيوب التصنيعيةولية الشركة عل الؤ صدور ري رح ام ضد الشركة تتعلق بأي مطال اع بشأ  مس

 الشركة ونتائج عملياتها ووضععا املا ي وتوقعاتها املستق لية.

  املخاطر املتعلقة بعدم وجود إدارة مراجعة داخلية  2.1.40

نة املراجعة س يوجد لدى الشركة  دارة مراجعة داخلية حتى تاريخ هذا املستند، ومل رهم معام  دارة املراجعة الداخلية،  صدار تقارير دورية     لج

جميع معام التدقيق وتقييماع املخاطر ونظم الرقابة الداخلية لدى الشركة، والتي تهدف للتنبيه عل  رهم املخاطر بش ل فوري وتط يق  تلخص نتائج

ستقوم الشركة بإنشاء وتعي    دارة مراجعة داخلية خالل النصف األول مل العام  .اإلجراءاع التصحيحية لتخفيف تأثر الشركة بتلك املخاطر

فإ  الشركة ست و  معرضة ملخاطر تشغيلية وإدارية ومالية ورقابية س سيما  في حال استمرار عدم  نشاء رو تفعيل  دارة املراجعة الداخلية،وم، 2022

 .ها املستق ليةوتوقعات املوازية، وهو ما سي و  له رثر سلبي وجوهري عل  نتائج رعمال الشركة املاليةاملالية السعودية الشركة في السوق  رسعم بعد  درا 

 املخاطر املتعلقة بتركز أعمال الشركة التصنيعية في مصنع واحد  2.1.41

الواقع في مدينة ين ع، وتعتب  املنشآع الصناعية بإنتا  منتجاتها )ال جا  املسطح الشفاف وزجا  السالمة( وذلك عل طريق مصنععا تقوم الشركة 

يل املثال س الحصر؛ الحوادث     املتوقعة التي قد تحدث  انقطاع  مداد الكعرباء رو  ندسع معرضة ملخاطر تشغيلية وإنتاجية عل  سب عاوخطوط  نتاج

وإضعاف قدرته عل   املصنعالحريق، رو األعطال     املتوقعة التي قد تطرر عل  اآلسع وامل ائل واملعداع، رو ري صيانة مطولة مل شأنها ر  تعطل  نتا  

األمر الذي مل شأنه التأث   بش ل سسسلبي وجوهري علسسى رعمسسال الشسسركة ونتائسسج عملياتها وتوقعاتها ، بصورة مستمرة كمياع  افية مل منتجاته نتا  

 املستق لية.

 املخاطر املتعلقة بالتغيرات السلبية في أسعار الفائدة 2.1.42

 ألي متغ  اع اقتصادية رو سياسية رو تنظيمية محلية رو ع
ً
املية مما سيؤدي     احتمالية زيادة التزاماع الشركة بموجب قد تتغ   رسعار الفائدة ت عا

بش ل سلبي التسعيالع ال نكية لدى الشركة. وبالتا ي، سيؤدي ذلك     زيادة ت اليف التمويل الذي تحتاجه الشركة لعملياتها التشغيلية، مما سيؤثر 

 ركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستق لية.وجوهري عل  املرك  املا ي للشركة وتدفقاتها النقدية وعل  رعمال الش

 املخاطر املتعلقة باعتماد الشركة على الضمانات الشخصية  2.1.43

مل ق ل  ل مل املساهم  / شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار والشركة السعودية للصناعاع املتطورة وفعد   عتمدع الشركة عل  ضماناع

 صندوق التمنية الصناعية السعودي وتتمثل هذه الضماناع في ضماناع اعت ارية وضما  شخص ي.  ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا ، للحصول عل  قرض

نس ة بمل  ل مل شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار  ضماناع اعت اريةمضمو  بحيث ر  القرض املقدم مل صندوق التنمية الصناعية السعودي 

% مل  جما ي قيمة القرض وضما  شخص ي مل فعد ع دالرحمل 40نس ة بع املتطورة % مل  جما ي قيمة القرض والشركة السعودية للصناعا60

% مل  جما ي قيمة القرض. وبالتا ي في حال عدم مقدرة الشركة عل  الحصول عل  الضماناع مل  ل مل املساهم   املشار 60نس ة بثنيا  الع ي ا  

املطلوب، مما سي و  له رثر سلبي وجوهري عل  رعمال الشركة ونتائج عملياتها   ليهم، فإنه سي و  مل الصعب عل  الشركة الحصول عل  التمويل

 ومرك ها املا ي. 
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 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة 

 املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة  2.2.1

 س سبيل املثال عل  وتشمل، عام بش ل اململكة في اسقتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل مل عدد عل  لشركةل املتوقع املستق لي األداء يعتمد

النفط  عل  رساس ي بش ل والج ئي الكلي اململكة اقتصاد ذلك. ويعتمد ونحو الفرد دخل ومتوسط املحلي الناتج ونمو التضخم عوامل الحصر،

 في رسعار النفط تحدث مواتية     تقل اع ري فإ  وعليه اإلجما ي، لياملح الناتج مل ك   ة حصة عل  تسيطر ت ال س والتي النفطية والصناعاع

  التأث   شأنه مل والذي الح ومي، اإلنفاق معدسع عام وعل  بش لملكة امل اقتصاد ونمو خطط عل  والجوهري  امل اشر رثرها سي و  لعا
ً
 عل  سل ا

  املا ي، ةالشرك رداء
ً
 الح ومي. اإلنفاق بمعدسع أثرهاوت ملكةامل اقتصاد منظومة ضمل لعملعا نظرا

 ال نية في والخاص الح ومي واستثماراع القطاع   الس اني النمو استمرار فيها بما رخرى  عوامل عدة عل  اململكة اقتصاد نمو استمرار يعتمد كما

 الشركة رعمال عل  وجوهري  سلبي سيؤثر بش ل وبالتا ي اسقتصاد عل  ك    تأث   له سي و   العوامل هذه مل ري في سلبي تغي   ري فإ  لذا التحتية،

 .املستق لية ااملالية وتوقعاته اونتائجع

 املنافسة املتعلقة بالبيئةخاطر امل 2.2.2

 تؤثر كما ،السوق  في خرى أل ا الشر اع مع الفعّ  بش ل املنافسة عل  الشركة قدرة باستمرار ضما  يوجد سو  قوية، تنافسية بيئة في الشركة تعمل

 خفض     يؤدي مما الشر اع، تلك منافسة عل  باستمرار قادرة املا ي، وقد ت و  الشركة     ردائها عل  ك    بش ل الشركة منافس ي تسع   سياساع

  التأث   وبالتا ي السوق  في الشركة حصة
ً
 .املستق لية وتوقعاتها املا ي ووضععا عملياتها ونتائج الشركة رعمال عل  جوهري  وبش ل سل ا

افز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعيةاملتخاطر امل 2.2.3  علقة بوقف الحو

 واملياه والطاقة األراض ي وتوف   التحتية ال نية ودعم اململكة، في التصنيع دعم رجل مل للمستثمريل الح ومة تقدمعا التي  الحواف مل الشركة عاستفاد

 الصناعي القطاع لدعم ميسرة قروض يقدم الذي السعودي الصناعية ميةالتن صندوق  خالل مل التمويل توف  و  ،الصناعية املد  في مخفضة بأسعار

 راجع الخطر رقم ).صندوق التنمية الصناعية السعودي)لدى الشركة اتفاقية تمويل مع 
ً
( "املخاطر املتعلقة باتفاقياع التمويل" في هذا 2.1.9فضال

 الشركة رعمال عل  وجوهري  سلبي تأث       الحواف  لعذه تعليق رو وقف ري يوسيؤد الشركة، رعمال نجاح في هام دور  الحواف  لعذه و ا  القسم(،

 .املستق لية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املا ي ووضععا

  املخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السياس ي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 2.2.4

 اقتصاد عل  بدورها تؤثر التي العاملية اإلقتصادية للظروف باإلضافة اململكة في لسائدةا والسياسية اسقتصادية الظروف عل  للشركة املا ي األداء يعتمد

 سلبي بش ل يؤثر قد مما النفط، رسعار في تقل اع تحدث وقد. للمملكة املحلي الناتج  جما ي مل األكب  النصيب يحتل النفط قطاع ي ال وس .اململكة

 تحدياع اململكة تواجه كما. األخ  ة األعوام خالل ت اطؤ شعد اململكة في قتصادياس النمو معدل ر  كربالذ والجدير. اململكة اقتصاد عل وجوهري 

 عليه سيت تب الذي ري األمر اململكة، اقتصاد عل  وجوهري  سلبي تأث   العوامل هذه لجميع ي و   وقد. الس اني النمو معدسع في النسبي باسرتفاع تتعلق

 .املستق لية وتوقعاتها املا ي ووضععا عملياتها ونتائج الشركة رعمال عل  وجوهري  سلبي تأث  

 الظروف ر  يضمل ما هناك وليسوإضافة     ذلك تعاني العديد مل الدول في منطقة الشرق األوسط مل عدم استقرار سياس ي ورمني في الوقت الراهل، 

 سل تؤثر لل رخرى  دول  في رو الدول، تلك في والسياسية قتصاديةاس
ً
 عل  رو فيها امل اشر األجنبي ستثماراس  رو اململكة اقتصاد عل  جوهري  وبش ل  ا

 .املستق لية وتوقعاتها املا ي ووضععا عملياتها ونتائج الشركة رعمال عل  وجوهري  سلبي بش ل العوامل تلك تؤثر وقد عام، بوجه اململكة في املال رسواق

 ذلك، في بما األوسط، الشرق  في رخرى  دول  رية رو/و اململكة في القانونية رو قتصاديةاس رو السياسية يئةال  في متوقعة     كب ى  تغي  اع ري شأ  مل

 مل و   ها التكنولوجية والتحوسع ال طالة معدسع وارتفاع عسارواإل  قتصادياس والر ود األسواق في العادية التقل اع الحصر، س املثال سبيل عل 

 .املستق لية وتوقعاتها املا ي ووضععا عملياتها ونتائج الشركة رعمال عل  جوهري و  سلبي بش ل تؤثر ر  التطوراع،

 املخاطر املتعلقة بنظام الشركات  2.2.5

لاللتزام  والتداب   يفرض نظام الشر اع بعض املتطل اع النظامية التي يتوجب عل  الشركة اسلتزام بها. وسيستل م ذلك قيام الشركة باتخاذ اإلجراءاع

هذه املتطل اع والتي مل املمكل ر  تؤثر عل  خطة رعمالعا رو تستغرق وقت طويل. كما فرض نظام الشر اع الحا ي عقوباع رشد صرامة عل   بمثل

سعودي، وتضاعف تلك العقوباع في حال  ( ريال500,000(     )213حيث تصل حسب نظام الشر اع الحا ي )املادة  مخالفة رح امه وقواعده اإلل امية

فإ  الشركة ست و  وبالتا ي  ؛(214رار املخالفاع خالل ثالث سنواع مل تاريخ الحكم عليه بتلك املخالفاع وذلك حسب نظام الشر اع الحا ي )املادة تك

 وبش ل جوهري عل  رعمال الشعرضة 
ً
ركة ووضععا     مثل هذه العقوباع في حال عدم التزامعا بتلك القواعد واألح ام، والذي مل شأنه التأث   سل ا

 .املا ي ونتائج عملياتها



 

21 

 بتطبيق الئحة حوكمة الشركات  تعلقةاملخاطر امل 2.2.6

  ،م(13/02/2017ه )املوافق 16/05/1438 وتاريخ( 8-16-2017) رقم القرار بموجب جديدة الشر اع حوكمة سئحة العيئة مجلس رصدر
ً
 عل  بناءا

-1واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  ،م(11/11/2015ه )املوافق 28/01/1437 وتاريخ 3/م رقم املل ي باملرسوم الصادر الشر اع نظام

 .م(14/01/2021هس )املوافق 01/06/1442وتاريخ  07-2021

 بش ل تط يقعا الح في رنه  س املستند، هذا تاريخ في كما املوازية السوق  في املدرجة للشر اع است شادية تعتب  الشر اع حوكمة سئحة ر  مل الر م وعل 

 في والعامل   التنفيذية واإلدارة ولجانه اإلدارة مجلس وفعم استيعاب مدى عل  يعتمد صحيح بش ل الحوكمة تط يق في الشركة نجاح فإ   ل امي

 الذي األمر ،املالية السوق  هيئة ِق ل مل الج ائية للمخالفاع عرضة ست و   فإنها بذلك الشركة التزام عدم حال وفي واإلجراءاع، القواعد لعذه الشركة

 .عملياتها ونتائج املا ي ومرك ها الشركة رعمال عل  وجوهري  سلبي تأث   له سي و  

 جديدة وقوانين أنظمة صدور  أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم املخاطر املتعلقة 2.2.7

السوق  وهيئة والقروية ال لدية الشؤو  وزارةالحصر   سبيل املثال س إلشراف عدد مل الجعاع الح ومية في اململكة، بما في ذلك علالشركة تخضع 

بالتا ي تخضع الشركة ملخاطر التغي  اع في األنظمة واللوائح ، ووزارة الصناعة والث وة املعدنية والعيئة امللكية للج يل وين ع التجارة ووزارةاملالية 

 وتحسينها تطويرها يتم والتي واللوائح، األنظمة مل العديد  صدار اململكة في والتنظيمية ريعيةالتش ال يئة وتشعدوالتعاميم والسياساع في اململكة. 

تغي  اع عل  األنظمة رو اللوائح الحالية رو  صدار قوان   رو لوائح  ري  دخال ام لعذه األنظمة مرتفعة. وفي حال. وتعتب  ت اليف اسلتز مستمر بش ل

ملصروفاع مالية  ضافية     متوقعة أل راض تتعلق باسلتزام بتلك اللوائح وتل ية اشت اطاع هذه القوان  ، لشركة اجديدة فإ  ذلك سيؤدي     تك د 

سيؤثر  رو قد تخضع للعقوباع والغراماع التي تفرضعا السلطاع اإلشرافية املختصة في حال عدم التزامعا لعذه اللوائح واألنظمة بش ل مستمر، مما

 
ً
 .ل  رعمالعا ونتائج عملياتها ومرك ها املا ي وتوقعاتها املستق ليةعوبش ل جوهري سل ا

 بضريبة القيمة املضافة تعلقةاملخاطر امل 2.2.8

% عل  5م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنس ة 2018يناير  1قامت اململكة بإصدار نظام ضري ة القيمة املضافة والذي دخل ح ز النفاذ بتاريخ 

والذي  15%     5% مل املضافة القيمة ضري ة نس ة زيادة اململكة ح ومة قررع وقد وارد في النظام، ع وذلك حسب ما هوعدد مل املنتجاع والخدما

 وكيفية تط يقعا وطريقة املضافة القيمة ضري ة ط يعة معرفة العالقة ذاع املنشآع عل  يتع   فإنه وبالتا ي، ،م2020 يوليو شعر بدر تط يقه مل

 الناتجة التغي  اع مع التكيف الشركة عل  يتع   ذلك، عل  وبناءً . العالقة ذاع الح ومية الجعاع     الخاصة تقاريرها تقديم عليها  سيتع  كما. حسابها

 مةالقي بضري ة متعلقة حالية اعت اضاع رو . وس يوجد في الوقت الحا ي ري مطال اعوتسليمعا تحصيلعا تشمل والتي املضافة، القيمة ضري ة تط يق عل

عرضعالشركة، مل ق ل  دارة  نظام الضري ةإ  ري انتهاك رو تط يق خاطئ لاملضافة، ومع ذلك ف لغراماع رو عقوباع رو يؤدي     اإلضرار  اسوف ي 

 مل الت اليف واملصاريف التشغيلية، وهو ما يمكل ر  يقلل مل الوضع التنافس ي للشرك ابسمعته
ً
، مما اتهامنتجومستوى الطلب عل  ة مما س زيد ريضا

 .ووضععا املا ي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستق لية الشركةعل   وجوهري  سي و  له تأث   سلبي

 والطلب العرض في بالتقلبات املتعلقة املخاطر  2.2.9

 ،الحاد للطلب ، كغ  ه مل القطاعاع، بتقل اع العرض والطلب في السوق. لذلك، فإ  عدم تكيف مستوياع اإلنتا  مع الع وطالشركةيتأثر قطاع 

 عملياتها ونتائج الشركة رداءسيؤثر عل   بالتا يسيؤثر عل   نتاجية الشر اع ومستوياع ال يع لديها، والذي سيؤثر بدوره عل  رداء القطاع بش ل  عام، و 

 املستق لية. وتوقعاتها املا ي ومرك ها

 واملياهبمنتجات الطاقة والكهرباء  تعلقةاملخاطر امل 2.2.10

 وتسع  ة الكعرباء استهالك وتعرفة الطاقة منتجاع رسعار برفع( م28/12/2015 املوافق) هس17/3/1437 وتاريخ( 95) رقم قراره اءالوزر  مجلس رصدر

 كما .اململكة في الح ومي الدعم كفاءة برفع املتعلقة السياساع مل كج ء والصناعي، والتجاري  السكني للقطاع الصحي الصرف وخدماع املياه بيع

  الطاقة ةوزار  رصدرع
ً
 رسعار لتصحيح عل  سبيل املثال املا ي التواز   برنامج خطة حول  م(12/12/2017هس )املوافق 24/03/1439 تاريخ في بيانا

  تعديلعا يجري  التي الطاقة منتجاع
ً
  شعريا

ً
هس )املوافق 14/04/1439 يوم مل ابتداءً  وذلك واملياه الطاقة منتجاع رسعار تعديل حوكمة إلجراءاع وفقا

 مل  جما ي ت لفة امل يعاع ت اليف الطاقة ، وقد ش لتمنتجاع الطاقة والكعرباء واملياهتعتمد عملياع الشركة التشغيلية عل  توفر . م(01/01/2018

هذه  مل مداداعإل افي ري انقطاع رو تقليص فإ  لذا  م،2021يونيو  30% كما في 11 وما نسبته م،2020 و م2019ديسمب   31 فيكما  %12 مانسبته

  عل  العملياع التشغيلية للشركة،مل شأنه ر  يؤثر  هارو ري ارتفاع في رسعار  املنتجاع
ً
مما سيؤدي     تقليص هوامش ررباحعا وبالتا ي التأث   سل ا

 املستق لية. وتوقعاتها عملياتها ونتائج املا ي ووضععا عارعمال عل وبش ل جوهري 
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 ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمةاملخاطر املتعلقة بخضوع عمليات الشركة  2.2.11

     نطاق واسع مل األنظمة واللوائح املتعلقة بحماية ال يئة والصحة والسالمة في اململكة، والتي تفرض بصورة متزايدة معاي   تخضع عملياع الشركة

نظمة واللوائح والغراماع الناتجة عنها ك   ة، كما يتطلب صارمة يتوجب عل  الشركة اسلتزام بها بصورة مستمرة. وقد ت و  ت اليف اسلتزام بتلك األ 

ملتعلقة اسلتزام بمعاي   جديدة وصارمة     تحمل مصروفاع  ضافية مل ررس املال رو نشوء تعديالع في املمارساع التشغيلية. وقد تنشأ الحوادث ا

كة عدد مل مواد النفاياع واملواد امللوثة املن عثة التي يمكل ر  تؤدي، في شر الفعل  سبيل املثال يمكل ر  ينتج عل عملياع ، بال يئة والصحة والسالمة

ركت مل دو  ع
 
 واسمتثال اسلتزام عدم تلوث ال يئة.      رو  دارة سليمة،     خطرال حال لم يتم السيطرة عليها وإدارتها بالش ل الصحيح رو في حال ت

  راماعرو  الشركة     مخالفاع يعرض سوف كما للشركة التابعة الصناعية املنشآع   الق     ييؤد ر  يمكل ال يئية واألنظمة بالتشريعاع ال امل

 عليها ) الرقابية الجعاع تفرضعا قد عقوباعرو 
ً
وتاريخ  (34م/رقم )لنظام العام لل يئة الصادر باملرسوم املل ي ( مل ا18( مل املادة )2للفقرة )وفقا

سعودي وإل ام  ريال (10,000ز عشرة اآلف )ح امه بعقوبة مالية س تتجاو ريعاقب مل يخالف ري حكم مل م( 15/10/2001)املوافق  هس28/07/1422

 عل  يوم 90 الق املنشأة ملدة س تتجاوز  ويجوز  املخالف بإزالة املخالفة،
ً
رو   يراداتها نمو مل تحد بحيث عملياتها في حال التكرار(، والتي ستؤثر سل ا

 وبش ل جوهري عل  وبالتا ي رعمالعا م اولة عل  مقدرتها عل  ذلك يؤثر وسوف رخيصعاترو  عملعا تعليق
ً
وضععا املا ي ونتائج عملياتها  التأث   سل ا

 وتوقعاتها املستق لية.

 املخاطر املتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل 2.2.12

ل م الشسسسسسسسسسسسسسسر ساع05/12/2016ه )املوافق 05/03/1438ه بتساريخ 6768/16/1438التعميم رقم هيئسة ال  ساة والضسسسسسسسسسسسسسسري سة والجمسارك رصسسسسسسسسسسسسسسسدرع   م( السذي ي 

والخليجي    السسسسسسسسعودية املدرجة في السسسسسسسسوق املالية بحسسسسسسسساب الدخل وال  اة عل  رسسسسسسسساس جنسسسسسسسسية املسسسسسسسساهم   وامللكية الفعلية ب   املواطن   السسسسسسسسعودي  

املالية خاضسسسسسسسسعة بوجه عام   ل  صسسسسسسسسدار هذا التعميم،  انت الشسسسسسسسسر اع املدرجة في السسسسسسسسسوق و   هم عل  النحو الوارد في "نظام تداوستي" في نهاية العام. وق

 لنظامعا األساس ي، ولم يتم األخذ باسعت ار رثر األسعم
ً
املدرجة في تحديد وعاء ال  اة. و ا  مل  لدفع ال  اة رو الضري ة عل  رساس ملكية مؤسسيها وفقا

خطابها هيئة ال  اة والضسسسسسسري ة والجمارك ولكل رصسسسسسسدرع  .م والسسسسسسسنواع الالحقة لذلك2016ديسسسسسسسمب   31هية في املقرر تط يق هذا التعميم في السسسسسسسنة املنت

ديسسسسسسسسسسسسمب   31يقتضسسسسسسسسسسس ي تأجيل تنفيذ التعميم للسسسسسسسسسسسسنة املالية املنتهية في  م( الذي17/01/2017ه )املوافق 19/04/1438ه بتاريخ 12097/16/1438رقم 

صدر م والسنواع التي تليها. وإ   ر  2017
 
توجيهاتها فيما يتعلق بآلياع وإجراءاع تنفيذ هذا التعميم، فإ  تنفيذ هذا هيئة ال  اة والضري ة والجمارك ت

س ي ال قيسسد النظر، وكسسذلسسك القواعسسد التي تفرض ضسسسسسسسسسسسسسسري سسة السسدخسسل عل  جميع املقيم        التعميم بمسسا في ذلسسك املتطل سساع النهسسائيسسة التي يجسسب الوفسساء بهسسا

املدرجة والتي تط ق ضسسسسسري ة اسسسسسسستقطاع عل  توزيعاع األرباح الخاصسسسسسة باملسسسسسساهم   الغ   مقيم   بغض  هم   في الشسسسسسر اع السسسسسسعوديةالخليجي   املسسسسسسا

الشسسسسركة بتقييم األثر املا ي لعذا التعميم واتخاذ الخطواع ال افية لضسسسسما  اسلتزام به حيث رنها شسسسسركة مسسسسساهمة مقفلة  النظر عل جنسسسسسياتهم. ولم تقم

 رو في حسسال تك سسدع الشسسسسسسسسسسسسسسركسسة ت سساليف  ضسسسسسسسسسسسسسسسافيسسة ستخسساذ  مل مسسسسسسسسسسسسسسسساهم   مملوكسسة
ً
سسسسسسسسسسسسسسسعودي  ، وفي حسسال  سسا  األثر املسسا ي لعسسذا التعميم حسسال تط يقسسه ك   ا

 وبش ل جوهري  الالزمة لضما  اسلتزام به فسيؤثر ذلك الخطواع
ً
 ها املا ي وتوقعاتها املستق لية.عل  رعمالعا ونتائج عملياتها ومرك   سل ا

 املتعلقة بانفاق املستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية املخاطر  2.2.13

ال طالة  عس ومعد الفائدة عس ومعد قت اضسا عل  املستهلك   قدرة ذلك في بما ،الخارجة عل سيطرة الشركة صاديةقتاس العناصر في التقل اع تؤثر قد

 كالاسته وت اليف م(2020يوليو  1%، ابتداًء مل 15%     5زيادتها مل كضري ة القيمة املضافة، التي تم ومستوياع الرواتب ومستوياع الضرائب )

والذي بدورها تؤثر بش ل سلبي عل  مستوى الدخل املتاح  املواد ل عض - ج ئي رو  امل بش ل سواءً  - السعودية الح ومة دعم وإلغاء ،والكعرباء املياه

 منتجاع عل  الطلب وبالتا ي التأث   بش ل سلبي عل  فاق اسختياري عل  مختلف املنتجاع(لإلنفاق وعل  مستوياع انفاق املستهلك   )بما في ذلك اإلن

  ذلك يؤثرس ،.    ري تراجع في رعداد املستهلك   رو مستوياع  نفاقعمالشركة
ً
عل  رعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضععا املا ي  جوهري  وبش ل سل ا

 وتوقعاتها املستق لية.

 

 في السوق املوازية املخاطر املتعلقة 
ً
 مباشرا

ً
 في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا

 املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهم 2.3.1

  الشركة ألسعم السوقي السعر ي و   س قد
ً
 ،ألسعما سوق  ظروف: الحصر دو   منها العوامل مل العديد بسبب ك    بش ل يتأثر وقد  بعد اإلدرا ،مستقرا

 واملحلل   الخب اء تقديراع رو رؤية في التغ   للسوق، جدد منافس   دخول  املستق لية، الشركة خطط تنفيذ عل  القدرة عدم الشركة، رداء ضعف

 .است اتيجية تحالفاع رو واستحواذ اندما  بعملياع يتعلق منافسيها مل ري رو للشركة ال  ع وري املالية، ألوراقا لسوق 
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 ات املستقبليةاملخاطر املتعلقة بالبيان 2.3.2

  توقععا يمكل س للشركة األداء وبياناع املستق لية النتائج   
ً
 التطور  عل  الشركة وقدرة انجازاع ر   ذ. املستند هذا في املوجودة عل تختلف وقد فعليا

 التعرف املساهم عل  يجب التي املخاطر  حدى تعتب  والنتائج ال ياناع دقة عدم   . تحديدها رو توقععا يمكل س والتي الفعلية النتائج تحدد مل هي

 .اسستثماري  قراره عل  تؤثر س حتى عليها

 املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 2.3.3

  التأث       ذلك يؤدي ر  املحتمل فمل املستق ل، في جديدة رسعم  صدار الشركة قررع حال في
ً
 ملكّية نس ة تدني رو السوق  في السعم سعر عل  سل ا

 .الح   ذلك في الجديدة األسعم في استثمارهم عدم حال في الشركة في اهم  املس

 األسهمتوزيع أرباح لحاملي ب املتعلقة خاطر امل 2.3.4

 واحتياطاتها الررسمالية واسحتياجاع الجيد املا ي مرك ها عل  واملحافظة الشركة ربحية بينها مل العوامل مل عدد عل  املستق ل في السعم ررباح تعتمد

 املستق ل في السعم ربحية انخفاض     الشركة مال ررس زيادة تؤدي قد. العامة اسقتصادية واألوضاع للشركة املتوفرة اسئتمانية والقوة للتوزيع ابلةالق

  األسعم مل ركب  عدد عل  توزع سوف الشركة ررباح ر  خلفية عل 
ً
، توزع سوف ألسعما عل  ررباح رية بأ  الشركة تضمل س. مالعا ررس ل يادة نتيجة

ً
 فعليا

 ) .للشركة األساس ي النظام عليها ينص معينة وشروط لقيود األرباح توزيع يخضع. معينة سنة ري في سيوزع الذي امل لغ تضمل س كما
ً

 القسم راجع فضال

 (.املستند هذا في" األرباح توزيع سياسة( "5)

 اإلدراجليين بعد ة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاتعلقاملخاطر امل 2.3.5

 رو مع مساهم   آخريل مل السيطرة عل  القراراع والتصرفاع التي تتطلب موافقة قد  ،اإلدرا بعد اسنتهاء مل عملية 
ً
يتمكل املساهمو  الحاليو  معا

يادة ررس املال رو تخفيضه، وإصدار عملياع اسندما  واسستحواذ وبيع األصول، وانتخاب رعضاء مجلس اإلدارة، وز  -بما في ذلك دو  حصر  -املساهم   

مصالح رو عدم  صدار رسعم  ضافية، رو توزيع األرباح، رو ري تغي   في الشركة. وفي حال نشأع ظروف تتعارض فيها مصالح املساهم   الحالي   مع 

ليو  سيطرتهم عل  الشركة بطريقة تؤثر فإ  ذلك قد يضع مساهمي األقلية في وضع ليس في صالحعم، وقد يمارس املساهمو  الحا، مساهمي األقلية

 وبش ل جوهري عل  رعمال الشركة ووضععا املا ي رو نتائج عملياتها وتوقعاتها املستق لية.
ً
 سل ا

 ة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركةتعلقاملخاطر امل 2.3.6

 ولم يس ق وجود سوق ما ي لتداول رسعم الشركة، وس يوجد ري تأكيداع بشأ
ً
بعد ومستمرة لتداول رسعم الشركة  فعالة  وجود سوق س يوجد حاليا

، وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول رسعم السعم سعر عل ذلك  سيؤثر مما محدود طلب رو عرض وجود امل اشر اإلدرا  عل  يت تب وقد ، درا  الشركة

 .جوهري عم الشركة بش ل سلبي و سيولة وسعر تداول رسفقد تتأثر الشركة 

 بعد عملية اإلدراج ة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق تعلقاملخاطر امل 2.3.7

 األسعم سعر عل  سل ية بصورة هذه، ال يع عملية حدوث احتمالية رو اإلدرا ، عملية اكتمال بعد املالية السوق  في األسعم مل ك    عدد بيع يؤثر قد

 التصرف لعم ويحق الشركة رسعم مل ركث  رو 5% يمل و   الذيل الك ار   املساهم سسيما) منهم ري رو الحالي   املساهم   بيع يؤدي وقد. السوق  في

  التأث       األسعم مل ك    لعدد( الحظر فت ة انتهاء بعد بأسعمعم
ً
 .السوق  في سعرها انخفاض وبالتا ي الشركة، رسعم عل  جوهري  وبش ل سل ا

 الحالية أو أي متطلبات تنظيمية للسوق الرئيسية االنتقالتمكن الشركة من استيفاء متطلبات عدم املتعلقة ب خاطرامل 2.3.8

 مستقبلية

املسسستق ل باسنتقال     السسسوق الرئيسسسية، وعليه، يجب عليها اسسستيفاء جميع املتطل اع النظامية الصسسادرة عل هيئة السسسوق املالية تر ب الشسسركة في  قد

اإلدرا ، واملتعلقسة بسانتقسال  وقواعسد املسسسسسسسسسسسسسسستمرة واسلتزامساع املساليسة وراقاأل  طرح قواعسد عل  بنساءً  مجموعسة تسداول السسسسسسسسسسسسسسسعوديسة "تسداول السسسسسسسسسسسسسسسعوديسة"وعل 

وبالتا ي فإنه في حال عدم تمكل الشسسركة مل اسسستيفاء تلك املتطل اع رو ري متطل اع نظامية الشسسر اع املدرجة في السسسوق املوازية     السسسوق الرئيسسسية، 

كة رو السسسسسسسوق، فإ  الشسسسسسسركة لل تتمكل مل اسنتقال     السسسسسسسوق الرئيسسسسسسسية. وبما ر  السسسسسسسوق  ضسسسسسسافية مسسسسسسستق لية قد تفرضسسسسسسعا الجعاع الرقابية عل  الشسسسسسسر 

هي سسسسسسوق يقتصسسسسسر فيها التداول عل  املسسسسسستثمريل املؤهل   فقط، فإ  حجم التداول اليومي والسسسسسسيولة سسسسسسي و  رقل  التسسسسسسجيل مسسسسسستنداملوازية حتى تاريخ 

 
ً
 عل  سيولة سعم الشركة وقيمتها السوقية.ش ل جوهري وبمنه في السوق الرئيسية وبالتا ي التأث   سل ا
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 املخاطر املتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع 2.3.9

 املخصصة لألسعم مس ق تحديد وجود عدم حيث مل األو ي العام الطرح خالل مل اإلدرا  عل املوازية السوق  في الشركة ألسعم امل اشر اإلدرا  يختلف

 الذيل الك ار املساهم   باستثناء) لل يع يمل ونها التي األسعم عرض امل اشر اإلدرا  بعد لعم يحق الشركة في الحالي   املساهم   ميعج ر  حيث لل يع،

عدم وجود عدد محدد مل األسعم  عل  يت تب وقد .(الحظر فت ة انتهاء بعد بأسعمعم التصرف لعم يحق والذيل الشركة رسعم مل ركث  رو 5% يمل و  

 سيولة تتأثر فقد الشركة رسعم لتداول  نشط سوق  هناك يكل لم وإذا ،السعم سعر عل  ذلك سيؤثر مما محدود طلب رو عرض صصة لل يع وجودمخ

 .جوهري و  سلبي بش ل الشركة رسعم تداول  وسعر

ات البيع والشراء عدم وجود عالقة قوية أو عدم وجود عالقة على اإلطالق بين األسعار التاريخية لصفقاملتعلقة بخاطر امل 2.3.10

 ألسهم الشركة في السوق املوازية التي تمت على أسهم الشركة في السابق وبين سعر االفتتاح في أول يوم تداول 

 رسعم عل  تمت التي والشراء ال يع لصفقاع التاريخية األسعار ب   اإلطالق عل  عالقة توجد س رنه كما ،الشركة رسعم لتداول  ما ي سوق  وجود يس ق لم

 ومستمرة فعالة سوق  وجود بشأ  تأكيداع ري يوجد وس ،املوازية السوق  في الشركة ألسعم تداول  يوم رول  في اسفتتاح سعر وب   السابق في لشركةا

 لم ذاوإ ،السعم سعر عل  ذلك سيؤثر مما محدود طلب رو عرض وجود امل اشر اإلدرا  عل  يت تب وقد الشركة، رسعم  درا  بعد الشركة رسعم لتداول 

 .جوهري و  سلبي بش ل الشركة رسعم تداول  وسعر سيولة تتأثر فقد الشركة رسعم لتداول  نشط سوق  هناك يكل

 لاملتعلقة بخاطر امل 2.3.11
ً
 أوليا

ً
عدم وجود حدوث تقلبات في سعر سهم الشركة مقارنة مع أسعار أسهم الشركات املطروحة طرحا

 سعر محدد للطرح

 محدد سعر وجود عدم حيث مل األو ي العام الطرح خالل مل اإلدرا  مع مقارنة ك    بش ل املوازية السوق  في ةالشرك ألسعم امل اشر اإلدرا  يختلف

  املعلوماع مل للم يد) املستند هذا في موضحة اسست شادي السعر تحديد آلية وت و   اإلدرا  عند محدد سعر يوجد س رنه حيث للطرح،
ً
 راجع فضال

 العرض عل  بناءً  اسفتتاحي السعر تحديد ست شادي عند اإلدرا  والقيمة اسسمية ل ل سعم" في هذا املستند(، ويتم"سعر السعم اإل  (8.2القسم )

  محدد السعر ي و   وس السعم عل  والطلب
ً
األمر الذي قد يؤدي     حدوث تقل اع ك   ة في سعر سعم الشركة س سيما ر  نس ة التذبذب . مس قا

(، وعليه؛ فإنه ليس هناك ما يضمل ر  املساهم سوف يتمكل مل بيع رسعمه بسعر  30%السوق املوازية هي ) اليومية املسموح بها في
ً
 وه وطا

ً
ارتفاعا

 .يساوي سعر الشراء رو ي يد عنه في املستق ل

 اختالف اإلدراج املباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولياملتعلقة بخاطر امل 2.3.12

 لعدد طرح وجود عدم حيث مل األو ي، العام الطرح خالل مل اإلدرا  مع مقارنة ك    بش ل املوازية السوق  في الشركة سعمأل  امل اشر اإلدرا  يختلف

 آلية وجود وعدم السعم، سعر لتحديد األوامر سجل بناء عملية وجود وعدم للتغطية، متععد وجود وعدم اإلدرا  ق ل لل يع الشركة رسعم مل مع  

 لعم يحق والذيل الشركة رسعم مل ركث  رو 5% يمل و   الذيل الك ار املساهم   باستثناء) الشركة في الحالي   املساهم   ر  ثحي سعري، استقرار

 ري يوجد وس املوازية، السوق  في  دراجعا بعد الشركة رسعم وشراء بيع مل سيتمكنوا املؤهل   واملستثمريل (الحظر فت ة انتهاء بعد بأسعمعم التصرف

 يوجد وس اإلدرا ، عند محدد سعر عند األسعم ببيع ضما  سيوجد كما املوازية، السوق  في  دراجعا بعد الشركة رسعم عل  طلب وجود بشأ  اعتأكيد

 يولةس تتأثر وقد بال يع، ر  ته حال في رسعمه مل ج ء او  ل بيع مل مساهم ري يتمكل س قدف وعليه، السوق، في اإلدرا  عند السعر باستقرار ضما 

 .اإلدرا  بعد جوهري و  سلبي بش ل الشركة رسعم تداول  وسعر

 املوازية السوق  في االستمرار  في الشركة رغبةاملتعلقة ب خاطر امل 2.3.13

     باسنتقال الخاصة للشروط مستوفية الشركة ت و   قد الصلة ذاع القواعد بموجب النظامية الفت ة مض ي وبعد املوازية، السوق  في اإلدرا  بعد

 مستند تاريخ حتى املوازية السوق  ر  وبما. الرئيسية للسوق  اسنتقال وعدم املوازية السوق  في مدرجة كشركة اسستمرار في تر ب ولكنها الرئيسية، السوق 

 وبالتا ي يسيةالرئ السوق  في منه رقل سي و   والسيولة اليومي التداول  حجم فإ  فقط، املؤهل   املستثمريل عل  التداول  فيها يقتصر سوق  هي التسجيل

  التأث  
ً
 .السوقية وقيمته الشركة سعم سيولة عل وبش ل جوهري  سل ا
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 خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها  3

  نبذة عن الشركة 

م(، 23/12/2006ه )املوافق 02/12/1427بتاريخ بموجب عقد التأسيس مقفلة  مساهمة شركةهي  و "املصدر"(ر)"الشركة"  الع ي ا  لل جا  شركة

ه )املوافق 29/10/1428بتاريخ ، والجمعية التأسيسية املنعقدة م(09/09/2007ه )املوافق 27/08/1428( وتاريخ 224رقم )ق/ار الوزاري والقر 

ي لغ ررس مال و  ،م( الصادر بمدينة الرياض10/12/2007ه )املوافق 30/11/1428( وتاريخ 1010241520، والسجل التجاري رقم )م(10/11/2007

مدفوعة القيمة  ( سعم عادي24,000,000( ريال سعودي، مقسم     رربعة وعشرو  مليو  )240,000,000مائتا  ورربعو  مليو  ) يالشركة الحا 

  .( رياسع سعودية10) عشرةمنها قيمة  ل سعم ، بال امل

، اململكة العربية 11595الرياض  62807، ص.ب في الرياض، العليا، طريق امللك فعد التجاري  السجل في مذ ور  هو كما الرئيس ي الشركة عنوا  ويتمثل

 7362 رقم م نى الخفيفة، الصناعاع منطقة الصناعية، السعودية. ويتمثل العنوا  الرئيس ي لفرع شركة الع ي ا  لل جا  )مصنع الشركة( في ين ع

 .اململكة العربية السعودية 5322 اإلضافي الرقم ،46459 الب يدي الرم 

 لتطورات في هيكل رأس مالهاتاريخ الشركة وأهم ا 

 صدر" رو" الشركة)" الع ي ا  لل جا  شركة تأسست
 
ه )املوافق 02/12/1427بموجب عقد التأسيس بتاريخ "( كشركة مساهمة مقفلة امل

اريخ بت، والجمعية التأسسسسسسسسيسسسسسسسسية املنعقدة م(09/09/2007ه )املوافق 27/08/1428( وتاريخ 224رقم )ق/م(، والقرار الوزاري 23/12/2006

م( 10/12/2007ه )املوافق 30/11/1428( وتسسسسساريخ 1010241520، والسسسسسسسسسسسسسسسجسسسسسل التجسسسسساري رقم )م(10/11/2007ه )املوافق 29/10/1428

( سسسسسسسسسعم 20,000,000( ريال سسسسسسسسسعودي مقسسسسسسسسسم     عشسسسسسسسسريل مليو  )200,000,000وبررس مال قدره مائتا  مليو  )، الصسسسسسسسسادر بمدينة الرياض

  .( رياسع سعودية10م منها عشرة )عادي متساوي القيمة، قيمة  ل سع

  م( وافسقسسسسسسست السجسمسعسيسسسسسسسة السعسسسسسسسامسسسسسسسة  س س  السعسسسسسسساديسسسسسسسة عسلس  زيسسسسسسسادة ررس املسسسسسسسال مسل مسسسسسسسائستسي مسلسيو  04/02/2019ه )املسوافسق 29/05/1440وبستسسسسسسساريسخ

يمة ( سسسسعم عادي مدفوعة الق24,000,000( ريال سسسسعودي، مقسسسسم     رربعة وعشسسسريل )240,000,000(     مائتا  ورربع   )200,000,000)

( رياسع سسسسسسعودية وتم الوفاء بال يادة عل طريق رسسسسسسملة امل الغ املسسسسسستحقة     األطراف ذاع العالقة 10بال امل، قيمة  ل سسسسسسعم منها عشسسسسسرة )

 بنس ة مساهمة  ل مل الشر اء في ررس مال الشركة.

 

 ( سعم عادي24,000,000    رربعة وعشرو  مليو  )( ريال سعودي، مقسم 240,000,000ورربعو  مليو  ) مائتا ي لغ ررس مال الشركة الحا ي  

 .( رياسع سعودية10) عشرةمنها قيمة  ل سعم ، بال امل القيمة مدفوعة
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 الطبيعة العامة ألعمال الشركة  

 رياضالصادر بمدينة الم(، 10/12/2007ه )املوافق 30/11/1428( وتاريخ 1010241520نشاطعا بموجب السجل التجاري رقم )تمارس الشركة 

املنشأة م( الصادر بمدينة ين ع، وترخيص 14/05/2008ه )املوافق 09/05/1429( وتاريخ 4700010945والسجل التجاري لفرع الشركة رقم )

م( الذي ينتهي بتاريخ 06/10/2019ه )املوافق 07/02/1441وتاريخ ( 1001005712الصادر مل ق ل وزارة الصناعة والث وة املعدنية رقم )الصناعية 

 م(.03/09/2022ه )املوافق  70/02/1444

 ال يع بالجملة للمواد الكيميائية.، و ، ال يع بالتج ئة أللواح ال جا في ال يع بالجملة أللواح ال جا وتتمثل رنشطة الشركة كما في سجلعا التجاري 

 ح الشفاف وزجا  السالمة.وكما بتاريخ هذا املستند يتمثل النشاط الفعلي للشركة في صناعة وإنتا  وبيع ال جا  املسط

 :التالية األ راض وتنفيذ بم اولة األساس ي النظام في كما الشركة رنشطة وتتمثل

 تصنيع ال جا  وإنتاجه بجميع رنواعه. •

 تجارة الجملة والتج ئة لجميع رنواع ال جا ، واملواد الخام لتصنيع ال جا  واإلكسسواراع. •

  .صناعة وتقطيع ال جا  وتلويل وتركيب ال جا •

  نشاء وإدارة محاجر التعديل ذاع العالقة. •

)ومل يد مل املعلوماع حول  .نشطتها وفق األنظمة املت عة وبعد الحصول عل  الت اخيص الالزمة مل الجعاع املختصة    وجدعروتمارس الشركة 

 راجع القسم )
ً
 الح ومية" في هذا املستند(. والتصاريح( "الت اخيص 3.14الت اخيص التي تمارس الشركة رنشطتها بموجبها فضال

 معمة حتى تاريخ هذا املستند. ةس يوجد للشركة ري منتجاع رو نشاطاع جديدهذا و 

 نموذج عمل الشركة 

  مقدمة 3.4.1

طل  800تصل     قصوى  في منطقة الشرق األوسط بقدرة  نتاجيةالشفاف تعتب  شركة الع ي ا  لل جا   حدى ركب  املنشآع لتصنيع ال جا  املسطح 

 ي
ً
،  292,000ووميا

ً
وتقوم الشركة بتوريد منتجاتها      .مم 12مم      3في نطاق سما اع مل الشفاف  ة عل   نتا  ال جا  املسطحوهي قادر طل سنويا

ل مل قارة آسيا، عمالئها سواًء في اململكة العربية السعودية رو في مختلف رنحاء العالم، حيث تقوم بتصدير منتجاتها     عمالئها بدول مختلفة في    

مل خالل مصنع الشركة املوضحة  الشفاف وتمارس الشركة نشاطعا في تصنيع ال جا  املسطح وروروبا، ورفريقيا، ورمري ا الشمالية، ورمري ا الجنوبية.

 بياناته في الجدول ردناه:
 (: مصنع الشركة9الجدول رقم )

اسم 

 املصنع
 املوقع

احة املس

 2م
 املنتج

الطاقة 

اإلنتاجية 

القصوى 

(طن/)
ً
 سنويا

 اإلنتهاء تاريخ  تاريخ اإلصدار رقم الترخيص

القيمة 

ملبنى الدفترية 

كما في  صنعامل

يونيو  30

 م2021

فرع 

شركة 

الع ي ا  

 لل جا 

منطقة 

الصناعاع 

الخفيفة في 

مدينة ين ع 

 الصناعية

378,000 
ال جا  

 املسطح
292,000 1001005712 

ه 07/02/1441

)املوافق 

 م(06/10/2019

ه 07/02/1444

)املوافق 

 ( م03/09/2022

 مليو   103.3

 ريال سعودي

 املصدر: الشركة
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 قطاعات أعمال الشركة  3.4.2

م مل     خط  نتا  فرعي يتالشفاف ، ويتم تحويل ج ء مل هذا ال جا  املسطح الشفاف تعتمد الشركة عل  خط  نتا  رئيس ي لتصنيع ال جا  املسطح

 . وفيما يلي توضيح لقطاعاع رعمال الشركة:السالمةزجا  إلنتا   الشفاف ال جا  املسطحمعالجة  خالله

 (:الشفاف خط اإلنتاج الرئيس ي )إنتاج الزجاج املسطح .1

، بمقاساع وسما اع مختلف 800بطاقة  نتاجية قصوى ت لغ الشفاف تقوم الشركة مل خالله بإنتا  ال جا  املسطح 
ً
مم      3ة تت اوح مل طل يوميا

 محالعمم، ويتم استخدام ال جا  املسطح الشفاف في مجاسع متعددة منها عل  سبيل املثال س الحصر؛ األبواب، النوافذ، والواجعاع التجارية لل 12

 . وامل اني

ل ثم تب يد وتشكيل الشريط ال جاجي، ويتم بعد مل عدة مراحل، يتم فيها خلط املواد األولية وصعرها ومالشفاف تت و  عملية  نتا  ال جا  املسطح 

ل املصنع ذلك فحص املنتج للتأكد مل جودته وسالمته مل العيوب، وبعد التأكد مل الجودة يتم تقطيع املنتج وتخ ينه في مستودع الشركة الرئيس ي داخ

 لشحنها     العمالء، باإلضافة    
ً
 40نس ة تحويل   م انية تجع زا

ً
زجا   إلنتا  ط اإلنتا  الفرعياملنتج     خالشفاف  ي ال جا  املسطح مل  جما % تقري ا

 :الشفاف ال جا  املسطح  نتا  مراحلويوضح الش ل التا ي آلية و . عند تشغيل الخط الفرعي )زجا  السالمة( بالطاقة اإلنتاجية القصوى السالمة 

 
 .الشفاف ال جا  املسطح تا  ن مراحلآلية و (: 1الش ل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: الشركة

ديسمب   31كما في  الطاقة اإلنتاجية القصوى ونسبته مل  جما ي الشفاف مل ال جا  املسطح  ويوضح الجدول التا ي اإلنتا  الفعلي ملصنع الشركة

 م:2021و م2020 يونيو 30وكما في  م2020م و2019
 الشفاف (: تفاصيل اإلنتا  الفعلي ملصنع الشركة مل ال جا  املسطح10الجدول رقم )

 املنتج

 النسبة من إجمالي الطاقة اإلنتاجية القصوى  اإلنتاج الفعلي )طن(

 م2020 م2019
يونيو  30

 م2020

 يونيو 30

 م2021
 م2020 م2019

يونيو  30

 م2020

 يونيو 30

 م2021

ال جا  

 املسطح

 الشفاف

245,442 233,148 112,079 128,488 %84.06 %79.85 76.76% * 88.01* % 

 املصدر: الشركة

 .طل 146,000القصوى السنوية وهي  الطاقة اإلنتاجية نصفتم احتسابها عل  رساس  *
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 (:السالمة)زجاج  خط اإلنتاج الفرعي .2

 40تقوم بتحويل نس ة تستطيع الشركة ر  
ً
 الذي يتم  نتاجه     خط اإلنتا  الفرعي، واملوضح كما يلي:الشفاف ح مل  جما ي ال جا  املسط % تقري ا

بصالبته وقدرته عل  السالمة يتم ز زجا  م، و 2020بدرع الشركة بالعمل عل   نتا  زجا  السالمة خالل العام  :السالمةخط إنتاج زجاج  (ر

بواسطة مواد لدائنية وتسخينها داخل األفرا  بدرجاع  الشفاف التماسك عند الكسر ويتم  نتاجه عل طريق دمج رلواح ال جا  املسطح

 لشحنها     العمالء. ومل ربرز 
ً
حرارة عالية لتتماسك ومل ثم يتم تب يدها وتخ ينها في مستودع الشركة الرئيس ي داخل املصنع تجع زا

 ال جاجية واألسقف ال جاجية. ال جا  األمامي للسياراع، األرضياع ال جاجية، واجعاع امل انيالسالمة هي: استخداماع زجا  

 
 السالمة(: تفاصيل اإلنتا  الفعلي مل زجا  11الجدول رقم )

 املنتج

 النسبة من اإلنتاج الفعلي للزجاج املسطح اإلنتاج الفعلي )طن(

 م2020 م2019
يونيو  30

 م2020

يونيو  30

 م2021
 م2020 م2019

يونيو  30

 م2020

ونيو ي 30

 م2021

 %3.28 %0.62 %2.04 - 4,217 700 4,748 - زجا  السالمة

 الشركة: املصدر

 مبيعات الشركة 

  :م2021و م2020 يونيو 30وكما في  م2020م و2019 ديسمب  31 كما فيالتا ي تفاصيل م يعاع الشركة حسب املنتج وضح الجدول ي
 اص ل م يعاع الشركة حسب املنتج(: تف12) رقم الجدول 

 املنتج

 م2021يونيو  30 م2020يونيو  30 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31

 امل يعاع

)ريال 

 السعودي(

النس ة مل 

 امل يعاع

 امل يعاع

)ريال 

 السعودي(

النس ة مل 

 امل يعاع

 امل يعاع

)ريال 

 السعودي(

النس ة مل 

 امل يعاع

 امل يعاع

)ريال 

 السعودي(

نس ة مل ال

 امل يعاع

 ال جا  املسطح

 الشفاف
257,857,749 100.00% 252,339,231 96.56% 95,368,829 98.68% 191,988,906 94.20% 

 %5.80 11,818,372 %1.32 1276,600 %3.44 8,991,496 - - زجا  السالمة

 %100.00 7,278203,80 %100.00 96,645,429 %100.00 261,330,727 %100.00 257,857,749 اإلجمالي

 شركةال: املصدر

 :م2021م و2020 يونيو 30م وكما في 2020م و2019 ديسمب  31 كما فيويوضح الجدول التا ي تفاصيل م يعاع الشركة حسب النطاق الجغرافي 
 (: تفاصيل م يعاع الشركة حسب النطاق الجغرافي 13) رقم الجدول 

 يالنطاق الجغراف

 م2021يونيو  30 م2020يونيو  30 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31

 اإليراداع

 )ريال سعودي(

 النس ة

 مل

  جما ي

 اإليراداع

 اإليراداع

 )ريال سعودي(

 النس ة

 مل

  جما ي

 اإليراداع

 اإليراداع

)ريال 

 سعودي(

 مل النس ة

  جما ي

 اإليراداع

 اإليراداع

 )ريال سعودي(

 النس ة

 مل

  جما ي

 اإليراداع

 %46.43 94,631,256 %52.14 50,390,569 %46.50 121,511,775 %52.82 136,190,774 اململكة العربية السعودية

 %7.96 16,218,263 %6.98 6,744,952 %16.84 44,008,143 %18.95 48,872,663 رفريقيا

 %8.73 17,799,007 %13.88 13,416,356 %13.98 36,531,356 %10.52 27,136,780 روروبا

 %12.43 25,335,184 %4.32 4,172,744 %8.11 21,202,392 %4.57 11,794,041 رمري ا الجنوبية

 %8.97 18,290,466 %6.54 6,316,512 %7.41 19,370,996 %6.69 17,252,442 رمري ا الشمالية

 %15.47 31,533,102 %16.15 15,604,296 %7.16 18,706,065 %6.44 16,611,049 آسيا

 %100.00 203,807,278 100.00% 96,645,429 % 100.00 261,330,727 % 100.00 257,857,749 اإلجمالي

 شركةال: املصدر
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  العمالءكبار  

عل  رساس والتي تقوم العالقة مععم  م2021و م2020 يونيو 30وكما في  م2020م و2019ديسمب   31في خمسة عمالء للشركة كما يوضح الجدول التا ي قائمة بأكب  

 :روامر وطل اع شراء م اشرة، وجميععم رطراف مستقل   باستثناء شركة الع ي ا  اي جي س ي لل جا  )طرف ذو عالقة(
 

 العمالء(:ك ار 14) رقم الجدول 

 الدولة اسم العميل

 م2021يونيو  30 م2020يونيو  30 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31

 اإليرادات

 (ريال سعودي)

نسبة من 

 اإليرادات

 اإليرادات

 (ريال سعودي)

نسبة من 

 اإليرادات

 اإليرادات

 (ريال سعودي)

نسبة من 

 اإليرادات

 اإليرادات

 (ريال سعودي)

نسبة من 

 اإليرادات

 %17.51 35,680,868 %19.32 18,674,451 %16.82 43,956,480 %17.92 46,200,524 اململكة العربية السعودية شركة املناع لل جا 

 %9.35 19,060,869 %4.04 3,899,646 %4.53 11,834,221 %5.22 13,467,567 اململكة العربية السعودية شركة الع ي ا  اي جي س ي لل جا 

 %3.55 7,241,440 - - - - - - فلسط   شركة بيت املقدس

شركة فاي  محمد رحمد العواض ي 

 لالست  اد
 %2.06 4,191,577 - - - - - - لسعوديةاململكة العربية ا

 %2.02 4,115,468 - - - - - - اململكة العربية السعودية شركة محمد رحمد العوض ي

 - - %4.35 4,206,288 %3.91 10,220,385 - - تركيا شركة يورجالس

 - - %3.17 3,063,433 %2.88 7,514,419 - - جمعورية جواتيماس شركة فيدرويس

عودية األمريكية الشركة الس

 لل جا 
 - - %3.10 2,996,991 %2.53 6,621,971 - - اململكة العربية السعودية

 - - - - - - %3.38 8,723,029 تركيا شركة س وع روريم جام

 - - - - - - %3.09 7,965,165 الوسياع املتحدة األمريكية شركة انت جالس

 - - - - - - %4.03 10,390,457 السعودية اململكة العربية شركة ع دالرحمل مناع العمري 

%33.64 86,746,742 اإلجمالي  80,147,476 %30.67 32,840,809 %33.98 70,290,222 %34.49 

 شركةال: املصدر
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 كبار املوردين  

( ريال سعودي، 36,870,214و)( ريال سعودي، 92,233,418( ريال سعوي، و)77,218,881بلغ  جما ي املشت ياع مل املواد الخام املستخدمة في العملية اإلنتاجية )

( %50.22( و)%46.51ش لت ما نسبته )م عل  التوا ي، والتي 2021و م2020يونيو  30م وكما في 2020و م2019ديسمب   31 في ( ريال سعودي كما45,431,830و)

م عل  التوا ي. ويوضح الجدول التا ي ركب  2021 يونيو 30م وكما في 2020م و2019ديسمب   31%( مل  جما ي ت لفة م يعاع الشركة كما في 40.60و)%( 53.02و)

 م:2021و م2020يونيو  30م وكما في 2020وم 2019ديسمب   31خمسة مورديل للشركة كما في 
 

 (: ك ار املورديل للشركة15) رقم الجدول 

 املواد الدولة اسم املورد

 م2021 يونيو  30 م2020يونيو  30 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31 طبيعة العالقة

 التعاقد اسستقاللية

 املشت ياع

)ريال 

 سعودي(

 النس ة مل

ت لفة 

 امل يعاع

)%( 

 املشت ياع

)ريال 

 سعودي(

 النس ة مل

ت لفة 

 امل يعاع

)%( 

 املشت ياع

)ريال 

 سعودي(

 النس ة مل

ت لفة 

 امل يعاع

)%( 

 املشت ياع

)ريال 

 سعودي(

 النس ة مل

ت لفة  

 امل يعاع

)%( 

 مستقل صودا بلغاريا شش ام بلغاريا
    

 تعاقدية
50,000,000 30.12% 45,000,000 24.50% 18,718,471 %26.92 8,202,657 7.33% 

شركة مرافق 

الكعرباء واملياه 

بالج يل وين ع 

 )مرافق(

 السعودية
منتجاع 

 طاقة
 %11.01 12,325,208 14.79% 10,286,039 %9.26 17,000,000 %12.05 20,000,000 تعاقدية مستقل

شركة باوا  

للصناعاع 

 الخشبية

 السعودية
صناديق 

 خشبية
 مستقل

    

 تعاقدية
9,000,000 5.42% 7,000,000 3.81% 3,492,558 %5.02 5,623,500 5.03% 

شركة انما 

للصناعاع 

 الخشبية

 السعودية
صناديق 

 خشبية
 مستقل

    

 تعاقدية
9,000,000 5.42% 7,000,000 3.81% 3,398,940 %4.89 4,956,124 4.43% 

 مستقل رمل السعودية شركة املربعي
    

 تعاقدية
5,000,000 3.01% 4,000,000 2.18% 974,206 %1.40 4,022,883 3.60% 

 مستقل صودا روكرانيا صولفايشركة 
    

 تعاقدية
0 0% 0 0% 0 %0 14,158,483 12.65% 

 %44.05 49,288,855 53.02% 36,870,214 %43.56 80,000,000 %56.02 93,000,000 لياإلجما 

 املصدر: الشركة

 رؤية الشركة 

  العالية. جودةال ذاع عل  مستوى اململكة ومنطقة الشرق األوسط لصناعة املنتجاع ال جاجية ةر  ت و  الشركة الرائد

 رسالة الشركة 

 طوير واحت ام املوارد البشرية العاملة في الشركة، وتحقيق رعل  مستوياع النمو واألرباح للمساهم  .  العالقة مععم، وتتل ية احتياجاع العمالء والحفاظ عل

 العامةاستراتيجية الشركة  

ح الشفاف في منطقة منذ التأسيس سعت الشركة     ر  ت و  رائدة في صناعة املنتجاع ال جاجية،     ر  رص حت مل ركب  الشر اع في صناعة ال جا  املسط

 و 800قدرة  نتاجية قصوى تصل     الشرق األوسط حيث لديها 
ً
، وهي قادرة عل   نتا  ال جا  املسطح  292,000طل يوميا

ً
نطاق سما اع  فيالشفاف طل سنويا

ا     عمالئها بدول مختلفة في   ل مل قارة حيث تقوم بتصدير منتجاتهباإلضافة     ر  الشركة عملت عل  استهداف األسواق العاملية،  ،مم12مم      3مل 

     مواصلة جعودها في التطور والحفاظ عل  جودة منتجاتها والعمل عل   آسيا، وروروبا، ورفريقيا، ورمري ا الشمالية، ورمري ا الجنوبية.
ً
وتسع  الشركة دائما

 منها عل  تل ية احتياجاع عم
ً
، وتحقيق رعل  عوائد ملساهميها وتحس   هوامش الربحيةالئها والحفاظ عليهم، تحس   كفاءة العملياع التشغيلية، وذلك حرصا

 والحفاظ عل  م انتها في قطاع صناعة املنتجاع ال جاجية.
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 نواحي القوة واملزايا التنافسية للشركة 

 سطو األ  الشرق  ومنطقة السعودية العربية اململكة في الشفاف املسطح ال جا  صناعة في الرائدة الشر اع مل. 

 الشفاف املسطح ال جا  مل طل 292,000 الشركة ملصنع السنوية القصوى  اإلنتاجية الطاقة ت لغ. 

 العالية والكفاءة املؤهالع رصحاب مل بموظف   الشركة  دارة تتمتع. 

 اململكة وخار  داخل متنوعة عمالء قاعدة الشركة تمتلك. 

 التجاري  ين ع ميناء وكذلك األحمر ال حر عل  املطل الصناعي فعد امللك ميناء قرب الشركة مصنع لوجود األولية املواد است  اد سعولة. 

 ع دهللا امللك مدينة في ع دهللا امللك وميناء جدة بمدينة اإلسالمي جدة ميناء طريق عل اململكة خار      منتجاتها تصدير عل  الشركة قدرة 

 .اسقتصادية

 الشفاف املسطح ال جا  إلنتا  الدولية باملعاي   الشركة بالتزام الخاصة 9001:2015" األي و " الجودة شعادة عل  الشركة حصلت. 

 م2020 لعام للجودة ع دالع ي  امللك جائ ة عل  الشركة حصلت. 

 االستثمارات في الشركات 

 لتا ي استثماراع الشركة في الشر اع:يوضح الجدول ا
 تثماراع في الشر اع(: اسس16) رقم الجدول 

 الكيان موقع الشركة طبيعة اإلستثمار نسبة امللكية إسم الشركة
طبيعة نشاط 

 الشركة
 رأس مال الشركة

شركة الع ي ا  ري جي 

 س ي لل جا 
 ين ع الصناعية حصة في الشركة 19%

شركة سعودية 

ذاع مسؤولية 

 محدودة مختلطة

ال جا   صناعة

 العازل 

 مليو   70

 ريال سعودي

 الشركة: صدرامل

 وحقوق امللكية العالمات التجارية 

  منحعاتو  التنافس ي، ومرك ها رعمالعا دعمت تيوال ،التجارية تهاعالم عل  منتجاتها تسويق في الشركة تعتمد
ً
  تم زا

ً
 ويوضح. العمالء ب   السوق  في واضحا

 .التي قامت الشركة بتقديم طلب لتسجيلعا التجارية ةالعالم ردناه الجدول 
 (:العالمة التجارية للشركة17) رقم ول الجد

 تاريخ التسجيل رقم التسجيل اسم املالك العالمة التجارية
بلد 

 التسجيل

تاريخ بداية 

 الحماية

تاريخ نهاية 

 الحماية

 

شركة 

الع ي ا  

 لل جا 

1442024197 

ه 1442/10/21

املوافق )

 (م2021/06/02

اململكة 

بية العر 

 السعودية

ه 1442/08/02

املوافق )

 م(15/03/2021

ه 1452/08/01

املوافق )

 (م2030/11/27

 املصدر: الشركة
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 والتصاريح الحكومية التراخيص 
 

 :يلي كما وهي ،لتمكينها مل القيام بعملياتها املختصة الح ومية تشغيلية مل الجعاعوتصاريح حصلت الشركة عل  عدة تراخيص 
 (: الت اخيص والتصاريح الح ومية18) رقم الجدول 

 مالك الترخيص
 الترخيص

 التصريح/
 تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار/التجديد الجهة املرخصة رقم الترخيص

شركة الع ي ا  

 لل جا 
 وزارة التجارة 1010241520 السجل التجاري 

 ه 30/11/1428

 م(10/12/2007)املوافق 

 ه29/11/1444

 م(18/06/2023)املوافق 

فرع شركة الع ي ا  

 لل جا  )املصنع(
 وزارة التجارة 4700010945 السجل التجاري 

 ه 09/05/1429

 م(14/05/2008)املوافق 

 ه08/05/1445

 م(22/11/2023)املوافق 

شركة الع ي ا  

 لل جا 

املنشأة ترخيص 

 ةصناعيال
1001005712 

وزارة الصناعة 

 ةوالث وة املعدني

 ه07/02/1441

 م(06/10/2019)املوافق  

 ه07/02/1444

 (م03/09/2022)املوافق 

شركة الع ي ا  

 لل جا 

 بيئي تصريح

 للتشغيل
1-119-1210 

العيئة امللكية 

 للجي ل وين ع

 ه 1442/08/18

 (م2021/03/31املوافق )

 ه1447/10/12

 (م2026/03/31املوافق )

شركة الع ي ا  

 لل جا 
 RCLI-7215 شعادة سالمة

العيئة امللكية 

 للجي ل وين ع

 ه 11/01/1442

 م(30/08/2020)املوافق 

 ه10/01/1445

 (م2023/07/28املوافق )

شركة الع ي ا  

 لل جا 
 1110684883 شعادة ال  اة

هيئة ال  اة 

والضري ة 

 والجمارك

 ه 25/08/1442

 م(07/04/2021)املوافق 

 ه29/09/1443

 (م30/04/2022 املوافق)

الع ي ا  شركة 

 لل جا 

شعادة ضري ة 

 القيمة املضافة
100171000012222 

هيئة ال  اة 

والضري ة 

 والجمارك

 ه 02/12/1438

 م(24/08/2017)املوافق 
- 

 الشركة: املصدر

 

 العقارات املستأجرة من الشركة 

 :موضحة في الجدول ردناه وهي مستأجريجار بصفتها اإل  عقود مل عدد الشركة ربرمت
 املستأجرة مل الشركة العقاراع قائمة(: 19) رقم الجدول 

  ةالشرك: املصدر

  

 االستخدام نوع العقار موقع العقار املؤجر
تاريخ بداية / تجديد 

 العقد
 ) قيمة العقد تاريخ نهاية العقد

ً
 (سنويا

العيئة املليكة 

 بين ع الصناعية

ين ع 

 الصناعية
 ررض

 ررض

 املصنع

 ه 29/08/1429

 م(30/08/2008فق )املوا

 ه1465/09/25

 (م2043/08/30 املوافق) 

2,300,000 

 ريال سعودي 

 سكل عمال م نى سكني ين ع ال لد بندر بادي العلوي 
 ه1442/08/18

 (م2021/03/31 املوافق) 

 ه1443/08/17

 (م2022/03/20املوافق ) 

150,000  

 ريال سعودي

 ع دهللا محضار
العيئة امللكية 

 بين ع
 سكل عمال م نى سكني

 ه1441/05/06

 (م2021/01/01املوافق ) 

 ه 16/05/1442

 م(31/12/2021)املوافق 

110,000  

 ريال سعودي

شركة الديار 

 الرائدة العقارية
 مكتب جدة

مكتب 

 م يعاع

 ه 1441/09/12

 (م2020/05/05املوافق )

  ه1443/09/23

(م2022/05/05 املوافق)  

93,500  

 ريال سعودي

صالح ابراهيم 

 ع دا ال
 مكتب الرياض

مكتب 

 م يعاع

  ه1442/08/05

 (م2021/03/18 املوافق)

 ه 1443/08/04

 (م2022/03/07املوافق )

45,000  

 ريال سعودي

محمد يسري 

 ظافر
 مكتب األرد  عما ،

مكتب 

 م يعاع

 ه 1442/02/14

 (م2020/10/01املوافق )

  ه1444/02/24

 (م2022/09/20 املوافق)

دينار رردني  4,800

 (ريال سعودي 33,310)
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 والسعودة املوظفون  

 تحت  ،سعودي     موظف( 191)و سعودي موظف( 66) منهم موظف( 257) الشركة موظفي عدد بلغ ،م2021 يونيو 30كما في 
ً
وتندر  الشركة حاليا

  (27.32%" وبنس ة سعودة قدرها )توسطاألخضر املالنطاق "
ً
 .والتنمية اسجتماعية املوارد البشريةوزارة  علر نطاقاع الصاد لب نامج وفقا

رشعر املنتهية الستة وكما في فت ة  م2020م و2019 األعوام خالل الشركة  داراع عل  وتوزيععم السعودة ونس ة املوظف   رعداد التالية الجداول  وتوضح

 .م2021يونيو  30في 
 م.2021 يونيو 30وكما في فت ة الثالثة رشعر املنتهية في  م2020و م2019 األعوام خاللد العامل   بالشركة رعدا(: 20) رقم الجدول 

 الفئة
 م2021يونيو  30كما في  م2020  م2019

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 25.68% 66 %23.94 62 %19.92 52 السعوديو  

 %74.32 191 %76.06 197 %80.08 209     السعودي  

 %100.00 257 %100.00 259 %100.00 261 اإلجمالي

 الشركة: املصدر

 م.2021 يونيو 30رشعر املنتهية في  الستةوكما في فت ة  م2020م و2019 خالل األعوام توزيع املوظف   عل  اإلداراع(: 21) رقم الجدول 

 اإلدارة
 م2021يونيو  30ي كما ف م2020  م2019

 غير السعوديين السعوديون  غير السعوديين السعوديون  غير السعوديين السعوديون 

 1 3 1 2 - 2 (العليا) التنفيذيةاإلدارة

 4 4 4 3 4 3  دارة املوارد البشرية

 4 2 4 1 5 1  دارة تقنية املعلوماع

 2 5 2 4 3 4 اإلدارة املالية

 1 - 1 - 3 -  دارة تحس   املوقع

 13 7 13 7 23 5  دارة التسويق وامل يعاع

 166 45 172 45 171 37  دارة اإلنتا 

 اإلجمالي
52 209 62 197 66 191 

261 259 257 

 الشركة: املصدر

 هذا املستند.نشر  س يوجد للشركة نشاط تجاري خار  اململكة وس تملك رية رصول خارجعا حتى تاريخ

عة السوق بش ل دائم سواًء داخل اململكة رو خارجعا للتعرف عل  املستجداع واألف ار واسبت اراع الجديدة في مجال عمل تقوم  دارة الشركة بمتاب

 الشركة، وباستثناء ذلك فإنه س يوجد لدى الشركة ري سياساع محددة رو مكتوبة بشأ  األبحاث والتطوير للمنتجاع الجديدة.

 في الوضع املا ي خالل ) نقطاعاري  الشركة بأنه لم يحدثوتقر 
ً
 ملحوظا

ً
 األخ  ة.12في رعمالعا يمكل ر  يؤثر رو ي و  رثر تأث  ا

ً
 ( شعرا

 

 كما يقر رعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود ري نية إلجراء ري تغي   جوهري في ط يعة عمل الشركة.
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 التنظيميهيكل امللكية والهيكل  4

 دراجاإل  قبل الشركة ملكيةهيكل  

 درا :اإل الشركة ق ل  ملكيةهي ل لتا ي يوضح الجدول ا
 ق ل اإلدرا   الشركة لكيةهي ل م(: 22) رقم الجدول 

 * النسبة
 القيمة االسمية

 (ريال السعودي)
 م االسم عدد األسهم

 1 مجموعة الع ي ا  لالستثمارشركة  10,519,664 105,196,640 43.83%

 2 الشركة السعودية للصناعاع املتطورة 9,600,000 96,000,000 40.00%

 3 مساهم( 79% )5مساهمو  آخرو  يمتل و  رقل مل  3,880,336 38,803,360 16.17%

 اإلجمالي 24,000,000 240,000,000 100.00%

 الشركة: املصدر

 ية بعض منهم في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار وهم كما يلي:ناتجة عل ملك %5يوجد ملكية     م اشرة للمساهمو  اآلخرو  الذيل يمتل و  رقل مل * 

 ( 48.09%( ناتجة عل ملكيته في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار بنس ة )21.08%السيد/ فعد ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  لديه ملكية     م اشرة بنس ة .) 

 (.10.49%ناتجة عل ملكيته في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار بنس ة ) (4.60%اشرة بنس ة )ديه ملكية     م ع دهللا ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  ل /السيد 

 /(.7.27%( ناتجة عل ملكيته في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار بنس ة )3.19%محمد ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  لديه ملكية     م اشرة بنس ة ) السيد 

   (.6.83%( ناتجة عل ملكيته في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار بنس ة )2.99%الع ي ا  لديه ملكية     م اشرة بنس ة )السيد/ ع دالع ي  ع دالرحمل ثنيا 

   (.6.60%( ناتجة عل ملكيته في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار بنس ة )2.89%لديه ملكية     م اشرة بنس ة )السيد/ عمرا  ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا 

  /(.5.00%( ناتجة عل ملكيته في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار بنس ة )2.19%ثنيا  ع دالرحمل ثنيا  الثنيا  لديه ملكية     م اشرة بنس ة )السيد 

 ( ناتجة عل ملكيتها في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار1.45%السيدة/ نورة ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  لديها ملكية     م اشرة بنس ة ) ( 3.30%بنس ة.) 

 ( 3.30%( ناتجة عل ملكيتها في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار بنس ة )1.45%السيدة/ طرفة ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  لديها ملكية     م اشرة بنس ة.) 

 ( ناتجة عل ملكيتها في شرك1.45%السيدة/ جواهر ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  لديها ملكية     م اشرة بنس ة )( 3.30%ة مجموعة الع ي ا  لالستثمار بنس ة.) 

 ( 3.30%( ناتجة عل ملكيتها في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار بنس ة )1.45%السيدة/ ال ندري ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  لديها ملكية     م اشرة بنس ة.) 

 ( 2.50%( ناتجة عل ملكيتها في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار بنس ة )1.10%السيدة/ من  ة ع دالرحمل ثنيا  الثنيا  لديها ملكية     م اشرة بنس ة.) 
 

 :الش ل التا ي هي ل ملكية الشركة ق ل اإلدرا ويوضح 
 شركة ق ل اإلدرا هي ل ملكية ال(: 2الش ل رقم )
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  الشركة في كبارال املساهمين عن نبذة يلي وفيما

 شركة مجموعة العبيكان لالستثمار 4.1.1

(، الصادر في مدينة الرياض وي لغ م1982/10/25 املوافق) ه1403/01/08 وتاريخ( 1010046436) رقم التجاري  السجل بموجب مقفلة مساهمة شركة

 ( ريال سعودي.1,000,000,000ررس مالعا مليار )

رو اإليجار لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقاراع راء األراض ي إلقامة امل اني عليها واستثمارها بال يع ويتمثل نشاطعا كما في السجل التجاري في ش

والتعليم. ويوضح وإقامة املجمعاع السكنية والت فيهية والتعليمية وإقامة املراك  لألبحاث والتطوير الصناعي والت بوي وصيانة املعاهد ومراك  التدريب 

 اه بياناع املساهم   في شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار:الجدول ردن

 
 (: هي ل ملكية شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار23الجدول رقم )

 عدد األسعم اسسم
 قيمة السعم

 (ريال سعودي)

 القيمة اإلجمالية

 ي(ريال سعود)
 النس ة

 %48.09  480,864,180 10 48,086,418 فعد ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا 

 %10.49  104,938,270 10 10,493,827 ع دهللا ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا 

 %7.27  72,716,040 10 7,271,604 محمد ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا 

 %6.83  68,333,330 10 6,833,333 ع دالع ي  ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا 

 %6.60  66,049,380 10 6,604,938 ي ا عمرا  ع دالرحمل ثنيا  الع 

 %5.00  50,000,000 10 5,000,000 الثنيا ثنيا  ع دالرحمل ثنيا  

 %3.30  33,024,700 10 3,302,470 نورة ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا 

 %3.30  33,024,700 10 3,302,470 طرفة ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا 

 %3.30  33,024,700 10 3,302,470 جواهر ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا 

 %3.30  33,024,700 10 3,302,470 ال ندري ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا 

 %2.50  25,000,000 10 2,500,000 ثنيا من  ة ع دالرحمل ثنيا  ال

 %100.00 1,000,000,000 - 100,000,000 اإلجما ي

 املصدر: الشركة

 تطورة(الشركة السعودية للصناعات املتطورة )امل 4.1.2

(، الصادر في مدينة الرياض م1988/01/14 املوافق) ه1408/05/24 وتاريخ( 1010068321) رقم التجاري  السجل بموجب عامة مساهمة شركة

 ( ريال سعودي.500,000,000وي لغ ررس مالعا خمسمائة مليو  )

األوراق املالية. ويوضح الجدول ردناه بياناع املساهم   في الشركة ويتمثل نشاطعا كما في السجل التجاري في استثمار رموالعا في األسعم و   ها مل 

 السعودية للصناعاع املتطورة:

 
 الشركة السعودية للصناعاع املتطورة(: هي ل ملكية 24الجدول رقم )

 عدد األسعم اسسم
 قيمة السعم

 (ريال سعودي)

 القيمة اإلجمالية

 ي(ريال سعود)
 *  النس ة

 %6.54 32,700,000 10 3,270,000 خالد صالح ع دالرحمل الشث ي 

 %5.09 25,450,000 10 2,545,000 دخيل رجاء جابر العاجري 

 %88.37 441,850,000 10 44,185,000 %5  آخرو  يمتل و  رقل مل مساهمو 

 %100.00 500,000,000 - 50,000,000 اإلجما ي

 املصدر: الشركة

 م.2021سبتمب   13تاريخ * كما في 
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 لهيكل التنظيمي ا 

 

 العي ل التنظيمي للشركة(: 3الش ل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: الشركة

 مجلس اإلدارة

 مدير اإلدارة املالية
مدير إدارة تقنية 

 املعلومات

 الرئيس التنفيذي

 لجنة املراجعة

  املجلس أمين سر 

مدير إدارة املوارد 

البشرية والخدمات 
 اإلدارية

 مدير تحسين املوقع
يق مدير إدارة التسو 
 واملبيعات

 الجمعية العامة

 سكرت   الرئيس التنفيذي

لجنة الت شيحاع 

 وامل افآع

 مدير إدارة اإلنتاج املدير العام
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  سر املجلسن وأمي مجلس اإلدارةأعضاء  

 : ورم   سر املجلس رةيوضح الجدول التا ي رعضاء مجلس اإلدا
 ورم   سر املجلس مجلس اإلدارةرعضاء (: 25) رقم دول الج

 * اإلدارة مجلس أعضاء

 ** املنصب االسم
صفة 

 العضوية

االستقاللية 

****** 
 العمر الجنسية

 اململوكة األسهم

 "مباشرة"

 اململوكة األسهم

 التمثيل **** "غير مباشرة"

 النسبة العدد النسبة العدد

ع دالرحمل  ع دهللا

 ثنيا  الع ي ا 

***** 

رئيس مجلس 

 اإلدارة
 %4.60 1,104,000 %0.54 130,088 58 سعودي     مستقل     تنفيذي

شركة 

مجموعة 

الع ي ا  

 لالستثمار

ي يد خالد صالح 

 الشث ي 

نائب رئيس 

مجلس 

 اإلدارة

 - - - - 29 سعودي     مستقل     تنفيذي

الشركة 

 السعودية

للصناعاع 

 املتطورة

ع دالرحمل  عمرا 

 ***** ثنيا  الع ي ا 

عضو مجلس 

 اإلدارة
 %.902 000,696 %0.41 98,745 56 سعودي     مستقل     تنفيذي

شركة 

مجموعة 

الع ي ا  

 لالستثمار

تر ي محمد رحمد 

 ال  ز

عضو مجلس 

 اإلدارة
 - - - - 45 سعودي     مستقل     تنفيذي

الشركة 

السعودية 

لصناعاع ل

 املتطورة

حمد ع دالع ي  ر

 محمد الحق اني

عضو مجلس 

 اإلدارة
 - - - - - 42 سعودي مستقل     تنفيذي

ع دالع ي  صالح 

 ع دهللا الربدي

عضو مجلس 

 اإلدارة
 - - - %0.53 126,000 60 سعودي مستقل     تنفيذي

  *** اإلدارة مجلس سر  أمين

فائ  جميل صالح 

 ع دالرزاق

 سر رم  

 جلسم

 اإلدارة

 - - - - - 59 سعودي - -

 الشركة: املصدر

 مل تاريخ الجمعية.  ميالدية سنواع ثالثم( عل  انتخاب رعضاء مجلس اإلدارة املذ وريل رعاله وذلك ملدة 01/04/2021ه )املوافق 19/08/1442املنعقدة في تاريخ  العامة العاديةوافقت الجمعية *

السيد/ ع دهللا ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  كرئيس مجلس اإلدارة وتعي   السيد/ ي يد خالد صالح الشث ي تعي   م( عل  05/04/2021ه )املوافق 23/08/1442بتاريخ  اإلدارة** وافق مجلس 

 كنائب لرئيس مجلس اإلدارة.

  أم   سر ملجلس اإلدارة. لح ع دالرزاقفائ  جميل صاالسيد/ تعي   عل   م(05/04/2021ه )املوافق 23/08/1442بتاريخ  مجلس اإلدارةوافق * **

 في ملكية  ل منهما عل ناتجةالسيد/ عمرا  ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  ع دهللا ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا  ولعضو مجلس اإلدارة  /السيد اإلدارة مجلس ****    امللكية     امل اشرة لرئيس

 الع ي ا  لل جا . شركة في )%43.83) لنس ة عل  التوا ي، حيث ر  شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار مالكة )%6.60) بنس ةو  )%10.49) بنس ة شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار

( ل ل منهم في 0.004% ة )نس عمرا  ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا ، وزوجة عضو مجلس اإلدارة السيد/ ع دهللا ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا ***** تملك  ًل مل زوجة رئيس مجلس اإلدارة السيد/ 

 شركة الع ي ا  لل جا .

 :ل ألعضاء مجلس اإلدارة في  ل ملعل هيئة السوق املالية في تحديد عوارض اسستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض اسستقال *** تم اسستناد عل  سئحة حوكمة الشر اع الصادرة***

 ملا نسبته خمسة في املائ 
ً
 ة او ركث  مل رسعم الشركة رو مل رسعم شركة رخرى مل مجموعتها رو له صلة قرابة مع مل يملك هذه النس ة.ر  ي و  مال ا

  ي و   ر  
ً
 .مجموعتها مل اخرى  شركة رسعم مل رو الشركة رسعم مل ركث  رو املائة في خمسة نسبته ما يملك اعت ارية صفة ذي لشخص ممثال

  مجموعتها مل رخرى  شركة في رو الشركة في اإلدارة جلسم رعضاء مل ري مع قرابة صلة له ت و   ر . 

 .ر  ت و  له صلة قرابة مع ري مل ك ار التنفيذي   في الشركة رو في شركة رخرى مل مجموعتها 

 .ر  ي و  عضو مجلس  دارة في شركة رخرى مل مل مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلس  دارتها 

 خالل الع 
ً
 ر  يعمل رو  ا  يعمل موظفا

ً
ام   املاضي   لدى الشركة رو ري طرف متعامل مععا رو شركة رخرى مل مجموعتها، كمراجعي الحساباع وك ار املورديل، رو ر  ي و  مال ا

 لحصص سيطرة لدى ري مل تلك األطراف خالل العام   املاضي  .

 ة.ر  ت و  له مصلة م اشرة رو     م اشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشرك 

 ( ريال رو عل 200,000ر  يتقاض ى م الغ مالية مل الشركة عالوة عل  م افأة عضوية مجلس اإلدارة رو ري مل لجانه ت يد عل )مل م افأته في العام السابق التي تحصل عليها 50 %

 مقابل عضوية مجلس اإلدارة رو ري مل لجانه ريهما رقل.

 يتجر في رحد فروع النشاط الذي ت اوله الشركة. ر  يشت ك في عمل مل شأنه منافسة الشركة، رو ر   

 .ر  ي و  قد امض ى ما ي يد عل  تسع سنواع متصلة رو منفصلة في عضوية مجلس  دارة الشركة 
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 مهام واختصاصات مجلس اإلدارة 

 :تتمثل معام واختصاصاع مجلس اإلدارة فيما يلي

 واإلشراف عل  تنفيذها، ومل ذلك:  اعتماد التوجعاع اسست اتيجية واألهداف الرئيسية للشركة 

 وضع اسست اتيجية ال املة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة  دارة املخاطر ومراجعتها وتوجيهعا. -

 تحديد العي ل الررسما ي األمثل للشركة واست اتيجيتها ورهدافعا املالية وإقرار امل زانياع السنوية. -

 يسية للشركة وتملك األصول والتصرف بها.اإلشراف عل  النفقاع الررسمالية الرئ -

 وضع رهداف األداء ومراق ة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة. -

 .املراجعة الدورية للعيا ل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها -

 :وضع رنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومل ذلك 

املصالح، وتعالج حاسع التعارض املحتملة ل ل مل رعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض  -

التنفيذية واملساهم  ، ويشمل ذلك  ساءة استخدام رصول الشركة ومرافقعا، وإساءة التصرف الناتج عل التعامالع مع 

 األشخاص ذوي العالقة.

 نظمة ذاع الصلة بإعداد التقارير املالية.التأكد مل سالمة األنظمة املالية املحاسبية، بما في ذلك األ  -

التأكد مل تط يق رنظمة رقابية مناس ة إلدارة املخاطر، وذلك مل خالل تحديد التصور العام عل املخاطر التي قد تواجه  -

 الشركة وطرحعا بشفافية.

 املراجعة السنوية لفاعلية  جراءاع الرقابة الداخلية في الشركة. -

 فوفة الصالحياع التابعة للشركة.تحض   واملوافقة عل  مص -

    .وضع نظام حوكمة خاص بالشركة، بما سيتعارض مع نظام الشر اع والنظام األساس ي للشركة 

 .وضع سياساع ومعاي   وإجراءاع واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضععا موضع التنفيذ بعد  قرار الجمعية العامة لعا 

 ه العالقة مع رصحاب املصالح مل رجل حمايتهم، وحفظ حقوقعم ويجب ر  تغطي هذه السياسة عل  وضع سياسة مكتوبة لتنظيم هذ

 وجه خاص اآلتي:

 آلياع تعويض رصحاب املصالح، وفي حالة انتهاك حقوقعم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود. -

 آلياع تسوية الش اوى رو الخالفاع التي قد تنشأ ب   الشركة ورصحاب املصالح. -

 آلياع مناس ة إلقامة عالقاع جيدة مع العمالء واملورديل واملحافظة عل  سرية املعلوماع املتعلقة بهم. -

قواعد السلوك املنهي للمديريل والعامل   في الشركة، بحيث تتوافق مع املعاي   املعنية واألخالقية السليمة وتنظم العالقة  -

 ارة آلياع مراق ة تط يق هذه القواعد واسلتزام بها.بينهم وب   رصحاب املصالح عل  ر  يضع مجلس اإلد

    وضع السياساع واإلجراءاع التي تضمل احت ام الشركة لألنظمة واللوائح والتزامعا باإلفصاح عل املعلوماع الجوهرية للمساهم

 صحاب املصالح لآلخريل.روالدائن   و 
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 سر املجلس مجلس اإلدارة وأمين ألعضاء الذاتية السيرة ملخصفيما يلي 
 ع دهللا ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا ل(: الس  ة الذاتية 26) رقم الجدول 

 عبدهللا عبدالرحمن ثنيان العبيكان

 سنة 58 العمر 

 سعودي الجنسية

 رئيس مجلس اإلدارة املنصب

 م.1986 عامفي اململكة العربية السعودية  امللك سعودجامعة  مل الكعربائية العندسةفي تخصص  ال  الوريوس درجة عل  حاصل  املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية
 شغلي  

ً
الصناعة تعمل في مجال  شركة مساهمة مقفلة) شركة مجموعة الع ي ا  لالستثمار في الرئيس التنفيذي منصبحاليا

 .وحتى اآل  م1987عام  مل (واسستثمار

العضويات في مجالس 

 شركات أخرى  إدارات

 يشغل  
ً
تعمل  شركة مساهمة مقفلةدسر ) -العربية لالستثماراع الصناعية  الشركة في مجلس اإلدارةرئيس نائب  منصب حاليا

 .اآل  وحتى م2021 عام مل (سستثماراع الصناعيةفي مجال ا

  منصب 
ً
الصناعة عمل في مجال ت شركة مساهمة مقفلة) الع ي ا  لالستثمارفي شركة  عضو مجلس اإلدارةيشغل حاليا

 م وحتى اآل .2000عام  ( ملاسستثمارو 

  منصب 
ً
شركة سعودية ذاع مسؤولية محدودة مختلطة ) لل جا  ري جي س يالع ي ا  في شركة  مجلس اإلدارة رئيسيشغل حاليا

 م وحتى اآل .2016عام  ( ملال جا  العازل صناعة تعمل في مجال 

  منصب 
ً
عام  ( ملالتأم  تعمل في مجال شركة مساهمة عامة )الدرع العربي للتأم   ي شركة ف عضو مجلس اإلدارةيشغل حاليا

 م وحتى اآل .2009

  منصب 
ً
خدماع املياه والصرف تعمل في مجال  شركة مساهمة مقفلة) شركة املياه الوطنيةفي  عضو مجلس اإلدارةيشغل حاليا

 م وحتى اآل .2017عام  ( ملالصحي

  منصب 
ً
تمويل املشاريع الصغ  ة تعمل في مجال منشأة ح ومية ) بنك التنمية اسجتماعيةفي  س اإلدارةعضو مجليشغل حاليا

 م وحتى اآل .2017عام  ( ملوالناشئة

  منصب 
ً
التدريب تعمل في مجال منشأة ح ومية )املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي في  عضو مجلس اإلدارةيشغل حاليا

 م وحتى اآل .2017عام  ( ملالتقني واملنهي

  منصب 
ً
م 2018عام  ( ملالجماركتعمل في مجال هيئة ح ومية ) العيئة العامة للجماركفي  عضو مجلس اإلدارةيشغل حاليا

 وحتى اآل .

  منصب 
ً
عمل في مجال رحد مجالس الغرف السعودية ت -جعة ح ومية ) املجلس الصناعيفي  عضو مجلس اإلدارةيشغل حاليا

 م وحتى اآل .م2016عام  ( ملالصناعية يجاد حلول للتحدياع 

  منصب 
ً
تعمل في هيئة ح ومية ) مد  -العيئة السعودية للمد  الصناعية ومناطق التقنية في  عضو مجلس اإلدارةيشغل حاليا

 م وحتى اآل .2021عام  ( ملالصناعية وير ال نية التحتيةتطمجال 

  منصب 
ً
 تطوير التجمعاععمل في مجال هيئة ح ومية ت) للتنمية الصناعيةاملرك  الوطني في  عضو مجلس اإلدارةيشغل حاليا

 م وحتى اآل .2020عام  ( ملالصناعية

 املصدر: الشركة
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  زيد خالد صالح الشث ي (: الس  ة الذاتية ل27) رقم الجدول 

 يزيد خالد صالح الشثري 

 سنة 29 العمر 

 سعودي الجنسية

 نائب رئيس مجلس اإلدارة املنصب

 م.2018 في اململكة العربية السعودية عامدار العلوم جامعة  مل دارة األعمال ال  الوريوس في  درجة عل  حاصل  املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

 منصب عضو لجنة اسستثمار في الشركة السعودية للصنا 
ً
ل في مجال تعمة عاع املتطورة )شركة مساهمة عاميشغل حاليا

 م وحتى اآل .2020عام  اسستثمار والتمويل( مل

  منصب 
ً
( التمويلعمل في مجال تليج للتمويل )شركة مساهمة مقفلة الخ اللجنة التنفيذية في شركة دويتشه عضويشغل حاليا

 م وحتى اآل .2020عام  مل

  منصب 
ً
عمل في مجال تيج للتمويل )شركة مساهمة مقفلة لالخ شركة دويتشهفي رئيس لجنة اسئتما  واملخاطر يشغل حاليا

 م وحتى اآل .2020عام  ( ملالتمويل

العضويات في مجالس 

 إدارات شركات أخرى 

 منصب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة السعودية للصنا 
ً
عاع املتطورة )شركة مساهمة عامة تعمل في مجال يشغل حاليا

  .م وحتى اآل 2020عام  اسستثمار والتمويل( مل

  منصب نائب 
ً
( التمويلعمل في مجال تليج للتمويل )شركة مساهمة مقفلة الخ رئيس مجلس اإلدارة في شركة دويتشهيشغل حاليا

 م وحتى اآل .2020عام  مل

 املصدر: الشركة

 عمرا  ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا (: الس  ة الذاتية ل28) رقم الجدول 

 عبدالرحمن ثنيان العبيكانعمران 

 سنة 54 العمر 

 سعودي الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة املنصب

 املؤهالت العلمية

  تكنولوجيا التع ئة والتغليف مل  لية روتشست  للتكنولوجيا في الوسياع املتحدة  –حاصل عل  درجة املاجست   في العلوم

 م.1996األمريكية عام 

 م.1992 في اململكة العربية السعودية عامامللك سعود جامعة  ملالت بية في ال  الوريوس  درجة عل  حاصل 

 الخبرات العملية

  منصب 
ً
في مجال صناعة تعمل  ا  لل جا  )شركة مساهمة مقفلة في شركة الع يعضو لجنة الت شيحاع وامل افآع يشغل حاليا

 م وحتى اآل .2021عام  ال جا  املسطح( مل

  منصب 
ً
 تعمل في مجالمقفلة )شركة مساهمة مجموعة الع ي ا  لالستثمار في شركة  التنفيذي الرئيسنائب يشغل حاليا

 م وحتى اآل .2011عام  اسستثمار( ملو  الصناعة

  م 2001عام  ( ملتغليف السوائلعمل في مجال ت)شركة مساهمة مقفلة  الع ي ا   لو باكفي شركة املدير العام شغل منصب

 .م2011عام وحتى 

 نتا  مواد التغليف عمل في مجال ت)شركة مساهمة مقفلة الع ي ا  للط اعة والتغليف شركة في نائب املدير العام ب شغل منص 

 .م2001عام م وحتى 1998عام  ( ملللصناعاع املختلفة

 د موا  نتا عمل في مجال تعة والتغليف )شركة مساهمة مقفلة شغل منصب مدير التسويق وامل يعاع في شركة الع ي ا  للط ا

 م.1998م وحتى عام 1997عام  التغليف للصناعاع املختلفة( مل

العضويات في مجالس 

 إدارات شركات أخرى 

  منصب 
ً
الصناعة تعمل في مجال مقفلة )شركة مساهمة مجموعة الع ي ا  لالستثمار مجلس اإلدارة في شركة عضو يشغل حاليا

 م وحتى اآل .1998عام  اسستثمار( ملو 

 م 
ً
 مل تعمل في مجال تغليف السوائل()شركة مساهمة مقفلة  في شركة الع ي ا   لو باكمجلس اإلدارة عضو نصب يشغل حاليا

 م وحتى اآل .1999عام 

 منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة الع ي ا   س آي ج 
ً
تعمل في مجال التع ئة ي  وم ي لوك )شركة مساهمة مقفلة يشغل حاليا

 م وحتى اآل .2000عام  مل واألطعمة( املعقمة طويلة األجل للمشروباع

 منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة الع ي ا  ري جي س ي 
ً
ة مختلطة )شركة سعودية ذاع مسؤولية محدود لل جا  يشغل حاليا

 م وحتى اآل .2016عام  مل ال جا  العازل( صناعةمل في مجال تع

 املصدر: الشركة
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 ت  ي محمد رحمد ال  ز(: الس  ة الذاتية ل29) رقم الجدول 

 تركي محمد أحمد البيز

 سنة 45 العمر 

 سعودي الجنسية

 اإلدارة مجلس عضو املنصب

 م.2001 فيصل في اململكة العربية السعودية عامجامعة امللك  مل ال  الوريوس في نظم املعلوماع اإلدارية درجة عل  حاصل  املؤهالت العلمية

 رات العمليةالخب

  يشغل 
ً
( خدماع التأج   التمويليعمل في مجال تشركة مساهمة مقفلة )جارة للتمويل يمنصب الرئيس التنفيذي في شركة  حاليا

 م وحتى اآل .2012عام  مل

 مل عام ( املصرفيةالخدماع تعمل في مجال  شركة مساهمة مدرجة)  دارة امل يعاع في بنك الرياضنائب رئيس  منصب شغل

 .م2012وحتى عام م 2011

 مل ( املصرفيةلخدماع اتعمل في مجال  شركة مساهمة مدرجة)  دارة امل يعاع في بنك الرياض مساعد نائب رئيس منصب شغل

 م.2011وحتى عام  م2010عام 

العضويات في مجالس 

 إدارات شركات أخرى 

 منصب عضو مجلس اإلدارة في الشركة السعودية للص 
ً
ل في مجال تعمورة )شركة مساهمة مدرجة ناعاع املتطيشغل حاليا

 م وحتى اآل .2020عام  اسستثمار الصناعي( مل

   منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة املصانع العربية للمأ وسع واألل ا 
ً
ل تعمفادي و )شركة مساهمة مقفلة  –يشغل حاليا

 م وحتى اآل .2020عام  في مجال املنتجاع الغذائية( مل

 منصب 
ً
شركة مساهمة ) سجل -السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي شركة الفي نائب رئيس مجلس اإلدارة  يشغل حاليا

 م وحتى اآل .2017عام  ( ملالتمويلي اإليجار عقود تسجيل وحلول  خدماع مجالتعمل في مقفلة 

  منصب 
ً
عام  ( ملالخدماع املاليةمجال  تعمل فيشركة مساهمة مقفلة ) رديم املاليةفي شركة عضو مجلس اإلدارة يشغل حاليا

 م وحتى اآل .2017

  منصب 
ً
خدماع التأج   عمل في مجال شركة مساهمة مقفلة ت)جارة للتمويل يشركة  في عضو مجلس اإلدارة يشغل حاليا

 م وحتى اآل .2014عام  ( ملالتمويلي

 املصدر: الشركة
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 حمد ع دالع ي  محمد الحق انيأل (: الس  ة الذاتية 30) رقم الجدول 

 حمد عبدالعزيز محمد الحقبانيأ

 سنة 42 العمر 

 سعودي الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة املنصب

 املؤهالت العلمية
 م.2009 عامانسياد في فرنسا جامعة  مل دارة األعمال في املاجست    درجة عل  حاصل 

  م.2000في نظم املعلوماع مل جامعة امللك سعود في اململكة العربية السعودية عام حاصل عل  درجة ال  الوريوس 

 الخبرات العملية

  منصب مستشار في شركة بواء لتقنية املعلوماع املالية 
ً
عام  ( ملبواتك )شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال التقنية املالية –يشغل حاليا

 م وحتى اآل .2021

 منصب عضو 
ً
ناعة ال جا  تعمل في مجال صي ا  لل جا  )شركة مساهمة مقفلة لجنة الت شيحاع وامل افآع في شركة الع  يشغل حاليا

 م وحتى اآل .2021عام  املسطح( مل

 ملشت ياع الح ومية وعضو اللجنة التنفيذية في هيئة املحتوى املحلي وا وامل افآع الت شيحاعلس اإلدارة ورئيس لجنة شغل منصب عضو مج

 م.2021م وحتى عام 2019مل عام ( اململكة العربية السعودية في تعمل في مجال تنمية املحتوى املحلي ومية )هيئة ح

 في  تعمل في مجال تنظيم املوانئئة العامة للموانئ )هيئة ح ومية شغل منصب عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الت شيحاع وامل افآع في العي

 م.2021م وحتى عام 2018مل عام ( اململكة العربية السعودية

  شغل منصب عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التخصيص ورئيس اللجنة العندسية في العيئة العامة للجمارك )هيئة ح ومية تعمل في مجال

 م.2021م وحتى عام 2018عام  ( ملالجمارك

  م2021عام م وحتى 2017عام  ( ملالجماركتعمل في مجال هيئة ح ومية )محافظ العيئة العامة للجمارك شغل منصب. 

 ة لجسر امللك فعد )مؤسسة شغل منصب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الت شيحاع وامل افآع ورئيس اللجنة التنفيذية في املؤسسة العام

 م.2021م وحتى عام 2017مل عام م عمل جسر امللك فعد( تعمل في مجال تنظيح ومية 

 شغل منصب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة  
ً
ت ادل )شركة مساهمة مقفلة  –التنفيذية في الشركة السعودية لت ادل املعلوماع  لكت ونيا

( تعمل في مجال ت ادل امل
ً
 م.2021م وحتى عام 2017مل عام علوماع  لكت ونيا

 ودية )مؤسسة ح ومية العربية السعفي املؤسسة العامة للخطوط الجوية  وامل افآع شغل منصب عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الت شيحاع

 م.2021م وحتى عام 2017مل عام ي مجال النقل الجوي( تعمل ف

 طاع الصحي تعمل في مجال تنظيم القمة للغذاء والدواء )هيئة ح ومية شغل منصب عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية في العيئة العا

 م.2021ام م وحتى ع2017مل عام والغذائي في اململكة العربية السعودية( 

  ي مجال تعمل فاديل )شركة ذاع مسؤولية محدودة  شغل منصب عضو مجلس املديريل وعضو لجنة الت شيحاع وامل افآع في شركة ط  ا

 م.2020م وحتى عام 2017 عام ملالنقل الجوي( 

 ي مجال عمل فكة مساهمة عامة تنيع األهلية )شر وعضو لجنة الت شيحاع وامل افآع في شركة الغاز والتص شغل منصب عضو مجلس اإلدارة

 م.2019م وحتى عام 2017مل عام  نتا  الغاز( 

 م 2017مل عام وزيع الغاز الط يعي( تعمل في مجال تغاز الط يعي )شركة مساهمة مقفلة شغل منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة توزيع ال

 م.2019وحتى عام 

 مجل تعمل في وزارة الخارجية )وزارة ح ومية في  ام عل  امل اتب التجارية الخارجيةشغل منصب وكيل الوزارة للتجارة الخارجية واملشرف الع

 م.2017م وحتى عام 2016مل عام الشؤو  الخارجية للمملكة العربية السعودية( 

 ململكة العربية ي مجال تنمية الصادراع في اتعمل فئة تنمية الصادراع )هيئة ح ومية شغل منصب األم   العام وعضو مجلس اإلدارة في هي

 م.2017م وحتى عام 2013مل عام السعودية( 

 مجل عمل في وزارة الخارجية )وزارة ح ومية ت شغل منصب املشرف العام عل  تقنية املعلوماع ومدير عام مشروع تطوير است اتيجية الوزارة في

 م.2013م وحتى عام 2010مل عام الشؤو  الخارجية للمملكة العربية السعودية( 

  تعمل في مجال التعليم( خالل العام الت بية والتعليم )وزارة ح ومية منصب مستشار وكيل الوزارة للتخطيط وتقنية املعلوماع في وزارة شغل

 م.2008

 (  تعمل في مج شركة مساهمة عامةشغل منصب مدير تطوير األعمال ملشروع املد  اسقتصادية في شركة سيس و سيستم )ال تقنية املعلوماع

 م.2008م وحتى عام 2006م مل عا

  م وحتى عام 2004مل عام تيس   األعمال( يعمل في مجال يسر )برنامج ح ومي  –شغل منصب مدير مشاريع في برنامج التعامالع الح ومية

 م.2006

 ( تعمل فيشركة مساهمة عامة شغل منصب مدير  دارة العالقاع الفنية في شركة مايكروسوفت  )م وحتى 2000عام  ملمجال تقنية املعلوماع

 م.2004عام 

العضويات في مجالس 

 إدارات شركات أخرى 

  منصب رئيس مجلس 
ً
م 2020مل عام ( العقاري  تعمل في مجال التطويرربتاو  جدة )شركة مساهمة مقفلة  شركةفي دارة اإل يشغل حاليا

 وحتى اآل .

 املصدر: الشركة
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 ع دالع ي  صالح ع دهللا الربديللس  ة الذاتية (: ا31) رقم الجدول 

 عبدالعزيز صالح عبدهللا الربدي

 سنة 60 العمر 

 سعودي الجنسية

 اإلدارة مجلس عضو املنصب

 املؤهالت العلمية
 عام امللك فعد لل ت ول واملعاد  في اململكة العربية السعوديةجامعة  مل العلوم الصناعيةفي  ال  الوريوس درجة عل  حاصل 

 م.1985

 الخبرات العملية

  تعمل في مجال  مساهمة مقفلةشركة ستثمارية إلعادة التدوير )الشركة السعودية اس في ستثمار عضو لجنة اس يشغل منصب

 . اآل  م وحتى2018مل عام (  عادة تدوير النفاياع

 مساهمة مقفلةشركة ) سالك –الحيواني  ثمار ال راعي واإلنتا الشركة السعودية لالستفي ستثمار عضو لجنة اس  يشغل منصب 

  .اآل م وحتى 2017مل عام  (اسستثمار ال راعي واسنتا  الحيوانيتعمل في مجال 

  ( مل عام بيع التج ئة في مجال تعملشركة مساهمة عامة شركة رسواق ع د هللا العثيم )في يشغل منصب عضو لجنة املراجعة

 . م وحتى اآل 2009

 ( صناعة ال جا  املسطحتعمل في مجال شركة مساهمة مقفلة ) شركة الع ي ا  لل جا في املراجعة لجنة  رئيس يشغل منصب

 . اآل وحتى  م2008مل عام 

 يشغل  
ً
تعمل في مجال مؤسسة فردية ) مكتب ع دالع ي  صالح الربدي لالستشاراع املاليةفي املدير العام  منصب حاليا

 .اآل  وحتى م2003 عام مل (اسستشاراع املالية لغ   األوراق املالية

 تعمل في مجال شركة مساهمة عامة شركة مجموعة ع داملحسل الحك   للسياحة والتنمية ) شغل منصب عضو لجنة املراجعة

 .م2021عام  وحتى م2018  دارة وتشغيل الفنادق واملطاعم واملراك  الت فيهية والتجارية( مل عام

  شغل 
ً
شركة مجموعة ع داملحسل الحك   للسياحة في  امل افآع والت شيحاعجنة عضو لو دارة اإل منصب عضو مجلس حاليا

م 2013مل عام  تعمل في مجال  دارة وتشغيل الفنادق واملطاعم واملراك  الت فيهية والتجارية(شركة مساهمة عامة والتنمية )

 م.2021ى عام وحت

 شركة مساهمة مقفلة ) سالك -واسنتا  الحيواني الشركة السعودية لالستثمار ال راعي  في عضو مجلس اإلدارة منصب شغل

 م.2019وحتى عام  م2017( مل عام اسستثمار ال راعي واسنتا  الحيوانيتعمل في مجال 

 دارة وتشغيل تعمل في مجال شركة مساهمة عامة )شركة الحمادي للتنمية واسستثمار  في عضو مجلس اإلدارة منصب شغل 

 م.2018وحتى عام  م2013مل عام ( املستشفياع واملراك  الط ية

 الصناعاع تعمل في مجال شركة مساهمة عامة )شركة ت ويل املتطورة للصناعاع  في عضو مجلس اإلدارة منصب شغل

 م.2016وحتى عام  م2011( مل عام ال الستيكية

 تعمل في مجال مة عامة شركة مساه) "وسء" سعودية املتحدة للتأم   التعاونيالشركة ال في عضو مجلس اإلدارة منصب شغل

 م.2015وحتى عام  م2005( مل عام التأم  

 الغذائية املنتجاع تعمل في مجال مساهمة عامة شركة نادك ) -شركة الوطنية للتنمية ال راعية في الالعضو املنتدب  منصب شغل

 م.2003وحتى عام  م2000( مل عام "األل ا  والعصائر واأل ذية املتنوعة "وال راعية 

 م.1999وحتى عام  م1996( مل عام املجوهراعتعمل في مجال  شركة مساهمة عامة) شركة سزورديفي عام الدير امل نصبم شغل 

 تمويل املنشآع تعمل في مجال منشأة ح ومية ) صندوق التنمية الصناعية السعودي فيرئيس وحدة اسئتما   منصب شغل

 م.1996وحتى عام  م1993مل عام ( الصناعية

في مجالس العضويات 

 إدارات شركات أخرى 

 ( "منصب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة الوطنية للتنمية ال راعية "نادك 
ً
شركة مساهمة عامة تعمل في مجال يشغل حاليا

 م وحتى اآل .2021مل عام  "(األل ا  والعصائر واأل ذية املتنوعة "الغذائية وال راعية املنتجاع 

 يشغل  
ً
تعمل في مجال  مساهمة مقفلةشركة ستثمارية إلعادة التدوير )الشركة السعودية اس في ارة داإل و مجلس عض منصب حاليا

 . اآل  م وحتى2018( مل عام النفاياع تدوير عادة 

  يشغل 
ً
مل  (بيع التج ئة في مجال تعملشركة مساهمة عامة شركة رسواق ع د هللا العثيم )في  دارةاإل منصب عضو مجلس حاليا

 . م وحتى اآل 2008عام 

 املصدر: الشركة
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 فائ  جميل صالح ع دالرزاقل(: الس  ة الذاتية 32) رقم الجدول 

 فائز جميل صالح عبدالرزاق

 سنة 59 العمر 

 سعودي الجنسية

 رم   سر مجلس اإلدارة املنصب

 املؤهالت العلمية
 عام امللك فعد لل ت ول واملعاد  في اململكة العربية السعوديةجامعة  مليائية العندسة الكيمفي ال  الوريوس  درجة عل  حاصل 

 م.1987

 الخبرات العملية

  منصب الرئيس التنفيذي في شركة الع 
ً
في مجال تصنيع ال جا  املسطح( تعمل ي ا  لل جا  )شركة مساهمة مقفلة يشغل حاليا

 م وحتى اآل .2014عام  مل

 ( مل عام ال جا  املسطح صناعةتعمل في مجال شركة مساهمة مقفلة )الع ي ا  لل جا   ةشرك في مدير عام منصب شغل

 م.2015وحتى عام  م2010

 ( مل عام ال جا  املسطح صناعةتعمل في مجال شركة مساهمة مقفلة )الع ي ا  لل جا   شركة فيمدير مشروع  منصب شغل

 م.2010وحتى عام  م2007

 م1987( مل عام النفط والغاز الط يعيتعمل في مجال شركة مساهمة عامة )السعودية ررام و  شركة فيمعندس  منصب شغل 

 م.2007وحتى عام 

 املصدر: الشركة

 التنفيذية اإلدارة 

 (: رعضاء اإلدارة التنفيذية33) رقم الجدول 

 تاريخ التعيين العمر الجنسية املنصب االسم م

 * اململوكة األسهم

 "مباشرة"

 النسبة العدد

 - - م2014/12/21 59 سعودي الرئيس التنفيذي فائ  جميل صالح ع دالرزاق 1

 - - م2015/01/01 58 سعودي املدير العام عشقي مصطفى نضال رحمد 2

 األنصاري  محمد صالح ه ة 3
 البشرية املوارد  دارة مدير

 داريةاإل  والخدماع
 - - م2017/01/01 36 سعودية

 - - م2016/06/01 42 سعودي مدير  دارة تقنية املعلوماع الجنهيسالم سليما  ثامر  4

 - - م2021/01/01 37 مصري  مدير اإلدارة املالية شع ا  ع دالع ي  محمد ع دالنبي 5

 - - م2018/11/17 42 هندي تحس   املوقع دارة مدير  م  زا عريف بيغ 6

 - - 2015/07/01 50 ل ناني  دارة التسويق وامل يعاع مدير حمد محي الديل الحشيمير 7

 - - م01/02/2018 52 هندي مدير  دارة اإلنتا  دي انجا  دي انجا  دي ك داتا 8

 الشركة: املصدر

 املستند. هذا بتاريخ كما اإلدارة التنفيذية رعضاء مل ألي الشركة رسعم في م اشرة     ملكية ري * سيوجد

 
 

 اإلدارة التنفيذية الذاتية ألعضاء سيرةملخص العن نبذة وفيما يلي 
 فائ  جميل صالح ع دالرزاقل(: الس  ة الذاتية 34) رقم الجدول 

 فائز جميل صالح عبدالرزاق

 راجع القسم رقم 
ً
 رعضاء مجلس اإلدارة ورم   سر املجلس 4.3فضال

 الشركة: املصدر
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 حمد مصطفى عشقينضال رلالس  ة الذاتية (: 35) رقم الجدول 

 عشقيمصطفى نضال أحمد 

 سنة 58 العمر 

 سعودي الجنسية

 املدير العام املنصب

 املؤهالت العلمية
 عامألمريكية مت وبوليتا  في الوسياع املتحدة اجامعة  مل العندسة املي انيكيةفي تخصص ال  الوريوس  درجة عل  حاصل 

 م.1986

 الخبرات العملية

  منصب 
ً
 ( ملتعمل في مجال تصنيع ال جا  املسطحشركة مساهمة مقفلة )في شركة الع ي ا  لل جا  العام  املديريشغل حاليا

 م وحتى اآل .2015عام 

 ( ملال جا  املسطح تعمل في مجال تصنيعكة مساهمة مقفلة شر )في شركة الع ي ا  لل جا  العام  املدير نائب منصب شغل 

 .م2015عام م وحتى 2011عام 

 تعمل )شركة مساهمة مقفلة  "ناتبت"ال ت وكيماوية  للصناعاع الوطنية في شركةالعملياع والصيانة  مدير نائب منصب شغل

 م.2011م وحتى عام 2009عام  مجال الصناعاع ال ت وكيماوية( ملفي 

 ذاع مسؤولية محدودة)شركة "سامرف"  املحدودة موبيل السعودية  وررام مصفاة في شركةمعندس فحص  نائب منصب شغل 

 م.1998عام م وحتى 1990عام  ( ملمنتجاع الطاقةتعمل في مجال 

 الشركة: املصدر

 ع ة محمد صالح األنصاري ل الس  ة الذاتية (:36) رقم الجدول 

 األنصاري محمد صالح هبة 

 ةسن 36 العمر 

 سعودية الجنسية

 اإلدارية والخدماع البشرية املوارد  دارة مدير املنصب

 املؤهالت العلمية
 في اململكة العربية السعودية امللك ع دالع ي جامعة  مل األدب اإلنجل زي واللغاعفي تخصص  ال  الوريوس درجة عل  حاصل 

 م.2009 عام

 الخبرات العملية

  منصب مدير  دارة 
ً
املوارد البشرية والخدماع اإلدارية في شركة الع ي ا  لل جا  )شركة مساهمة مقفلة تعمل في تشغل حاليا

 م وحتى اآل .2017صناعة ال جا  املسطح( مل عام مجال 

 م وحتى 2011عام  ( ملالتعليمتعمل في مجال  شركة ذاع مسؤولية محدودة)العاملية  مدارس رضوى في  دارية منصب  تشغل

 .م2015عام 

 الشركة: دراملص

 ثامر سالم سليما  الجنهيل الس  ة الذاتية (:37) رقم الجدول 

 الجنهيسالم سليمان  ثامر 

 سنة 42 العمر 

 سعودي الجنسية

 املعلوماع تقنية  دارة مدير املنصب

 م.2007 عام بريطانيا - في اململكة املتحدة لجامعة األمريكيةا مل علوم الحاسبفي تخصص  ال  الوريوس درجة عل  حاصل  املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

   منصب مدير  دارة تقنية املعلوماع في شركة الع ي ا  لل جا 
ً
)شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة يشغل حاليا

 م وحتى اآل .2016مل عام  ال جا  املسطح(

  عام  ( مل نتا  ال جا  املسطحتعمل في مجال  شركة مساهمة مقفلة) لل جا  العربيةشركة الفي   داري نظمشغل منصب

 .م2010عام م وحتى 2009

  عام  ( ملاآلسع الثقيلةتعمل في مجال  شركة ذاع مسؤولية محدودة)ال اهد في شركة  منسق تقنية معلوماعشغل منصب

 .م2009عام م وحتى 2008

  عام  ( مل دارة التعليمعمل في مجال ت دارة تابعة لوزارة الت بية والتعليم ) ين ع دارة التعليم بمحافظة في  مب مجشغل منصب

 .م2008عام م وحتى 2007

 الشركة: املصدر
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 حمد ع دالنبي ع دالع ي  شع ا مل الس  ة الذاتية (:38) رقم الجدول 

 شعبان عبدالعزيز  محمد عبدالنبي

 سنة 37 العمر 

 مصري  الجنسية

 مدير اإلدارة املالية املنصب

 م.2005 عام ال قازيق في جمعورية مصر العربيةجامعة  مل التجارةفي تخصص  ال  الوريوس درجة عل  حاصل  املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

   منصب مدير اإلدارة املالية في شركة الع ي ا  لل جا 
ً
ال جا   صناعةل في مجال )شركة مساهمة مقفلة تعميشغل حاليا

 م وحتى اآل .2021مل عام  املسطح(

 سؤولية محدودة مختلطة تعمل شركة سعودية ذاع م)لل جا   الع ي ا  ري جي س يفي شركة  مدير اإلدارة املاليةمنصب  شغل

 .م2021م وحتى عام 2018عام  ( ملال جا  العازل صناعة في مجال 

  ( ملال جا  املسطح صناعةتعمل في مجال  شركة مساهمة مقفلة)   لل جا الع ي افي شركة  رئيس حساباعشغل منصب 

 .م2018عام م وحتى 2010عام 

 عام  مل (صناعة ال جا تعمل في مجال شركة ذاع مسؤولية محدودة )ول في شركة صناعاع قنديل شغل منصب محاسب ر

 م.2010م وحتى عام 2005

 الشركة: املصدر

   زا عريف بيغمل الس  ة الذاتية (:39) رقم الجدول 

 ميرزا عريف بيغ

 سنة 42 العمر 

 هندي الجنسية

 تحس   املوقع دارة مدير  املنصب

 م.2000 عام العندفي جمعورية   لية رورال العندسية مل العندسة املدنيةفي تخصص  ال  الوريوس درجة عل  حاصل  املؤهالت العلمية

 لعمليةالخبرات ا

  منصب 
ً
ال جا   صناعةي ا  لل جا  )شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال شركة الع في   دارة تحس   املوقعمدير يشغل حاليا

 م وحتى اآل .2018عام  مل املسطح(

  مل  ال جا  املسطح( صناعةشركة الع ي ا  لل جا  )شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال في شغل منصب معندس مشاريع

 .م2018م وحتى عام 2008عام 

  شركة ذاع مسؤولية محدودة ) فعد سليما  الفوزاني وشر اه للمقاوسع املحدودةفي شركة  معندس مشاريع رول شغل منصب

 .م2008عام م وحتى 2007عام  ( ملاملقاوسعتعمل في مجال 

  في تعمل سؤولية محدودة اس و" )شركة ذاع ممشركة مجموعة محمد العلي السويلم "شغل منصب معندس مدني رول في

 م.2007م وحتى عام 2005عام  مجال املقاوسع( مل

 م.2004تعمل في مجال  نتا  األسمنت( خالل العام ة رسمنت ت وك )شركة مساهمة عامة شغل منصب معندس مشاريع في شرك 

 ( ماملقاوسعتعمل في مجال شركة ذاع مسؤولية محدودة شغل منصب معندس مدني في شركة دونغو )م وحتى عام 2002عام  ل

 م.2004

 الشركة: املصدر

  



 

47 

 حمد محي الديل الحشيميأل  الس  ة الذاتية (:40) رقم الجدول 

 حمد محي الدين الحشيميأ

 سنة 50 العمر 

 ل ناني الجنسية

 مدير  دارة التسويق وامل يعاع املنصب

 املؤهالت العلمية
 م.1998 عام ل نا  في جمعورية الل نانية األمريكيةجامعة ال مل  دارة األعمالفي تخصص  املاجست   درجة عل  حاصل 

 م.1992ل نا  عام  مال مل  لية ب  وع الجامعية في جمعوريةحاصل عل  درجة ال  الوريوس في تخصص  دارة األع 

 الخبرات العملية

  منصب مدير  دارة التسويق وامل يعاع في 
ً
 صناعة)شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال شركة الع ي ا  لل جا  يشغل حاليا

 م وحتى اآل .2015مل عام  ال جا  املسطح(

  شركة ذاع مسؤولية )يونيفست  – املتحدة لالستثماراع الصناعيةشركة الفي  مدير  دارة التسويق وامل يعاعشغل منصب

 .م2009عام م وحتى 2007عام  ( ملناع الحمايةة ودهاالدهاناع املعمارية والصناعيصناعة تعمل في مجال محدودة 

  شركة مساهمة مقفلة) الوطنية للصناعاع الورقيةشركة الفي  مدير التسويق ومدير عام التسويق وامل يعاعشغل منصب 

 .م2007عام م وحتى 2001( منذ عام صناعة مواد التع ئة والتغليفتعمل في مجال 

 الشركة: املصدر

 

 دي انجا  دي انجا  دي ك داتال الس  ة الذاتية (:41) رقم الجدول 

 ديبانجان ديبانجان ديبك داتا

 52 العمر 

 هندي الجنسية

 مدير  دارة اإلنتا   املنصب

 م.1990 عام لعندا جمعورية الكتا في جامعة  مل العلوم الكيميائيةفي تخصص  ال  الوريوس درجة عل  حاصل  املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

  منصب 
ً
صناعة ال جا   مجال في تعمل مقفلة مساهمة شركة) لل جا الع ي ا  في شركة  اإلنتا  دارة مدير يشغل حاليا

 م وحتى اآل .2018عام  مل (املسطح

  املسطح( مل عام صناعة ال جا مجال في تعمل مقفلة مساهمة شركةفي شركة الع ي ا  لل جا  )شغل منصب مدير مصنع  

 م وحتى اآل .2015

  م 2004عام  ( ملصناعة ال جا تعمل في مجال مساهمة مقفلة )شركة  جوبا  العندشغل منصب مدير اإلنتا  في شركة سانت

 م.2014وحتى عام 

 صناعة مجال تعمل في  شركة ذاع مسؤولية محدودة) سانت فيلبس العند املحدودةفي شركة  مدير اإلنتا منصب  شغل

 .م2004م وحتى عام 1998عام مل  (ال جا 

  تعمل في مجال )شركة ذاع مسؤولية محدودة  العند لصناعة ال جا  املسطح املحدودة نتا  في شركة معندس شغل منصب

 م.1998عام م وحتى 1993عام  ( ملاملسطح صناعة ال جا 

  لية محدودة تعمل في مجال صناعة ال جا ( )شركة ذاع مسؤو  لل جا  املحدودةح  انة  نتا  في شركة معندس شغل منصب

 م.1993عام م وحتى 1990عام  مل
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 الشركة لجان 

تتمثل سسسسياسسسسة الشسسسركة في ت ني معاي   متقدمة في حوكمة الشسسسر اع بما في تلتزم الشسسسركة ب افة متطل اع الحوكمة اإلل امية الواردة في نظام الشسسسر اع، و 

 .رة واإلدارة التنفيذية والسياساع التي تضمل عمل مجلس  دارة الشركة بما يحقق مصالح املساهم  ذلك مل فصل ملسؤولياع ومعام مجلس اإلدا

 لحاجة الشسسسركة وظروفعا بما يمكنها مل تأدية معامعا بفعالية باإلضسسسافة     
ً
الوفاء باملتطل اع النظامية ذاع قامت الشسسسركة بتشسسسكيل لجنة املراجعة نظرا

 :الحالي   واألعضاء ومسؤولياتها للجا  الشركة وصف يلي وفيما لجنة الت شيحاع وامل افآع، ، باإلضافة     تشكيلالعالقة

 لجنة املراجعة 4.5.1

م( عل  تشكيل لجنة املراجعة وتحديد معامعا 01/04/2021ه )املوافق 19/08/1442العادية في اجتماععا املنعقد في تاريخ  وافقت الجمعية العامة

 .مل تاريخ الجمعية ميالدية سنواع ثالثوذلك ملدة  للدورة الحالية ا ومدة عضويتهموضوابط عملعا وم افآع رعضائه

 ومسؤولياتها املراجعة لجنة مهام

ء مجلس تختص لجنة املراجعة باملراق ة عل  رعمال الشركة، ولعا في سبيل ذلك حق اسطالع عل  سجالتها ووثائقعا وطلب ري  يضاح رو بيا  مل رعضا

رة التنفيذية، ويجوز لعا ر  تطلب مل مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد  ذا رعاق مجلس اإلدارة عملعا رو تعرضت اإلدارة رو اإلدا

 الشركة ألضرار رو خسائر جسيمة.

 

 :املراجعة لجنة أعضاء التالي الجدول  ويوضح
 اجعةلجنة املر رعضاء (: 42) رقم الجدول 

 املنصب االسم

 اللجنة رئيس ع د الع ي  صالح ع دهللا الربدي

 عضو ع دالرحمل ثنيا  ع دالرحمل الثنيا 

 عضو املعيذرمعيذر د ع دهللا يسع

 عضو توم ناجي عمر محمد

 الشركة: املصدر

 

 وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة:
 ع دالع ي  صالح ع دهللا الربديل(: الس  ة الذاتية 43الجدول رقم )

 عبدالعزيز صالح عبدهللا الربدي

 راجع القسم رقم 
ً
 رعضاء مجلس اإلدارة ورم   سر املجلس 4.3فضال

 املصدر: الشركة

 لناجي عمر محمد توم  الس  ة الذاتية (:44) رقم الجدول 

 محمد توم ناجي عمر 

 سنة 52 العمر 

 سوداني الجنسية

 عضو لجنة املراجعة املنصب

 م.1994 عامنيو دلهي في جمعورية العند جامعة  ملاسقتصاد والعلوم اإلدارية في ال  الوريوس  درجة عل  حاصل  املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

 يشغل  
ً
 في تعمل مقفلة مساهمة شركة) لالستثمار الع ي ا  جموعةم شركة في الداخلية املراجعة لجنة عضو منصب حاليا

 .اآل  وحتى م2011 عام مل( واسستثمار الصناعة مجال

 مجال في تعمل مقفلة مساهمة شركة) العيس ى ع داللطيف مجموعة شركة في  الداخلية املراجعة  دارة مدير منصب شغل 

  .م2011 عام وحتى م2005 عام مل( واسستثماراع السياراع

 الشركة: املصدر
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 ع دالرحمل ثنيا  ع دالرحمل الثنيا ل(: الس  ة الذاتية 45الجدول رقم )

 عبدالرحمن ثنيان عبدالرحمن الثنيان

 سنة 43 العمر 

 سعودي الجنسية

 عضو لجنة املراجعة املنصب

 املؤهالت العلمية
  م2005ورد في اململكة املتحدة عام دة الشاملة وإدارة األداء مل جامعة برادفحاصل عل  درجة املاجست   في الجو. 

 م.2002ملكة العربية السعودية عام حاصل عل  درجة ال  الوريوس في الت بية مل جامعة امللك سعود في امل 

 الخبرات العملية

 يشغل  
ً
 والصرف املياه خدماع مجال في تعمل ساهمة مقفلةم شركة) الوطنية املياه شركة في العمالء تجربة عام مدير منصب حاليا

 .اآل  وحتى م 2018 عام مل( الصحي

 مل( استصاسع مجال في تعمل عامة مساهمة شركة) السعودية استصاسع شركة في املناطق ودعم تشغيل قسم مدير منصب شغل 

 .م2018 عام وحتى م2015 عام

 مجال في تعمل عامة مساهمة شركة) استصاسع حادات شركة في العمالء ك ار خدماع حساباع إلدارة التنفيذي املدير منصب شغل 

 .م2015 عام وحتى م2012 عام مل( استصاسع

 تعمل عامة مساهمة شركة) استصاسع تحادا شركة في واملتوسطة الصغ  ة للشر اع الوسطى املنطقة م يعاع مدير منصب شغل 

 .م2012 امع وحتى م2011 عام مل( استصاسع مجال في

 في تعمل عامة مساهمة شركة) السعودية املتنقلة استصاسع شركة في التجاري  للقطاع العمالء ك ار حساباع مدير منصب شغل 

 .م2011 عام وحتى م2009 عام مل( استصاسع مجال

 ( استصاسع مجال في لتعم عامة مساهمة شركة) السعودية املتنقلة استصاسع شركة في العمالء خدمة دعم رخصائي منصب شغل

 .م2009 عام وحتى م2008 عام مل

 دارة مجال في تعمل شركة ذاع مسؤولية محدودة) املحدودة العربية س ي اس س ي شركة في الجودة ضما  رخصائي منصب شغل  

 .م2008 عام وحتى م2006 عام مل( املعلوماع وتقنية املشاريع

 القرطاسية وبيع النشرو  الكتب تسويق مجال في تعمل مقفلة مساهمة شركة) الع ي ا  مكت اع شركة في مشرف منصب شغل 

 .م2003 عام وحتى م2000 عام مل (الحديثة التعليم ووسائل واملدرسية املكتبية

 الشركة: املصدر

 سعيد ع دهللا معيذر املعيذرل(: الس  ة الذاتية 46الجدول رقم )

 ر املعيذرسعيد عبدهللا معيذ

 سنة 47 العمر 

 سعودي الجنسية

 عضو لجنة املراجعة املنصب

 املؤهالت العلمية
  م2009عام كندا في دلعاوس ي مل جامعة العندسة الكيميائية حاصل عل  درجة املاجست   في. 

  م.1999عودية عام مل جامعة امللك سعود في اململكة العربية السالعندسة الكيميائية حاصل عل  درجة ال  الوريوس في 

 الخبرات العملية

  منصب الرئيس التنفيذي في 
ً
تعمل في مجال اسستثمار عاع املتطورة )شركة مساهمة عامة الشركة السعودية للصنايشغل حاليا

 م وحتى اآل .2018مل عام  الصناعي(
 (  منصب عضو مجلس املديريل في شركة الع ي ا  ري جي س ي لل جا 

ً
ية ذاع مسؤولية محدودة مختلطة شركة سعوديشغل حاليا

 وحتى اآل . م2017( مل عام ال جا  العازل صناعة تعمل في مجال 
  تعمل في مجال اسستثمار عاع املتطورة )شركة مساهمة عامة الشركة السعودية للصناشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في

 م.2017م وحتى عام 2015مل عام  الصناعي(
  تعمل في مجال )شركة مساهمة عامة  الشركة السعودية للصناعاع املتطورةستثمار وتطوير األعمال في شغل منصب مدير  دارة اس

 م.2015م وحتى عام 2014مل عام  اسستثمار الصناعي(

  (صناعاع األساسيةتعمل في مجال ال)شركة مساهمة عامة  -سابك-ساسية عاع األ الشركة السعودية للصناشغل مناصب متعددة في 
 م.2014وحتى عام  م2000مل عام 

  في شركة دويتشه الخليج للتمويل شغل منصب عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الت شيحاع وامل افآع
 م.2016وحتى عام  م2015مل عام  )شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال التمويل(

 لت شيحاع وامل افآع في شركة السالم لصناعة الط  ا  مل شغل منصب عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة املراجعة وعضو لجنة ا
 م.2020وحتى عام  م2019عام 

   شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة شغل منصب عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة املراجعة في شركة الع ي ا  لل جا(
 م.2020وحتى عام  م2018مل عام  ال جا  املسطح(

 الشركة: املصدر
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 شيحات واملكافآتالتر لجنة  4.5.2

 وضوابط معامعا وتحديد الت شيحاع وامل افآع لجنة تشكيلبم( 05/04/2021ه )املوافق 23/08/1442تاريخ  في املنعقد اجتماعه قرر مجلس اإلدارة في

 .ةميالدية مل تاريخ قرار مجلس اإلدار  ( سنواع3ثالث )دة وذلك مل الحالية للدورة عضويتهم ومدة رعضائها وم افآع عملعا

 ومسؤولياتهاالترشيحات واملكافآت مهام لجنة 

 فيها للنظر اإلدارة مجلس     ورفععا للشركة، التنفيذية واإلدارة عنه املنبثقة واللجا  اإلدارة مجلس رعضاء مل افآع واضحة سياسة  عداد 

 تم
ً
 .تنفيذها مل والتحقق عنها، واإلفصاح ،باألداء ترت ط معاي   ات اع يراع  ر  عل  للشركة، العامة الجمعية مل سعتمادها هيدا

 منها املرجوة األهداف تحقيق في فعاليتها وتقييم امل افآع، لسياسة الدورية املراجعة. 

 بالشركة التنفيذي   وك ار عنه املنبثقة واللجا  اإلدارة مجلس رعضاء  افآعبم اإلدارة ملجلس التوصية  
ً
 .املعتمدة للسياسة وفقا

 بشأنها اإلدارة ملجلس والتوصية اإلدارة مجلس مل املقررة السنوية  افآعامل توزيع رسس مراجعة. 

 التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ف  للعضوية واضحة ومعاي   سياساع اقت اح. 

 التنفيذية اإلدارة وظائف وشغل اإلدارة مجلس لعضوية املطلوبة واملؤهالع للقدراع وصف  عداد. 

 التنفيذية اإلدارة ووظائف اإلدارة، مجلس لعضوية املناس ة الخب اع رو املعاراع مل الالزمة لالحتياجاع السنوية املراجعة. 

 

 :الترشيحات واملكافآت لجنة أعضاء التالي الجدول  ويوضح
 الت شيحاع وامل افآع(: رعضاء لجنة 47) رقم الجدول 

 الوظيفة االسم

 اللجنة رئيس لحق انيامحمد حمد ع دالع ي  ر

 عضو تر ي محمد رحمد ال  ز

 عضو عمرا  ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا 

 الشركة: املصدر

 :الترشيحات واملكافآتوفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة 
 حمد ع دالع ي  محمد الحق اني(: الس  ة الذاتية أل 48الجدول رقم )

 دالعزيز محمد الحقبانيحمد عبأ

 راجع القسم رقم 
ً
 رعضاء مجلس اإلدارة ورم   سر املجلس 4.3فضال

 املصدر: الشركة

 ت  ي محمد رحمد ال  ز(: الس  ة الذاتية ل49) رقم الجدول 

 حمد البيزأتركي محمد 

 راجع القسم رقم 
ً
 سر املجلسرعضاء مجلس اإلدارة ورم    4.3فضال

 املصدر: الشركة

 عمرا  ع دالرحمل ثنيا  الع ي ا ل(: الس  ة الذاتية 50الجدول رقم )

 عمران عبدالرحمن ثنيان العبيكان

 راجع القسم رقم 
ً
 رعضاء مجلس اإلدارة ورم   سر املجلس 4.3فضال

 املصدر: الشركة
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 األرباح توزيعسياسة  5
 وفق
ً
 :اآلتي عل  الوجه الصافية الشركة ررباح توزع، النظام األساس ي للشركة( مل 47للمادة السابعة واألربعو  ) ا

لجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ ر  تقرر ا ويجوز  للشركة نظاميال اسحتياطيلت ويل  صافي األرباحمل  (10%) يجنب .1

 املدفوع.( مل ررس املال 30%)حتياطي املذ ور اس 

ض ا ر أل ليخصص اتفاقي احتياطي صافي األرباح لت ويل  مل نس ة متساويةعل  اقت اح مجلس اإلدارة ر  تجنب  بناءً العادية للجمعية العامة  .2

 .التي تحددها الجمعية

ثابتة للشركة ررباح  حقق مصلحة الشركة رو يكفل توزيعياطياع رخرى، وذلك بالقدر الذي يللجمعية العامة العادية ر  تقرر ت ويل احت .3

صافي األرباح م الغ إلنشاء مؤسساع اجتماعية لعاملي الشركة رو مل قدر اإلم ا  عل  املساهم  ، وللجمعية املذ ورة كذلك ر  تقتطع 

 مل هذا املؤسساع ملعاونة
ً
 .ما ي و  قائما

 وع.املدف مال الشركة( مل ررس 5%) نس ة تمثل ملساهم  ا عل ال اقي بعد ذلك مل يوزع  .4

 

 .م2020م و2019ديسمب   31لم تقم الشركة بتوزيع ررباح عل السنواع املالية املنتهية في 

 

م( عل  تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع ررباح مرحلية بش ل 01/04/2021ه )املوافق 08/1442 /19وافقت الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 

. وذلك في حال حققت الشركة نتائج مرضية و انت متوافقة مع الضوابط واإلجراءاع التنظيمية م2021نصف سنوي رو ربع سنوي عل العام املا ي 

ريال واحد عل  املساهم   بواقع م 2021عل السنة املالية مجلس اإلدارة عل  توزيع ررباح نقدية قرر م( 26/09/2021ه )املوافق 19/02/1443وبتاريخ 

ري وس تقدم الشركة هذا  سعودي وكما بتاريخ هذا املستند فقد قامت الشركة بتوزيع هذه األرباح للمساهم  . ( ريال24,000,000للسعم وإجما ي م لغ )

 ضماناع بتوزيع ررباح في املستق ل.

 

 مل تاريخ مستند التسجيل هذا وعل السنواع املالية 
ً
 .التي تليهاوتستحق األسعم محل اإلدرا  امل اشر حصتها مل ري ررباح تعلنها الشركة اعت ارا
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 تكاليف اإلدراج املباشر 6
، سعودي ريال (1,250,000مليو  ومائتا  وخمسو  رلف )مل املتوقع ر  ت لغ  جما ي ت اليف اإلدرا  امل اشر ألسعم الشركة في السوق املوازية م لغ 

وستتحمل الشركة جميع ت اليف اإلدرا ،  .ر في السوق املوازيةوالتي تشمل رتعاب املستشار املا ي، واملصاريف والت اليف األخرى املتعلقة باإلدرا  امل اش

 بأ  هناك دفعاع قد تم سدادها ودفعاع رخرى تستحق بعد موافقة هيئة الس
ً
وق وسيتم تضم   ت اليف اإلدرا  امل اشر ضمل مصاريف الشركة، علما

 .املالية وبعد اإلدرا 
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 اإلقرارات 7
 ضاء مجلس  دارة الشركة بما يلي: يقر رع

 في الوضع املا ي خالل الس ) .1
ً
 ملحوظا

ً
صدر يمكل ر  يؤثر رو ي و  قد رثر تأث  ا

 
 األخ  ة12لم يكل هناك ري انقطاع في رعمال امل

ً
مل تاريخ  ( شعرا

 .هذا املستند

ص .2
 
منح ري عموسع رو خصوماع رو رتعاب وساطة رو ري عوض     نقدي مل ق ل امل

 
در خالل السنة السابقة م اشرة لتاريخ طلب لم ت

 التسجيل فيما يتعلق بإصدار رو طرح ري سعم.

بتفش ي األمراض املعدية رو    ها مما يهدد الصحة العامة بما في ذلك اسنتشار خاطر املتعلقة امل( "2.1.33)بخالف ما ورد في الخطر رقم  .3

لم يكل هناك رّي تغ   سلبي جوهري ، ( "عوامل املخاطرة" في هذا املستند2في القسم ) "(19 - جائحة ف  وس  ورونا ) وفيدالعاملي املستمر ل

صدر خالل السنة السابقة م اشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل.  في الوضع املا ي والتجاري للم 

سعم رو مصلحة مل ري نوع في ررّي هذا املستند، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة رو ألّي  مل رقربائهم  ( مل37الصفحاع ) ،بخالف ما ورد في  .4

صدر.
 
 امل

املتعلقة بالدعاوى  ( "املخاطر2.1.26( "املخاطر املتعلقة باسلتزاماع املحتملة"، والخطر رقم )2.1.4الخطر رقم )باستثناء ما ورد في  .5

 تؤثر قد قانونية  جراءاع رو ى دعاو  ور مطال اع ألي خاضعة ليست الشركةر   ،( "عوامل املخاطرة" في هذا املستند2القضائية" في القسم )

  بمجملعا رو بمفردها
ً
 و في وضععا املا ي.ر الشركة رعمال في جوهريا

 .كما بتاريخ هذا املستند الشر اع نظام رح ام مخالفتها لعا يس ق ولم الشر اع نظام رح ام بجميع ملتزمة الشركة ر  .6

 عدم دخول رعضاء مجلس اإلدارة في رعمال منافسة ألعمال ا .7
ً
لشركة  س بموافقة مل الجمعية العامة العادية ملساهمي الشركة وذلك تط يقا

عضاء مجلس اإلدارة في رعمال منافسة ر مل ري يشت ك ، وكما في تاريخ هذا املستند س( مل نظام الشر اع72للمادة الثانية والس ع   )

 للشركة.

 .املستند هذا في تضمينها يتم لم املالية ألوراقا تسجيل طلب عل  تؤثر ر  يمكل رخرى  وقائع ري توجد س رنه .8

 .رنشطتها ملمارسة املطلوبة األساسية واملوافقاع الت اخيص جميع عل  حاصلة الشركة ر   .9

 عا في السوق املوازية. رسعم إلدرا  الالزمة املوافقاع جميع عل  حصلت قد الشركة ر  .10

 مل رخرى  جوهرية مخاطر بأي علم عل  ليسوا اإلدارة مجلس رعضاء فإ  ،هذا املستند" في املخاطرة عوامل( "2) قسمال في ورد ما باستثناء  .11

 .الشركة رسعم في اسستثمار في املحتمل   املستثمريل قرار عل  تؤثر ر  املمكل

  بمجملعا رو بمفردها تؤثر قد قانونية  جراءاع رو دعاوى  ألي اإلدارة مجلس رعضاء يخضع س  .12
ً
 .املا ي وضععا في رو الشركة رعمال في جوهريا

 .لعما تمنح م افآع عل  التصويت حق التنفيذي الرئيس رو اإلدارة مجلس رعضاء رحد تعطي صالحية ري توجد س  .13

  مل اسقت اض حق التنفيذي   ك ار رو اإلدارة مجلس ألعضاء تج ز صالحية ري توجد س  .14
 
 صدر.امل

ا رو الشركة  دارة مجلس رعضاء مل عضو ري  فالس عل اإلعال  يتم لم رنه  .15  مجلس سر رم   رو بالشركة التنفيذية اإلدارة رعضاء مل ريًّ

 . فالس  جراءاع ألي يخضعوا ولم اإلدارة

( "عوامل املخاطرة" في هذا 2عالقة" في القسم )لقة باملعامالع مع األطراف ذاع املتع ( "املخاطر2.1.28الخطر رقم )باستثناء ماورد في  .16

 ملساهمي الشركة عل  العامة الجمعية موافقة ى الشركة ري تعامالع مع رطراف ذاع عالقة، ور  الشركة حصلت عل املستند، س يوجد لد

 .العالقة ذاع األطراف التجارية مع التعامالع جميع

 ر  الشركة حصلت عل  عدم ممانعة الجعاع املمولة عل  تسجيل وإدرا  رسعمعا في السوق املوازية. .17

( 2) القسم اإلضافية" في واملطال اع املحتملة الشرعية ال  اة باستحقاقاع املتعلقة "املخاطر (2.1.16)لخطر رقم باستثناء ماذكر في ا .18

هيئة ال  اة والضري ة قائمة مل ق ل  مطال اع بفروقاع ز ويةر  الشركة س تخضع ألي ن اعاع رو املستند،  هذا في" املخاطرة عوامل"

 .تندكما في تاريخ هذا املسوالجمارك 

 م. 2022ر  الشركة ملتزمة بتعي    دارة مراجعة داخلية وذلك خالل النصف األول مل العام  .19
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 وشروطهاملباشر دراج ألسهم وأحكام اإل املتعلقة بااملعلومات  8

 تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل األسهم في السوق املوازية 

 ذاع الجعاع     املطلوبة املستنداع جميع تقديم هيئة السوق املالية السعودية، وتم     املستند لعذا الخاضعة تسجيل األسعم بطلب الشركة تقدمت

املوازية،  السوق  في الشركة ألسعم امل اشر واإلدرا  التسجيل بعملية املتعلقة املوافقاع جميع عل  الحصول  وتم املتطل اع، جميع واستيفاء العالقة

 .هذا بما في ذلك موافقة العيئة عل  مستند التسجيل

 سعر السهم اإلسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم 

 عل  رسعم الشركة، وفي حال حدثت مثل هذه الصفقاع
ً
فإنه يتم نقل امللكية بموجب عقد بيع ب   الطرف    س توجد صفقاع طرح خاص تمت مؤخرا

  وليس للشركة عالقة في معرفة سعر ال يع الذي تم بينهم .

  املالية للخدماع فالكم شركة والتي قامت بها للشركة العادلة السوقية القيمة تحديد خالل مل اسست شادي رالسع تحديد تم
ً
"املستشار املا ي". وفقا

ة مما تجدر اإلشار سعودية، و  ( رياسع10سمية للسعم عشرة )ريال سعودي، وت لغ القيمة اس  (68) ثمانية وست  ي لغ السعر اسست شادي للسعم لذلك، 

 عادي سعم (24,000,000) مليو   رربعة وعشريل     مقسم سعودي، ريال (240,000,000) مائتا  ورربع   مليو   ي لغ الحا يليه بأ  ررس مال الشركة  

 بال امل القيمة مدفوعة

 

 9:30تس ق افتتاح السوق )مل الساعة سعر اسفتتاح للسعم بناًء عل  العرض والطلب عل  السعم عل طريق آلية م اد اسفتتاح وهي فت ة  يتم تحديد

     الساعة 
ً
(، ويمكل للمستثمريل خالل هذه الفت ة  دخال روامر ال يع والشراء، ومل ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر العادل  10:00ص احا

ً
ص احا

  30فتتاح مع نس ة تذبذب يومية مسموح بها ت لغ )%الذي يتم عنده تنفيذ األوامر بعد مطابقتها في فت ة امل اد، وي و  سعر التنفيذ هو سعر اس 
ً
ارتفاعا

.)
ً
حدود ثابتة للتذبذب  یقتط  یتم، كما سسعر اإلدرا  لليوم األول فقط العادلة وهوالسعر اسست شادي كمرجع فقط للقيمة السوقية  ويعتب  وه وطا

 رو انخ10     یةالسعري عند وصول سعر الورقة املال
ً
، مما %،  سواًء ارتفاعا

ً
 یدحد ثابت جد یدم اد التذبذب السعري، لتحد یل    تفع یؤديفاضا

السعري ملدة خمس دقائق عند وصول سعر  تذبذبم اد ال یفعللسعري. و االناتج مل م اد التذبذب  یدبناًء عل  السعر املرجعي الجد یةللورقة املال

، 10%     یةالورقة املال
ً
 رو انخفاضا

ً
 یتكرر ر   یمكل    الحد الثابت للتذبذب السعري و  یةسعر الورقة املال یصلعندما  ی دراد ھو م  و ، سواًء ارتفاعا

 نى عل یدسعر مرجعي جد هنتج عنيعدة مراع خالل جلسة التداول و 
 
سيتم تط يق هذه الحدود فقط خالل األيام الثالثة األو    ثابتة. یةحدود سعر یه ت

 لألوراق املالية املدرجة فيمل اإلدرا ، وابتداًء مل اليوم الرابع لل
ً
 املوازية     السوق  تداول، سيتم  عادة ض ط حدود التذبذب السعرية اليومية وفقا

%(30 )
ً
 وه وطا

ً
 ، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.ارتفاعا

  دقيقت   ملدةيتم تمديد م ادي اسفتتاح واإل الق 
ً
 العلوي  الحد نهاية عند اسفت اض ي السعر ر  حال في رو ،مطابقة     سوق  روامر وجود حال في  تلقائيا

 بالنس ة رما. مساء 3:12:30 و مساء 3:12:00 ب   يوميا متغ   بش ل ثانية 30 خالل امل اد سينتهي الحالة، هذه في(. 10%-)+/ الثابت الحد مل السفلي رو

 .مساء 3:20:00 وتنتهي اإل الق دم ا نهاية بعد م اشرة ت در سوف فإنها اإل الق سعر عل  التداول  لجلسة

 اآلتي: حسب واإل الق اسفتتاح رسعار السوق  وتحسب

 .املالية األوراق مل تداولعا يمكل التي الكمية مل األقص ى الحد سعر التداول  نظام يحدد .1

نى مت قي، وهو عدد األوراق  ا  هناك سعرا  رو ركث  قد يتداوس  الكمية نفسعا، يحدد نظام التداول السعر الذي يت ك رقل حد رد  ذا .2

 املالية     املطابقة بهذا السعر.

جد سعرا  رو ركث  بنفس الحد األدنى املت قي، يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي:  .3   ذا و 

 عند عدم تواز  الكمية     املطابقة في طرف الشراء فقط.  .ر
ً
 األعل  سعرا

 عند عدم تواز  الكمية     املطابقة .ب
ً
 في طرف ال يع فقط.  األقل سعرا

قّرب متوسط السعريل     رقرب وحدة  .  ) ( متوسط رسعار )ر( و )ب( عند عدم تواز  الكمية     املطابقة في الطرف   )ال يع والشراء(. ي 

 تغ   السعر عند اإلم ا . 
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 الجدول  في املحدد الجلساع تسلسل التداول  يوم ت عوي .اململكة في الرسمية العطالع باستثناء الخميس، يوم     األحد يوم مل األسعم تداول  ي و  

 :اآلتي
 (: تسلسل الجلساع51الجدول رقم )

 الجدول الزمني الجلسة

 10:00 – 9:30 الجلسة األو  : م اد اسفتتاح 

 15:00- 10:00 تنفيذ -الجلسة الثانية: السوق مفتوح 

 15:10- 15:00  القالجلسة الثالثة: م اد اإل 

 15:20 – 15:10 الجلسة الرابعة: التداول عل  سعر اإل الق 

 16:00 – 15:00 الجلسة الخامسة: السوق مغلق

 تداول  -املصدر:  جراءاع التداول والعضوية 

 عة، ويتاح تعديل صالحية األمر وإلغاؤه يتاح تمرير وتعديل وإلغاء األوامر خالل الجلسة األو   والجلسة الثانية والجلسة الثالثة والجلسة الراب

 خالل الجلسة الخامسة، ويتاح تعطيل األوامر     املنفذة خالل يوم التداول. 

 تعرض األوامر مجتمعة بحسب السعر عند مستوى سعري محدد )عرض السوق بحسب السعر( خالل الجلسة األو   والجلسة الثالثة. 

 طابق األوامر
 
 والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة.  في نهاية الجلسة األو   ت

 خالل 
ً
 حددة للجلست   في الجدول رعاله. ثانية وفق األوقاع امل 30يحدد وقت  نتهاء الجلست   األو   والثالثة بش ل متغ   يوميا

 أسهم الشركةاألوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق  

 إلدراجتعليق التداول أو إلغاء اصالحية  8.3.1

، وذلك في ري مل الحاسع اآلتية: األوراق املالية املدرجةيجوز للعيئة تعليق تداول  (ر
ً
 رو  لغاء  دراجعا في ري وقت حس ما تراه مناس ا

 للمستثمريل رو للمحافظة عل  سوق منتظمة.  .1
ً
  ذا ررع ضرورة ذلك حماية

 في اسلتزام بن .2
ً
 تراه العيئة جوهريا

ً
 ظام السوق املالية رو لوائحه التنفيذية رو قواعد السوق. ذا رخفقت الشركة  خفاقا

  ذا لم تسدد الشركة ري مقابل ما ي مستحق للعيئة رو السوق رو ري  راماع مستحقة للعيئة في مواعيدها. .3

  ذا ررع ر  الشركة رو رعمالعا رو مستوى عملياتها رو رصولعا لم تعد مناس ة سستمرار  درا  األسعم في السوق. .4

عل معلوماع  افية تتعلق  شركةال تاإلعال  عل استحواذ عكس ي س يتضمل معلوماع  افية بشأ  الصفقة املقت حة. وفي حال رعلنعند  .5

، بأنه ستتوافر معلوماع  افية متاحة للجمعور حول الصفقة املقت حة لالستحواذ الشركةبالكيا  املستهدف، واقتنعت العيئة، بعد  عال  

 ذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه املرحلة.العكس ي، فللعيئة اتخا

  الشركةعند تسرب معلوماع عل الصفقة املقت حة لالستحواذ العكس ي، ويتعذر عل   .6
ً
تقييم وضعه املا ي بدقة ويتعذر  بالغ السوق وفقا

 لذلك.

 متطل اع السيولة املحددة في الفقرة )ب( مل املادة الحادية  .7
َ
ستوف

 
بعد مض ي املدة املحددة في الفقرة  اإلدرا  دقواعمل  واألربع   ذا لم ت

 ( مل الفقرة )د( مل املادة الثانية واألربع   مل قواعد اإلدرا .1الفرعية )

% فأكث  مل ررس ماله لدى املحكمة بموجب 50عند قيد طلب افتتاح  جراء  عادة التنظيم املا ي للمصدر الذي بلغت خسائره املت اكمة  .8

 نظام اإلفالس.

 طلب افتتاح  جراء التصفية رو  جراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى املحكمة بموحب نظام اإلفالس.عند قيد  .9

ظام عند صدور حكم املحكمة النهائي بإنهاء  جراء  عادة التنظيم املا ي وافتتاح  جراء التصفية رو  جراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب ن .10

 اإلفالس.

 بافتتاح  جراء التصفية رو  جراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس. عند صدور حكم املحكمة النهائي .11

 يخضع رفع تعليق التداول املفروض بموجب الفقرة )ر( رعاله لالعت اراع اآلتية: (ب

 للمستثمريل. .1
ً
، وعدم وجود ضرورة سستمرار التعليق حماية  معالجة األوضاع التي ردع     التعليق بش ل  اف 

 لتعليق مل املرجح عدم تأث  ه في النشاط العادي للسوق.ر  رفع ا .2

صدر بأي شروط رخرى تراها العيئة. .3
 
 التزام امل

 عل م اولة نشاطاته .4
ً
وقفا  عند صدور حكم املحكمة النهائي بافتتاح  جراء  عادة التنظيم املا ي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكل م 

السادسة والثالثو   املادة مل)ر(  الفقرة مل( 13) الفرعيةذلك في حال  ا  التعليق وفق الفقرة مل ق ل الجعة املختصة ذاع العالقة، و 

 لقواعد اإلدرا .
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  لم ما اإلفالس نظام اإلدارية بموجب التصفية  جراء رو التصفية  جراء افتتاح برفض النهائي املحكمة حكم صدور  عند .5
ً
وقفا  عل يكل م 

 املادة مل  )ر( الفقرة ( مل14)  الفرعية الفقرة وفق التعليق  ا  حال في وذلك ذاع العالقة، ختصةامل الجعة ق ل مل نشاطاته م اولة

 اإلدرا . السادسة والثالثو  لقواعد

 :ةتيفي ري مل الحاسع اآل للشركةتعلق السوق تداول األوراق املالية  ( 

وائح التنفيذية ذاع العالقة الية الدورية وفقامل اعند عدم التزام الشركة باملواعيد املحددة لإلفصاح عل معلوماته .1
ّ
 .الل

    ح    زالة الرري املعارض رو  عند تضمل تقرير مراجع الحساباع عل  القوائم املالية للشركة رري معارض رو امتناع عل  بداء الرري .2

 .اسمتناع عل  بداء الرري

للشركة لتصحيح  املالية عد اإلدرا  بعد مض ي املعلة التي تحددها السوق  ذا لم تستوف متطل اع السيولة املحددة في ال اب الثامل مل قوا .3

 روضاععا ما لم توافق العيئة عل  خالف ذلك. 

 بتخفيض ررس ماله وذلك ليومي التداول التالي   لصدور القرار. للشركةعند صدور قرار عل الجمعية العامة     العادية  .4

 تداول  جلسة مض ي بعد اإلدرا ، لقواعد والثالثو   السادسة املادة( مل الفقرة ) ( مل 2( و)1اع )السوق التعليق املشار  ليه في الفقر  ترفع (د

 جلساع خمسة تتجاوز  س مدة خالل التعليق السوق  ترفع املنصة، خار  املصدر رسعم تداول   تاحة حالة وفي التعليق، سبب انتفاء تلي واحدة

 .التعليق سبب انتفاء تلي تداول 

ي ري وقت ر  تقت ح عل  العيئة تعليق تداول ري روراق مالية مدرجة رو  لغاء  دراجعا  دا ررع مل املرجح حدوث ري  مل الحاسع للسوق ف يجوز  (ه

 .اإلدرا  لقواعد والثالثو   السادسة املادةالواردة في الفقرة )ر( مل 

لق تداول  يالت الشركةعل   يجب (و  ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. ملاليةبنظام السوق ااسستمرار في اسلتزام  رسعمعاع 

 جراءاع  مناس ة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للعيئة  لغاء  درا   الشركة تخذت( رشعر مل دو  ر  6) مدة األسعماستمر تعليق تداول   ذا (ز

 .رسعم الشركة

تقديم طلب جديد  افعليه ،افي  عادة  درا  رسعمع ر  ت الشركة. وإذا الشركةلعملية استحواذ عكس ي، يلغ   درا  رسعم  الشركة كمال  عند (ح

  اإلدرا  رسعمع
ً
 واستيفاء املتطل اع ذاع العالقة املنصوص عليها في قواعد طرح األوراق املالية واسلتزاماع املستمرة. لقواعد اإلدرا وفقا

 .العالقة ذاع السوق  وقواعد التنفيذية اللوائح عل  بناءً  الشركة خسائر عل الناتج اإلدرا   لغاء رو التداول  بتعليق املادة هذه تخّل  س (ط

 االختياري لإلدراج اإللغاء 8.3.2

 الشركة لغاء اإلدرا   س بموافقة مس قة مل العيئة. وللحصول عل  موافقة العيئة، يجب عل   في السوق  للشركة بعد  درا  روراقعا املاليةس يجوز  (ر

 بذلك، ور  يشمل الطلب املعلوماع اآلتية: املالية امل للسوق تقديم طلب اإللغاء     العيئة مع تقديم  شعار متز 

 األس اب املحددة لطلب اإللغاء. .1

 نسخة مل اإلفصاح املشار  ليه في الفقرة )د( ردناه. .2

اء نسخة مل املستنداع ذاع العالقة ونسخة مل  ل وثيقة مرسلة     املساهم  ،  ذا  ا   لغاء اإلدرا  نتيجة عملية استحواذ رو ري  جر  .3

 .شركةال اتخذهتآخر 

 .بموجب اللوائح التنفيذية ذاع العالقة رسماء ومعلوماع استصال الخاصة باملستشار املا ي واملستشار القانوني املعين   .4

 ق ول طلب اإللغاء رو رفضه. -بناًء عل  تقديرها -يجوز للعيئة  (ب

  لغاء اإلدرا  بعد حصوله عل  موافقة العيئة. الحصول عل  موافقة الجمعية العامة     العادية عل  الشركةيجب عل   ( 

ر  يفصح للجمعور عل ذلك في رقرب وقت ممكل. ويجب ر  يتضمل اإلفصاح  الشركة، يجب عل  الشركةعند  لغاء اإلدرا  بناًء عل  طلب  (د

 عل  األقل سبب اإللغاء وط يعة الحدث الذي ردى  ليه ومدى تأث  ه في نشاطاع املصدر.

صدر ملؤقتاالتداول  تعليق 8.3.3
ُ
 بطلب من امل

  املالية اروراقع تداول  تعليق السوق  مل طلبت ر  للشركة يجوز  (ر
ً
 تأخ   دو   مل عنه اإلفصاح يجب التداول  فت ة خالل حدث وقوع عند مؤقتا

 السوق  وتقوم ول،التدا فت ة نهاية حتى سريته تأم   الشركة ستطيعت وس السوق  قواعد رو التنفيذية لوائحه رو املالية السوق  نظام بموجب

 .للطلب تلقيها فور  املصدر لذلك املالية األوراق تداول  بتعليق

  التداول  تعليق عند (ب
ً
 واملدة التعليق سبب عل - ممكل وقت رقرب - في للجمعور  فصحت ر  الشركة عل  يجب املصدر، طلب عل  بناءً  مؤقتا

 .الشركة نشاطاع في تأث  ه ومدى  ليه ردى الذي الحدث وط يعة له املتوقعة
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  التداول  تعلق رّ   للعيئة يجوز  ( 
ً
 الشركة نشاطاع في تؤثر قد ظروف هناك ت و   رو معلوماع لديها ي و   عندما الشركة مل طلب دو   مل مؤقتا

 تعليقلل املالية اروراقع تخضع عندما الشركة عل  ويجب. املستثمريل بحماية تخل رو املالية السوق  نشاط في تؤثر ربما الظروف تلك ر  وترى 

 .السوق  وقواعد التنفيذية ولوائحه املالية السوق  بنظام اسلتزام في اسستمرار للتداول  املؤقت

، الشركة نشاطاع في تؤثر قد ظروف رو معلوماع لعا ت     ذا رعاله املذ ورة(  ) الفقرة وفق صالحيتها ممارسة العيئة عل  تقت ح ر  للسوق  (د

 .رو في حماية املستثمريلومل املحتمل ر  تؤثر في نشاط السوق 

 خالف املالية السوق  رو العيئة تر لم ما رعاله،( ب) الفقرة في  ليه املشار اإلفصاح في املحددة املدة انتهاء عند للتداول  املؤقت التعليق يرفع (ه

 .ذلك

 إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها  8.3.4

صدر ر ب  ذا
 
 األوراق طرح قواعد في عليها املنصوص اإلجراءاع وفق جديد طلب تقديم عليه يجب  دراجعا، طلب  لغاء س ق مالية روراق  درا  في امل

 .اإلدرا  وقواعد املستمرة واسلتزاماع املالية

افقات التي    األسهم بموجبها ستدرجالقرارات واملو

 تتمثل القراراع واملوافقاع التي ستدر  رسعم الشركة بموجبها فيما يلي:

 بتاريخ     الجمعية العامة     العادية ملساهمي الشركة باإلدرا  امل اشر ألسعم الشركة في السوق املوازية صية مجلس اإلدارةتو  (1

 .م(15/03/2021)املوافق ه 02/08/1442

ة الصادر  ي السوق املوازيةملساهمي الشركة عل  توصية مجلس اإلدارة باإلدرا  امل اشر ألسعم الشركة فعادية الموافقة الجمعية العامة      (2

 بعد الحصول عل  جميع املوافقاع النظامية الالزمة. م( وذلك01/04/2021)املوافق ه 19/08/1442بتاريخ 

املوازية وذلك بتاريخ عل  طلب اإلدرا  امل اشر ألسعم الشركة في السوق  مجموعة تداول السعودية "تداول السعودية"موافقة  (3

 م(.06/07/2021ه )املوافق 26/11/1442

موافقة هيئة السوق املالية عل  طلب تسجيل رسعم الشركة في السوق املوازية، وقد تم اإلعال  عل هذه املوافقة في موقع هيئة السوق  (4

 م(.01/12/2021ه )املوافق 26/04/1443بتاريخ املالية 

 :(فترة الحظرملنع التصرف في أسهم معينة )الترتيبات القائمة  

  (12) اثني عشر رسعمعم مدة فيهذا املستند التصرف  في (ز)الصفحة املذ وريل في  ساهم  امل ك ار يحظر عل 
ً
مل تاريخ بدء تداول رسعم الشركة  شعرا

 ، ويجوز لعم التصرف في رسعمعم بعد انتهاء هذه الفت ة دو  الحصول عل  موافقة العيئة املس قة.املوازية السوق في 

 )تداول(نبذة عن السوق املالية السعودية  

. م1990 عام اململكة في كت ونيإللا سعمأل ا تداول  وبدر كت وني،إللا املالية وراقأل ا معلوماع لنظام بديل كنظام م2001 عام في تداول  نظام تأسيس تم

 حدأل ا يوم مل س وعأل ا ريام مل ملع يوم  ل التداول  ويتم. بتسويتها وانتهاءً  الصفقة تنفيذ مل ابتداءً  مت امل  لكت وني نظام اللخ مل التداول  عملية تتم

  10 الساعة مل واحدة فت ة عل  الخميس يوم حتى
ً
، 3 الساعة وحتى ص احا

ً
 بإدخال فيسمح وقاعأل ا هذه خار  رما. وامرأل ا تنفيذ عااللخ ويتم عصرا

  9:30 الساعة مل وإلغائها وتعديلعا وامرأل ا
ً
  10 الساعة وحتى ص احا

ً
 .ص احا

  وامرأل ا رولوية وتحديد استق ال ويتم وامر،لأل  آلية مطابقة اللخ مل الصفقاع تنفيذ ويتم
ً
 رو  السوق  روامر تنفذ عام وبش ل. للسعر وفقا

ً
 األوامر وهي س

 وفق تنفيذها يتم فإنه السعر بنفس روامر عدة  دخال حال وفي ،السعر محددة وامرأل ا وتليها سعار،أل ا رفضل عل  املشتملة
ً
 .اإلدخال لتوقيت ا

 فوري بش ل السوق  بياناع توف   ويتم نت نت،إل ا عل  تداول  موقع ربرزها مختلفة قنواع اللخ مل املعلوماع مل شامل نطاق بتوزيع تداول  امنظ يقوم

 آلي الصفقاع تسوية وتتم". رويت ز" مثل املعروف   املعلوماع مل ودي
ً
 (.T+2) حسب عمل يومي خالل ا

 مراق ة مسؤولية تداول  نظام ويتو  ". تداول " نظام عب  للمستثمريل بالنس ة املعمة واملعلوماع راعالقرا جميع عل فصاحإل ا الشركة عل  وين غي

 .السوق  عملياع وكفاءة التداول  عدالة ضما  بهدف السوق،
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 للمعاينة املتاحة املستندات 9

     الساعة  9ألحد     الخميس( ب   الساعة ست و  املستنداع التالية متاحة للمعاينة في املقر الرئيس للشركة خالل ريام العمل )مل ا
ً
مساًء،  4ص احا

ب يد اإللكت وني رو مل خالل  رفة بياناع افت اضية سيتيحعا املستشار املا ي "شركة فالكم للخدماع املالية" للمستثمريل املؤهل   عند طلبهم مل خالل ال

ه )املوافق 60/07/1443وحتى تاريخ م( 20/01/2022ه )املوافق 71/06/1443ابتداًء مل تاريخ (، وذلك Info@falcom.com.saللمستشار املا ي: )

  ( ريام ق ل اإلدرا (:7)عل  رس تقل تلك الفت ة عل ) م(07/02/2022

 والتعديالع التي طررع عليه.للشركة  األساس ي النظامعقد التأسيس و  .1

 ة.التجاري للشرك السجل .2

 .(كنسخة مط وعة مل موقع هيئة السوق املالية)موافقة هيئة السوق املالية عل  تسجيل رسعم الشركة في السوق املوازية  .3

 . عل  اإلدرا  امل اشر ألسعم الشركة في السوق املوازية مجموعة تداول السعودية "تداول السعودية"موافقة  .4

 .سعم الشركة في السوق املوازيةمجلس  دارة الشركة عل  اإلدرا  امل اشر أل  توصية .5

 موافقة الجمعية العامة     العادية للشركة عل  اإلدرا  امل اشر ألسعم الشركة في السوق املوازية.  .6

دد بناًء عليها السعر اسست شادي لتداول رسعم الشركة في السوق املوازية )تقرير التقييم للمصدر املعد مل ق ل املستشا .7 ر اآللية التي ح 

 للمستثمريل" املالية للخدماع فالكم شركة" املا ي املستشار سيتيحعا افت اضية بياناع  رفة خالل ملطالع عليه والتي يمكل اس  ي( املا

 .((Info@falcom.com.sa املا ي للمستشار اإللكت وني الب يد خالل مل طلبهم عند املؤهل  

، والقوائم املالية األولية املختصرة املفحوصة لفت ة الستة م2020ديسمب   31ية في القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنته .8

 واإليضاحاع املرفقة بها.م 2021يونيو  30رشعر املنتهية في 

 :ق ل مل الخطية املوافقة .9

 د.ن درا  اسمه وشعاره وإفادته ضمل هذا املست عل ( املالية للخدماع فالكم شركة) املا ي املستشار 

 عل   درا  اسمه وشعاره  (محاس و  ومراجعو  قانونيو   –العظم والسديري وآل الشيخ وشر اؤهم شركة ب القانوني )املحاس

 .ضمل هذا املستند وإفاداته

 

mailto:Info@falcom.com.sa
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 تقرير املحاسب القانوني 10

 م2020ديسمبر  31املنتهية في  املالية للسنة ةراجعائم املالية املو الق 
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 العبيكان للزجاج شركة

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 وأرصدتها المعامالت مع الجهات ذات العالقة - 8
 

 تشتمل األطراف ذات العالقة على ما يلي: 8-1 
 العالقة اسم المنشأة العالقة

 ملكية مشتركة العبيكان أي جي سي للزجاج

 شركة أم شركة مجموعة العبيكان لالستثمار

 شركة شقيقة طباعة والتغليفالعبيكان للركة ش

 شركة شقيقة شركة العبيكان للحلول الرقمية

 شريك شركة العبيكان للمنسوجات التقنية

 شركة شقيقة العبيكان للتعليم

 شريك الشركة السعودية للصناعات المتطورة

 
 ديسمبر: 31في  خالل السنة المنتهيةفيما يلي المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة  8-2 

 
 2020  2019 

 لاير سعودي  لاير سعودي 

 40,000,000  - )زيادة رأس المال( تمويل

 625,000  248,483 مواد خام مشتريات

 9,738,363  10,702,925 (شركة العبيكان أي جي سي للزجاج )تحصيل من سداد

 14,608,693  13,805,131 الي أطراف ذات عالقة مبيعات
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة: األرصدة الهامة الناشئة عنفيما يلي  8-3 

 عالقة اتذ هجه منالمستحقة  المبالغ 

 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر  31 

 لاير سعودي  لاير سعودي العالقة اتالجهة ذ

 48,970,820  57,861,874 جي سي للزجاجالعبيكان أي 

 57,861,874  48,970,820 
 

 المستحقة إلى جهات ذات عالقة المبالغ

 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر  31 

 لاير سعودي  لاير سعودي ذات العالقة الجهات

 6,053,657  6,105,723 شركة مجموعة العبيكان لالستثمار

 796,044  226,870 البالستيكيةلرقائق ل العبيكان مصنع

 623,876  563,183 شركة العبيكان للحلول الرقمية

 45,414  45,414 شركة العبيكان للمنسوجات التقنية

 1,113  82,941 العبيكان للتعليم

 7,024,131  7,520,104 
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 م2021 يونيو  30أشهر املنتهية في الستة ولية املختصرة املفحوصة لفترة الية األ ائم املو الق 























 

  




