
تأسست شركة قمة السعودية للتجارة )»الشركة« أو »الُمصدر« أو »قمة السعودية«( كمؤسسة فردية تملكها السيدة نوف 
1428/08/16هـ  بتاريخ  الرياض  بمدينة  صادر   )1010237601( رقم  التجاري  السجل  بموجب  القحطاني  مناحي  منيف 
)الموافق 2007/08/29م( برأسمال قدره خمسة وعشرين ألف )25,000( ريال سعودي، وبتاريخ 1433/10/18هـ )الموافق 
2012/09/05م( تم تحويل المؤسسة الفردية وفرعها المقيد باسم مصنع قمة السعودية إلنتاج حبيبات البالستيك، سجل 
تجاري رقم )1010241089( وتاريخ 1428/11/23هـ )الموافق 2007/12/03م( الصادر بمدينة الرياض بما لهما من حقوق 
وما عليهما من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرهما المالية والفنية واإلدارية إلى شركة ذات مسؤولية 
محدودة، مع االحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري للمؤسسة كمركز رئيسي للشركة واالحتفاظ برقم وتاريخ السجل 
التجاري لفرع المؤسسة كفرع للشركة، وبرأسمال يبلغ مائة ألف )100,000( ريال سعودي مقسمة إلى مائة )100( حصة 
عينية متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل، وتبلغ قيمة كل حصة ألف )1,000( ريال حيث تم تقييم صافي أصول المؤسسة 
وفرعها بمبلغ مائة ألف )100,000( ريال سعودي، وقد تم دخول شريك جديد في الشركة وهو السيد عبد اهلل محمد عبيد 
العجمي، حيث تنازلت السيدة نوف منيف القحطاني عن جزء من حصصها في الشركة لصالح الشريك الجديد،  وتم توزيع 
الحصص على كل من السيدة نوف منيف مناحي القحطاني بنسبة 5.00% من رأسمال الشركة، والسيد عبد اهلل محمد 

عبيد العجمي بنسبة 95.00% من رأسمال الشركة.
وبتاريخ 1440/12/03هـ )الموافق 2019/08/04م( تم زيادة رأسمال الشركة إلى مليون )1,000,000( ريال سعودي مقسم 
إلى مائة )100( حصة عينية ونقدية متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل، وتم تعديل قيمة الحصة من ألف )1,000( ريال 
سعودي إلى عشرة األف )10,000( ريال سعودي، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة تسعمائة ألف )900,000( ريال من خالل 

تحويل كامل المبلغ من حساب األرباح المحتجزة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018م إلى حساب رأس المال.
العجمي  محمد  اهلل  عبد  محمد  السيد:  دخول  على  الشركاء  اتفق  2021/10/13م(  )الموافق  1443/03/07هـ  وبتاريخ 
كشريك في الشركة بنسبة 4.00% من مجموع الحصص في الشركة وبما يعادل أربع )4( حصص، حيث تنازل كُل من السيدة: 
نوف منيف مناحي القحطاني عن حصة واحدة من حصصها في الشركة، وتنازل السيد: عبد اهلل محمد عبيد العجمي عن 

ثالث )3( حصص من حصصه في الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لصالح الشريك الجديد.
وبتاريخ 1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م( تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة 
مقفلة وزيادة رأسمال الشركة إلى أربعين مليون )40,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى أربعة مليون )4,000,000( سهم، 
قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، وجميعها أسهم عادية مدفوعة القيمة بالكامل، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة 
تسعة وثالثين مليون )39,000,000( ريال سعودي عن طريق تقديم السيد: عبد اهلل محمد عبيد العجمي عقار مقيم بالقيمة 
السوقية العادلة طبقا لتقرير المقيم المرخص والمعتمد بمبلغ تسعة مليون وتسعمائة وسبعة وخمسين ألف وثمانمائة وتسعة 
وثالثين )9,957,839( ريال سعودي كحصة عينية في رأسمال الشركة، تحويل مبلغ وقدره  تسعة وعشرين مليون واثنين 
وأربعين ألف ومائة وواحد وستين )29,042,161( ريال سعودي من حساب األرباح المحتجزة كما في 31 ديسمبر 2020م، 
)الموافق  1443/05/16هـ  وتاريخ   )775( رقم  الوزاري  القرار  بموجب  المساهمة  الشركات  بسجل  الشركة  قيد  تم  وقد 

2021/12/20م(، والقرار الوزاري رقم )784( وتاريخ 1443/05/19هـ )الموافق 2021/12/23م(.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعين مليون )40,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى أربعة مليون )4,000,000( سهم عادي 

مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، وجميعها أسهم عادية من فئة واحدة.
سيكون الطرح موجهاً لفئات المستثمرين المؤهلين )»الطرح«( في السوق الموازية لعدد ثمانمائة وثمانين ألف )880,000( 
الواحد »سعر  للسهم  »سهم الطرح«( وبسعر طرح قدره )●●(  )»أسهم الطرح« وكل منها  إليها مجتمعة  يُشار  سهم عادي 
الطرح« وبقيمة اسمية عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل والتي تمثل 22.00% من رأسمال 
الُمدرج اسمه في الصفحة )ز( من هذه  البائع  المساهم  المطروحة لالكتتاب من قبل  بيع أسهم الشركة  الشركة، وسيتم 
النشرة وهو السيد: عبد اهلل محمد عبيد العجمي ويُشار إليه بــ »المساهم البائع«، وسوف يمتلك المساهمون الحاليون نسبة 

)78.00%( من رأسمال الشركة بعد اكتمال الطرح وبالتالي سيحتفظ بحصة مسيطرة في الشركة.
مساهم  لكل  ويحق  تفضيلية،  حقوق  أي  مساهم  أي  يعطى  وال  واحدة،  فئة  من  عادية  أسهماً  الشركة  أسهم  جميع  إن 
)»المساهم«( أياً كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )»الجمعية العامة«( والتصويت فيها، ويحق 
لكل مساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة. تستحق األسهم محل الطرح حصتها 
من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي تليها. )فضاًل راجع قسم رقم 

)5( »سياسة توزيع األرباح« في هذه النشرة(.
وكما في تاريخ هذه النشرة، فإن المساهم الكبير في الشركة الذي يملك )5%( أو أكثر من رأس مالها هو: 

 عدد األسهمالمساهم الكبير
قبل الطرح

 نسبة الملكية
قبل الطرح

 عدد األسهم
بعد الطرح

 نسبة الملكية
بعد الطرح

70.00%92.002,800,000%3,680,000عبد اهلل محمد عبيد العجمي

70.00%92.002,800,000%3,680,000اإلجمالي

)ولمزيد من التفاصيل حول المساهمين فضاًل راجع القسم الفرعي )4-1( »هيكل الملكية في الشركة قبل الطرح وبعده« 
من القسم )4( »هيكل الملكية والهيكل التنظيمي للشركة« من هذه النشرة(، ويحظر على المساهم الكبير المذكور أعاله 
التصرف في أسهمه مدة اثني عشر )12( شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية )»فترة الحظر«(، 

ويجوز له التصرف في أسهمه بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة هيئة السوق المالية »الهيئة« المسبقة.
هذا ويقتصر االكتتاب في األسهم محل الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على 

فئات المستثمرين المؤهلين، وهم كما يلي:
مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. 	

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعينت بشروط تمكنها  	
من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول 

على موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو  	
مركز اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة. 	

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 	

صناديق االستثمار. 	

الدليل  	 في  عليها  المنصوص  المتطلبات  يستوفون  والذين  الموازية  السوق  في  باالستثمار  لهم  المسموح  المقيمين  غير  األجانب 
االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. 	

أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. 	

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية: 	

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة - 
صفقات في كل ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهًرا الماضية.

أال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.- 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.- 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.- 
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولًيا.- 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. 	

والذي  البائع«(  )»المساهم  بـ  إليه  )ز( ويشار  الصفحة  الوارد اسمه في  البائع  المساهم  الطرح من قبل  بيع أسهم  سيتم 
كان يملك قبل طرح األسهم 92.00% من أسهم الشركة. وسيمتلك المساهم البائع بعد اكتمال الطرح نسبة 70.00% من 
أسهم الشركة، وبالتالي سيحتفظ بحصة سيطرة في الشركة، وستعود متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف عملية الطرح 
للمساهم البائع، ولن تستلم الشركة أي مبلغ من متحصالت الطرح )راجع القسم رقم )6( »استخدام متحصالت الطرح« 

من هذه النشرة«(.

تبدأ فترة الطرح في يوم األحد 1444/05/03هـ )الموافق 2022/11/27م( وتستمر لمدة خمسة )5( أيام عمل شاملة آخر 
يوم إلغالق الطرح وهو نهاية يوم الخميس 1444/05/07هـ الموافق )2022/12/01م( )»فترة الطرح«(، حيث يمكن تقديم 
طلبات االكتتاب في أسهم الطرح عبر نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والجهة المستلمة »شركة اإلنماء 
لالستثمار« والذي سيتمكن المستثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح، أو من خالل 
القنوات اإللكترونية لمصرف الراجحي »جهة مستلمة«، وفي حال االكتتاب مرتين سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغي ويتم 
أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط )راجع القسم رقم )9( »المعلومات المتعلقة بأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة.( 
وسوف يكون الطرح على المستثمرين المؤهلين خالل فترة الطرح، وسيتاح لكل منهم دراسة الفرصة االستثمارية واالطالع 
على أي معلومات إضافية متاحة من خالل غرفة البيانات االفتراضية التي يتم فيها عرض جميع الوثائق المشار إليها في 

القسم رقم )12( »المستندات المتاحة للمعاينة« من هذه النشرة. 

وتسعمائة  ألف  وتسعين  وتسعة  مئة  المؤهلين هو  المستثمرين  قبل  من  المطروحة  األسهم  في  لالكتتاب  األعلى  الحد  إن 
وتسعين )199,990( سهم، علماً بأن الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح لكل مستثمر مؤهل هو عشرة )10( أسهم. سيكون 
االكتتاب في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب عبر النظام اإللكتروني لمدير االكتتاب والجهة المستلمة »شركة 
اإلنماء لالستثمار« أو من خالل القنوات اإللكترونية لمصرف الراجحي »جهة مستلمة«، حيث يتم تحويل األموال مباشرة إلى 
حساب األمانة الخاص بعملية االكتتاب. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ألسهم الطرح في موعد أقصاه 
يوم الثالثاء 1444/05/12هـ )الموافق 2022/12/06م( وسيكون رد الفائض خالل يومي العمل التاليين لعملية التخصيص، 
ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح أو مدير االكتتاب أو الشركة )راجع 

القسم رقم )9( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل هذا الطرح، وقد 
وااللتزامات  المالية  األوراق  لقواعد طرح  الموازية وفقاً  السوق  لتسجيل وطرح أسهمها في  للهيئة  الشركة بطلب  تقدمت 
بالمتطلبات  لقواعد اإلدراج، وتم االستيفاء  المستمرة، كما تقدمت بطلب إدراج أسهمها إلى شركة تداول السعودية وفقاً 
كافة، وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة، وقد تم الحصول على جميع 
الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق الموازية في وقت قريب 
بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم ورد الفائض واالنتهاء من جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة )فضاًل راجع 
»التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في هذه النشرة(. وبعد تسجيل األسهم في السوق الموازية، سوف يسمح للمستثمرين 
المؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط سواًء داخل أو خارج المملكة بالتداول في أسهم الشركة. يجب دراسة قسمي »إشعار 
مهم« و»عوامل المخاطرة« الواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية من قبل المستثمرين المحتملين قبل أن يتخذوا قراراً 

باالكتتاب في أسهم الطرح.

 نشرة إصدار أسهم
شركة قمة السعودية للتجارة

وتاريخ   )1010237601( رقم  التجاري  السجل  بموجب  مقفلة  سعودية  مساهمة  شركة  هي  السعودية«(  »قمة  أو  »الُمصدر«  أو  )»الشركة«  للتجارة  السعودية  قمة  شركة 
1428/08/16هـ )الموافق 2007/08/29م( الصادر بمدينة الرياض، والقرار الوزاري رقم )775( وتاريخ 1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م(، والقرار الوزاري رقم )784( 

وتاريخ 1443/05/19هـ )الموافق 2021/12/23م(.
على  الموزاية  السوق  في  طرحها  خالل  من  الشركة  أسهم  إجمالي  من   )%22.00( بالمائة  وعشرين  اثنين  تمثل  عادي  سهم   )880,000( ألف  وثمانين  ثمانمائة  طرح 

المستثمرين المؤهلين بسعر قدره )●●( ريال سعودي للسهم الواحد.

من يوم األحد ١٤٤٤/٠٥/٠٣هـ (الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م) إلى يوم الخميس ١٤٤٤/٠٥/٠٧هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م). فترة االطرح

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها بـ »الهيئة«(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج( مجتمعين 
ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. 
وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية )تداول السعودية( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أَي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أًي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو االعتماد على أّي جزء 

منها. ويجب على الراغبين في شراء األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1444/02/30هـ )الموافق 2022/09/26م(.

الجهة المستلمة المستشار المالي مدير االكتتاب والجهة المستلمة
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إشعار مهم
تقدم هذه النشرة معلومات تفصيلية كاملة عن شركة قمة السعودية للتجارة واألسهم المطروحة لالكتتاب في السوق الموازية. وسيعامل 
المستثمرون المؤهلون الذين يتقدمون بطلبات االكتتاب في األسهم المطروحة على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات التي تحتويها 
هذه النشرة، والتي يمكن االطالع عليها من خالل زيارة موقع الشركة على اإلنترنت )www.stp.com.sa(، أو موقع المستشار المالي شركة 
هيئة  موقع  أو   ،)www.alinmainvestment.com( لالستثمار  اإلنماء  االكتتاب شركة  مدير  موقع  أو   ،)www.watheeq.com( المالية  وثيق 

.)www.saudiexchange.sa( )(، أو شركة تداول السعودية )تداول السعوديةwww.cma.org.sa( السوق المالية

المالي )شركة وثيق المالية( على موقع شركة تداول السعودية )تداول السعودية( عن نشر نشرة  كما سيتم اإلعالن من قبل المستشار 
اإلصدار وإتاحتها للمستثمرين المؤهلين خالل المدة المحددة وفق قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة )خالل فترة ال تقل 

عن 14 يوم قبل الطرح( وعن أي تطورات أخرى.

الصادرة عن  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  قواعد طرح  متطلبات  تقديمها حسب  تم  معلومات  على  اإلصدار هذه  نشرة  تحتوي 
هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في صفحة )ج( مجتمعين ومنفردين، كامل 
المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد 
المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار هذه إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل 
الهيئة وشركة تداول السعودية )تداول السعودية( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، 
وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها، ويجب 
على الراغبين في شراء األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم محل الطرح، وفي حال تعذر 

فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.

وقد عينت الشركة وثيق المالية كمستشار مالي )»المستشار المالي«(، وشركة اإلنماء لالستثمار مديراً لالكتتاب )»مدير االكتتاب وجهة 
مستلمة«(، كما عينت مصرف الراجحي كجهة مستلمة »جهة مستلمة« فيما يتعلق باالكتتاب في أسهم الطرح الموضحة في هذه النشرة.

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة 
وقيمة األسهم محل الطرح بشكل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية 
أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة )فضاًل راجع قسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« في هذه النشرة(، وال يجب اعتبار أو 
تفسير أو االعتماد بأي شكل على هذه النشرة وال على أي اتصاالت شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها كوعد 

أو بيان فيما يتعلق باألرباح أو النتائج أو األحداث المستقبلية.

ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من الشركة، أو أعضاء مجلس إدارتها، أو المساهم البائع، أو أي من مستشاريها بالمشاركة في 
عملية االكتتاب في األسهم محل الطرح. وتعتبر المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعداد هذه النشرة دون 
األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين باالكتتاب في 
األسهم محل الطرح. وقبل اتخاذ أي قرار باالكتتاب، يجب على كل مستلم لهذه النشرة الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص 
االكتتاب في األسهم محل الطرح من قبل مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة، وذلك لتقييم مدى مالءمة فرصة االستثمار والمعلومات 
المدرجة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات االستثمارية الخاصة به، بما في ذلك المزايا والمخاطر المتعلقة باالستثمار في 
األسهم محل الطرح. قد يكون االكتتاب في األسهم محل الطرح مناسباً لبعض المستثمرين دون غيرهم، ويجب على المستثمرين المحتملين 
عدم االعتماد على قرار طرف آخر باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار أو 

على الظروف الخاص ألولئك المستثمرين.

هذا ويقتصر االكتتاب في األسهم محل الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين 
المؤهلين وهم: 

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. 	
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعينت بشروط تمكنها  	

من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول 
على موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو  	
مركز اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة. 	
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 	
صناديق االستثمار. 	

http://www.stp.com.sa
http://www.alinmainvestment.com
http://www.watheeq.com
http://www.saudiexchange.sa
http://www.cma.org.sa
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الدليل  	 في  عليها  المنصوص  المتطلبات  يستوفون  والذين  الموازية  السوق  في  باالستثمار  لهم  المسموح  المقيمين  غير  األجانب 
االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. 	
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. 	
أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية: 	

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة  -
صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهًرا الماضية.

أال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. -
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. -
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. -
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.  -

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. 	
تبدأ فترة الطرح في يوم األحد 1444/05/03هـ )الموافق 2022/11/27م( وتستمر لمدة خمسة )5( أيام عمل شاملة آخر يوم إلغالق الطرح 
وهو نهاية يوم الخميس 1444/05/07هـ الموافق )2022/12/01م( )»فترة الطرح«(، حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح 
عبر نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والجهة المستلمة »شركة اإلنماء لالستثمار« والذي سيتمكن المستثمرون المؤهلون 
من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح، أو من خالل القنوات اإللكترونية لمصرف الراجحي »جهة مستلمة« )راجع القسم 

رقم )9( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

ال تمثل هذه النشرة عرضاً لبيع، أو طلباً لعرض شراء أي من أسهم الطرح، من جانب أي شخص في أي بلد ال يجيز فيه النظام المعمول به 
في ذلك البلد لمثل ذلك الشخص تقديم مثل ذلك العرض أو الطلب، ويُحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في 
أي دولة أخرى غير المملكة، باستثناء فئة األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية، والذين يستوفون المتطلبات 
المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية، والمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة و/
أو المستثمرين األجانب والشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من خالل اتفاقية مبادلة، على أن يتم 

مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

وتطلب الشركة والمستشار المالي من متلقي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بشراء أو بيع أسهم الطرح ومراعاة 
التقيد بها.

المعلومات المالية
المالية  للسنة  المقارنة  أرقام  تتضمن  والتي  المنتهية في 31 ديسمبر 2021م،  المالية  للسنة  للشركة  المراجعة  المالية  القوائم  إعداد  تم 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والقوائم األولية المفحوصة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م واإليضاحات المرفقة بهما وفقاً 
الهيئة  اعتمدتها  التي  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة   )IFRS( المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير 
السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(، وقد تم مراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وفحص 
القوائم األولية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م من قبل شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه - محاسبون قانونيون، هذا وتقوم 

الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومفصح عنها في هذه النشرة. وقد تختلف ظروف الشركة في 
المستقبل عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات. وتمثل بعض 
التوقعات الواردة في هذه النشرة »إفادات مستقبلية«، والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل استخدام بعض الكلمات ذات الداللة 
المحتمل«،  »من  »يحتمل«،  الممكن«،  »من  »يمكن«،  المتوقع«،  »من  »يتوقع«،  »يعتقد«،  »يقدر«،  »ينوي«،  »يعتزم«،  »يخطط«،  المستقبلية مثل 
»سوف«، »قد«، والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهة النظر الحالية 
للشركة بخصوص أحداث مستقبلية، لكنها ال تشكل ضماناً أو تأكيداً ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة، إذ أن هناك العديد من العوامل التي 
قد تؤثر على األداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما تضمنته هذه اإلفادات صراحة أو ضمناً. وقد 
تم استعراض أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصياًل في أقسام أخرى في هذه النشرة )راجع 
قسم رقم )2( »عوامل المخاطرة«(. وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه العوامل، أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو 

التقديرات الواردة في هذه النشرة، فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة.
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ومراعاًة لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ستقوم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت في 
أي وقت بعد اعتماد هذه النشرة من الهيئة وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي: )1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار، 
أو )2( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي 
معلومات تضمنها هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه المخاطر واألمور غير 
المؤكدة والتقديرات، فإن األحداث والظروف والتوقعات المستقبلية التي تتناولها هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة 
وقد ال تحدث مطلقاً. وعليه، يتعين على المستثمرين المؤهلين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات مع 

عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكٍل أساسي.

دليل الشركة 
أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس*

العمرالجنسيةاالستقاللية**صفة العضويةالمنصباالسم

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية غير 
المباشرة***

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

--70%92%46سعوديغير مستقلغير تنفيذيرئيس المجلسعبد اهلل محمد عبيد العجمي 

----46سعوديمستقلغير تنفيذينائب الرئيسوحيد أحمد يحيى جساس

----32سعوديمستقلغير تنفيذيعضوسالم عيد سالم التوم العتيبي
----28سعوديغير مستقلتنفيذيعضوناصر عايض حمدان السبيعي****

أمين سر المجلس 
----28سعودي--أمين سر المجلس ناصر عايض حمدان السبيعي*****
المصدر: شركة قمة السعودية للتجارة.

وافقت الجمعية التحولية المنعقدة في تاريخ 1443/05/19هـ )الموافق 2021/12/23م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله وذلك لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ   *
قيدها في سجل الشركات المساهمة وذلك في تاريخ 1443/05/19هـ )الموافق 2021/12/23م(.

تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة   **

في كل من:
أن يكون مالكاً لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.- 
أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبة 5%أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.- 
أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.- 
أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.- 
أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.- 
أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموّردين، أو أن يكون مالكاً - 

لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.
أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.- 
أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجان تزيد عن )200,000( ريال أو عن 50 % من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها - 

مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجان أيهما أقل.
أن يشترك في عمل من شأن منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاول الشركة.- 
أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.- 

ال يوجد أي ملكيات غير مباشرة في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.  ***

وافق مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة في تاريخ 1443/05/21هــ الموافق )2021/12/25م( على قبول استقالة العضو وائل ماجد عوض الجعيدي من عضوية مجلس اإلدارة للشركة   ****

وتعيين العضو ناصر عايض حمدان السبيعي خلفاً للعضو المستقيل، وقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في تاريخ 1443/08/02هــ الموافق )2022/03/05م( على هذا 
التعيين، على أن تكون مدة عضوية العضو الجديد استكماالً لمدة سلفه.

قرر مجلس اإلدارة كما في تاريخ 1443/07/05هـ )الموافق 2022/02/06م( )تعيين السيد: ناصر عايض حمدان السبيعي كأمين سر لمجلس اإلدارة(.  *****
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عنوان الشركة الوطني 
شركة قمة السعودية للتجارة

3886 الطريق الدائري الشرقي- حي النور
الرمز البريدي 14321

الرياض، المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: 2420001 11 966 +
فاكس رقم: 2420001 11 966 +

 www.stp.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@stp.com.sa :البريد اإللكتروني

ممثال الشركة 
الممثل الثاني الممثل األول البيان

وائل ماجد عوض الجعيديعبد اهلل محمد عبيد العجمياالسم

الرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارةالصفة

العنوان 
3886 الطريق الدائري الشرقي- حي النور

الرمز البريدي 14321، الرياض المملكة العربية السعودية
3886 الطريق الدائري الشرقي- حي النور

الرمز البريدي 14321، الرياض المملكة العربية السعودية

2420001 11 966 +2420001 11 966 +رقم الهاتف

300304رقم التحويلة 

2420001 11 966 +2420001 11 966 +رقم الفاكس

www.stp.com.sa www.stp.com.sa الموقع اإللكتروني 

gm@stp.com.sawail@stp.com.sa البريد اإللكتروني

المصدر: شركة قمة السعودية للتجارة.

سوق األسهم

شركة تداول السعودية )تداول السعودية(
طريق الملك فهد - العليا 6897

وحدة رقم: 15
الرياض 12211 - 3388
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: 920001919 966 +
فاكس رقم: 2189133 11 966 +

 www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني
csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني

http://www.stp.com.sa
mailto:info@stp.com
http://www.stp.com.sa
http://www.stp.com.sa
mailto:gm@stp.com.sa
mailto:wail@stp.com.sa
http://www.saudiexchange.sa
mailto:csc@saudiexchange.sa
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المستشارون 
المستشار المالي

شركة وثيق المالية 
6174 طريق الثمامة - حي النرجس 

وحدة رقم 42
2850 - الرياض 13323
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: 4003552 11 966 +
فاكس رقم: 4003552 11 966 +

 www.watheeq.com :الموقع اإللكتروني
info@watheeq.com :البريد اإللكتروني

مراجع الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

كي بي إم جي لالستشارات المهنية
برج كي بي إم جي، المركز الرئيسي

واجهة الرياض، طريق المطار
صندوق بريد 92876 الرياض 11663

المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: 8500 874 )11( 966+
فاكس رقم: 8600 874 )11( 966+

 www.kpmg.com.sa :الموقع اإللكتروني
marketingsa@kpmg.com :البريد اإللكتروني

مدير االكتتاب والجهة المستلمة

شركة اإلنماء لالستثمار
برج العنود 2 - طريق الملك فهد- الرياض

ص.ب 55560 الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8004413333
فاكس: 2185970 11 966+

www.alinmainvestment.com :الموقع اإللكتروني
info@alinmainvestment.com :البريد اإللكتروني

الجهة المستلمة

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد، الرياض

ص.ب 280 الرمز البريدي 114144
المملكة العربية السعودية

هاتف: 211600 11 966+
فاكس: 2119368 11 966+

www.alrajhi.com :الموقع اإللكتروني
contactcenter1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

تنويه: جميع المستشارين المذكورين أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذه النشرة وفق الشكل والسياق الظاهر فيها، ولم يقم أي منهم بسحب 
موافقته حتى تاريخ هذه النشرة. وتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي من أقاربهم ال يملكون أسهماً أو مصلحة من أي نوع في الشركة.

http://www.watheeq.com
mailto:info@watheeq.com
http://www.kpmg.com.sa
mailto:marketingsa@kpmg.com
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ملخص الطرح
يهدف هذا الملخص إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة. وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات 
التي قد تكون مهمة بالنسبة للمكتتبين. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة، وينبغي على المكتتبين قراءة ومراجعة 
هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يُبنى أي قرار يتعلق باالكتتاب في األسهم محل الطرح من قبل المكتتبين على مراعاة هذه النشرة ككل. وعلى 
وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم )»إشعار مهم«( في الصفحة )أ( والقسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« قبل اتخاذ 

أي قرار استثماري في األسهم محل الطرح الخاضعة لهذه النشرة.

اسم الشركة ووصفها 
وتأسيسها

شركة قمة السعودية للتجارة )»الشركة« أو »الُمصدر« أو »قمة السعودية«( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب السجل التجاري 
رقم )1010237601( وتاريخ 1428/08/16هـ )الموافق 2007/08/29م( الصادر بمدينة الرياض، والقرار الوزاري رقم )775( وتاريخ 
1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م(، والقرار الوزاري رقم )784( وتاريخ 1443/05/19هـ )الموافق 2021/12/23م(، يبلغ رأس 
مال الشركة الحالي أربعين مليون )40,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى أربعة مليون )4,000,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، 
قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، وجميعها أسهم عادية من فئة واحدة، وعنوان الشركة كما في سجلها التجاري هو مدينة 
الرياض، طريق الخرج ص.ب 2296، الرمز البريدي 11451، وعنوان الشركة الوطني الحالي 3886 الطريق الدائري الشرقي- حي النور، 

الرمز البريدي14321، الرياض المملكة العربية السعودية.
تأسست شركة قمة السعودية للتجارة )»الشركة« أو »الُمصدر« أو »قمة السعودية«( كمؤسسة فردية تملكها السيدة نوف منيف مناحي 
)الموافق 2007/08/29م(  بتاريخ 1428/08/16هـ  الرياض  بمدينة  التجاري رقم )1010237601( صادر  السجل  بموجب  القحطاني 
برأسمال قدره خمسة وعشرين ألف )25,000( ريال سعودي، وبتاريخ 1433/10/18هـ )الموافق 2012/09/05م( تم تحويل المؤسسة 
الفردية وفرعها المقيد باسم مصنع قمة السعودية إلنتاج حبيبات البالستيك، سجل تجاري رقم )1010241089( وتاريخ 1428/11/23هـ 
)الموافق 2007/12/03م( الصادر بمدينة الرياض بما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع 
للمؤسسة  التجاري  السجل  وتاريخ  باسم ورقم  إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، مع االحتفاظ  واإلدارية  والفنية  المالية  عناصرهما 
كمركز رئيسي للشركة واالحتفاظ برقم وتاريخ السجل التجاري لفرع المؤسسة كفرع للشركة، وبرأسمال يبلغ مائة ألف )100,000( ريال 
سعودي مقسمة إلى مائة )100( حصة عينية متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل، وتبلغ قيمة كل حصة ألف )1,000( ريال حيث تم تقييم 
صافي أصول المؤسسة وفرعها بمبلغ مائة ألف )100,000( ريال سعودي، وقد تم دخول شريك جديد في الشركة وهو السيد عبد اهلل 
محمد عبيد العجمي، حيث تنازلت السيدة نوف منيف القحطاني عن جزء من حصصها في الشركة لصالح الشريك الجديد، وتم توزيع 
الحصص على كل من السيدة نوف منيف مناحي القحطاني بنسبة 5.00% من رأسمال الشركة، والسيد عبد اهلل محمد عبيد العجمي 

بنسبة 95.00% من رأسمال الشركة.
وبتاريخ 1440/12/03هـ )الموافق 2019/08/04م( تم زيادة رأسمال الشركة إلى مليون )1,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائة 
)100( حصة عينية ونقدية متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل، وتم تعديل قيمة الحصة من ألف )1,000( ريال سعودي إلى عشرة األف 
)10,000( ريال سعودي، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة تسعمائة ألف )900,000( ريال من خالل تحويل كامل المبلغ من حساب األرباح 

المحتجزة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018م إلى حساب رأس المال.
وبتاريخ 1443/03/07هـ )الموافق 2021/10/13م( اتفق الشركاء على دخول السيد: محمد عبد اهلل محمد العجمي كشريك في الشركة 
بنسبة 4.00% من مجموع الحصص في الشركة وبما يعادل أربع )4( حصص، حيث تنازل كُل من السيدة: نوف منيف مناحي القحطاني 
عن حصة واحدة من حصصها في الشركة، وتنازل السيد: عبد اهلل محمد عبيد العجمي عن ثالث )3( حصص من حصصه في الشركة 

بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لصالح الشريك الجديد.
وبتاريخ 1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م( تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة 
رأسمال الشركة إلى أربعين مليون )40,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى أربعة مليون )4,000,000( سهم، قيمة كل سهم منها عشرة 
)10( رياالت سعودية، وجميعها أسهم عادية مدفوعة القيمة بالكامل، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة تسعة وثالثين مليون )39,000,000( 
ريال عن طريق تقديم السيد: عبد اهلل محمد عبيد العجمي عقار مقيم بالقيمة السوقية العادلة طبقا لتقرير المقيم المرخص والمعتمد 
رأسمال  في  عينية  ريال سعودي كحصة   )9,957,839( وثالثين  وتسعة  وثمانمائة  ألف  وتسعمائة وسبعة وخمسين  مليون  تسعة  بمبلغ 
الشركة، تحويل مبلغ وقدره تسعة وعشرين مليون واثنين وأربعين ألف ومائة وواحد وستين )29,042,161( ريال سعودي من حساب 
األرباح المحتجزة كما في 31 ديسمبر 2020م، وقد تم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم )775( وتاريخ 

1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م(، والقرار الوزاري رقم )784( وتاريخ 1443/05/19هـ )الموافق 2021/12/23م(.



جدول
المحتويات

ز

ملخص أنشطة الشركة 

)الموافق  1428/08/16هـ  بتاريخ  الرياض  بمدينة  صادر   )1010237601( رقم  التجاري  السجل  بموجب  نشاطها  الشركة  تمارس 
2007/08/29م(، والترخيص الصناعي رقم )431102115491( وتاريخ 1428/09/20هـ )الموافق 2007/10/02م( صادر من وزارة 
الصناعة والثروة المعدنية لمصنع قمة السعودية إلنتاج حبيبات البالستيك، ورخصة بيئية للتشغيل )فئة أولى( رقم خ م /1442/4365هـ 
رقم  تشغيل  ورخصة  البيئي،  االلتزام  على  للرقابة  الوطني  المركز  من  صادر  2021/02/08م(  )الموافق  1442/06/26هـ  وتاريخ 

)5751442319013812( صادرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )ُمدن(.
وتتثمل أغراض الشركة كما في نظامها األساسي فيما يلي: 

الزراعة والحراجة وصيد األسماك.. 1
التعدين واستغالل المحاجر.. 2
إمدادات الكهرباء والغاز، والبخار، وتكييف، والهواء.. 3
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.. 4
التشييد.. 5
تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المحركات ذات المركبات والدراجات النارية.. 6
النقل والتخزين.. 7
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام.. 8
المعلومات واالتصاالت.. 9

األنشطة العقارية.. 10
األنشطة العلمية والتقنية.. 11
أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.. 12
التعليم.. 13
أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي.. 14
أنشطة الخدمات األخرى.. 15

وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري فيما يلي:
البيع بالجملة للمواد البالستيكية األولية والمطاط واأللياف الصناعة. 	
البيع بالتجزئة لسكراب مواد البناء، يشمل )تجارة الحديد الخردة(. 	
البيع بالتجزئة لألجهزة اإللكترونية والكهربائية المنزلية. 	
بيع األدوات والمواد البالستيكية )بما فيها األكياس(. 	

ويتمثل نشاط الشركة الفعلي كما في تاريخ نشرة اإلصدار هذه في شراء مختلف مخلفات البالستيك والمطاط من عدة مصادر مختلفة 
مثل شركات البتروكيماويات والشركات المنتجة للمنتجات البالستيكية والمطاطية النهائية وكذلك المخلفات البلدية ثم إعادة تدويرها 

إلنتاج حبيبات البالستيك.
وكذلك تقوم الشركة بإنتاج شمع البولي ايثيلين المعالج باستخدام أحدث التقنيات، وتقوم الشركة بتسويق وبيع منتجات الشركة المختلفة 

في عدة دول مختلفة في آسيا وأوروبا وإفريقيا، كما تقوم الشركة بشراء المواد البالستيكية وإعادة بيعها في السوق المحلي.
وال تمارس الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص النظامية إن وجدت والتي تتطلبها األنظمة السائدة والمعمول بها في 
المملكة العربية السعودية. وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية والزالت جميع تلك التراخيص سارية المفعول حتى 
تاريخ هذه النشرة. )الرجاء مراجعة القسم )3-4( »الطبيعة العامة ألعمال المُصدر«(، وحتى تاريخ هذه النشرة ال توجد للشركة أي 

منتجات أو نشاطات جديدة.

المساهم الكبير، وعدد 
 أسهمه، ونسب ملكيته

قبل الطرح وبعده

إن المساهم الكبير الذي يملك 5% أو أكثر من أسهم الشركة هو:

عدد األسهم المساهم الكبير
قبل الطرح

نسبة الملكية 
قبل الطرح

عدد األسهم 
بعد الطرح

نسبة الملكية 
بعد الطرح

70.00%92.002,800,000%3,680,000عبد اهلل محمد عبيد العجمي
70.00%92.002,800,000%3,680,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

أربعين مليون )40,000,000( ريال سعودي مدفوعة القيمة بالكامل.رأس مال الُمصدر

أربعة ماليين )4,000,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.إجمالي عدد أسهم الُمصدر

عشرة )10( رياالت سعودية.القيمة االسمية للسهم

إجمالي عدد األسهم 
ثمانمائة وثمانين ألف )880,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.المطروحة

 نسبة األسهم المطروحة
اثنين وعشرين بالمائة )22.00%( من إجمالي أسهم الشركة.من رأس المال

)●●( ريال سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح 

)●●( مليون ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح



جدول
المحتويات

ح

استخدام متحصالت الطرح 
ألف  وخمسين  وثمانمائة  ماليين  ثالثة  بنحو  المقدرة  الطرح  بعد خصم مصاريف   )●●( البالغة  الطرح  متحصالت  توزيع  يتم  سوف 
 )6( رقم  القسم  )راجع  الطرح  متحصالت  من  جزء  أي  على  الشركة  تحصل  ولن  البائع،  المساهم  على  سعودي  ريال   )3,850,000(

»استخدام متحصالت الطرح« من هذه النشرة(.

 فئات المستثمرين
 الذين يحق لهم االكتتاب

في أسهم الشركة

يقتصر االكتتاب في األسهم محل الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين 
المؤهلين وهم: 

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعينت بشروط تمكنها . 2

من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول 
على موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو . 3
مركز اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
الدليل . 7 المنصوص عليها في  المتطلبات  والذين يستوفون  الموازية  السوق  باالستثمار في  لهم  المسموح  المقيمين  األجانب غير 

االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية:. 10
أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة  	

صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهًرا الماضية.
أال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. 	
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. 	
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. 	
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولًيا. 	

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

طريقة االكتتاب 
اإلنماء  »شركة  المستلمة  والجهة  االكتتاب  مدير  يتيحه  الذي  اإللكتروني  النظام  عبر  المؤهلين  للمستثمرين  متاحاً  االكتتاب  سيكون 
لالستثمار« أثناء فترة الطرح، أو من خالل القنوات اإللكترونية لمصرف الراجحي »جهة مستلمة« )ولمزيد من التفاصيل فضاًل راجع 

قسم )9( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.
الحد األدنى لعدد األسهم 

عشرة )10( أسهم عادية.التي يمكن االكتتاب فيها

 قيمة الحد األدنى
 لعدد األسهم التي

يمكن االكتتاب فيها
)●●( ريال سعودي.

الحد األعلى لعدد األسهم 
مئة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعين )199,990( سهم.التي يمكن االكتتاب فيها

 قيمة الحد األعلى
 لعدد األسهم التي

يمكن االكتتاب فيها
)●●( ريال سعودي.

 طريقة التخصيص
ورد الفائض

سيقوم مدير االكتتاب والُمصدر بفتح حساب أمانة الستالم مبالغ االكتتاب، ويتعين على كل مكتتب تقديم طلب االكتتاب وتحويل األموال 
مباشرة إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح. وبعد انتهاء فترة الطرح، سيتم اإلعالن عن التخصيص بإشعار المستثمرين وذلك 
في موعد أقصاه يوم الثالثاء 1444/05/12هـ )الموافق 06 / 12 / 2022م(. سيتم تخصيص عشرة )10( أسهم لكل مكتتب كحد أدنى 
وتخصيص األسهم المتبقية نسبة وتناسب بناء على كل طلب اكتتاب، وفي حال تجاوز عدد المكتتبين ثمانية وثمانين ألف )88,000( 
مكتتب فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص. وسيكون رد الفائض خالل يومي عمل التاليين لعملية التخصيص، ولن تكون 
هنالك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح )راجع القسم رقم )9( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام 

الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

تبدأ فترة الطرح في يوم األحد 1444/05/03هـ )الموافق 2022/11/27م( وتستمر لمدة خمسة )5( أيام عمل شاملة آخر يوم إلغالق فترة الطرح
الطرح وهو نهاية يوم الخميس 1444/05/07هـ الموافق )2022/12/01م(.

تستحق األسهم محل الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي تليها األحقية في األرباح
)فضاًل راجع قسم رقم )5( »سياسة توزيع األرباح« في هذه النشرة(.

حقوق التصويت
إن جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. ويعطي كل سهم لحامله الحق في 
صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين أو أن يوكل من ينوب عنه للحضور )سواء العادية 

أو غير العادية( والتصويت فيه.
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 القيود المفروضة
على األسهم

يحظر على المساهم الكبير المذكور أسمه في الصفحة )ز( في هذه النشرة التصرف في أسهمه مدة اثني عشر )12( شهراً من تاريخ 
بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية )»فترة الحظر«(، ويجوز له التصرف في أسهمه بعد انتهاء فترة الحظر دون الحصول على 

موافقة الهيئة المسبقة.

 األسهم التي سبق
للُمصدر إدراجها

لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها لالكتتاب في السوق 
الموازية، وقد تقدمت الشركة بطلب لدى الهيئة لتسجيل وطرح أسهمها في السوق الموازية وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة، وتقدمت إلى شركة تداول السعودية بطلب اإلدراج وفقاً لقواعد اإلدراج. وقد تم الحصول على كافة الموافقات ذات العالقة 

والالزمة للقيام بعملية الطرح. وقد تم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة.

مالحظة: يجب دراسة قسم »إشعار مهم« صفحة )أ( والقسم رقم 2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم االكتتاب بموجب هذه النشرة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب 

التاريخالحدث

تبدأ فترة الطرح في يوم األحد 1444/05/03هـ )الموافق 2022/11/27م( وتستمر لمدة خمسة )5( أيام عمل فترة الطرح 
شاملة آخر يوم إلغالق الطرح وهو نهاية يوم الخميس 1444/05/07هـ )الموافق 2022/12/01م(.

نهاية يوم الخميس 1444/05/07هـ )الموافق 2022/12/01م(.آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب 

نهاية يوم الخميس 1444/05/07هـ )الموافق 2022/12/01م(.آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب 

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح 
يوم الثالثاء 1444/05/12هـ )الموافق 2022/12/06م(.وإشعار المستثمرين

في موعد أقصاه يوم الخميس 1444/05/14هـ )الموافق 2022/12/08م(.رد الفائض )إن وجد(

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم 
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الموازية بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء من جميع 

اإلجراءات النظامية ذات العالقة، وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف المحلية وموقع تداول 
.)www.saudiexchange.sa( السعودية

مالحظة: يعتبر الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية عن طريق اإلعالنات التي ستنشر في الصحف المحلية اليومية في المملكة   *
العربية السعودية والتي تصدر باللغة العربية وعلى موقع تداول السعودية )www.saudiexchange.sa( والموقع اإللكتروني لشركة وثيق المالية )www.watheeq.com(، أو الموقع 

.)www.stp.com.sa( اإللكتروني للمصدر

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
يقتصر االكتتاب في األسهم محل الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين 

وهم: 

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعينت بشروط تمكنها . 2

من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول 
على موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو . 3
مركز اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
الدليل . 7 في  عليها  المنصوص  المتطلبات  يستوفون  والذين  الموازية  السوق  في  باالستثمار  لهم  المسموح  المقيمين  غير  األجانب 

االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية:. 10

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة  	
صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهًرا الماضية.

أال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. 	
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. 	
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. 	
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولًيا. 	

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

يجب على المستثمرين المؤهلين أن يقدموا طلب االكتتاب إلى مدير االكتتاب والجهة المستلمة »شركة اإلنماء لالستثمار« من خالل نظام 
االكتتاب اإللكتروني الخاص به والذي سيتمكن المستثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح، أو من خالل 

http://www.watheeq.com
http://www.stp.com.sa
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القنوات اإللكترونية لمصرف الراجحي »جهة مستلمة«، على أن يتم تقديم طلب االكتتاب في موعٍد أقصاه الساعة الرابعة مساًء من تاريخ 
اإلقفال. يجب أن يرفق بطلب االكتتاب في أسهم الطرح جميع المستندات الداعمة والمطلوبة حسب التعليمات. ُويقر كل مستثمر، من خالل 
إكماله طلب االكتتاب، بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، ويرغب بناًء على ذلك في االكتتاب في األسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب 

االكتتاب. 

للمكتتبين خالل فترة الطرح، ويتعين على المكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب وتقديم طلبات االكتتاب طبقاً  سوف يكون االكتتاب متاحاً 
للتعليمات الواردة في القسم رقم )9( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة. ويجب على كل مستثمر 
أن يوافق على الفقرات الواردة في طلب االكتتاب. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حالة عدم 
استيفاء أي من الشروط االكتتاب. وال يسمح بتعديل طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمه إلى مدير االكتتاب. ويعتبر طلب االكتتاب فور تقديمه 
اتفاقاً قانونياً ملزماً بين المكتتب والشركة )راجع القسم رقم )9( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

ملخص المعلومات األساسية

تنويه للمستثمرين

يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة؛ ونظراً ألنه ملخص فإنه ال يشتمل على كل المعلومات التي قد تكون 
مهمة للمستثمرين المؤهلين، ويجب على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم الشركة محل الطرح في 
السوق الموازية. وقد تم تعريف بعض المصطلحات والعبارات المختصرة الواردة في هذه النشرة في القسم )1( »التعريفات والمصطلحات« 

في هذه النشرة.

نبذة عن الشركة 

مناحي  منيف  نوف  السيدة  تملكها  فردية  كمؤسسة  السعودية«(  »قمة  أو  »الُمصدر«  أو  )»الشركة«  للتجارة  السعودية  قمة  تأسست شركة 
القحطاني بموجب السجل التجاري رقم )1010237601( صادر بمدينة الرياض بتاريخ 1428/08/16هـ )الموافق 2007/08/29م( برأسمال 
الفردية  المؤسسة  تحويل  تم  2012/09/05م(  )الموافق  1433/10/18هـ  وبتاريخ  سعودي،  ريال   )25,000( ألف  وعشرين  خمسة  قدره 
وفرعها المقيد باسم مصنع قمة السعودية إلنتاج حبيبات البالستيك، سجل تجاري رقم )1010241089( وتاريخ 1428/11/23هـ )الموافق 
2007/12/03م( الصادر بمدينة الرياض بما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرهما المالية 
للشركة  رئيسي  كمركز  للمؤسسة  التجاري  السجل  وتاريخ  ورقم  باسم  االحتفاظ  مع  ذات مسؤولية محدودة،  إلى شركة  واإلدارية  والفنية 
واالحتفاظ برقم وتاريخ السجل التجاري لفرع المؤسسة كفرع للشركة، وبرأسمال يبلغ مائة ألف )100,000( ريال سعودي مقسمة إلى مائة 
)100( حصة عينية متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل، وتبلغ قيمة كل حصة ألف )1,000( ريال حيث تم تقييم صافي أصول المؤسسة 
وفرعها بمبلغ مائة ألف )100,000( ريال سعودي، وقد تم دخول شريك جديد في الشركة وهو السيد عبد اهلل محمد عبيد العجمي، حيث 
تنازلت السيدة نوف منيف القحطاني عن جزء من حصصها في الشركة لصالح الشريك الجديد، وتم توزيع الحصص على كل من السيدة 
نوف منيف مناحي القحطاني بنسبة 5.00% من رأسمال الشركة، والسيد عبد اهلل محمد عبيد العجمي بنسبة 95.00% من رأسمال الشركة.

وبتاريخ 1440/12/03هـ )الموافق 2019/08/04م( تم زيادة رأسمال الشركة إلى مليون )1,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائة )100( 
حصة عينية ونقدية متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل، وتم تعديل قيمة الحصة من ألف )1,000( ريال سعودي إلى عشرة األف )10,000( 
ريال سعودي، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة تسعمائة ألف )900,000( ريال من خالل تحويل كامل المبلغ من حساب األرباح المحتجزة كما 

في تاريخ 31 ديسمبر 2018م إلى حساب رأس المال.

وبتاريخ 1443/03/07هـ )الموافق 2021/10/13م( اتفق الشركاء على دخول السيد: محمد عبد اهلل محمد العجمي كشريك في الشركة 
بنسبة 4.00% من مجموع الحصص في الشركة وبما يعادل أربع )4( حصص، حيث تنازل كُل من السيدة: نوف منيف مناحي القحطاني عن 
حصة واحدة من حصصها في الشركة، وتنازل السيد: عبد اهلل محمد عبيد العجمي عن ثالث )3( حصص من حصصه في الشركة بما لها 

من حقوق وما عليها من التزامات لصالح الشريك الجديد.

وبتاريخ 1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م( تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة 
رأسمال الشركة إلى أربعين مليون )40,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى أربعة مليون )4,000,000( سهم، قيمة كل سهم منها عشرة )10( 
رياالت سعودية، وجميعها أسهم عادية مدفوعة القيمة بالكامل، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة تسعة وثالثين مليون )39,000,000( ريال عن 
طريق تقديم السيد: عبد اهلل محمد عبيد العجمي عقار مقيم بالقيمة السوقية العادلة طبقا لتقرير المقيم المرخص والمعتمد بمبلغ تسعة 
مليون وتسعمائة وسبعة وخمسين ألف وثمانمائة وتسعة وثالثين )9,957,839( ريال سعودي كحصة عينية في رأسمال الشركة، تحويل مبلغ 
وقدره تسعة وعشرين مليون واثنين وأربعين ألف ومائة وواحد وستين )29,042,161( ريال سعودي من حساب األرباح المحتجزة كما في 
31 ديسمبر 2020م، وقد تم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم )775( وتاريخ 1443/05/16هـ )الموافق 

2021/12/20م(، والقرار الوزاري رقم )784( وتاريخ 1443/05/19هـ )الموافق 2021/12/23م(.
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يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعين مليون )40,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى أربعة مليون )4,000,000( سهم عادي مدفوعة القيمة 
بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، وجميعها أسهم عادية من فئة واحدة.

وعنوان الشركة كما في سجلها التجاري هو مدينة الرياض، طريق الخرج ص.ب 2296، الرمز البريدي 11451، وعنوان الشركة الوطني 
الحالي 3886 الطريق الدائري الشرقي- حي النور، الرمز البريدي14321، الرياض المملكة العربية السعودية. 

هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده:

نسبة الملكية بعد الطرحعدد األسهم بعد الطرحنسبة الملكية قبل الطرحعدد األسهم قبل الطرحالمساهم

70.00%92.002,800,000%3,680,000عبد اهلل محمد عبيد العجمي

4.00%4.00160,000%160,000نوف منيف مناحي القحطاني

4.00%4.00160,000%160,000محمد عبد اهلل محمد العجمي

22.00%880,000--المستثمرين المؤهلين

100.00%100.004,000,000%4,000,000اإلجمالي 

أنشطة الشركة الرئيسية 

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )1010237601( صادر بمدينة الرياض بتاريخ 1428/08/16هـ )الموافق 2007/08/29م(، 
والترخيص الصناعي رقم )431102115491( وتاريخ 1428/09/20هـ )الموافق 2007/10/02م( صادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
وتاريخ 1442/06/26هـ  م /1442/4365هـ  خ  رقم  أولى(  )فئة  للتشغيل  بيئية  البالستيك، ورخصة  السعودية إلنتاج حبيبات  لمصنع قمة 
)الموافق 2021/02/08م( صادر من المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي، ورخصة تشغيل رقم )5751442319013812( صادرة من 

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )ُمدن(.

وتتثمل أغراض الشركة كما في نظامها األساسي فيما يلي: 

الزراعة والحراجة وصيد األسماك.. 1
التعدين واستغالل المحاجر.. 2
إمدادات الكهرباء والغاز، والبخار، وتكييف، والهواء.. 3
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.. 4
التشييد.. 5
تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المحركات ذات المركبات والدراجات النارية.. 6
النقل والتخزين.. 7
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام.. 8
المعلومات واالتصاالت.. 9

األنشطة العقارية.. 10
األنشطة العلمية والتقنية.. 11
أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.. 12
التعليم.. 13
أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي.. 14
أنشطة الخدمات األخرى.. 15

وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري فيما يلي:

البيع بالجملة للمواد البالستيكية األولية والمطاط واأللياف الصناعة. 	
البيع بالتجزئة لسكراب مواد البناء، يشمل )تجارة الحديد الخردة(. 	
البيع بالتجزئة لألجهزة اإللكترونية والكهربائية المنزلية. 	
بيع األدوات والمواد البالستيكية )بما فيها األكياس(. 	
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ويتمثل نشاط الشركة الفعلي كما في تاريخ نشرة اإلصدار هذه في شراء مختلف مخلفات البالستيك والمطاط من عدة مصادر مختلفة مثل 
شركات البتروكيماويات والشركات المنتجة للمنتجات البالستيكية والمطاطية النهائية وكذلك المخلفات البلدية ثم إعادة تدويرها إلنتاج 
حبيبات البالستيك، ومما يميز الشركة أنها تتمتع بعقود حصرية طويلة األمد لشراء كامل كميات المخلفات من معظم شركات البتروكيماويات 

مما يضمن استمرارية التوريد واإلنتاج بشكل مستمر.

وكذلك تقوم الشركة بإنتاج شمع البولي ايثيلين المعالج باستخدام أحدث التقنيات، وتقوم الشركة بتسويق وبيع منتجات الشركة المختلفة في 
عدة دول مختلفة في آسيا وأوروبا وإفريقيا، كما تقوم الشركة بشراء المواد البالستيكية وإعادة بيعها في السوق المحلي.

وال تمارس الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص النظامية إن وجدت والتي تتطلبها األنظمة السائدة والمعمول بها في المملكة 
العربية السعودية. وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية والزالت جميع تلك التراخيص سارية المفعول حتى تاريخ هذه النشرة. 
)الرجاء مراجعة القسم )3-4( »الطبيعة العامة ألعمال المُصدر«(، وحتى تاريخ هذه النشرة ال توجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديدة، 

ويوضح الجدول التالي مبيعات الشركة بالطن والريال السعودي حسب األسواق خالل الفترات من عام 2020م حتى 30 يونيو 2022م.

30 يونيو 2022م2021م2020مالبند

اإليراد )ريال(الكمية )طن(اإليراد )ريال(الكمية )طن(اإليراد )ريال(الكمية )طن(السوق

30,73180,734,75940,161163,296,18118,53486,199,055مبيعات الصادرات 

7,84219,330,9718,18528,475,7844,69319,595,949مبيعات السوق المحلي

38,573100,065,73048,346191,771,96523,227105,795,004اإلجمالي

مبيعات الشركة بالكميات حسب األسواق خالل الفترة من عام 2020م حتى 30 يونيو 2022م

30 يونيو 2022م2021م 2020م

30٬731

40٬161

18٬534

4٬693
8٬185 7٬842

20.33%16.93%20.20%

79.80% 83.07% 79.67%

2022
30 يونيو

2021 2020

• مبيعات السوق المحلي (طن)

• مبيعات الصادرات (طن)

• مبيعات السوق المحلي (طن)

• مبيعات الصادرات (طن)

• مبيعات السوق المحلي (طن)

• مبيعات الصادرات (طن)
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المتخصصة  اللدائن  مصنع  فإن  النشرة  هذه  تاريخ  وحتى  التالي،  الشكل  في  موضحة  فروع،  ثالثة  للتجارة  السعودية  قمة  شركة  تملك 
للبالستيك وشركة قمة السعودية للمقاوالت هي سجالت غير عاملة، ولم تساهم في إيرادات الشركة خالل السنوات الماضية.

شركة قمة السعودية للتجارة

مصنع قمة السعودية 
إلنتاج حبيبات البالستيك

مصنع اللدائن
المتخصصة للبالستيك

شركة قمة
السعودية للمقاوالت

ويوضح الجدول التالي الطاقة اإلنتاجية القصوى وكفاءة االستخدام للشركة خالل الفترات من عام 2020م حتى 30 يونيو 2022م.

30 يونيو 2022م2021م2020مالسنوات

51,50051,50025.750الطاقة اإلنتاجية القصوى )طن(

38,57348,34623.227الطاقة اإلنتاجية الفعلية )طن(

90.20%93.88%74.90%كفاءة استخدام الطاقة اإلنتاجية 
المصدر: معلومات اإلدارة.
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رسالة المصدر واستراتيجيته العامة 

رؤية الشركةأ. 
الدائري على  البالستيكية والمطاطية وتعزيز االقتصاد  المخلفات  الرائدة في تعظيم قيمة  السعودية من الشركات  أن تصبح شركة قمة 

مستوى المملكة العربية السعودية والشرق األوسط.

رسالة الشركة ب. 
تعظيم قيمة المخلفات البالستيكية والمطاطية المحلية لتقديم منتجات ذات قيمة مضافة عالية لعمالئها وخدمات تلبي احتياجاتهم بما 

يضمن استمرارية واستدامة األعمال، وتنمية مبدأ الصناعة الخضراء واالقتصاد الدائري مما يعزز مبادئ المحافظة على البيئة.

استراتيجية الشركة العامة ج. 
تعمل الشركة وفق خطط وبرامج مدروسة ضمن االستراتيجية العامة للشركة من أجل تصبح من الشركات الرائدة في تعظيم قيمة المخلفات 
البالستيكية والمطاطية وتعزيز االقتصاد الدائري على مستوى المملكة العربية السعودية والشرق األوسط، وتحرص الشركة على أن تتماشى 
استراتيجيتها مع التوجهات الدولية في مجال االقتصاد الدائري وتعمل على أن تكون شريك نجاح لجميع القطاعات الصناعية المنتجة 
لمخلفات البالستيك والمطاط لتكون المحطة الرئيسية والخيار األول لهم في عمليات إعادة التدوير. وتتماشى استراتيجية الشركة مع رؤية 

المملكة العربية السعودية 2030م ومبادرة السعودية الخضراء والشرق األوسط األخضر.

كما تعمل الشركة على التوسع في أنشطتها خالل الخمس السنوات القادمة من أجل تحقيق رؤية وأهداف الشركة وتعظيم القيمة للمساهمين 
وذلك من خالل العمل على عدة جوانب ومن أبرزها: 

زيادة عدد الدول المصدر إليها من 30 دولة حالياً إلى 50 دولة خالل سنتين. 	
توسيع محفظة منتجات الشركة من 20 منتج حالياً إلى 27 منتج. 	
الدخول في مجال صناعة المنتجات النهائية لتخدم المستخدم النهائي باالعتماد على منتجات الشركة الحالية إذ تمثل تكلفتها  	

ميزة تنافسية للشركة.
التوسع في سوق منتجات الشمع لتشمل شمع البولي ايثيلين المؤكسد، ومايكرو شمع البولي ايثيلين، وشمع البولي ايثيلين المحسن،  	

وشمع ايثيلين فينيل استيت، والشمع المعلق، وشمع البولي بروبيلين، وشمع ال سي توتني بلس باإلضافة إلى المنتج الرئيسي شمع 
البولي ايثيلين بما يوسع نطاق التطبيقات المخدومة ليشمل عدداً من التطبيقات المتخصصة ويفتح عدد أكبر من األسواق، ويعزز 

من مكانة الشركة في سوق منتجات الشمع العالمي.
الحصول على االعتماد الدولي الستخدام المنتجات المعاد تدويرها في تطبيقات الصناعات الغذائية. 	
االستثمار في عمليات إعادة تدوير البالستيك والمطاط خارج المملكة العربية السعودية. 	
توسيع عمليات إعادة تدوير البالستيك لتشمل عمليات التدوير الكيميائية باإلضافة لعمليات التدوير الميكانيكية. 	
فتح مكاتب توزيع في األسواق الحالية عالية النمو، مما يساعد على سهولة الوصول للمستخدم النهائي وتعزيز قيمة العائد للشركة  	

من بيع منتجاتها في هذه األسواق.
المحافظة على قاعدة العمالء الحاليين، والعمل على توطيد هذه العالقات.  	
زيادة عدد األسواق المستهدفة لتشمل أسواق أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ووسط وجنوب إفريقيا، والسوق االسترالي.  	
زيادة الحصة السوقية لمنتجات الشركة في األسواق الحالية. 	
تقليل تكاليف التشغيل واإلنتاج وذلك باستخدام أحدث تقنيات اإلنتاج في المصانع. 	
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نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة 
تملك شركة قمة السعودية عدد من مقومات النجاح التي تدعم استمرارية أعمالها وتمنحها ميزات تنافسية مقارنة مع منافسيها سواء في 

السوق المحلي أو األسواق المستهدفة، ويمكن تلخيص هذه العوامل كالتالي:

عقود إمداد حصرية طويلة ومتوسطة األمد للمواد األولية. 	
تكلفة التصنيع المنخفضة والمستمدة من خبرات اإلنتاج التراكمية، وخطوط اإلنتاج عالية الكفاءة. 	
وجود قاعدة عمالء قوية في مختلف األسواق المخدومة.  	
رأس المال البشري والمتمثل في كفاءات وطنية تحمل أعلى الشهادات العلمية لتقود مسيرة الشركة. 	
االهتمام بضبط جودة المنتجات النهائية وفقاً ألعلى المعايير العالمية.  	
توجه الشركة جزء كبير من إنتاجها للتصدير، مما يساعدها على تنويع مصادر اإليرادات وزيادة قدرتها على النفاذ لألسواق خارج  	

المملكة والتقليل من مخاطر االعتماد على سوق واحد.
استخدام تقنيات تصنيع متقدمة تضمن الحصول على منتجات عالية الجودة. 	

ملخص المعلومات المالية
يُرجي قراءة ملخص القوائم المالية الواردة أدناه مع القوائم المالية المراجعة بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بهما للسنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2021م والتي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 

يونيو 2022م والتي تتضمن أرقام المقارنة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

قائمة الدخل 
)ريال سعودي( 

31ديسمبر 2020م
)مراجعة(

31ديسمبر 2021م
)مراجعة(

30يونيو 2021م
)مفحوصة(

30يونيو 2022م
)مفحوصة(

100,065,730191,771,96592,928,437105,795,004إجمالي اإليرادات 

)71,333,397()77,813,665()156,022,365()77,107,135(تكلفة اإليرادات 

22,958,59535,749,60015,114,77234,461,607إجمالي الربح

11,941,58318,051,3957,021,06424,168,953الربح التشغيلي للسنة/الفترة

11,789,54918,004,7037,014,19424,116,978صافي الربح )خسارة( قبل الزكاة 

11,061,25717,095,6796,619,52523,445,398صافي األرباح السنوية للشركة

11,060,14117,125,1786,619,52523,445,398إجمالي الدخل الشامل للسنة/الفترة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. والقوائم األولية المفحوصة 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م والتي تتضمن أرقام المقارنة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

قائمة المركز المالي 
)ريال سعودي( 

31ديسمبر 2020م
)مراجعة(

31ديسمبر 2021م
)مراجعة(

30يونيو 2022م
)مفحوصة(

57,131,78877,448,17078,651,722إجمالي الموجودات المتداولة

14,538,65429,021,89828,426,900إجمالي الموجودات غير المتداولة 

71,670,442106,470,068107,078,622إجمالي الموجودات 

22,755,00145,838,78028,513,046إجمالي المطلوبات المتداولة

12,286,3541,919,1842,408,074إجمالي المطلوبات غير المتداولة

35,041,35547,757,96430,921,120إجمالي المطلوبات

36,629,08758,712,10476,157,502إجمالي حقوق الملكية

71,670,442106,470,068107,078,622إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. والقوائم األولية المفحوصة 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م والتي تتضمن أرقام المقارنة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.
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قائمة التدفقات النقدية 
)ريال سعودي( 

31ديسمبر 2020م
)مراجعة(

31ديسمبر 2021م
)مراجعة(

30يونيو 2021م
)مفحوصة(

30يونيو 2022م
)مفحوصة(

11,031,6167,094,2522,194,71615,074,445التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

)583,644()3,364,919()7,388,259()4,133,611(التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)18,829,658()300,000(9,327,7741,622,432التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)4,338,857()1,470,202(16,225,7791,328,425صافي التدفقات النقدية

8,241,23924,467,01824,467,01825,795,443النقدية في بداية العام/الفترة

24,467,01825,795,44322,996,81621,456,586رصيد النقدية في نهاية العام/الفترة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. والقوائم األولية المفحوصة 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م والتي تتضمن أرقام المقارنة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

31ديسمبر 2020ممؤشرات األداء الرئيسية 
)مراجعة(

31ديسمبر 2021م
)مراجعة(

30يونيو 2021م
)مفحوصة(

30يونيو 2022م
)مفحوصة(

13.85%ال ينطبق91.65%ال ينطبقمعدل النمو في اإليرادات 

32.57%16.26%18.64%22.94%هامش مجمل الربح

22.16%7.12%8.91%11.05%هامش صافي الربح 

2.76ال ينطبق2.511.69نسبة التداول )مرة(

3.46ال ينطبق2.052.23إجمالي األصول/ إجمالي االلتزامات )مرة(

21.90%ال ينطبق16.06%15.43%العائد على األصول 

0.99ال ينطبق1.401.80معدل دوران األصول 

30.79%ال ينطبق29.12%30.20%العائد على حقوق الملكية 

40.60%ال ينطبق81.34%95.67%نسبة إجمالي االلتزامات إلى حقوق الملكية 

28.88%ال ينطبق44.86%48.89%نسبة إجمالي االلتزامات إلى إجمالي األصول

ال ينطبقال ينطبق21.43%27.30%نسبة الديون إلى حقوق الملكية

2.04ال ينطبق4.755.19معدل دوران المخزون )مرة(

89.46ال ينطبق77.0570.33عدد أيام المخزون )يوم(
المصدر: معلومات اإلدارة 
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ملخص عوامل المخاطرة

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتهاأ. 

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة. 	
المخاطر المتعلقة باالئتمان والذمم المدين. 	
المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة. 	
المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات.  	
مخاطر عدم قدرة الشركة على مواكبة التطورات الصناعية والتقنية 	
مخاطر عدم قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات العمالء. 	
المخاطر المتعلقة بتغيرات حجم اإليرادات بسبب إنهاء عقود، أو تأجيلها، أو تقليلها، أو إلغائها. 	
المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على المحافظة على كوادرها البشرية. 	
المخاطر المتعلقة بانخفاض جودة منتجات الشركة. 	
المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع لألعمال. 	
المخاطر المتعلقة بحماية سمعة الشركة والعالمة التجارية الخاصة بها. 	
المخاطر المتعلقة بحماية اسم الشركة التجاري. 	
المخاطر المتعلقة بعدم تلبية احتياجات العمالء. 	
المخاطر المتعلقة بالزيادة في معدالت الرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين. 	
مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسين واإلدارة التنفيذية. 	
المخاطر المتعلقة بالمواد الخام. 	
المخاطر المتعلقة بإدارة المخزون. 	
المخاطر المتعلقة بتركز الموردين. 	
المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين وأخطائهم. 	
المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمنازعات القضائية.  	
المخاطر المتعلقة بأسعار منتجات الشركة. 	
المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقباًل. 	
المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة. 	
المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية 	
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء. 	
المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه. 	
المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية. 	
المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت والتصدير للخارج. 	
المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل )مخاطر السيولة(. 	
المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة في فرع الشركة 	
المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة في منتجات محددة 	
المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة في أسوق محددة 	
المخاطر المتعلقة بتركز عمالء مبيعات الصادرات. 	
المخاطر المتعلقة بتركز عمالء مبيعات السوق المحلي. 	
المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل. 	
المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة. 	
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مخاطر حداثة تشكيل مجلس اإلدارة واللجان. 	
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. 	
مخاطر التغيرات في األنظمة ذات العالقة. 	
المخاطر المتعلقة بوجود أصول الشركة على أرض مستأجرة. 	
المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة. 	
المخاطر المتعلقة باشتراك رئيس مجلس اإلدارة في أعمال منافسة. 	
مخاطر توقف الحوافز الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي. 	
المخاطر المتعلقة بجودة المواد المعاد تدويرها ورغبة العمالء بالمواد المعاد تدويرها. 	
مخاطر اعتماد الشركة على الضمانات الشخصية للمساهمين. 	
مخاطر العيوب المصنعية في منتجات الشركة. 	
المخاطر المتعلقة بعدم وجود إدارة مراجعة داخلية للشركة. 	

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركةب. 

المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة والمحافظة على الحصة السوقية. 	
المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة واألسواق الخارجية. 	
المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط. 	
المخاطر المتعلقة بنظام الشركات. 	
المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات. 	
المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة. 	
المخاطر المتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب. 	
المخاطر المتعلقة بزيادة التكاليف. 	
المخاطر المتعلقة بإقرار ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على الشركة. 	
المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل. 	
المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة، ولوائح البيئة، والصحة، والسالمة. 	

المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحةج. 

المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهم الكبير 	
المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية. 	
المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة. 	
المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم. 	
المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد الطرح. 	
مخاطر عدم وجود سوق سابق للتداول في أسهم الشركة. 	
المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق. 	
مخاطر عدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية. 	
مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية. 	
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التعريفات والمصطلحات



جدول
المحتويات

1

التعريفات والمصطلحات - 1

التعريفات والمصطلحات (: 1الجدول رقم )
التعريفالمصطلح أو الُمعرف

شركة قمة السعودية للتجارة، شركة سعودية مساهمة مقفلة.الشركة/ المُصدر

إدارة شركة قمة السعودية للتجارة.اإلدارة أو اإلدارة العليا

النظام األساسي للشركة.النظام األساسي

المملكة العربية السعودية.المملكة

وزارة التجارة )وزارة التجارة واالستثمار سابقاً( في المملكة العربية السعودية.وزارة التجارة

 وزارة الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )وزارة العمل والتنمية االجتماعية سابقاً( في المملكة العربية السعودية.والتنمية االجتماعية

هيئة السوق المالية السعودية.الهيئة

شركة تداول السعودية )تداول السعودية(.السوق المالية

الطرح األولي لثمانمائة وثمانين ألف )880,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، تمثل 22.00% من رأسمال الشركة الطرح
لغرض اإلدراج في السوق الموازية.

ثمانمائة وثمانين ألف )880,000( سهم عادي من أسهم الشركة، مدفوعة القيمة بالكامل.أسهم الطرح

)●●( ●● ريال سعودي.سعر الطرح

100.00% من مجموع أسهم رأس مال الشركة والتي تبلغ أربعة ماليين )4,000,000( سهم عادي متساوية القيمة.أسهم المساهمين الحاليين قبل الطرح

78.00% من مجموع أسهم رأس مال الشركة والتي تبلغ ثالثة ماليين ومائة وعشرين ألف )3,120,000( سهم عادي متساوية أسهم المساهمين الحاليين بعد الطرح
القيمة.

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية

المساهم في المُصدر الذي يملك 5% أو أكثر من رأس المال والواردة أسمه في الصفحة )ز( في هذه النشرة.المساهم الكبير

المساهمون الموضح أسماؤهم في القسم رقم )4-1( »هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده« في هذه النشرة.المساهمون الحاليون

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

أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية أو أي يوم تغلق فيه يوم عمل
المؤسسات المصرفية أبوابها عن العمل في المملكة بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى.

نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 وتاريخ 1426/08/23هـ )الموافق 2005/09/27م( وتعديالته.نظام العمل

القوائم المالية

القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م والتي تتضمن أرقام المقارنة للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وكذلك القوائم األولية المفحوصة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 
للمعايير الدولية للتقارير  2022م والتي تتضمن أرقام المقارنة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021م، والمُعدة وفقاً 
السعودية  الهيئة  اعتمدتها  التي  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة   )IFRS( المالية 

.)SOCPA( للمراجعين والمحاسبين

التقويم الهجري.هــ

التقويم الميالدي.م

 قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )3- 123 - 
2017( وتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 
30( وتاريخ 1424/6/2هـ، )الموافق 2003/08/01م(، والمعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )2022-5-5( 

بتاريخ 1443/06/02هـــ )الموافق 2022/01/05م(.

حساب لدى جهة مستلمة مرخص لها العمل في المملكة إليداع متحصالت الطرح فيه، وبعد انتهاء الطرح يتم تحويلها إلى حساب األمانة
حساب المساهم البائع.

مستشارو الشركة فيما يتعلق بطرح وإدراج الشركة في السوق الموازية »نمو« الموضحة أسماؤهم في الصفحة )هـ(.المستشارون
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التعريفالمصطلح أو الُمعرف

القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها.متحصالت الطرح

شركة وثيق المالية.المستشار المالي

شركة اإلنماء لالستثمار.مدير االكتتاب والجهة المستلمة

مصرف الراجحيجهة مستلمة

مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة رقم )ج( من هذه النشرة.مجلس اإلدارة

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.تداول

السوق التي تُتداول فيها األسهم والتي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب »قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة« السوق الموازية
و»قواعد اإلدراج« في المملكة العربية السعودية.

الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة. الجمعية العامة العادية

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

حكومة المملكة العربية السعودية. الحكومة

فئات المستثمرين المؤهلين

فئات المستثمرين المؤهلين هي:
مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعينت . 2

بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل 
ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها . 3
الهيئة، أو مركز اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة . 4
أعمال اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في . 7

الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير . 10
اآلتية:

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل  -
عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهًرا الماضية.

أال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. -
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. -
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. -
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولًيا. -

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المستثمرين تعبئته وتقديمه للجهات المستلمة عند الرغبة في االكتتاب.نموذج طلب االكتتاب

هذه النشرة المتعلقة باالكتتاب والمعدة من قبل الشركة، وهي الوثيقة المطلوبة لطرح األسهم بموجب نظام السوق المالية نشرة اإلصدار
وقواعد طرح األورق المالية وااللتزامات المستمرة.

كان عدد أسهمه حضور حقوق التصويت أياً  لكل مساهم  يُعطى أي مساهم أي حقوق تفضيلية، ويحق  للشركة فئة واحدة من األسهم وال 
اجتماعات الجمعية للمساهمين أو أن يوكل من ينوب عنه للحضور والتصويت فيها.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة تداول السعودية )تداول السعودية( والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 
 )2019  - 104 2017( وتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م(، والمعدلة بموجب قراره رقم )1-   - 123  -3(
بتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 2019/09/30م(، والمعدلة بقرار من مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-22-2021( بتاريخ 
1442/07/12هـــ )الموافق 2021/02/24م(، والمعدلة بموجب قرار رقم )1-19-2022( بتاريخ 1443/07/12هـ )الموافق 

2022/02/13م(، والمعدلة بموجب قراره رقم )1-52-2022( بتاريخ 1443/09/12هـ )الموافق 2022/04/13م(.

هو تاريخ نهاية فترة الطرح والتي تنتهي بتاريخ يوم الخميس 1444/05/07هـ )الموافق 2022/12/01م(.تاريخ اإلقفال
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التعريفالمصطلح أو الُمعرف

الجمهور

تعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي الُمصدر.. 1
المساهمين الكبار في الُمصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.. 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاله.. 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاَ ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.. 8

فترة الحظر
فترة الحظر المفروضة على المساهم الكبير المذكور في الصفحة )ز( من هذه النشرة، والتي يُمنع خاللها من التصرف في 
أسهمه لمدة )12( اثني عشر شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية. ويجوز له التصرف في أسهمه بعد 

انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

حملة أسهم الشركة في أي وقت من األوقات.المساهم أو المساهمون

أحد الفروع التابعة للشركة وهي: مصنع قمة السعودية إلنتاج حبيبات البالستيك، مصنع اللدائن المتخصصة للبالستيك، فرع الشركة
شركة قمة السعودية للمقاوالت.

كل شخص يكتتب في األسهم محل الطرح.المستثمر المؤهل

عوامل المخاطرة
هي مجموعة المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االكتتاب في األسهم محل

الطرح.

المعايير المحاسبية الدولية إلعداد 
)IFRS( التقارير المالية

مجموعة المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
.)International Financial Reporting Standards(

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )16-8-
الملكي رقم )م/3(  بالمرسوم  بناًء على نظام الشركات الصادر  بتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م(   )2017
بتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( المعدلة بقرار من مجلس هيئة السوق المالية رقم )1- 7- 2021( بتاريخ 

1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م( وتعديالتها.

نطاقات

لوائح العمل في المملكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في المملكة توظيف نسبة معينة من السعوديين. تم 
اعتماد برنامج السعودة )نطاقات( بموجب قرار وزارة العمل رقم )4040( بتاريخ 1442/10/12هـ )الموافق 2011/09/10م( 
العمل  وزارة  أطلقت  وقد  1994/10/27م(،  )الموافق  1415/05/12هـ  بتاريخ   )50( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  على  القائم 
بالمملكة برنامج )نطاقات( لتقديم الحوافز للمنشآت كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين، ويقيم هذا البرنامج أداء أي 

مؤسسة على أساس نطاقات محددة هي البالتيني، واألخضر، واألصفر، واألحمر.

بوزارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية وهي إحدى الجهات الحكومية التي ترتبط تنظيمياً 
المالية، وهي الجهة الموكلة بأعمال جمع الزكاة وتحصيل الضريبة. 

هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشاط الشركة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة السنة المالية
المعنية. علماً بأن السنة المالية للشركة تنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميالدي.

الهيئة السعودية للمراجعين 
)SOCPA( الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.والمحاسبين

الريال السعودي.ريال

الدوالر األمريكي.الدوالر
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عوامل المخاطر - 2

»إن االستثمار في األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة ينطوي على مخاطر عالية وقد ال يكون االستثمار فيها مالئماً إال للمستثمرين 
القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا االستثمار وتحمل أّي خسارة قد تنجم عنه«.

يتعين على كل من يرغب باالكتتاب في األسهم المطروحة دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة 
المبينة أدناه قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في األسهم محل الطرح، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر التي 
يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير على 

عملياتها.

إن نشاط الشركة، والظروف المالية، والتوقعات المستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلباً بصورة جوهرية إذا ما 
حدثت أو تحققت أي من المخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حالياً أنها جوهرية، باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم 

يحددها مجلس اإلدارة أو يصنفها حالياً بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية.

وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم 
يتسن إلدارة الشركة أن تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت الحالي غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق 

وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين وقد يخسر المستثمر كامل استثماره في أسهم الشركة أو جزء منه.

ويُقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم، فإنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة بخالف 
تلك المذكورة في هذا القسم يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في األسهم المطروحة.

إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها، كما أن المخاطر والشكوك اإلضافية، بما في ذلك تلك غير 
المعلومة حالياً أو التي تعتبر غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 2-1

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة 2-1-1
تعتمد قدرة الشركة على زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها من خالل تنفيذ استراتيجيتها بنجاح والتي تتمثل في قدرتها على زيادة حصتها 
السوقية في سوق إنتاج حبيبات البالستيك وغيرها من المنتجات التي تقدمها الشركة، كما أن أي خطط توسع في األعمال تعتزم الشركة 
القيام بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى الحصول على تمويل 
إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقاً للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة أو في حال 
عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع أو 
في حال وجود خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على الوضع التنافسي للشركة، وبالتالي على نتائج أعمالها 

وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالئتمان والذمم المدينة 2-1-2
تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر، وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة 
حاالت مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العمالء، وفشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها، وفي حالة 
عدم التزام المدينين بسداد مستحقات الشركة، فسوف يؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها 

وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية، وفيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة التجارية.
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الذمم المدينة للشركة خالل الفترة من عام 2020م حتى 30 يونيو 2022م )ريال سعودي((: 2الجدول رقم )

31 ديسمبر أعمار الذمم المدينة
2020م

النسبة من الذمم 
المدينة لعام 

2020م

31 ديسمبر 
2021م

النسبة من الذمم 
المدينة لعام 

2021م

30 يونيو 
2022م

النسبة من الذمم 
المدينة كما في 
30 يونيو 2022م

83.26%65.907,379,565%69.513,029,587%4,608,569لم تتجاوز موعد االستحقاق
0.20%1.7817,628%1.3681,618%89,900من 31 يوم إلى 60 يوم
2.08%4.54184,118%6.06208,514%401,642من 61 يوم إلى 90 يوم 
2.19%4.50194,546%3.29207,065%218,357من 91 يوم إلى 180 يوم

0.25%21.7321,800%18.96998,746%1,257,313من 181 يوم إلى 365 يوم
12.03%1.561,065,850%0.8171,650%54,017أكثر من 365 يوم 

100.00%100.008,863,507%100.004,597,180%6,629,798اإلجمالي
570,537702,197702,197مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 

6,059,2613,894,9838,161,310ذمم مدينة تجارية بالصافي
15.0941.7211.94معدل دوران المدينين )مرة(

24.258.7515.28عدد أيام المدينين )يوم(
المصدر: القوائم المالية للشركة

المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة  2-1-3
قد تنشأ بعض االلتزامات المحتملة على الشركة، مثل التكاليف المتعلقة بالزكاة والضرائب والدعاوى القضائية، باإلضافة إلى أي التزامات 
أو تكاليف أخرى متعلقة بنشاط الشركة، وفي حال تحقق هذه االلتزامات فإنها ستؤثر سلباً وبشكل جوهري على الوضع المالي للشركة 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات  2-1-4
يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها والمحافظة عليها، وتشمل هذه 
التراخيص على سبيل المثال ال الحصر: شهادات تسجيل الشركة الصادرة عن وزارة التجارة، الترخيص الصناعي الصادر عن وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية، ورخصة التشغيل الصادرة عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والرخصة البيئية للتشغيل الصادرة عن 
المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي، وشهادات تسجيل العالمات التجارية وشهادات السعودة وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في 

ضريبة القيمة المضافة وشهادات التأمينات االجتماعية.

إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم 
تعليق أو انتهاء أي من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة، أو في حالة عدم قدرة الشركة على 
الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات اإلضافية التي قد تُطلب منها في المستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف واالمتناع عن 
القيام بأعمالها كإغالق الشركة أو تجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية للشركة أو تعرضها لغرامات مالية تفرضها الجهات 
ذات العالقة بالتراخيص والتصاريح والشهادات، مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية والذي بدوره سيؤثر بشكل 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر عدم قدرة الشركة على مواكبة التطورات الصناعية والتقنية 2-1-5
يعتمد نجاح الشركة المستقبلي على قدرتها على إدخال تكنولوجيا اإلنتاج وتحديث المعدات والماكينات وذلك الستيفاء متطلبات العمالء 
ضمن إطار زمني وتكاليف معقولة وفعالة، وال يوجد أي ضمان لنجاح تلك التقنيات حتى في حال تمكن الشركة من االستجابة لتلك التطورات، 
وفي حال عدم استطاعة الشركة تقديم منتجات جديدة أو مطورة سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي 

ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر عدم قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات العمالء 2-1-6
قد يؤثر أي تغيير يطرأ على رغبات العمالء ومتطلباتهم على منتجات الشركة مما يجعلها أقل فعالية وطلباً، وقد تكون الشركة غير قادرة 
على التأقلم للتغير في رغبات العمالء خالل وقت مناسب أو بتكلفة مقبولة، وقد تكون الشركة غير قادرة على توفير منتجات جديدة تلبي 
رغبات العمالء أو قد يوفر منافسي الشركة خيارات أفضل للعمالء، وقد يؤدي أي تغيير يطرأ على رغبات العمالء النخفاض في طلبهم 
على المنتجات التي تقدمها الشركة، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها 

وتوقعاتها المستقبلية.



جدول
المحتويات

7

المخاطر المتعلقة بتغيرات حجم اإليرادات بسبب إنهاء عقود، أو تأجيلها، أو تقليلها، أو إلغائها 2-1-7
تنص العقود وأوامر الشراء المبرمة بين الشركة وعمالئها على شروط وأحكام تتعلق بإنهاء العقود أو تأجيلها أو تقليلها أو إلغائها وفقاً لرغبة 
العمالء، وفي حال قام أحد عمالء الشركة بإنهاء عقد توريد أو تأجيله أو تقليله أو في حال كان اإلنهاء أو التأجيل أو التقليل يتعلق بأحد 
عقود الشركة الكبيرة والجوهرية فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على إيرادات الشركة وسيولتها النقدية، وقد تتعرض الشركة لمخاطر 
عدم قدرة الجهات المتعاقدة معها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وكذلك قد تخل الجهات المتعاقد معها بالتزاماتها ألي سبب 
من األسباب بما في ذلك نتيجة إفالسها أو عدم مالءتها المالية أو تعطل عملياتها، وتصبح المخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات 
أكثر حدة في ظل ظروف السوق الصعبة، وفي حال عدم مقدرة الشركة أو األطراف المتعاقد معها على االلتزام ببنود تلك العقود، أو في حال 
وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا، وخسارة الشركة لتلك المنازعات فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها 

المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على المحافظة على كوادرها البشرية 2-1-8
تعتمد الشركة على الكوادر البشرية لتقديم منتجاتها لعمالئها وفي حال لم تستطع الشركة تخصيص فريق العمل المناسب والمحافظة 
عليه خاصة في ظل إطالق وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتاريخ 1442/03/18هـ )الموافق 2020/11/14م( مبادرة تحسين 
)الموافق  1442/08/01هـ  بتاريخ  التنفيذ  حيز  دخلت  والتي  الخاص،  القطاع  منشآت  في  الوافدين  العاملين  لجميع  التعاقدية  العالقة 
2021/03/14م(، )تتيح هذه المبادرة للعامل خدمة االنتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل(، فمن 
الممكن أال تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ضمن الجدول الزمني أو المواصفات التي حددها العميل. يبلغ عدد العاملين غير 
السعوديين في الشركة وفروعها كما في تاريخ هذه النشرة سبعة وأربعين )47( موظف وبنسبة )52.22%( من إجمالي عدد العاملين في 
الشركة وفروعها والبالغ تسعين )90( موظف، وسيكون لعدم قدر الشركة على المحافظة على كوادرها البشرية في الشركة وفروعها تأثير 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بانخفاض جودة منتجات الشركة 2-1-9
تعتمد قدرة الشركة على االحتفاظ بعمالئها الحاليين وكسب عمالء ُجدد على تقديم منتجات ذات جودة عالية، وال يوجد أي ضمان أن 
الشركة تستطيع أن تحافظ على معايير الجودة في المستقبل. هذا وقد تتأثر عمليات الشركة في حال تعطل خطوط اإلنتاج أو صيانتها 
لفترة طويلة، وسيكون لذلك تأثير كبير على نطاق أعمال الشركة، وخصوصاً في حال تسبب ذلك في انخفاض ملحوظ في حجم وعدد عمالء 
الشركة أو التأثير على قدرة الشركة لجذب عمالء ُجدد، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع لألعمال 2-1-10
تعتمد الشركة في استمرار عملياتها على سير وفعالية خطوط اإلنتاج وأنظمة العمل فيها، وتُعد المنشآت الصناعية أكثر عرضة للكوارث 
المنشآت  كبيـر بمرافـق  إلحـاق ضـرر  المخاطر فـي  تلـك  تتسـبب  والمعدات، وقـد  والماكينات  اإلنتاج  والحوادث وتعطل خطوط  الطبيعية 
الصناعيـة أو القـوة العاملـة بهـا، أو تتسـبب فـي تعطـل عمليـة اإلنتاج وقـدرة الشـركة علـى تسـليم منتجاتهـا، ممـا يترتـب عليهـا تكبـد الشـركة 

لخسـائر، وبالتالـي التأثيـر بشـكل سـلبي علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا ووضعهـا المالي وربحيتها وتوقعاتهـا المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحماية سمعة الشركة والعالمة التجارية الخاصة بها 2-1-11
في حال لم تستطع الشركة المحافظة على سمعتها في السوق وعالمتها التجارية )يُرجى االطالع على القسم الفرعي رقم )3-17( »العالمات 
التجارية وحقوق الملكية« من القسم رقم )3( »خلفية الشركة وطبيعة أعمالها« من هذه النشرة( أو تعرضت سمعتها للتشويه واألضرار 
جسيمة، فمن الممكن لبعض عمالء الشركة ومورديها إنهاء أو عدم تجديد تعاقداتهم مع الشركة ولن تتمكن حينها من كسب وجذب عمالء 

وموردين ُجدد، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحماية اسم الشركة التجاري 2-1-12
التجارية  العالمة  لتسجيل  وقدمت طلب  البالستيك،  إلنتاج حبيبات  السعودية  قمة  لمصنع  التجارية  العالمة  بتسجيل  الشركة  قامت  لقد 
لشركة قمة السعودية للتجارة بتاريخ 1443/12/05هـ )الموافق 2022/07/22م( لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية )يُرجى االطالع على 
القسم الفرعي رقم )3-17( »العالمات التجارية وحقوق الملكية« من القسم رقم )3( »خلفية الشركة وطبيعة أعمالها« من هذه النشرة( 
وأي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو االستخدام غير المشروع للعالمة التجارية سيؤدي إلى إقامة دعاوى ومطالبات قضائية أمام المحاكم 
المختصة لحماية هذه الحقوق، ويتطلب هذا األمر وقتاً طوياًل وتكلفة عالية، فضاًل عن المجهود المبذول من قبل اإلدارة في متابعتها، وفي 
حال لم تتمكن الشركة من حماية هذه العالمة التجارية الخاصة بها بالشكل الفّعال فسيؤثر ذلك بشكل سلبي على قيمتها، مما سيكون له 

أثر سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بعدم تلبية احتياجات العمالء 2-1-13
قد يؤدي عدم قدرة الشركة على تقديم منتجاتها وفقاً لمتطلبات العمالء إلى التقليل من قيمتها التجارية ويؤثر على مركزها في السوق، 
والذي قد يقلل نسبة تعامالت العمالء مع الشركة، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها 

وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالزيادة في معدالت الرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين 2-1-14
أقرت الحكومة خالل عام 2016م عدداً من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتي 
من ضمنها إقرار فرض رسوم إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتباراً من 2018/01/01م، باإلضافة إلى 
زيادة رسوم اإلقامة ألفراد عوائل الموظفين غير السعوديين اعتباراً من 2017/07/01م. وكما في تاريخ هذه النشرة يبلغ عدد العاملين غير 
السعوديين في الشركة وفروعها سبعة وأربعين )47( موظف وبنسبة )52.22%( من إجمالي عدد العاملين في الشركة وفروعها والبالغ تسعين 
)90( موظف، ونتيجة لهذه القرارات، ارتفعت قيمة الرسوم الحكومية التي تدفعها الشركة عن موظفيها غير السعوديين، كما أنه من الممكن 
أن تؤدي الزيادة في رسوم إصدار وتجديد اإلقامة التي سيتحملها الموظف غير السعودي عن عائلته إلى زيادة تكلفة المعيشة عليه، ومن 
الممكن أن يؤدي ذلك إلى توجهه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة المعيشة فيها أقل، وإذا ما حدث هذا األمر، فستواجه الشركة صعوبة في 
المحافظة على أصحاب الكفاءات من موظفيها غير السعوديين من جهة، وقد تضطر إلى تحمل تكلفة الزيادة في الرسوم الحكومية المرتبطة 
بإصدار وتجديد إقامات الموظفين غير السعوديين وأفراد عائالتهم مما يسبب زيادة في تكاليف الشركة ومصروفتها، وسيكون لذلك تأثير 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسين واإلدارة التنفيذية 2-1-15
يعتمد نجاح عمليات الشركة ومشاريعها المستقبلية على خبرة وكفاءة فريق عملها اإلداري والتقني، بما في ذلك اإلدارة العليا والموظفين 
الرئيسين المؤهلين، والذين يمتلكون سنوات خبرة طويلة وكافية في قطاع الصناعات التحويلية بشكل عام والصناعات البالستيكية بشكل 
خاص. بدأ معظم موظفي اإلدارة العليا عملهم مع الشركة منذ عدة سنوات، ولديهم عالقات عمل جيدة مع عمالء الشركة ومورديها ومقدمي 
الخدمات في السوق السعودية المحلية وغيرهم من الجهات التي تعمل مع الشركة، وفي حال لم تتمكن الشركة من االحتفاظ باإلدارة العليا 
والموظفين الرئيسين لديها سواء بسبب عدم تجديد عقودهم أو عدم قدرتها على استقطاب موظفين مؤهلين ُجدد بنفس الخبرات مقابل 
تكاليف مقبولة، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على قدرتها بالمحافظة على أعمالها مما سيؤثر سلباً على الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالمواد الخام  2-1-16
تعتمد الشركة في استمرار عملياتها على اإلمدادات من المواد األولية المستخدمة في عملية اإلنتاج، حيث شكلت تكلفة المواد الخام ما 
نسبته 88.54% و92.12% و88.78% من إجمالي تكلفة إيرادات الشركة للعام 2020م وللعام 2021م والفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م 
على التوالي. هذا ويُعد توفرها وتكاليفها عرضة للتفاوت، فإذا أصبحت الشركة غير قادرة على الحصول على إمدادات كافية من المواد 
الخام في الوقت المناسب أو بشروط مقبولة، أو كان هناك زيادة كبيرة في تكلفة هذه المواد، فإن ذلك قد يؤدي إلى توقف مصانع الشركة 

عن اإلنتاج مما يؤثر سلباً على الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

تكلفة الشركة من المواد الخام خالل الفترة من عام 2020م حتى 30 يونيو 2022م(: 3الجدول رقم )
30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020مالسنوات

68,269,847143,730,33063,328,537تكلفة المواد الخام )ريال سعودي(

77,107,135156,022,36571,333,397إجمالي تكلفة اإليرادات )ريال سعودي(

88.78%92.12%88.54%نسبة تكلفة المواد الخام إلى تكلفة اإليرادات 
المصدر: القوائم المالية للشركة.
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المخاطر المتعلقة بإدارة المخزون  2-1-17
يتمثل مخزون الشركة في البضاعة الجاهز للبيع، المواد الخام، مواد التعبئة والتغليف والبضاعة بالطريق. وفي حال إن لم تتمكن الشركة من 
الحفاظ على مستويات مثلى من المخزون ومعدالت دوران جيدة له ومراقبته ومراجعته باستمرار فسيؤدي ذلك إلى انخفاض أو فائض في 
المخزون مما قد يسبب خسائر للشركة وتراجع على مستوى مبيعاتها والذي يؤثر بدوره بشكل سلبي وجوهري على مركزها المالي وربحيتها 

وتوقعاتها المستقبلية.

تفاصيل مخزون الشركة خالل الفترة من عام 2020م حتى 30 يونيو 2022م(: 4الجدول رقم )

31 ديسمبر 2020مريال سعودي
النسبة من 

المخزون لعام 
2020م

31 ديسمبر 2021م
النسبة من 

المخزون لعام 
2021م

30 يونيو 2022م
النسبة من 

المخزون كما في 
30 يونيو 2022م

4.07%6.261,423,652%15.501,882,114%2,514,647بضاعة جاهزة

93.84%87.7332,837,292%76.0026,374,077%12,329,483مواد خام

2.09%6.01731,151%5.251,807,475%850,902مواد تعبئة وتغليف

----3.25%527,862بضاعة بالطريق

100.00%100.0034,992,095%100.0030,063,666%16,222,894اإلجمالي

4.755.192.04معدل دوران المخزون )مرة(

77.0570.3389.46عدد أيام المخزون )يوم(
المصدر: القوائم المالية للشركة.

هذا وقد بلغ المخزون لدى الشركة ما قيمته 16,222,894 ريال سعودي، و30,063,666 ريال سعودي، و34,992,095 ريال سعودي خالل 
السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م والفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م على التوالي، وقد شكل 

المخزون ما نسبته 22.64% و28.24% و32.68% من إجمالي أصول الشركة خالل نفس الفترة على التوالي.

المخاطر المتعلقة بتركز بالموردين  2-1-18
تلبية  الموردين على  التصنيع، وفي حال عجز أي من  المواد األولية ومواد  المحليين لغرض شراء  الموردين  الشركة مع عدد من  تتعامل 
احتياجات الشركة من المواد األولية أو عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه هؤالء الموردين فستتأثر عملية التصنيع 
سلباً، مما قد يسبب خسائر للشركة وتراجع على مستوى مبيعاتها والذي يؤثر بدوره بشكل سلبي وجوهري على مركزها المالي وربحيتها 
وتوقعاتها المستقبلية، هذا وقد بلغت مشتريات الشركة من أكبر خمسة موردين في 2020م ما قيمته 68,308,503 ريال سعودي وقد شكلت 
هذه القيمة ما نسبته 88.59% من إجمالي تكلفة المبيعات لعام 2020م، وفي عام 2021م بلغت مشتريات الشركة من أكبر خمسة موردين ما 
قيمته 152,884,065 ريال سعودي وبنسبة بلغت 97.99% من إجمالي تكلفة مبيعات العام، وكما في 30 يونيو 2022م بلغت مشتريات الشركة 

من أكبر خمسة موردين ما قيمته 62,574,039 ريال وبنسبة بلغت 87.72% من تكلفة المبيعات خالل الفترة.

مشتريات الشركة من أكبر خمسة موردين لعام 2020م )ريال سعودي((: 5الجدول رقم )

النسبة من إجمالي تكلفة 31 ديسمبر 2020مالمواد المشتراةطبيعة العالقةالموردين
المبيعات لعام 2020م

47.58%36,690,352مخلفات بالستيكيةطرف مستقلالشركة السعودية للصناعات األساسية

18.21%14,041,531بوليمرات بالستكية ومخلفات بالستيكيةطرف مستقلشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

16.04%12,366,468بوليمرات بالستيكيةطرف مستقلشركة سبكيم للتسويق

3.91%3,013,389بوليمرات بالستكية ومخلفات بالستيكيةطرف مستقلالشركة المتقدمة للبتروكيماويات

2.85%2,196,763مخلفات من أقمشة غير منسوجةطرف مستقلشركة مصنع األنسجة المتطورة )ساف(

88.59%68,308,503إجمالي المشتريات من كبار الموردين 

100.00%77,107,135إجمالي تكلفة مبيعات العام
المصدر: معلومات اإلدارة
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مشتريات الشركة من أكبر خمسة موردين لعام 2021م )ريال سعودي((: 6الجدول رقم )

النسبة من إجمالي تكلفة 31 ديسمبر 2021مالمواد المشتراةطبيعة العالقةالموردين
المبيعات لعام 2021م

36.48%56,921,364مخلفات بالستيكيةطرف مستقلالشركة السعودية للصناعات األساسية

29.31%45,728,137بوليمرات بالستكية ومخلفات بالستيكيةطرف مستقلالشركة المتقدمة للبتروكيماويات

17.35%27,068,825بوليمرات بالستكية ومخلفات بالستيكيةطرف مستقلشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

11.39%17,764,485بوليمرات بالستكيةطرف مستقلشركة سبكيم للتسويق

3.46%5,401,254بوليمرات بالستكيةطرف ذي عالقةمصنع يافل للبالستيك

97.99%152,884,065إجمالي المشتريات من كبار الموردين 

100.00%156,022,365إجمالي تكلفة مبيعات العام
المصدر: معلومات اإلدارة

مشتريات الشركة من أكبر خمسة موردين كما في 30 يونيو 2022م )ريال سعودي((: 7الجدول رقم )

30 يونيو 2022مالمواد المشتراةطبيعة العالقةالموردين
النسبة من إجمالي تكلفة 
المبيعات كما في 30 يونيو 

2022م

42.61%30,398,676مخلفات بالستيكيةطرف مستقلالشركة السعودية للصناعات األساسية

18.56%13,240,614بوليمرات بالستكية ومخلفات بالستيكيةطرف مستقلشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

16.52%11,785,026بوليمرات بالستكيةطرف مستقلشركة سبكيم للتسويق

6.36%4,539,700بوليمرات بالستكية ومخلفات بالستيكيةطرف مستقلالشركة المتقدمة للبتروكيماويات

3.66%2,610,023بوليمرات بالستكيةطرف مستقلالشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية 

87.72%62,574,039إجمالي المشتريات من كبار الموردين 

100.00%71,333,397إجمالي تكلفة مبيعات الفترة
المصدر: معلومات اإلدارة

المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين وأخطائهم 2-1-19
قد يؤدي سلوك الموظف أو خطأه إلى إخالل الشركة بالنظام، مما قد يؤدي لفرض غرامات على الشركة من قبل الجهات المختصة، وال 
يوجد هناك أي تأكيد على قدرة الشركة على تصحيح ذلك السلوك أو الخطأ، وقد ال تكون اإلجراءات واالحتياطات التي تتخذها الشركة 
لتصحيح ذلك السلوك أو الخطأ كافية في كل الحاالت، وقد يرتكب موظفي الشركة أخطاء تعرض الشركة لمطالبات وإقامة إجراءات قانونية 
للتعويض عن ذلك اإلهمال المزعوم، باإلضافة إلى اإلجراءات والخطوات النظامية التي من شأنها التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمنازعات القضائية  2-1-20
إن الشركة معرضة لمخاطر إقامة الدعاوى القضائية والمطالبات وغيرها من اإلجراءات التحكيمية في إطار قطاعات األعمال التي تعمل 
فيها العديد من األطراف بما في ذلك العمالء أو الموردين أو الموظفين، وال يمكن للشركة أن تتوقع نتيجة تلك الدعاوى، ومن شأن أي نتيجة 
في غير صالح الشركة من هذه الدعاوى أو اإلجراءات التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها، ولن 
تتمكن الشركة من تقدير تكاليف تلك الدعاوى المقامة من قبلها أو ضدها، أو نتائجها النهائية، بما في ذلك العقوبات واألضرار، وسيكون 
ألي حكم يُتخذ ضد الشركة تأثير سلبي على الشركة، وقد تخضع الشركة لدعاوى وشكاوى عمالية، أو مطالبات تتعلق بانتهاك حقوق الملكية 
الفكرية أو العالمة التجارية من الموردين أو المنافسين أو األطراف األخرى، وفي حال صدر بحق الشركة أي حكم قضائي أو شبه قضائي 
أو أكثر تتعارض مع مصالح الشركة؛ فقد تكون تلك األحكام ملزمة لدفع مبالغ تعويض كبيرة أو خارج المقدرة المالية للشركة مما يؤثر ذلك 
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وتطلعاتها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية، وحتى تاريخ إعداد هذه 

النشرة ال توجد أية دعاوى قضائية قائمة على الشركة، كما ال يوجد أي دعاوى قضائية مرفوعة من قبل الشركة على أي طرف. 
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المخاطر المتعلقة بأسعار منتجات الشركة 2-1-21
قد يطلب العمالء أسعار أقل مقابل المنتجات المقدمة من قبل الشركة، وقد يؤدي دخول شركات وموردين جدد لقطاع صناعة حبيبات 
البالستيك أو توسيع أعمال المنافسين الحاليين وتطويرها أو دمجها إلى زيادة نسبة وعدد المنتجين وبالتالي إلى انخفاض أسعار المنتجات 
التي تقدمها الشركة لعمالئها، وسينتج عن تقليل األسعار إلحدى األسباب المذكورة أعاله انخفاض نسبة هامش الربح التي تحققها الشركة 
تأثير سلبي  أعاله  المذكورة  للعوامل  أعمالها بشكل عام، وسيكون  الشركة من  أرباح  نسبة  تقليل  وبالتالي  للعمالء،  المباعة  منتجاتها  من 

وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقباًل 2-1-22
قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل، ومن الجدير بالذكر، أن الحصول على 
التمويل يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة وسجلها االئتماني، وال تعطي الشركة أي تأكيد 
أو ضمان بشأن حصولها على التمويل المناسب إذا دعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه 
من جهات ممولة، أو تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي 

ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة 2-1-23
يعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة متطلباً نظامياً بالمملكة بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشركة، 
بتوظيف نسبة معينة من الموظفين السعوديين بين مجموع موظفيها والمحافظة على تلك النسبة، ويقوم برنامج نطاقات بتصنيف المنشآت 
إلى نطاقات بالتيني وأخضر وأصفر وأحمر وعلى المنشآت التقيد بالحد األدنى للسعودة، هذا وقد بلغ عدد العاملين في الشركة وفروعها 
كما في تاريخ هذه النشرة تسعين )90( موظف، منهم سبعة وأربعين )47( موظف غير سعودي، وثالثة وأربعين )43( موظف سعودي بنسبة 
47.82% من إجمالي الموظفين في الشركة وفروعها، وقد بلغت نسبة التوطين المحققة في الشركة وفروعها وفقاً لبرنامج نطاقات الصادر 
من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 38.30% وبناًء عليه، فقد تم تصنيف الشركة ضمن النطاق األخضر المنخفض، إال أنه في 
حال عدم استمرارها في الحفاظ على هذه النسب أو في حال قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية فرض سياسات توطين أكثر 
شدة في المستقبل ولم تتمكن الشركة من االلتزام بمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات 
على الشركة تفرضها الجهات الحكومية، كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل خدمات العمال غير السعوديين، والتي سيكون لها تأثير سلبي 
وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية. )ولمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم 

الفرعي )3-20( »الموظفون والسعودة« من القسم )3( »خلفية الشركة وطبيعة أعمالها« في هذه النشرة(.

المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية  2-1-24
تاريخ  المفعول حتى  تاريخ 31 ديسمبر 2021م، وحصلت على شهادة سارية  الزكوية منذ تأسيسها حتى  إقراراتها  بتقديم  الشركة  قامت 
ريال، وفي  بقيمة 909,024  المنتهية في 31 ديسمبر 2021م  للفترة  تم عمل مخصص  كما  )الموافق 2023/40/30م(،  1444/10/10هـ 
سبتمبر 2019م أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أول ربط زكوي على الشركة عن السنوات 2013م، 2015م، 2017م ونتج عنه التزام 
زكاة إضافي بمبلغ 268,088 ريال سعودي، وفي فبراير 2022م أصدرت هيئة الزكاة والضريبة الجمارك ربط زكوي على الشركة عن سنة 
2016م ونتج عنه التزام زكاة إضافي بمبلغ 10,266 ريال سعودي وقد قامت الشركة بسداد هذه المبالغ بالكامل وحصلت على ربط زكوي 
نهائي عن هذه الفترات، ولم تستلم الشركة أي ربط زكوي نهائي عن عام 2014م أو عن الفترة من عام 2018م حتى عام 2021م، وفي حال 

وجود أي فروقات زكوية ستتحمل الشركة تلك الفروقات.

ال يوجد أي نزاعات أو مطالبات متعلقة بفروقات زكوية حتى تاريخ هذه النشرة.

وبناًء على ذلك ال تستطيع الشركة ضمان بقاء أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على حالها في المستقبل، كما ال تستطيع التنبؤ إذا 
ما كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستقبل تقديرات الشركة الزكوية عن السنوات الماضية وعدم إبداء أي اعتراض عليها، وفرضها 
لربط زكوي على الشركة ومطالبتها بدفع استحقاقات زكاة إضافية، وهو ما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها 

المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء 2-1-25
تسعى الشركة إلى المحافظة على رضا عمالئها من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها، ولكن في حال عدم قدرة 
الشركة على االستمرار بتقديم المنتجات بنفس مستوى الجودة، فإن ذلك سوف يؤثر سلباً على سمعتها لدى عمالئها وبالتالي العزوف عن 
التعامل معها، مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على مبيعات الشركة وبالتالي على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها 

وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه 2-1-26
أصدر مجلس الوزراء قراره رقم )95( وتاريخ 1437/03/17هـ )الموافق 2015/12/28م( برفع أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهالك 
الكهرباء وتسعيرة بيع المياه وخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي كجزء من السياسات المتعلقة برفع كفاءة الدعم 
الحكومي في المملكة. تعتمد عمليات الشركة التشغيلية على ضرورة توفر منتجات الطاقة والكهرباء بشكل كبير إذا تستهلك خطوط اإلنتاج 

كميات كبيرة من الطاقة سنوياً.

كما أصدرت وزارة الطاقة )الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً( بياناً في تاريخ 1439/03/24هـ )الموافق 2017/12/12م( حول خطة 
برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة التي يجري تعديلها شهرياً وفقاً إلجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه 
وذلك ابتداًء من يوم 1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م(، هذا وقد بلغت تكلفة منتجات الطاقة والكهرباء والمياه ما قيمته 105,145 
ريال سعودي، وما قيمته 411,123 ريال سعودي، وما قيمته 390,120 ريال سعودي خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م 

و31 ديسمبر 2021م والفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م.

وعليه، فإن أي انقطاع أو تقليص في اإلمدادات من هذه المنتجات أو أي ارتفاع في أسعارها )علماً بأن أسعار منتجات الطاقة يتم تعديلها 
بشكل شهري وفقاً إلجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه( من شأنه أن يؤثر على العمليات التشغيلية للشركة، مما سيؤدي 

إلى تقليص هوامش أرباحها وبالتالي التأثير السلبي على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

تكاليف المياه والوقود والكهرباء على الشركة خالل الفترة من عام 2020م حتى 30 يونيو 2022م(: 8الجدول رقم )
30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020مريال سعودي

27,08111,58010,222تكاليف المياه

41,28964,71760,049تكاليف الوقود

36,775334,826319,849تكاليف الكهرباء

105,145411,123390,120اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة

المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية 2-1-27
تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من عقود التأمين لتغطية أعمالها وأصولها، كالتأمين اإللزامي على المركبات والتأمين الطبي للموظفين، غير 
أنه قد ال يكون لدى الشركة جميع العقود التأمينية المهمة ألعمالها وأصولها، أو ال يكون لديها الغطاء التأميني الكافي في كل الحاالت، أو 
أنه ال يغطي جميع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة مثل المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، كما أنه من الممكن أن تقع أحداث في 
المستقبل ال تكون الشركة مؤمنة ضدها بشكل يغطي الخسائر المحتملة، أو قد ال تكون مؤمنة ضدها على اإلطالق، وال يوجد أي ضمان أن 
عقود التأمين الخاصة بالشركة ستظل متاحة بشروط مقبولة تجارياً، أو ستظل متاحة على اإلطالق. إن أياً من هذه األحداث أو الظروف 
أو وقوع حدث غير مؤمن عليه للشركة سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال وأصول الشركة وأوضاعها المالية ونتائج أعمالها وربحيتها 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت والتصدير للخارج 2-1-28
التغيرات في صرف  للتأثر بمخاطر  تخضع معامالت الشركة بشكل رئيس بالريال السعودي والدوالر األمريكي، لذا فإن الشركة عرضة 
العمالت األجنبية فيما يتعلق بصادراتها الخارجية، وكجزء من سياسة المملكة النقدية، فإن الريال السعودي، حتى تاريخ هذه النشرة، مربوط 
بالدوالر األمريكي بسعر صرف يقدر ب 3.75 ريال سعودي مقابل 1 دوالر أمريكي، إال أنه ال يوجد تأكيدات على ثبات سعر صرف الريال 
السعودي مقابل الدوالر األمريكي، وقد تؤدي التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العمالت األجنبية )بما في ذلك الدوالر األمريكي( 
التي تستخدمها الشركة إلى تقلب مستوى اإليرادات مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

جدير بالذكر أن إيرادات الشركة من مبيعات الصادرات في عام 2020م قد بلغت ما قيمته 80,734,759 ريال وبنسبة 80.68% من إجمالي 
إيرادات العام، بينما في عام 2021م بلغت ما قيمته 163,296,181 ريال وبنسبة 85.15% من إجمالي إيرادات العام، وفي خالل الفترة المالية 

المنتهية في 30 يونيو 2022م بلغت مبيعات الصادرات ما قيمته 86,199,055 ريال وبنسبة بلغت 81.48% من إجمالي إيرادات الفترة.
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تفاصيل إيرادات الشركة حسب األسواق من عام 2020م حتى 30 يونيو 2022م(: 9الجدول رقم )

السوق
30 يونيو 2022م2021م2020م

اإليراد )ريال(الكمية )طن(اإليراد )ريال(الكمية )طن(اإليراد )ريال(الكمية )طن(

30,73180,734,75940,161163,296,18118,53486,199,055مبيعات الصادرات 

7,84219,330,9718,18528,475,7844,69319,595,949مبيعات السوق المحلي

38,573100,065,73048,346191,771,96523,227105,795,004اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة.

المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل )مخاطر السيولة( 2-1-29
في حال عدم توفر رأس مال عامل كافي للشركة فسوف تواجه الشركة مخاطر سيولة تتمثل في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها 
المالية المتداولة حال استحقاقها، وتتكون المطلوبات المالية للشركة من ذمم دائنة ومصاريف مستحقة، وقد ال تتمكن الشركة من الوفاء 
بالتزاماتها في مواعيد االستحقاق. ويمكن أن تنتج مخاطر السيولة أيضاً عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية بسرعة وبمبلغ يقارب 
القيمة العادلة لها، وقد تقع أية أحداث طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية، مما يؤثر سلباً على أعمال الشركة وبالتالي على أعمال 

الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

نسب السيولة للشركة من عام 2020م حتى 30 يونيو 2022م(: 10الجدول رقم )
30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م

2.511.692.76نسبة التداول )مرة(

1.801.031.53نسبة التداول السريعة )مرة(

1.10.560.75نسبة النقدية )مرة(

25.4222.2346.47دورة تحويل النقدية )يوم(
المصدر: معلومات اإلدارة.

المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة في فرع الشركة  2-1-30
تعتمد إيرادات الشركة بشكل عام على منتج حبيبات البالستيك بأنواعه المختلفة، كما تتركز إيرادات الشركة بشكل كبير في إيرادات مصنع 
قمة السعودية إلنتاج حبيبات البالستيك »فرع الشركة« ويوضح الجدول التالي التوزيع النسبي لإليرادات بين الشركة ومصنع قمة السعودية 
إلنتاج حبيبات البالستيك، حيث بلغت إيرادات مصنع قمة السعودية إلنتاج حبيبات البالستيك في عام 2020م ما قيمته 80,734,759 ريال 
سعودي وبنسبة 80.68% من إجمالي إيرادات العام، بينما في عام 2021م بلغت اإليرادات ما قيمته 163,296,181 ريال سعودي وبنسبة 
85.15% من إجمالي إيرادات الشركة خالل العام، وفي خالل الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م بلغت مبيعات الفرع ما قيمته 

86,199,055 ريال سعودي وبنسبة بلغت 81.48% من إجمالي إيرادات الفترة.

إيرادات الشركة حسب القطاعات خالل الفترة من عام 2020م حتى 30 يونيو 2022م(: 11الجدول رقم )

31 ديسمبر اإليرادات )ريال سعودي(
2020م

النسبة من إجمالي 
اإليرادات لعام 

2020م

31 ديسمبر 
2021م

النسبة من إجمالي 
اإليرادات لعام 

2021م

30 يونيو 
2022م

النسبة من إجمالي 
اإليرادات كما في 
30 يونيو 2022م

شركة قمة السعودية للتجارة )المركز الرئيسي( 
18.52%14.8519,595,949%19.3228,475,784%19,330,971)القطاع التجاري للشركة(

مصنع قمة السعودية إلنتاج حبيبات البالستيك 
81.48%85.1586,199,055%80.68163,296,181%80,734,759)فرع الشركة( )القطاع الصناعي(

100.00%100.00105,795,004%100.00191,771,965%100,065,730اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة.
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المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة في منتجات محددة  2-1-31
كما توضح الجداول التالية إيرادات الشركة حسب المنتجات، وقد شكلت مبيعات الشركة من أكبر خمسة منتجات في عام 2020م ما قيمته 
87,376,478 ريال سعودي وبنسبة 87.32% من إجمالي إيرادات الشركة في نفس العام، أما في عام 2021م فقد شكلت مبيعات الشركة 
من أكبر خمسة منتجات ما قيمته 177,481,661 ريال سعودي وبنسبة 92.55%من إجمالي إيرادات العام، وفي الفترة المالية المنتهية في 
30 يونيو 2022م سجلت إيرادات الشركة من أكبر خمس منتجات ما قيمته 101,030,328 ريال سعودي وبنسبة بلغت 95.55% من إجمالي 

إيرادات الفترة.

مبيعات الشركة من أكبر خمسة منتجات لعام 2020م(: 12الجدول رقم )
النسبة من إجمالي اإليرادات لعام 2020م31 ديسمبر 2020ماإليرادات )ريال سعودي(

30.34%30,358,874بولي إيثلين واكس

29.05%29,073,706بولي إيثلين 

16.62%16,630,260بولي بروبلين

6.79%6,791,690ستايرينكس 

4.52%4,521,948بوليمرات هندسية 

87.32%87,376,478إجمالي مبيعات أكبر خمسة منتجات 

100.00%100,065,730إجمالي مبيعات العام
المصدر: معلومات اإلدارة.

مبيعات الشركة من أكبر خمسة منتجات لعام 2021م(: 13الجدول رقم )
النسبة من إجمالي اإليرادات لعام 2021م31 ديسمبر 2021ماإليرادات )ريال سعودي(

39.74%76,206,413بولي بروبلين

19.08%36,589,935بولي إيثلين 

18.67%35,807,257بولي إيثلين واكس

10.87%20,847,617مطاط

4.19%8,030,439بوليمرات هندسية 

92.55%177,481,661إجمالي مبيعات أكبر خمسة منتجات 

100.00%191,771,965إجمالي مبيعات العام
المصدر: معلومات اإلدارة.

مبيعات الشركة من أكبر خمسة منتجات في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م(: 14الجدول رقم )
النسبة من إجمالي اإليرادات كما في 30 يونيو 2022م30 يونيو 2022ماإليرادات )ريال سعودي(

24.40%25,816,773بوليمرات هندسية 

23.92%25,307,392بولي إيثلين واكس

19.29%20,404,777مطاط

16.09%17,027,278بولي بروبلين

11.79%12,474,108بولي إيثلين 

95.50%101,030,328إجمالي مبيعات أكبر خمسة منتجات 

100.00%105,795,004إجمالي مبيعات الفترة
المصدر: معلومات اإلدارة.
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المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة في أسوق محددة  2-1-32
يوجد تركز في إيرادات الشركة من مبيعات الصادرات حيث بلغت إيرادات الشركة من مبيعات الصادرات ما نسبته 80.68% و%85.15 
و81.48% من إجمالي إيرادات الشركة خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م والفترة المالية المنتهية في 30 

يونيو 2022م على التوالي.

مبيعات الصادرات خالل الفترات من عام 2020م حتى 30 يونيو 2022م(: 15الجدول رقم )

السوق
30 يونيو 2022م2021م2020م

الكمية 
)طن(

اإليراد 
)ريال(

النسبة من 
اإليرادات

الكمية 
النسبة من اإليراد )ريال()طن(

اإليرادات
الكمية 
)طن(

اإليراد 
)ريال(

النسبة من 
اإليرادات

81.48%85.1518,53486,199,055%80.6840,161163,296,181%30,73180,734,759مبيعات الصادرات 
المصدر: معلومات اإلدارة.

وفي حال عدم قدرة الشركة على تنويع منتجاتها أو انخفاض الطلب على المنتجات الرئيسية أو تأثر األسواق الخارجية التي تصدر لها 
الشركة منتجاتها فمن الممكن أن يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتركز عمالء مبيعات الصادرات  2-1-33
بلغت إيرادات الشركة من أكبر خمسة عمالء خارج المملكة في عام 2020م ما قيمته 29,099,150 ريال سعودي وبنسبة 29.09% من إجمالي 
إيرادات العام، وفي عام 2021م بلغت إيرادات الشركة من أكبر خمسة عمالء خارج المملكة ما قيمته 61,201,599 ريال سعودي وبنسبة 
31.91% من إجمالي إيرادات العام، وخالل الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م بلغت إيرادات الشركة من أكبر خمسة عمالء خارج 

المملكة ما قيمته 25,796,764 ريال سعودي وبنسبة 24.38% من إجمالي إيرادات الفترة.

مبيعات الشركة ألكبر خمسة عمالء خارج المملكة في عام 2020م(: 16الجدول رقم )

قيمة المبيعاتالدولةطبيعة العالقةالعميل
)ريال سعودي(

النسبة من إجمالي 
اإليرادات لعام 2020م

7.82%7,825,813اإلمارات العربية المتحدةطرف مستقلسينيكا جلوبال 

7.47%7,469,975اإلمارات العربية المتحدةطرف مستقلالربيع للتجارة العامة اف زد سي

5.70%5,701,739اإلمارات العربية المتحدةطرف مستقلجو جرين اف زد إي 

4.25%4,250,245اإلمارات العربية المتحدةطرف مستقلاس أر جي جلوبال اف زد إي

3.85%3,851,378إيطالياطرف مستقلرافاجو إيطاليا اس بي أي

29.09%29,099,150 إجمالي المبيعات ألكبر خمس عمالء خارج المملكة
المصدر: معلومات اإلدارة.

مبيعات الشركة ألكبر خمسة عمالء خارج المملكة في عام 2021م(: 17الجدول رقم )

النسبة من إجمالي قيمة المبيعات )ريال سعودي(الدولةطبيعة العالقة معهمالعميل
اإليرادات لعام 2021م

8.19%15,711,059إيطالياطرف مستقلرافاجو إيطاليا اس بي أي

6.27%12,024,300جمهورية مصر العربيةطرف مستقلايجيبت توب فور بالستيك 

6.18%11,860,434اإلمارات العربية المتحدةطرف مستقلاس أر جي جلوبال اف زد إي

6.10%11,699,531جمهورية مصر العربيةطرف مستقلالصفوة فور بالستيك

5.17%9,906,275اإلمارات العربية المتحدةطرف مستقلسينيكا جلوبال 

31.91%61,201,599 إجمالي المبيعات ألكبر خمس عمالء خارج المملكة
المصدر: معلومات اإلدارة
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مبيعات الشركة ألكبر خمسة عمالء خارج المملكة خالل الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م(: 18الجدول رقم )

قيمة المبيعات الدولةطبيعة العالقة معهمالعميل
)ريال سعودي(

النسبة من إجمالي 
اإليرادات كما في 30 

يونيو 2022م

6.07%6,423,720جمهورية مصر العربيةطرف مستقلايجيبت توب فور بالستيك 

5.92%6,267,829اإلمارات العربية المتحدةطرف مستقلراديان ستار إنترناشيونال اف زد سي

4.43%4,689,111جمهورية مصر العربيةطرف مستقلالصفوة فور بالستيك

4.06%4,291,550اإلمارات العربية المتحدةطرف مستقلالتيك إنترناشينوال اف زد إي

3.90%4,124,554إيطالياطرف مستقلرافاجو إيطاليا اس بي أي

24.38%25,796,764إجمالي المبيعات ألكبر خمس عمالء خارج المملكة
المصدر: معلومات اإلدارة

إيراداتها  تنويع مصادر  الشركة في  أو فشل  للشركة،  الرئيسين  العمالء  المحافظة على عالقة جيدة ومستمرة مع  وعليه، في حال عدم 
والتخفيف من درجة التركز في العمالء واإليرادات أو تأثر مصادر اإليراد الُكبرى بالسلب فسوف يؤثر ذلك على عمليات الشركة ومركزها 

المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتركز عمالء مبيعات السوق المحلي 2-1-34
بلغت إيرادات الشركة من أكبر خمسة عمالء في السوق المحلي في عام 2020م ما قيمته 7,825,549 ريال سعودي وبنسبة 7.82% من 
إجمالي إيرادات العام، وفي عام 2021م بلغت إيرادات الشركة من أكبر خمسة عمالء في السوق المحلي ما قيمته 12,075,660 ريال سعودي 
وبنسبة 6.30% من إجمالي إيرادات العام، وخالل الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م بلغت إيرادات الشركة من أكبر خمسة عمالء 

في السوق المحلي ما قيمته 11,599,979ريال سعودي وبنسبة 10.96% من إجمالي إيرادات الفترة.

مبيعات الشركة ألكبر خمسة عمالء في السوق المحلي في عام 2020م(: 19الجدول رقم )
النسبة من إجمالي اإليرادات لعام 2020مقيمة المبيعات )ريال سعودي(طبيعة العالقةالعميل

2.24%2,237,051طرف مستقلشركة رفاقو الشرق األوسط 

2.03%2,034,763طرف مستقلمصنع محمد ناصر الفريدي للعبوات البالستيكية 

1.43%1,427,195طرف مستقلمؤسسة بدرية سعيد اليوسف للتجارة 

1.22%1,221,140طرف مستقلشركة المصنع الوطني أللياف البوليستر المحدودة 

0.90%905,400طرف مستقلمصنع داعمك للبالستيك 

7.82%7,825,549إجمالي المبيعات ألكبر خمس عمالء في السوق المحلي
المصدر: معلومات اإلدارة.

مبيعات الشركة ألكبر خمسة عمالء في السوق المحلي في عام 2021م(: 20الجدول رقم )
النسبة من إجمالي اإليرادات لعام 2021مقيمة المبيعات )ريال سعودي(طبيعة العالقة معهمالعميل

2.59%4,972,993طرف مستقلشركة رفاقو الشرق األوسط 

1.38%2,654,602طرف مستقلشركة عصر اللدائن للبالستيك 

0.96%1,836,201طرف مستقلمصنع خالد البجاد للبالستيك 

0.73%1,391,699طرف مستقلشركة المصنع الوطني أللياف البوليستر المحدودة 

0.64%1,220,165طرف مستقلمؤسسة بدرية سعيد اليوسف للتجارة 

6.30%12,075,660إجمالي المبيعات ألكبر خمس عمالء في السوق المحلي
المصدر: معلومات اإلدارة
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مبيعات الشركة ألكبر خمسة عمالء في السوق المحلي خالل الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م(: 21الجدول رقم )
النسبة من إجمالي اإليرادات كما في 30 يونيو 2022مقيمة المبيعات )ريال سعودي(طبيعة العالقة معهمالعميل

3.92%4,149,385طرف مستقلشركة رفاقو الشرق األوسط 

3.07%3,250,250طرف مستقلشركة عصر اللدائن للبالستيك 

1.58%1,666,358طرف مستقلمصنع جواد للبالستيك 

1.31%1,386,057طرف مستقلمصنع خالد البجاد للبالستيك 

1.09%1,147,929طرف مستقلالمصنع العالمي للصناعة 

10.96%11,599,979إجمالي المبيعات ألكبر خمس عمالء في السوق المحلي
المصدر: معلومات اإلدارة

المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل  2-1-35
أبرمت الشركة اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودية لتمويل الصادرات بتاريخ 1441/10/25هـ )الموافق 2020/06/17م( للحصول 
على قرض طويل األجل بمبلغ إجمالي وقدره عشرة )10( مليون ريال سعودي، على أن يتم سداده خالل 12 شهراً من تاريخ انتهاء إتاحة 
مبلغ القرض والبالغة 12 شهراً من تاريخ توقيع عقد القرض، وقد قدم الشريك عبد اهلل بن محمد بن عبيد العجمي ضمان شخصي وسند 
ألمر بكامل قيمة القرض، كما وقعت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية بتاريخ 1443/08/15هـ )الموافق 2021/03/25م( لفتح اعتمادات 
الضوابط  والمتماشية مع  البنك  المعتمدة لدى  للشروط واألحكام  الجزيرة وفقاً  بنك  ثمانية )8( مليون ريال سعودي مع  بقيمة  مستندية 

اإلسالمية، وقد كانت الضمانات المقدمة هي كما يلي:

كفالة غرم وأداء موقعة من السيد: عبد اهلل بن محمد بن عبيد العجمي. 	
التسهيالت  	 مبلغ  إجمالي  من   )%95.0( بنسبة  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  التمويل  برنامج ضمان  من  مقدمة  كفالة 

وشريطة قيام الشركة بإنهاء متطلبات هذا البرنامج بخصوص هذه الكفالة وذلك قبل أي عملية استغالل ووفق الشكل 
والصيغة الذي يرتضيه البنك.

هذا وقد قامت الشركة بسداد قرض صندوق التنمية الصناعي والبالغ عشرة ماليين )10,000,000( ريال سعودي في تاريخ 2022/05/26م، 
كما قامت بسداد التسهيالت االئتمانية المستحقة لبنك الجزيرة والبالغة مليونين وخمسمائة وتسعة وسبعين ألف وستمائة وثمانية وخمسين 

)2,579,658( ريال سعودي في تاريخ 2022/01/31م، وحتى تاريخ هذه النشرة ال يوجد على الشركة أي التزامات ألي جهة تمويلية.

التسهيالت االئتمانية للشركة(: 22الجدول رقم )
30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020مريال سعودي

ال ينطبق10,000,00010,000,000قرض صندوق التنمية الصناعية
ال ينطبق2,579,658ال ينطبقتسهيالت بنك الجزيرة

ال ينطبق10,000,00012,579,658إجمالي القروض قصيرة وطويلة األجل
ال ينطبق21.43%27.30%نسبة الديون إلى حقوق الملكية

ال ينطبق)2.34%(68.98%نسبة التدفق النقدي الحر المتاح لخدمة الديون
ال ينطبق139.79ال ينطبقمعدل تغطية الفوائد )مرة(

ال ينطبق59.94%73.20%نسبة الديون إلى األرباح قبل الفوائد والزكاة واالستهالك واإلهالك
ال ينطبق69.69%119.4%نسبة تغطية خدمة الديون

المصدر: معلومات اإلدارة.

المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة 2-1-36
تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيس على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها، كما أن 
كبار التنفيذيين في الشركة يتمتعون بخبرة محدودة أو قد ال تتوفر لديهم خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة والتقيد باألنظمة واللوائح 
التي تخضع لها، وسيتوجب على كبار التنفيذيين بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومتطلبات 
اإلفصاح ذات العالقة مما قد يقلل من الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين إلدارة األعمال اليومية للشركة والذي بدوره قد يؤدي إلى التأثير 
على نتائج أعمال الشركة، باإلضافة إلى ذلك فإنه في حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها أو في حال عدم 
التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة سيؤدي إلى تعريض الشركة للعقوبات والغرامات النظامية التي من شأنها 

التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.
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مخاطر حداثة تشكيل مجلس اإلدارة واللجان 2-1-37
قام مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/07/05هـــ )الموافق 2022/02/06م( باقتراح بتشكيل لجنة المراجعة للقيام بالمهام المحددة لها، وقد تم 
تعيين اللجنة بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1443/08/02هــ )الموافق 2022/03/05م(، ومن شأن عدم أداء أعضاء 
هذه اللجنة لواجباتهم واتباع منهجية عمل تكفل مصالح الشركة ومساهميها التأثير على مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة ومتطلبات 
اإلفصاح المستمر الصادرة عن الهيئة وفعالية إشراف مجلس اإلدارة على الشركة من خالل تلك اللجان بصورة فعالة، وهو ما سيكون له 

تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية  2-1-38
ستخضع الشركة بعد اإلدراج في السوق الموازية لنظام السوق المالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية، وفي 
حال عدم مقدرة الشركة على التقيد بأي من اللوائح واألنظمة التي ستخضع لها، ستتحمل تكاليف، وعقوبات مثل إيقاف التداول على األسهم 
مؤقتاً أو إلغاء إدراج أسهم الشركة؛ مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

مخاطر التغيرات في األنظمة ذات العالقة 2-1-39
كغيرها من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، تخضع الشركة لعدد من األنظمة والقوانين كنظام الشركات، ونظام العمل وأنظمة 
الجهات  يتم تحديثها من قبل  أو  تتغير  والتي قد  المالية وغيرها،  السوق  الصادرة عن هيئة  واللوائح  المدني واألنظمة  والدفاع  البلديات 
المختصة. كذلك، فقد تصدر قوانين وأنظمة جديدة من الجهات الرسمية ذات العالقة من حين إلى آخر، مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بوجود بعض أصول الشركة على أرض مستأجرة  2-1-40
إن مصنع قمة السعودية إلنتاج حبيبات البالستيك ُمقام على أرض صناعية تبلغ مساحتها 26,566 متر مربع وتقع في مدينة الخرج التابعة 
1449/04/01هـ  تاريخ  في  تنتهي  لمدة عشر سنوات  التقنية  ومناطق  الصناعية  للمدن  السعودية  الهيئة  من  مستأجرة  الرياض،  لمنطقة 
)الموافق 2027/09/02م(. إن عدم قدرة الشركة على تجديد هذا العقد أو فشلها في االلتزام ببنوده وشروطه قد يعرض الشركة إلى سحب 
األرض مما يترتب عليه توقف في عملياتها التشغيلية وخسارة جزء من أصولها الثابتة، وهو ما يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة 2-1-41
تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في المبيعات وسداد المصروفات باإلنابة وتوزيعات األرباح التي تمت خالل السنة بين الشركة 
والمساهمين، وكذلك في بعض المعامالت مع مصنع يافل للبالستيك والمملوك لرئيس مجلس اإلدارة، وتتم المعامالت في سياق النشاط 
المعتاد للشركة ووفقاً لنفس أسس التعامل مع الغير وعلى أسس تجارية بحتة، هذا وقد بلغت التعامالت مع األطراف ذات العالقة ما قيمته 
14,040,990 ريال سعودي في عام 2020م، وقد شكلت هذه التعامالت ما نسبته 7.46% من إجمالي تكلفة اإليرادات وما نسبته %5.16 
من إجمالي األصول، أما في عام 2021م فقد بلغت التعامالت مع األطراف ذات العالقة ما قيمته 33,777,210 ريال سعودي، وقد شكلت 
هذه التعامالت ما نسبته 5.78% من إجمالي تكلفة اإليرادات وما نسبته 5.77% من إجمالي األصول، وما نسبته 16.96% من صافي حقوق 

المساهمين كما في 31 ديسمبر 2021م.

وفي الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م بلغت التعامالت مع األطراف ذات العالقة ما قيمته 14,457,621 ريال سعودي وقد شكلت 
هذه المعامالت ما نسبته 0.05% من إجمالي التزامات الشركة، وما نسبته 5.51% من إجمالي تكلفة اإليرادات، وما نسبته 100% من توزيعات 

األرباح خالل الفترة. وتتمثل أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها فيما يلي:

األرصدة المستحقة من األطراف ذات العالقة خالل الفترة من عام 2020م حتى 30 يونيو 2022م )ريال سعودي((: 23الجدول رقم )
30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020مالطرف

5,347,8394,768,2904,427,277مصنع يافل للبالستيك 

5,347,8394,768,2904,427,277اإلجمالي

4.13%4.48%7.46%النسبة من إجمالي األصول 
المصدر: القوائم المالية للشركة

ويتضح من الجدول أعاله أن رصيد المستحق من األطراف ذات العالقة كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م قد 
بلغ 5,347,839 ريال سعودي، وقد شكل هذا الرصيد ما نسبته 7.46% من إجمالي أصول الشركة، وفي نهاية السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2021م بلغ الرصيد 4,768,290 ريال سعودي، وقد شكل هذا الرصيد ما نسبته 4.48% من إجمالي أصول الشركة، بينما بلغ 
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الرصيد كما في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م ما قيمته 4,427,277 ريال سعودي، وقد شكل هذ الرصيد ما نسبته %4.13 
من إجمالي أصول الشركة.

األرصدة المستحقة إلى األطراف ذات العالقة خالل الفترة من عام 2020م حتى 30 يونيو 2022م )ريال سعودي((: 24الجدول رقم )
30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020مالطرف

-33,82616,329عبد اهلل محمد العجمي

--1,130,635نوف منيف القحطاني

-1,164,46116,329اإلجمالي

-0.03%3.32%النسبة من إجمالي االلتزامات 
المصدر: القوائم المالية للشركة

هذا ويتضح من الجدول أعاله أن رصيد المستحق إلى األطراف ذات العالقة كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م 
قد بلغ 1,164,461ريال سعودي، وقد شكل هذا الرصيد ما نسبته 3.32% من إجمالي التزامات الشركة، وفي نهاية السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2021م بلغ الرصيد 16,329 ريال سعودي، وقد شكل هذا الرصيد ما نسبته 0.03% من إجمالي التزامات الشركة، جدير 

بالذكر أن كافة األرصدة بدون ضمان وجميعها مستحقة التحصيل/ السداد عند الطلب.

أهم المعامالت الجوهرية التي تمت مع األطراف ذات العالقة في عام 2020م )ريال سعودي((: 25الجدول رقم )

31 ديسمبر 2020مطبيعة التعامالتطبيعة العالقةاألطراف
النسبة من 

إجمالي التعامالت 
خالل السنة 

النسبة من تكلفة 
اإليرادات كما في 
31 ديسمبر 2020م

النسبة من 
إجمالي األصول 

كما في 31 ديسمبر 
2020م

شركة مملوكة لمساهممصنع يافل للبالستيك
ال ينطبقال ينطبق31.15%4,373,890تحويالت وسداد

ال ينطبق7.64%41.96%)5,891,564(مشتريات

مساهمعبد اهلل محمد العجمي
5.16%ال ينطبق26.34%)3,698,536(مسحوبات ومدفوعات

ال ينطبقال ينطبق0.27%38,500رواتب وأجور

ال ينطبقال ينطبق0.27%38,500رواتب وأجورمساهمةنوف منيف القحطاني

5.16%7.64%100.00%14,040,990اإلجمالي 
المصدر: القوائم المالية للشركة.

أهم المعامالت الجوهرية التي تمت مع األطراف ذات العالقة في عام 2021م )ريال سعودي((: 26الجدول رقم )

31 ديسمبر طبيعة التعامالتطبيعة العالقةاألطراف
2021م

النسبة من 
إجمالي 

التعامالت خالل 
السنة 

النسبة من 
تكلفة اإليرادات 

كما في 31 
ديسمبر 2021م

النسبة من 
إجمالي األصول 

كما في 31 
ديسمبر 2021م

النسبة من 
صافي حقوق 

المساهمين كما 
في 31 ديسمبر 

2021م

شركة مملوكة مصنع يافل للبالستيك
لمساهم

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق25.21%8,516,487تحويالت وسداد

ال ينطبقال ينطبق5.78%26.71%)9,022,751(مشتريات

مساهمعبد اهلل محمد العجمي

مسحوبات 
ال ينطبق4.48%ال ينطبق14.11%)4,767,498(ومدفوعات

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق0.20%66,000رواتب وأجور

حصة عينية في 
16.96%ال ينطبقال ينطبق29.48%9,957,839رأس المال

مساهمةنوف منيف القحطاني
مسحوبات 
ال ينطبق1.29%ال ينطبق4.09%)1,380,635(ومدفوعات

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق0.20%66,000رواتب وأجور

16.96%5.77%5.78%100.00%33,777,210اإلجمالي 
المصدر: القوائم المالية للشركة.
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أهم المعامالت الجوهرية التي تمت مع األطراف ذات العالقة كما في 30 يونيو 2022م )ريال سعودي((: 27الجدول رقم )

طبيعة األطراف
30 يونيو 2022مطبيعة التعامالتالعالقة

النسبة من 
إجمالي 

التعامالت 
خالل الفترة

النسبة 
من تكلفة 
اإليرادات 
كما في 30 
يونيو 2022م

النسبة من 
إجمالي 

االلتزامات كما 
في 30 يونيو 

2022م

النسبة من 
توزيعات األرباح 
كما في 30 يونيو 

2022م

شركة مملوكة مصنع يافل للبالستيك
لمساهم

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق31.20%4,511,249تحويالت وسداد

ال ينطبقال ينطبق5.51%27.18%)3,930,043(مشتريات

مساهمعبد اهلل محمد العجمي
92.00%ال ينطبقال ينطبق38.18%)5,520,000(توزيعات أرباح

رصيد مستحق 
ال ينطبق0.05%ال ينطبق0.12%)16,329(للمساهم

4.00%ال ينطبقال ينطبق1.66%240,000توزيعات أرباحمساهمةنوف منيف القحطاني

4.00%ال ينطبقال ينطبق1.66%240,000توزيعات أرباحمساهممحمد عبد اهلل العجمي

100.00%0.05%5.51%100.00%14,457,621اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية للشركة.

وفيما يلي بيان لالتفاقيات والمعامالت مع مصنع يافل للبالستيك )طرف ذي عالقة(:

االتفاقيات الموقعة مع األطراف ذات العالقة(: 28الجدول رقم )
مدة االتفاقيةقيمة االتفاقيةالطرف ذو العالقةالمعامالت

اتفاقية تشغيل وتحبيب المواد الخام 
لشركة قمة السعودية للتجارة

مصنع يافل للبالستيك المملوك 
لرئيس مجلس اإلدارة محمد عبد 

اهلل العجمي.

غسيل وتنشيف المواد الخام )200 ريال سعودي/
طن متري(

جرش المواد الخام )400 ريال/طن متري(

من 2022/01/01م إلى 
2022/12/31م

اتفاقية استغالل األصول الرأسمالية 
والتشغيلية المملوكة لمصنع يافل 

للبالستيك من قبل شركة قمة 
السعودية. 

مصنع يافل للبالستيك المملوك 
لرئيس مجلس اإلدارة محمد عبد 

اهلل العجمي.

تتحمل شركة قمة السعودية اإلهالك الدفتري لقيمة 
األصول، باإلضافة إلى تكاليف الصيانة.

من 2022/01/01م إلى 
2022/12/31م

اتفاقية استغالل األصول الرأسمالية 
والتشغيلية المملوكة من قبل شركة 
قمة السعودية من قبل مصنع يافل 

للبالستيك. 

مصنع يافل للبالستيك المملوك 
لرئيس مجلس اإلدارة محمد عبد 

اهلل العجمي.

يتحمل مصنع يافل للبالستيك اإلهالك الدفتري 
لقيمة األصول، باإلضافة إلى تكاليف الصيانة.

من 2022/01/01م إلى 
2022/12/31م

اتفاقية تبادل األيدي العاملة التي على 
كفالة شركة قمة السعودية للتجارة 

ومصنع يافل للبالستيك 

مصنع يافل للبالستيك المملوك 
لرئيس مجلس اإلدارة محمد عبد 

اهلل العجمي.

يتم تحميل الطرف المستفيد من العمالة كافة األجور 
والرواتب والبدالت وكافة المزايا العينية والنقدية 

والمنافع األخرى للعمال بشكل شهري.
وتنص االتفاقيات الموقعة على تحويل 19 عامل 

من عمال مصنع يافل للبالستيك لصالح شركة قمة 
السعودية للتجارة، كما تنص على تحويل 3 عاملين 

من عمال شركة قمة السعودية للتجارة لصالح مصنع 
يافل للبالستيك.

من 2022/01/01م إلى 
2022/12/31م

المصدر: معلومات اإلدارة.

جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة تخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة حيث وافقت الجمعية العامة العادية للشركة 
المنعقدة في تاريخ 1443/08/02هـ )الموافق 2022/03/05م( على كافة المعامالت مع األطراف ذات العالقة، باإلضافة إلى أنه إذا لم 
تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل على أسس تجارية بحتة فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة باشتراك رئيس مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة 2-1-42
ويتمثل  للبالستيك  يافل  الشركة، وهي مؤسسة مصنع  لنشاط  تعمل في نشاط منافس  الشركة مؤسسة فردية  إدارة  يملك رئيس مجلس 
النشاط الرئيس للمؤسسة كما في سجلها التجاري في صناعة البالستيك )اللدائن( في أشكالها األولية، صناعة البروبلين، صناعة البولي 
العادية للشركة  العامة  أثيلين، ويبلغ رأس مال المؤسسة ستمائة وخمسة وعشرين ألف )625,000( ريال سعودي، وقد رخصت الجمعية 
المنعقدة في تاريخ 1443/08/02هـ )الموافق 2022/03/05م( لرئيس مجلس اإلدارة السيد/ محمد عبد اهلل العجمي االشتراك في أعمال 
منافسة لعمل الشركة. وقد يمكن لرئيس مجلس اإلدارة االطالع على معلومات داخلية تخص الشركة وقد يستخدم تلك المعلومات لمصالحه 
الخاصة بما يضر مصالح الشركة، أو قد تتعارض مصلحة رئيس مجلس اإلدارة مع مصلحة الشركة. وكما في تاريخ هذه النشرة لم يكن أي 
من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين طرفاً في أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم يخضع بموجبه ألي التزام يمنعه من المنافسة أو أي 
التزام مماثل فيما يتعلق بأعمال الشركة وفي حال عدم امتثال أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين لمتطلبات اإلفصاح المستمر 

فإن ذلك سيترتب عليه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر توقف الحوافز الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي  2-1-43
استفادت الشركة تاريخياً من الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من أجل دعم التصنيع في المملكة، بما في ذلك توفير التمويل من 
خالل صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي يقدم قروض ميسرة لدعم القطاع الصناعي، ودعم البنية التحتية وتوفير األراضي والطاقة 
والمياه بأسعار مخفضة، كما استفادت الشركة من قرار الحكومة بتحمل رسوم العمالة الوافدة العاملة في القطاع الصناعي لمدة خمس )5( 
سنوات تنتهي في عام 1446ه، وكان لهذه الحوافز دور هام في نجاح عمليات الشركة، مع اإلشارة إلى أن الشركة قد حصلت تاريخياً على 
تمويل من خالل صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 10,000,000ريال سعودي. وسيؤدي أي وقف او عدم تجديد أو تعليق لهذه الحوافز 

إلى تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بجودة المواد المعاد تدويرها ورغبة العمالء بالمواد المعاد تدويرها  2-1-44
إن جودة منتجات الشركة من أهم عوامل تسويق منتجاتها، وتعتمد جودة منتجات الشركة على جودة المواد الٌمعاد تدويرها، ولذا فإن تدني 
جودة المواد البالستيكية المعاد تدويرها قد يسبب تدني المنتجات النهائية للشركة، أو قد تتغير رغبة عمالء الشركة في الحصول على 
منتجات نهائية من منتجات أولية معاد تدويرها، وفي حال حدوث أي مما سبق فسيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها وأدائها المالي وربحيتها ومركزها المالي.

مخاطر اعتماد الشركة على الضمانات الشخصية للمساهمين  2-1-45
2020/06/17م(  )الموافق  1441/10/25هـ  بتاريخ  الصادرات  لتمويل  السعودية  الصناعية  التنمية  صندوق  مع  اتفاقية  الشركة  أبرمت 
تاريخ  من  يتم سداده خالل 12 شهراً  أن  ريال سعودي، على  مليون   )10( وقدره عشرة  إجمالي  بمبلغ  األجل  للحصول على قرض طويل 
انتهاء إتاحة مبلغ القرض والبالغة 12 شهراً من تاريخ توقيع عقد القرض، وقد قدم المساهم عبد اهلل بن محمد بن عبيد العجمي ضمان 
شخصي وسند ألمر بكامل قيمة القرض، كما وقعت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية بتاريخ 1443/08/15هـ )الموافق 2021/03/25م( 
لفتح اعتمادات مستندية بقيمة ثمانية )8( مليون ريال سعودي مع بنك الجزيرة وفقاً للشروط واألحكام المعتمدة لدى البنك والمتماشية مع 
الضوابط اإلسالمية، وكان من ضمن الضمانات المقدمة كفالة غرم وأداء موقعة من السيد: عبد اهلل بن محمد بن عبيد العجمي، وبالتالي 
في حال إلغاء الضمانات المقدمة أو عدم مقدرة الشركة على الحصول على الدعم والضمانات من المساهم المشار إليه أعاله، فإنه سيكون 
من الصعب على الشركة الحصول على التسهيالت البنكية المطلوبة، مما قد يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي.

هذا وقد قامت الشركة بسداد قرض صندوق التنمية الصناعي والبالغ عشرة ماليين )10,000,000( ريال سعودي في تاريخ 2022/05/26م، 
كما قامت بسداد التسهيالت االئتمانية المستحقة لبنك الجزيرة والبالغة مليونين وخمسمائة وتسعة وسبعين ألف وستمائة وثمانية وخمسين 

)2,579,658( ريال سعودي في تاريخ 2022/01/31م، وحتى تاريخ هذه النشرة ال يوجد على الشركة أي التزامات ألي جهة تمويلية.

مخاطر العيوب المصنعية في منتجات الشركة  2-1-46
يقوم عمل الشركة على تصنيع وإنتاج حبيبات البالستيك من خالل إعادة تدوير مخلفات البالستيك، وعمليات التصنيع لهذه المنتجات 
والمواد معرضة لبعض المخاطر المتعلقة بالعيوب التي قد تحدث فيها خالل إنتاجها أو نقلها أو العيوب الناتجة من أخطاء سوء سلوك أو 
تصرف من الموظفين، إن أي عيوب في المنتجات المصنعة من قبل الشركة أو عدم التزامها بالمواصفات المطلوبة من قبل العمالء قد 
يعرضها إلى مخاطر انخفاض الطلب على منتجاتها أو إرجاعها من قبل العمالء، وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على سمعة الشركة 
باإلضافة إلى تكبد الشركة ألي تكاليف أو تعويضات ناتجة عن صدور أي أحكام ضد الشركة تتعلق بأي مطالبات بشأن مسؤولية الشركة 
عن هذه المنتجات، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على توقعات أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وأعمالها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بعدم وجود إدارة مراجعة داخلية للشركة  2-1-47
ال يوجد لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية حتى تاريخ هذه النشرة، ومن المتوقع أن يتم إنشاء إدارة مراجعة داخلية وتعيين مدير لها خالل 
الربع الرابع من عام 2022م، ومن أهم مهام إدارة المراجعة الداخلية، إصدار تقارير دورية إلى لجنة المراجعة تلخص نتائج جميع مهام 
التدقيق وتقييمات المخاطر ونظم الرقابة الداخلية لدى الشركة، والتي تهدف للتنبيه على أهم المخاطر بشكل فوري وتطبيق اإلجراءات 
التصحيحية لتخفيف تأثر الشركة بتلك المخاطر. وفي حال استمرار عدم إنشاء أو تفعيل إدارة المراجعة الداخلية، فإن الشركة ستكون 
معرضة لمخاطر تشغيلية وإدارية ومالية ورقابية ال سيما بعد إدراج الشركة في السوق الموازية، وهو ما سيكون له أثر سلبي وجوهري على 

نتائج أعمال الشركة المالية.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة  2-2

المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة والمحافظة على الحصة السوقية  2-2-1
تعمل الشركة في بيئة تنافسية قوية، حيث يتمثل نشاط الشركة الرئيس في تصنيع حبيبات البالستيك، كما توجه الشركة جزء كبير من 
إنتاجها للتصدير الخارجي، وال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة سواء في السوق المحلي أو في األسواق الخارجية بشكل 
فّعال مع الشركات األخرى في السوق، كما تؤثر سياسات تسعير منافسين الشركة بشكل كبير على أدائها المالي، وقد تكون الشركة غير 
قادرة على االستمرار في منافسة تلك الشركات، مما يؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلباً وبشكل جوهري على 

أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة واألسواق الخارجية 2-2-2
يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في المملكة والدول التي تصدر لها الشركة 
بشكل عام وتشمل على سبيل المثال ال الحصر، عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك، ويعتمد اقتصاد المملكة 
الكلي والجزئي بشكل أساسي على النفط والصناعات النفطية والتي ال تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي، وعليه، 
فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث في أسعار النفط سيكون لها أثرها المباشر والجوهري على خطط ونمو اقتصاد المملكة بشكل عام 
وعلى معدالت اإلنفاق الحكومي، والذي من شأنه التأثير سلباً على أداء الشركة المالي، نظراً لعملها ضمن منظومة اقتصاد المملكة وتأثرها 

بمعدالت اإلنفاق الحكومي.

كما يعتمد استمرار نمو اقتصاد المملكة على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص 
في البنية التحتية، عالوة على ذلك قد يحدث بعض التقلبات االقتصادية في الدول التي تصدر لها الشركة مما يؤدي إلى تراجع في حجم أو 
قيمة صادرات الشركة إلى تلك الدول، لذا فإن أي تغيير سلبي في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على االقتصاد وبالتالي سيؤثر 

بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائجها المالية وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 2-2-3
تعاني العديد من دول منطقة الشرق األوسط من عدم االستقرار السياسي أو األمني في الوقت الحاضر، وال يوجد ضمانات بأن الظروف 
االقتصادية والسياسية في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى لن يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها 

المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بنظام الشركات 2-2-4
يفرض نظام الشركات الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1437/07/25هـ )الموافق 2016/05/02م( بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب 
على الشركة االلتزام بها، ويستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات والتدابير لاللتزام بمثل هذه المتطلبات والتي من الممكن أن تؤثر 
على خطة أعمالها أو تستغرق وقتاً طوياًل، وبالتالي فإن الشركة ستكون عرضة إلى أية عقوبات نتيجة لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية 
المنصوص عليها في نظام الشركات األمر الذي من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات 2-2-5
على الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية كما في تاريخ هذه النشرة، إال أنه في 
حال تطبيقها بشكل إلزامي فإن نجاح الشركة في تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يعتمد على مدى استيعاب وفهم المجلس ولجانه واإلدارة 
والعاملين في الشركة لهذه القواعد واإلجراءات، وفي حال عدم التزامها بذلك فإنها ستكون عرضة للمخالفات الجزائية من ِقبل هيئة السوق 
المالية، أو في حال قامت الشركة بتعيين أعضاء مستقلين تنقصهم الخبرة والدراية في إدارة شركة مدرجة، فإن هذه األمور سيكون لها تأثير 

سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.
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أو الفشل في تطبيقها يعرض الشركة للمخالفات الجزائية من  إن مخالفة الشركة ألي من متطلبات نظام حوكمة الشركات واإلجراءات 
ِقبل هيئة السوق المالية، والتي سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة 2-2-6
تخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر هيئة السوق المالية )وذلك بعد 
إدراجها في السوق الموازية( ووزارة التجارة، وبالتالي تخضع الشركة لمخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في 
المملكة، وتشهد البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة إصدار عدد من األنظمة واللوائح، أي أنها عرضة للتغيير والتطوير، وتعتبر تكاليف 
االلتزام لهذه األنظمة مرتفعة، وفي حال إدخال أي تغييرات على األنظمة، أو اللوائح الحالية، أو إصدار قوانين، أو لوائح جديدة فإن ذلك 
سيؤدي إلى تكبد الشركة لمصروفات مالية إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين، أو قد 
تخضع للعقوبات والغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية المختصة في حال عدم التزامها لهذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر، مما 

سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب 2-2-7
يتأثر القطاع الصناعي وقطاع الصناعات التحويلية، كغيره من القطاعات، بتقلبات العرض والطلب في السوق، وبالتالي فإن أية تغيرات سلبية 
قد تطرأ على حجم الطلب سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أداء الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بزيادة التكاليف 2-2-8
تعتمد قدرة الشركة على االحتفاظ بمستوى ومعدالت أرباحها عن طريق فرض أسعار معقولة لمنتجاتها، وقدرتها على تحميل أي زيادة في 
تكاليف اإلنتاج لعمالئها من خالل زيادة أسعار تلك المنتجات، وال يمكن للشركة أن تتحكم كلياً بأسعار منتجاتها، نظراً ألن تلك األسعار تعتمد 
على نسبة توافرها ونسبة الطلب في السوق، وبناًء على ذلك، في حال ارتفعت تكاليف التشغيل أو اإلنتاج ولم تتمكن الشركة من رفع أسعار 
منتجاتها لتعويض تلك التكاليف، فستتأثر ربحية الشركة بشكل كبير مما سيؤثر سلبياً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بإقرار ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على الشركة 2-2-9
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 02 جمادى األولى عام 1438هـ الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، والتي بدأ العمل بها ابتداًء من 2018/01/01م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى على 
قبل  من  دفعها  يتم   %5 الضريبة  قيمة  تبلغ  وكانت  الشركة،  به  تعمل  الذي  الصناعي  القطاع  ذلك  في  بما  المملكة،  في  قطاعات محددة 
المستهلك، إال أنه مع تداعيات جائحة كورونا اضطرت الحكومة إلى رفع قيمة الضريبة إلى 15% بداية من شهر يوليو لعام 2020م، وفي 
حال ارتفعت نسبة ضريبة القيمة المضافة في المستقبل مرة أخرى، فقد ال تتمكن الشركة من رفع أسعار منتجاتها لتعويض القيمة الكاملة 
للضريبة وذلك لعدة عوامل واعتبارات منها طبيعة العالقة التعاقدية مع بعض العمالء أو عوامل المنافسة السائدة في السوق، األمر الذي 
سيؤدي إلى تحمل الشركة لقيمة الضريبة المضافة غير المحصلة من العميل، مما سيكون لها أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل  2-2-10
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل التعميم رقم 1438/16/6768هـ بتاريخ 1438/03/05هـ )الموافق 2016/12/05م( الذي يلزم الشركات 
السعودية المدرجة في السوق المالية بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية الفعلية بين المواطنين السعوديين 
والخليجيين وغيرهم على النحو الوارد في »نظام تداوالتي« في نهاية العام. وقبل إصدار هذا التعميم، كانت الشركات المدرجة في السوق 
المالية خاضعة بوجه عام لدفع الزكاة أو الضريبة على أساس ملكية مؤسسيها وفقاً لنظامها األساسي، ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األسهم 
المدرجة في تحديد وعاء الزكاة، وكان من المقرر تطبيق هذا التعميم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والسنوات الالحقة 

لذلك.

الذي  2017/01/17م(  )الموافق  1438/04/19هـ  بتاريخ  1438/16/12097هـ  رقم  والدخل خطابها  للزكاة  العامة  الهيئة  أصدرت  ولكن 
يقضي بتأجيل تنفيذ التعميم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والسنوات التي تليها، وإلى أن تصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل 
توجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم، فإن تنفيذ هذا التعميم بما في ذلك المتطلبات النهائية التي يجب الوفاء بها ال 
يزال قيد النظر، وكذلك القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على جميع المقيمين غير الخليجيين المساهمين في الشركات المدرجة والتي 
تطبق ضريبة االستقطاع على توزيعات األرباح الخاصة بالمساهمين غير المقيمين بغض النظر عن جنسياتهم. ولم تقم الشركة بتقييم األثر 
المالي لهذا التعميم واتخاذ الخطوات الكافية لضمان االلتزام به حيث أنها شركة مساهمة مقفلة مملوكة من مساهمين سعوديين، وفي حال 
كان األثر المالي لهذا التعميم حال تطبيقه كبيراً أو في حال تكبدت الشركة تكاليف إضافية التخاذ الخطوات الالزمة لضمان االلتزام به 

فسيؤثر ذلك على أعمالها بشكل سلبي وجوهري ونتائج عملياتها ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة  2-2-11
تخضع عمليات الشركة إلى عدد من األنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة في المملكة، والتي تفرض بصورة متزايدة 
معايير محددة يتوجب على الشركة االلتزام بها بصورة مستمرة، وقد تكون تكاليف االلتزام بتلك األنظمة واللوائح والغرامات الناتجة عنها 
كبيرة، كما يتطلب االلتزام بمعايير جديدة وصارمة إلى تحمل مصروفات إضافية من رأس المال أو نشوء تعديالت في الممارسات التشغيلية. 

إلى  الشركة  يعرض  الشركة كما قد  إلى إغالق  يؤدي  أن  يمكن  البيئية مستقباًل  واألنظمة  بالتشريعات  الكامل  واالمتثال  االلتزام  إن عدم 
مخالفات أو غرامات أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها مثل سحب أو إيقاف التراخيص، والتي ستؤثر سلباً على عمليات الشركة 

بشكل جوهري وعلى مركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة 2-3

المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهم الكبير 2-3-1
يمتلك المساهم الرئيسي في الشركة عبد اهلل محمد عبيد العجمي 70% من أسهم الشركة بعد الطرح، لذلك سيكون بمقدوره التأثير منفرداً 
على جميع المسائل التي تتطلب موافقة المساهمين، وبما أن مصالح المالك المؤسسين قد تختلف بشكل كبير عن مصالح المساهمين 
الُجدد، فإن ممارسة المؤسسين لهذه السيطرة على نحو يمكن أن يكون له تأثير سلبي كبير على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 
عملياتها، بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة والموافقة والمصادقة على عقود وعمليات الشركة المهمة، وتعديل رأس مال الشركة، 

وبنود نظامها األساسي.

المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية 2-3-2
إن النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعلياً وقد تختلف عن الموجودة في هذه النشرة، إذ أن إنجازات وقدرة الشركة 
على التطور هي من تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها، كما أن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي 

يجب على المساهم التعرف عليها حتى ال تؤثر على قراره االستثماري.

المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 2-3-3
في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة في المستقبل، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى التأثير سلباً على سعر السهم في السوق أو تدني 

نسبة ملكّية المساهمين في الشركة في حال عدم استثمارهم في األسهم الجديدة في ذلك الحين.

المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم 2-3-4
واالحتياجات  الجيد  المالي  مركزها  على  والمحافظة  الشركة  ربحية  بينها  من  العوامل  من  عدد  على  المستقبل  في  السهم  أرباح  تعتمد 
مال  رأس  زيادة  تؤدي  وقد  العامة، هذا  االقتصادية  واألوضاع  للشركة  المتوفرة  االئتمانية  والقوة  للتوزيع  القابلة  واحتياطاتها  الرأسمالية 
الشركة إلى انخفاض ربحية السهم في المستقبل على خلفية أن أرباح الشركة سوف توزع على عدد أكبر من األسهم نتيجة لزيادة رأس مالها.

ال تضمن الشركة بأن أية أرباح على األسهم سوف توزع فعلياً، كما ال تضمن المبلغ الذي سيوزع في أي سنة معينة، ويخضع توزيع األرباح 
لقيود وشروط معينة ينص عليها النظام األساسي للشركة. )فضاًل راجع القسم )5( »سياسة توزيع األرباح« في هذه النشرة(.

المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد الطرح 2-3-5
بعد االنتهاء من عملية الطرح، قد يتمكن المساهمون الحاليون معاً أو مع مساهمين آخرين من السيطرة على القرارات والتصرفات التي 
تتطلب موافقة المساهمين - بما في ذلك دون حصر - عمليات االندماج واالستحواذ وبيع األصول، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وزيادة 
رأس المال أو تخفيضه، وإصدار أو عدم إصدار أسهم إضافية، أو توزيع األرباح، أو أي تغيير في الشركة، وفي حال نشأت ظروف تتعارض 
فيها مصالح المساهمين الحاليين مع مصالح مساهمي األقلية، فإن ذلك قد يضع مساهمي األقلية في وضع ليس في صالحهم، وقد يمارس 
نتائج عملياتها  أو  المالي  الشركة ووضعها  أعمال  وبشكل جوهري على  تؤثر سلباً  بطريقة  الشركة  الحاليون سيطرتهم على  المساهمون 

وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر عدم وجود سوق سابق للتداول في أسهم الشركة 2-3-6
ال يوجد في الوقت الحالي سوق لتداول أسهم الشركة، كما أنه ال يمكن ضمان أو التأكيد على وجود واستمرار سوق نشط وذي سيولة لتداول 

األسهم بعد طرحها، وفي حال عدم وجود سوق نشط وذي سيولة عالية، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على سعر تداول أسهم الشركة.
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المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق 2-3-7
سيخضع المساهم الكبير الحالي في الشركة والذي يملك ما نسبته 70% من أسهم الشركة بعد الطرح لفترة حظر تبدأ من تاريخ بدء تداول 
أسهم الشركة في السوق، حيث لن يكون بمقدوره التصرف في أي من أسهمه التي يمتلكها، إال أنه وبعد انتهاء فترة الحظر والبالغة 12 شهر 
من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة، فإنه ال يوجد ما يضمن عدم بيع المساهم الكبير لجزء كبير من أسهمه، وفي حال تم بيع عدد كبير من 

األسهم في السوق بعد انتهاء فترة الحظر، أو تم توقع حدوث مثل هذا األمر، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على سعر سهم الشركة.

مخاطر عدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات  2-3-8
تنظيمية مستقبلية

قد ترغب الشركة في المستقبل باالنتقال إلى السوق الرئيسية، وعليه، يجب عليها استيفاء جميع المتطلبات النظامية الصادرة عن هيئة 
السوق المالية وعن شركة تداول السعودية )تداول السعودية( بناًء على قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج، 
والمتعلقة بانتقال الشركات المدرجة في السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وبالتالي فإنه في حال عدم تمكن الشركة من استيفاء تلك 
المتطلبات أو أي متطلبات نظامية إضافية مستقبلية قد تفرضها الجهات الرقابية على الشركة أو السوق، فإن الشركة لن تتمكن من االنتقال 
إلى السوق الرئيسية. وبما أن السوق الموازية حتى تاريخ هذه النشرة هي سوق يقتصر فيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط، فإن 

حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتالي التأثير سلباً على سيولة سهم الشركة وقيمتها السوقية.

مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية 2-3-9
القواعد ذات الصلة قد تكون الشركة مستوفية للشروط الخاصة  النظامية بموجب  الفترة  الموازية، وبعد ُمضي  بعد اإلدراج في السوق 
باالنتقال إلى السوق الرئيسية، ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق الموازية وعدم االنتقال للسوق الرئيسية، وبما أن 
السوق الموازية حتى تاريخ هذه النشرة هي سوق يقتصر فيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة 

سيكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتالي التأثير سلباً على سيولة سهم الشركة وقيمته السوقية.



خلفية الشركة وطبيعة أعمالها



جدول
المحتويات

27

خلفية الشركة وطبيعة أعمالها- 3

نبذة عن الشركة 3-1

التجاري  السجل  بموجب  مقفلة  السعودية«( هي شركة مساهمة سعودية  »قمة  أو  »الُمصدر«  أو  )»الشركة«  للتجارة  السعودية  قمة  شركة 
وتاريخ   )775( رقم  الوزاري  والقرار  الرياض،  بمدينة  الصادر  2007/08/29م(  )الموافق  1428/08/16هـ  وتاريخ   )1010237601( رقم 
1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م(، والقرار الوزاري رقم )784( وتاريخ 1443/05/19هـ )الموافق 2021/12/23م(، يبلغ رأس مال 
الشركة الحالي أربعين مليون )40,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى أربعة مليون )4,000,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة 

كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، وجميعها أسهم عادية من فئة واحدة.

وعنوان الشركة كما في سجلها التجاري هو مدينة الرياض، طريق الخرج ص.ب 2296، الرمز البريدي 11451، وعنوان الشركة الوطني 
الحالي 3886 الطريق الدائري الشرقي- حي النور، الرمز البريدي14321، الرياض المملكة العربية السعودية.

تاريخ الشركة وأهم التطورات في رأسمالها 3-2

مناحي  منيف  نوف  السيدة  تملكها  فردية  كمؤسسة  السعودية«(  »قمة  أو  »الُمصدر«  أو  )»الشركة«  للتجارة  السعودية  قمة  تأسست شركة 
القحطاني بموجب السجل التجاري رقم )1010237601( صادر بمدينة الرياض بتاريخ 1428/08/16هـ )الموافق 2007/08/29م( برأسمال 

قدره خمسة وعشرين ألف )25,000( ريال سعودي.

هيكل ملكية الشركة عند التأسيس (: 29الجدول رقم )
النسبة من رأس المالالمساهمة في رأس المال )ريال(المالك

100.00%25,000نوف منيف مناحي القحطاني

100.00%25,000اإلجمالي

وبتاريخ 1433/10/18هـ )الموافق 2012/09/05م( تم تحويل المؤسسة الفردية وفرعها المقيد باسم مصنع قمة السعودية إلنتاج حبيبات 
البالستيك، سجل تجاري رقم )1010241089( وتاريخ 1428/11/23هـ )الموافق 2007/12/03م( الصادر بمدينة الرياض بما لهما من 
حقوق وما عليهما من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرهما المالية والفنية واإلدارية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، مع 
االحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري للمؤسسة كمركز رئيسي للشركة واالحتفاظ برقم وتاريخ السجل التجاري لفرع المؤسسة كفرع 
للشركة، وبرأسمال يبلغ مائة ألف )100,000( ريال سعودي مقسمة إلى مائة )100( حصة عينية متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل، وتبلغ 
قيمة كل حصة ألف )1,000( ريال حيث تم تقييم صافي أصول المؤسسة وفرعها بمبلغ مائة ألف )100,000( ريال سعودي، وقد تم دخول 
شريك جديد في الشركة وهو السيد عبد اهلل محمد عبيد العجمي، حيث تنازلت السيدة نوف منيف القحطاني عن جزء من حصصها في 
الشركة لصالح الشريك الجديد، وتم توزيع الحصص على كل من السيدة نوف منيف مناحي القحطاني بنسبة 5.00% من رأسمال الشركة، 

والسيد عبد اهلل محمد عبيد العجمي بنسبة 95.00% من رأسمال الشركة.

هيكل الملكية بعد تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1433/10/18هـ )الموافق 2012/09/05م((: 30الجدول رقم )
النسبة من رأس المالالمساهمة في رأس المال )ريال(قيمة الحصة )ريال(عدد الحصصالشركاء

95.00%951,00095,000عبد اهلل محمد عبيد العجمي

5.00%51,0005,000نوف منيف مناحي القحطاني

100.00%100100,000اإلجمالي

وبتاريخ 1440/12/03هـ )الموافق 2019/08/04م( تم زيادة رأسمال الشركة إلى مليون )1,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائة )100( 
حصة عينية ونقدية متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل، وتم تعديل قيمة الحصة من ألف )1,000( ريال سعودي إلى عشرة األف )10,000( 
ريال سعودي، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة تسعمائة ألف )900,000( ريال من خالل تحويل كامل المبلغ من حساب األرباح المحتجزة كما 

في تاريخ 31 ديسمبر 2018م إلى حساب رأس المال.
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هيكل الملكية بعد قرار الشركاء بتاريخ 1440/12/03هـ )الموافق 2019/08/04م((: 31الجدول رقم )
النسبة من رأس المالالمساهمة في رأس المال )ريال(قيمة الحصة )ريال(عدد الحصصالشركاء

95.00%9510,000950,000عبد اهلل محمد عبيد العجمي

5.00%510,00050,000نوف منيف مناحي القحطاني

100.00%1,000,000-100اإلجمالي

وبتاريخ 1443/03/07هـ )الموافق 2021/10/13م( اتفق الشركاء على دخول السيد: محمد عبد اهلل محمد العجمي كشريك في الشركة 
بنسبة 4.00% من مجموع الحصص في الشركة وبما يعادل أربع )4( حصص، حيث تنازل كُل من السيدة: نوف منيف مناحي القحطاني عن 
حصة واحدة من حصصها في الشركة، وتنازل السيد: عبد اهلل محمد عبيد العجمي عن ثالث )3( حصص من حصصه في الشركة بما لها 

من حقوق وما عليها من التزامات لصالح الشريك الجديد وأصبح هيكل الملكية كما يلي:

هيكل الملكية بعد قرار الشركاء 1443/03/07هـ )الموافق 2021/10/13م((: 32الجدول رقم )
النسبة من رأس المالالمساهمة في رأس المال )ريال(قيمة الحصة )ريال(عدد الحصصالشركاء

92.00%9210,000920,000عبد اهلل محمد عبيد العجمي

4.00%410,00040,000نوف منيف مناحي القحطاني

4.00%410,00040,000محمد عبد اهلل محمد العجمي 

100.00%1001,000,000اإلجمالي

وبتاريخ 1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م( تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة 
رأسمال الشركة إلى أربعين مليون )40,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى أربعة مليون )4,000,000( سهم، قيمة كل سهم منها عشرة )10( 
البالغة تسعة وثالثين مليون )39,000,000( ريال  رياالت سعودية، وجميعها أسهم عادية مدفوعة القيمة بالكامل، وقد تم الوفاء بالزيادة 
سعودي عن طريق تقديم السيد: عبد اهلل محمد عبيد العجمي عقار مقيم بالقيمة السوقية العادلة طبقا لتقرير المقيم المرخص والمعتمد 
بمبلغ تسعة مليون وتسعمائة وسبعة وخمسين ألف وثمانمائة وتسعة وثالثين )9,957,839( ريال سعودي كحصة عينية في رأسمال الشركة، 
تحويل مبلغ وقدره تسعة وعشرين مليون واثنين وأربعين ألف ومائة وواحد وستين )29,042,161( ريال سعودي من حساب األرباح المحتجزة 
كما في 31 ديسمبر 2020م، وقد تم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم )775( وتاريخ 1443/05/16هـ 
)الموافق 2021/12/20م(، والقرار الوزاري رقم )784( وتاريخ 1443/05/19هـ )الموافق 2021/12/23م(.ويوضح الجدول التالي هيكل 

الملكية بعد رفع رأس المال.

هيكل الملكية بعد رفع رأس المال وتحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة بتاريخ 1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م((: 33الجدول رقم )

عدد األسهم المملوكة نسبة الملكية المباشرةعدد األسهم المملوكة مباشرةالمساهم
بشكل غير مباشر

 نسبة الملكية
غير المباشرة

--92.00%3,680,000عبد اهلل محمد عبيد العجمي

--4.00%160,000نوف منيف مناحي القحطاني

--4.00%160,000محمد عبد اهلل محمد العجمي

--100.00%4,000,000اإلجمالي 
المصدر: شركة قمة السعودية للتجارة.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعين مليون )40,000,000( ريال سعودي مقسمة إلى أربعة ماليين )4,000,000( سهم عادي مدفوع القيمة 
بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، وجميع أسهم الشركة أسهماً عادية من فئة واحدة، وال يعطى أي مساهم أي حقوق 

تفضيلية.
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الوصف التنظيمي للُمصدر  3-3

المتخصصة  اللدائن  مصنع  فإن  النشرة  هذه  تاريخ  وحتى  التالي،  الشكل  في  موضحة  فروع،  ثالثة  للتجارة  السعودية  قمة  شركة  تملك 
للبالستيك وشركة قمة السعودية للمقاوالت هي سجالت غير عاملة، ولم تساهم في إيرادات الشركة خالل السنوات الماضية.

الشكل البياني رقم )1( الوصف التنظيمي للشركة

شركة قمة السعودية للتجارة

مصنع قمة السعودية 
إلنتاج حبيبات البالستيك 

(فرع الشركة)

مصنع اللدائن
المتخصصة للبالستيك

(فرع الشركة)

شركة قمة
السعودية للمقاوالت

(فرع الشركة)

الطبيعة العامة ألعمال الُمصدر  3-4

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )1010237601( صادر بمدينة الرياض بتاريخ 1428/08/16هـ )الموافق 2007/08/29م(، 
والترخيص الصناعي رقم )431102115491( وتاريخ 1428/09/20هـ )الموافق 2007/10/02م( صادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
وتاريخ 1442/06/26هـ  م /1442/4365هـ  خ  رقم  أولى(  )فئة  للتشغيل  بيئية  البالستيك، ورخصة  السعودية إلنتاج حبيبات  لمصنع قمة 
)الموافق 2021/02/08م( صادر من المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي، ورخصة تشغيل رقم )5751442319013812( صادرة من 

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )ُمدن(.

وتتثمل أغراض الشركة كما في نظامها األساسي فيما يلي: 

الزراعة والحراجة وصيد األسماك.. 1
التعدين واستغالل المحاجر.. 2
إمدادات الكهرباء والغاز، والبخار، وتكييف، والهواء.. 3
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.. 4
التشييد.. 5
تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المحركات ذات المركبات والدراجات النارية.. 6
النقل والتخزين.. 7
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام.. 8
المعلومات واالتصاالت.. 9

األنشطة العقارية.. 10
األنشطة العلمية والتقنية.. 11
أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.. 12
التعليم.. 13
أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي.. 14
أنشطة الخدمات األخرى.. 15

وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري فيما يلي:

البيع بالجملة للمواد البالستيكية األولية والمطاط واأللياف الصناعة. 	
البيع بالتجزئة لسكراب مواد البناء، يشمل )تجارة الحديد الخردة(. 	
البيع بالتجزئة لألجهزة اإللكترونية والكهربائية المنزلية. 	
بيع األدوات والمواد البالستيكية )بما فيها األكياس(. 	
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هذا وتقوم الشركة بشراء مختلف مخلفات البالستيك والمطاط من عدة مصادر مختلفة مثل شركات البتروكيماويات والشركات المنتجة 
للمنتجات البالستيكية والمطاطية النهائية وكذلك المخلفات البلدية ثم إعادة تدويرها إلنتاج حبيبات البالستيك ومما يميز الشركة أنها 
تتمتع بعقود حصرية طويلة األمد لشراء كامل كميات المخلفات من معظم شركات البتروكيماويات مما يضمن استمرارية التوريد واإلنتاج 

بشكل مستمر. 

تقوم الشركة بجميع العمليات الالزمة لتنظيف المخلفات وإعادة إنتاجها على شكل حبيات عالية الجودة حيث يتم اختبارها في مختبرات 
الشركة الداخلية لضمان جودة المنتجات. 

وكذلك تقوم الشركة بإنتاج شمع البولي ايثيلين المعالج باستخدام أحدث التقنيات، وتقوم الشركة بتسويق وبيع منتجات الشركة المختلفة في 
عدة دول مختلفة في آسيا وأوروبا وإفريقيا، كما تقوم الشركة بشراء المواد البالستيكية وإعادة بيعها في السوق المحلي، هذا وال يوجد أي 

منتجات أو نشاطات جديدة للشركة حتى تاريخ هذه النشرة.

وال تمارس الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص النظامية إن وجدت والتي تتطلبها األنظمة السائدة والمعمول بها في المملكة 
العربية السعودية. وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية والزالت جميع تلك التراخيص سارية المفعول حتى تاريخ هذه النشرة.

تعريف بمنتجات الشركة وحجم الطاقة اإلنتاجية  3-5

تقوم الشركة وفروعها بإنتاج وبيع تسعة منتجات رئيسية وهي كما يلي: 

بولي إيثلين واكس:. 1
نوع من أنواع الشموع )الواكس( وهو عبارة عن بولي ايثيلين يملك وزن جزيئي منخفض يكون شكله إما شرائح او بودرة، 

ويستخدم كإضافة في كثير من التطبيقات تتضمن الملونات الصناعية والفيلر، مركبات بي في سي، المطاط واألصمغة.

بولي بروبلين:. 2
نوع من انواع البوليمرات تأتي في شكل حبيبات ويصنع من إعادة تدوير مخلفات المنتجات البالستيكية المصنوعة من 
الداخلية  واللباس  الحبال،  )مثل  والنسيج  التغليف،  تتضمن  التطبيقات  من  واسع  نطاق  في  ويستخدم  بروبلين،  البولي 

الحرارية والسجاد(، والقرطاسية، واأللعاب اللدائنية، والحاويات بمختلف األحجام، وأجزاء السيارات.

بولي إيثلين:. 3
نوع من انواع البوليمرات تأتي في شكل حبيبات ويصنع من إعادة تدوير مخلفات المنتجات البالستيكية المصنوعة من 
البولي إيثلين، ويستخدم في نطاق واسع من التطبيقات تتضمن األفالم الرقيقة )األكياس البالستيكية(، صناعة خراطيم 

المياه ومستلزمات التعبئة.

ستايرنكس:. 4
هي عدة أنواع من البوليمرات تأتي في شكل حبيبات تندرج جميعها تحت تصنيف ستايرنكس، مثل األكريلونيتريل بيوتادين 
الستايرين )ABS(، ستيرين أكريلونيتريل )SAN(، البولي ستايرين )PS( ويتم تصنيعها من إعادة تدوير مخلفات المنتجات 
السيارات  موصالت  أنظمة  تتضمن  التطبيقات  من  واسع  نطاق  في  ويستخدم  ستايرنكس،  من  المصنعة  البالستيكية 

والكهربائية واإللكترونية، وصناعات العوازل. 

بوليمرات هندسية:. 5
هي عدة أنواع من البوليمرات تأتي في شكل حبيبات تندرج جميعها تحت تصنيف بوليمرات هندسية، مثل بولي ميثيل 
ميثاكريالت )PMMA(، البولي أوكسي ميثيلين )POM(. ويتم تصنيعها من إعادة تدوير مخلفات المنتجات البالستيكية 
للزجاج، صناعة  كبديل  والطالء،  األحبار  مثل  التطبيقات  العديد من  ويستخدم في  الهندسية،  البوليمرات  المصنعة من 

السيارات.

مطاط:. 6
هو أيضاً نوع من أنواع البوليمر في شكل كتلة مربعة والمطاط يتم تصنيعه من إعادة تدوير مخلفات منتجات المطاط، 

ويستخدم في صناعة السيارات لتصنيع األبواب والنوافذ، صناعة اإلطارات واألنابيب، األرضيات والعوامل المثبطة.

منتجات مخلوطة )بولي إيثلين وبولي بروبلين(: . 7
وهي المنتجات المخلوطة من نوعين من البوليمر في شكل حبيبات وهما البولي إيثلين والبولي بروبلين.
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بي إي تي: . 8
نوع من أنواع البوليمر في شكل حبيبات له االسم البولي إيثيلين تيرفثاالت واختصار PET يتم تصنيعه من إعادة تدوير 

مخلفات بي إي تي، ويستخدم في عدة صناعات مثل: التغليف والعزل الحراري، ألياف للسجاد، بيركشاير األرضيات، 

لدائن حرارية مرنة:. 9
 )TPO( نوع من أنواع البوليمرات في شكل حبيبات ويندرج تحت تصنيف اللدائن الحرارية مادة البوليولفينات الحرارية
TPO، ويستخدم في عدة صناعات مثل: األسالك  البالستيكية مصنعة من  المنتجات  ويُصنع من إعادة تدوير مخلفات 

والكابالت والبطاريات وأسواق السيارات.

الطاقة اإلنتاجية للشركة وفروعها (: 34الجدول رقم )
30 يونيو 2022م2021م2020مالسنوات

51,50051,50025,750الطاقة اإلنتاجية القصوى )طن(

38,57348,34623,227الطاقة اإلنتاجية الفعلية )طن(

90.20%93.88%74.90%كفاءة استخدام الطاقة اإلنتاجية 
المصدر: معلومات اإلدارة.

تفاصيل اإليرادات حسب الشركة وفروعها وحسب األسواق التي تبيع فيها الشركة 3-6

تفاصيل مصادر اإليرادات حسب الشركة وفروعها (: 35الجدول رقم )

31 ديسمبر طبيعة األعمالاإليرادات )ريال سعودي(
2020م

النسبة من 
إجمالي 

اإليرادات لعام 
2020م

31 ديسمبر 
2021م

النسبة من 
إجمالي 

اإليرادات لعام 
2021م

30 يونيو 
2022م

النسبة من 
إجمالي اإليرادات 
كما في 30 يونيو 

2022م

البيع بالجملة للمواد شركة قمة السعودية للتجارة 
18.52%14.8519,595,949%19.3228,475,784%19,330,971البالستيكية

مصنع قمة السعودية إلنتاج 
حبيبات البالستيك )فرع الشركة( 

إعادة التدوير وإنتاج 
81.48%85.1586,199,055%80.68163,296,181%80,734,759حبيبات البالستيك

مصنع اللدائن المتخصصة 
للبالستيك )فرع الشركة(

صنع البالستيك 
)اللدائن( في 

أشكالها األولية
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق

شركة قمة السعودية للمقاوالت 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقمقاوالت عامة)فرع الشركة(

100.00%100.00105,795,004%100.00191,771,965%100,065,730اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة.

تفاصيل إيرادات الشركة حسب األسواق التي تبيع فيها الشركة (: 36الجدول رقم )

السوق
30 يونيو 2022م2021م2020م

الكمية 
)طن(

اإليراد 
)ريال(

النسبة من 
اإليرادات

الكمية 
النسبة من اإليراد )ريال()طن(

اإليرادات
الكمية 
)طن(

اإليراد 
)ريال(

النسبة من 
اإليرادات

81.48%85.1518,53486,199,055%80.6840,161163,296,181%30,73180,734,759مبيعات الصادرات 

18.52%14.854,69319,595,949%19.328,18528,475,784%7,84219,330,971مبيعات السوق المحلي

100%10023,227105,795,004%10048,346191,771,965%38,573100,065,730اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة.
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إيرادات الشركة حسب تصنيف المنتجات الرئيسية 3-7

تفاصيل إيرادات الشركة حسب المنتجات خالل الفترة من عام 2020م حتى 30يونيو 2022م(: 37الجدول رقم )

31 ديسمبر 2020ماإليرادات )ريال سعودي(

النسبة من 
إجمالي 
اإليرادات 
لعام 2020م

31 ديسمبر 2021م

النسبة من 
إجمالي 
اإليرادات 
لعام 2021م

30 يونيو 2022م

النسبة من 
إجمالي 
اإليرادات 
كما في 30 
يونيو 2022م

23.92%18.6725,307,392%30.3435,807,257%30,358,874بولي إيثلين واكس

11.79%19.0812,474,108%29.0536,589,935%29,073,706بولي إيثلين 

16.09%39.7417,027,278%16.6276,206,413%16,630,260بولي بروبلين

--3.80%6.797,283,944%6,791,690ستايرينكس 

24.40%4.1925,816,773%4.528,030,439%4,521,948بوليمرات هندسية 

19.29%10.8720,404,777%4.1420,847,617%4,142,513مطاط

1.22%1.171,287,978%4.052,247,448%4,055,870منتجات مخلوطة )بولي إيثلين وبولي بروبلين(

3.29%2.103,476,698%3.534,029,222%3,534,052بي إي تي

- -0.07%0.84129,975%836,918لدائن حرارية مرنة 
- -0.31%0.12599,715%119,899منتجات أخرى*

100.00%100.00105,795,004%100.0191,771,965%100,065,730اإلجمالي
*طبالي بالستيكية وخشبية وأكياس وعبوات بالستيكية.

كبار عمالء الشركة من مبيعات الصادرات  3-8

بلغت إيرادات الشركة من أكبر خمسة عمالء خارج المملكة في عام 2020م ما قيمته 29,099,150 ريال سعودي وبنسبة 29.09% من إجمالي 
إيرادات العام، وفي عام 2021م بلغت إيرادات الشركة من أكبر خمسة عمالء خارج المملكة ما قيمته 61,201,599 ريال سعودي وبنسبة 
31.91% من إجمالي إيرادات العام، وخالل الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م بلغت إيرادات الشركة من أكبر خمسة عمالء خارج 

المملكة ما قيمته 25,796,764ريال سعودي وبنسبة 24.38% من إجمالي إيرادات الفترة.

مبيعات الشركة ألكبر خمسة عمالء خارج المملكة في عام 2020م(: 38الجدول رقم )

النسبة من إجمالي قيمة المبيعات )ريال(الدولةطبيعة العالقةالعميل
اإليرادات لعام 2020م

7.82%7,825,813اإلمارات العربية المتحدةطرف مستقلسينيكا جلوبال 

7.47%7,469,975اإلمارات العربية المتحدةطرف مستقلالربيع للتجارة العامة اف زد سي

5.70%5,701,739اإلمارات العربية المتحدةطرف مستقلجو جرين اف زد إي 

4.25%4,250,245اإلمارات العربية المتحدةطرف مستقلاس أر جي جلوبال اف زد إي

3.85%3,851,378إيطالياطرف مستقلرافاجو إيطاليا اس بي أي

29.09%29,099,150إجمالي المبيعات ألكبر خمس عمالء خارج المملكة خالل عام 2020م
المصدر: معلومات اإلدارة
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مبيعات الشركة ألكبر خمسة عمالء خارج المملكة في عام 2021م(: 39الجدول رقم )

النسبة من إجمالي قيمة المبيعات )ريال(الدولةطبيعة العالقة معهمالعميل
اإليرادات لعام 2021م

8.19%15,711,059إيطالياطرف مستقلرافاجو إيطاليا اس بي أي

6.27%12,024,300جمهورية مصر العربيةطرف مستقلايجيبت توب فور بالستيك 

6.18%11,860,434اإلمارات العربية المتحدةطرف مستقلاس أر جي جلوبال اف زد إي

6.10%11,699,531جمهورية مصر العربيةطرف مستقلالصفوة فور بالستيك

5.17%9,906,275اإلمارات العربية المتحدةطرف مستقلسينيكا جلوبال 

31.91%61,201,599إجمالي المبيعات ألكبر خمس عمالء خارج المملكة خالل عام 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

مبيعات الشركة ألكبر خمسة عمالء خارج المملكة خالل الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م(: 40الجدول رقم )

 قيمة المبيعاتالدولةطبيعة العالقة معهمالعميل
)ريال سعودي(

النسبة من إجمالي 
اإليرادات كما في 30 يونيو 

2022م

6.07%6,423,720جمهورية مصر العربيةطرف مستقلايجيبت توب فور بالستيك 

5.92%6,267,829اإلمارات العربية المتحدةطرف مستقلراديان ستار إنترناشيونال اف زد سي

4.43%4,689,111جمهورية مصر العربيةطرف مستقلالصفوة فور بالستيك

4.06%4,291,550اإلمارات العربية المتحدةطرف مستقلالتيك إنترناشينوال اف زد إي

3.90%4,124,554إيطالياطرف مستقلرافاجو إيطاليا اس بي أي

24.38%25,796,764إجمالي المبيعات ألكبر خمس عمالء خارج المملكة خالل الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م
المصدر: معلومات اإلدارة.

كبار عمالء الشركة في السوق المحلي  3-9

بلغت إيرادات الشركة من أكبر خمسة عمالء في السوق المحلي في عام 2020م ما قيمته 7,825,549 ريال سعودي وبنسبة 7.82% من 
إجمالي إيرادات العام، وفي عام 2021م بلغت إيرادات الشركة من أكبر خمسة عمالء في السوق المحلي ما قيمته 12,075,660 ريال سعودي 
وبنسبة 6.30% من إجمالي إيرادات العام، وخالل الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م بلغت إيرادات الشركة من أكبر خمسة عمالء 

في السوق المحلي ما قيمته 11,599,979ريال سعودي وبنسبة 10.96% من إجمالي إيرادات الفترة.

مبيعات الشركة ألكبر خمسة عمالء في السوق المحلي في عام 2020م(: 41الجدول رقم )
النسبة من إجمالي اإليرادات لعام 2020مقيمة المبيعات )ريال سعودي(طبيعة العالقةالعميل

2.24%2,237,051طرف مستقلشركة رفاقو الشرق األوسط 

2.03%2,034,763طرف مستقلمصنع محمد ناصر الفريدي للعبوات البالستيكية 

1.43%1,427,195طرف مستقلمؤسسة بدرية سعيد اليوسف للتجارة 

1.22%1,221,140طرف مستقلشركة المصنع الوطني أللياف البوليستر المحدودة 

0.90%905,400طرف مستقلمصنع داعمك للبالستيك 

7.82%7,825,549إجمالي المبيعات ألكبر خمس عمالء في السوق المحلي
المصدر: معلومات اإلدارة.
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مبيعات الشركة ألكبر خمسة عمالء في السوق المحلي في عام 2021م(: 42الجدول رقم )
النسبة من إجمالي اإليرادات لعام 2021مقيمة المبيعات )ريال سعودي(طبيعة العالقة معهمالعميل

2.59%4,972,993طرف مستقلشركة رفاقو الشرق األوسط 

1.38%2,654,602طرف مستقلشركة عصر اللدائن للبالستيك 

0.96%1,836,201طرف مستقلمصنع خالد البجاد للبالستيك 

0.73%1,391,699طرف مستقلشركة المصنع الوطني أللياف البوليستر المحدودة 

0.64%1,220,165طرف مستقلمؤسسة بدرية سعيد اليوسف للتجارة 

6.30%12,075,660إجمالي المبيعات ألكبر خمس عمالء في السوق المحلي
المصدر: معلومات اإلدارة

مبيعات الشركة ألكبر خمسة عمالء في السوق المحلي خالل الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م(: 43الجدول رقم )

النسبة من إجمالي اإليراداتقيمة المبيعات )ريال سعودي(طبيعة العالقة معهمالعميل
كما في 30 يونيو 2022م

3.92%4,149,385طرف مستقلشركة رفاقو الشرق األوسط 

3.07%3,250,250طرف مستقلشركة عصر اللدائن للبالستيك 

1.58%1,666,358طرف مستقلمصنع جواد للبالستيك 

1.31%1,386,057طرف مستقلمصنع خالد البجاد للبالستيك 

1.09%1,147,929طرف مستقلالمصنع العالمي للصناعة 

10.96%11,599,979إجمالي المبيعات ألكبر خمس عمالء في السوق المحلي
المصدر: معلومات اإلدارة

كبار موردي الشركة  3-10

بلغت مشتريات الشركة من أكبر خمسة موردين في 2020م ما قيمته 68,308,503 ريال سعودي وقد شكلت هذه القيمة ما نسبته %88.59 
من إجمالي تكلفة المبيعات لعام 2020م، وفي عام 2021م بلغت مشتريات الشركة من أكبر خمسة موردين ما قيمته 152,884,065 ريال 
سعودي وبنسبة بلغت 97.99% من إجمالي تكلفة مبيعات العام، وكما في 30 يونيو 2022م بلغت مشتريات الشركة من أكبر خمسة موردين 

ما قيمته 62,574,039 ريال سعودي وبنسبة بلغت 87.72% من تكلفة المبيعات خالل الفترة.

مشتريات الشركة من أكبر خمسة موردين لعام 2020م )ريال سعودي((: 44الجدول رقم )

النسبة من إجمالي تكلفة 31 ديسمبر 2020مالمواد المشتراةطبيعة العالقةالموردين
المبيعات لعام 2020م

47.58%36,690,352مخلفات بالستيكيةطرف مستقلالشركة السعودية للصناعات األساسية

18.21%14,041,531بوليمرات بالستكية ومخلفات بالستيكيةطرف مستقلشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

16.04%12,366,468بوليمرات بالستيكيةطرف مستقلشركة سبكيم للتسويق

3.91%3,013,389بوليمرات بالستكية ومخلفات بالستيكيةطرف مستقلالشركة المتقدمة للبتروكيماويات

2.85%2,196,763مخلفات من أقمشة غير منسوجةطرف مستقلشركة مصنع األنسجة المتطورة )ساف(

88.59%68,308,503إجمالي المشتريات من كبار الموردين 

100.00%77,107,135إجمالي تكلفة مبيعات العام
المصدر: معلومات اإلدارة.



جدول
المحتويات

35

مشتريات الشركة من أكبر خمسة موردين لعام 2021م )ريال سعودي((: 45الجدول رقم )

النسبة من إجمالي تكلفة 31 ديسمبر2021مالمواد المشتراةطبيعة العالقةالموردين
المبيعات لعام 2021م

36.48%56,921,364مخلفات بالستيكيةطرف مستقلالشركة السعودية للصناعات األساسية
29.31%45,728,137بوليمرات بالستكية ومخلفات بالستيكيةطرف مستقلالشركة المتقدمة للبتروكيماويات

17.35%27,068,825بوليمرات بالستكية ومخلفات بالستيكيةطرف مستقلشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات
11.39%17,764,485بوليمرات بالستكيةطرف مستقلشركة سبكيم للتسويق
3.46%5,401,254بوليمرات بالستكيةطرف ذي عالقةمصنع يافل للبالستيك

97.99%152,884,065إجمالي المشتريات من كبار الموردين 

100.00%156,022,365إجمالي تكلفة مبيعات العام
المصدر: معلومات اإلدارة

مشتريات الشركة من أكبر خمسة موردين كما في 30 يونيو 2022م )ريال سعودي((: 46الجدول رقم )

30 يونيو 2022مالمواد المشتراةطبيعة العالقةالموردين
النسبة من إجمالي تكلفة 
المبيعات كما في 30 يونيو 

2022م

42.61%30,398,676مخلفات بالستيكيةطرف مستقلالشركة السعودية للصناعات األساسية
18.56%13,240,614بوليمرات بالستكية ومخلفات بالستيكيةطرف مستقلشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

16.52%11,785,026بوليمرات بالستكيةطرف مستقلشركة سبكيم للتسويق
6.36%4,539,700بوليمرات بالستكية ومخلفات بالستيكيةطرف مستقلالشركة المتقدمة للبتروكيماويات

3.66%2,610,023بوليمرات بالستكيةطرف مستقلالشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية 
87.72%62,574,039إجمالي المشتريات من كبار الموردين 

100.00%71,333,397إجمالي تكلفة مبيعات الفترة
المصدر: معلومات اإلدارة

رؤية الشركة 3-11

الدائري على  البالستيكية والمطاطية وتعزيز االقتصاد  المخلفات  الرائدة في تعظيم قيمة  السعودية من الشركات  أن تصبح شركة قمة 
مستوى المملكة العربية السعودية والشرق األوسط.

رسالة الشركة  3-12

تعظيم قيمة المخلفات البالستيكية والمطاطية المحلية لتقديم منتجات ذات قيمة مضافة عالية لعمالئها وخدمات تلبي احتياجاتهم بما 
يضمن استمرارية واستدامة األعمال، وتنمية مبدأ الصناعة الخضراء واالقتصاد الدائري مما يعزز مبادئ المحافظة على البيئة.

استراتيجية الشركة العامة  3-13

تعمل الشركة وفق خطط وبرامج مدروسة ضمن االستراتيجية العامة للشركة من أجل تصبح من الشركات الرائدة في تعظيم قيمة المخلفات 
البالستيكية والمطاطية وتعزيز االقتصاد الدائري على مستوى المملكة العربية السعودية والشرق األوسط، وتحرص الشركة على أن تتماشى 
استراتيجيتها مع التوجهات الدولية في مجال االقتصاد الدائري وتعمل على أن تكون شريك نجاح لجميع القطاعات الصناعية المنتجة 
لمخلفات البالستيك والمطاط لتكون المحطة الرئيسية والخيار األول لهم في عمليات إعادة التدوير. وتتماشى استراتيجية الشركة مع رؤية 

المملكة العربية السعودية 2030م ومبادرة السعودية الخضراء والشرق األوسط األخضر.

كما تعمل الشركة على التوسع في أنشطتها خالل الخمس السنوات القادمة من أجل تحقيق رؤية وأهداف الشركة وتعظيم القيمة للمساهمين 
وذلك من خالل العمل على عدة جوانب ومن أبرزها: 

زيادة عدد الدول المصدر إليها من 30 دولة حالياً إلى 50 دولة خالل سنتين. 	
توسيع محفظة منتجات الشركة من 20 منتج حالياً إلى 27 منتج. 	
الدخول في مجال صناعة المنتجات النهائية لتخدم المستخدم النهائي باالعتماد على منتجات الشركة الحالية إذ تمثل  	

تكلفتها ميزة تنافسية للشركة.
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التوسع في سوق منتجات الشمع لتشمل شمع البولي ايثيلين المؤكسد، ومايكرو شمع البولي ايثيلين، وشمع البولي ايثيلين  	
المحسن، وشمع ايثيلين فينيل استيت، والشمع المعلق، وشمع البولي بروبيلين، وشمع ال سي توتني بلس باإلضافة إلى 
المنتج الرئيسي شمع البولي ايثيلين بما يوسع نطاق التطبيقات المخدومة ليشمل عددا من التطبيقات المتخصصة ويفتح 

عدد أكبر من األسواق، ويعزز من مكانة الشركة في سوق منتجات الشمع العالمي.
الحصول على االعتماد الدولي الستخدام المنتجات المعاد تدويرها في تطبيقات الصناعات الغذائية. 	
االستثمار في عمليات إعادة تدوير البالستيك والمطاط خارج المملكة العربية السعودية. 	
توسيع عمليات إعادة تدوير البالستيك لتشمل عمليات التدوير الكيميائية باإلضافة لعمليات التدوير الميكانيكية. 	
فتح مكاتب توزيع في األسواق الحالية عالية النمو، مما يساعد على سهولة الوصول للمستخدم النهائي وتعزيز قيمة العائد  	

للشركة من بيع منتجاتها في هذه األسواق.
المحافظة على قاعدة العمالء الحاليين، والعمل على توطيد هذه العالقات.  	
زيادة عدد األسواق المستهدفة لتشمل أسواق أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ووسط وجنوب إفريقيا، والسوق األسترالي.  	
زيادة الحصة السوقية لمنتجات الشركة في األسواق الحالية. 	
تقليل تكاليف التشغيل واإلنتاج وذلك باستخدام أحدث تقنيات اإلنتاج في المصانع. 	

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة  3-14

تملك شركة قمة السعودية عدد من مقومات النجاح التي تدعم استمرارية أعمالها وتمنحها ميزات تنافسية مقارنة مع منافسيها سواء في 
السوق المحلي أو األسواق المستهدفة، ويمكن تلخيص هذه العوامل كالتالي:

عقود إمداد حصرية طويلة ومتوسطة األمد للمواد األولية. 	
تكلفة التصنيع المنخفضة والمستمدة من خبرات اإلنتاج التراكمية، وخطوط اإلنتاج عالية الكفاءة. 	
وجود قاعدة عمالء قوية في مختلف األسواق المخدومة.  	
رأس المال البشري والمتمثل في كفاءات وطنية تحمل أعلى الشهادات العلمية لتقود مسيرة الشركة. 	
االهتمام بضبط جودة المنتجات النهائية وفقاً ألعلى المعايير العالمية.  	
توجه الشركة جزء كبير من إنتاجها للتصدير، مما يساعدها على تنويع مصادر اإليرادات وزيادة قدرتها على النفاذ لألسوق  	

خارج المملكة والتقليل من مخاطر االعتماد على سوق واحد.
استخدام تقنيات تصنيع متقدمة تضمن الحصول على منتجات عالية الجودة. 	

السجالت التجارية للشركة 3-15

السجالت التجارية للشركة (: 47الجدول رقم )

نوع الكيان االسمم
نوع السجلتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالنشاط في السجل التجاريالقانوني

شركة قمة السعودية 1
للتجارة.

مساهمة 
مقفلة

البيع بالجملة للمواد البالستيكية األولية والمطاط 
واأللياف الصناعة، البيع بالتجزئة لسكراب مواد البناء، 
يشمل )تجارة الحديد الخردة(، البيع بالتجزئة لألجهزة 

اإللكترونية والكهربائية المنزلية، بيع األدوات والمواد 
البالستيكية )بما فيها األكياس(.

سجل رئيسي1446/10/23هـ1428/08/16هـ

2
مصنع قمة السعودية 

إلنتاج حبيبات 
البالستيك 

فرع الشركة
إنتاج شمع البرافين، صنع البالستيك )اللدائن( في 
أشكالها األولية، صناعة الخيوط الصناعية، )يشمل 

النايلون والبوليستر ...إلخ(.
سجل فرعي1446/10/23هـ1428/11/23هـ

3
مصنع اللدائن 

المتخصصة 
للبالستيك 

فرع الشركة

صنع البالستيك )اللدائن( في أشكالها األولية، صناعة 
مخاليط المطاط التركيبي والمطاط الطبيعي، صناعة 

البولي إيثيلين، صناعة الخيوط الصناعية، )يشمل 
النايلون والبوليستر ...إلخ(.

سجل فرعي1445/01/18هـ1442/01/18هـ

شركة قمة السعودية 4
فرع الشركةللمقاوالت

اإلنشاءات العامة للمباني السكنية، اإلنشاءات العامة 
للمباني غير السكنية، يشمل )المدارس، المستشفيات، 
الفنادق ... إلخ(، اإلنشاءات العامة للمباني الحكومية، 

إنشاءات المباني الجاهزة في المواقع، ترميمات المباني 
السكنية وغير السكنية

سجل فرعي1445/02/15هـ1438/11/23هـ

المصدر: معلومات اإلدارة
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أهم العقود الجوهرية للشركة مع كبار الموردين 3-16

العقود الجوهرية للشركة مع كبار الموردين(: 48الجدول رقم )
طبيعة العقدتاريخ نهاية العقدتاريخ بداية العقدالجهةاسم الموردم

عقد توريد مخلفات بالستيكية1446/06/30هـ1443/05/28هـمصنع قمة السعودية )فرع الشركة(المتقدمة للبتروكيماويات1

عقد توريد مخلفات بالستيكية1444/06/07هـ1441/05/06هـمصنع قمة السعودية )فرع الشركة(بترورابغ2

عقد توريد مخلفات بالستيكية 1444/08/09هـ1443/07/28هـشركة قمة السعودية للتجارةسابك3
للبولي إيثلين والبولي بروبلين

عقد توريد أي بي اس/بوم/ 1446/11/02هـ1441/09/08هـشركة قمة السعودية للتجارةسابك4
بي ام ام

عقد توريد 8,000 طن بولي 1448/09/21هـ1441/07/05هـمصنع قمة السعودية )فرع الشركة(سابك5
إثيثلين واكس

عقد توزيع مادة البولي بروبلين1444/06/27هـ1442/06/08هـشركة قمة السعودية للتجارةسبكيم6

عقد توريد مخلفات بي أي تي1445/07/21هـ1440/05/08هـشركة قمة السعودية للتجارةسابك7
المصدر: معلومات اإلدارة

العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية 3-17

تعتمد الشركة في تسويق منتجاتها على اسمها التجاري المسجل في سجلها التجاري والذي ينعكس في شعارها، والذي يدعم أعمالها 
ومركزها التنافسي، ويمنحها تميًزا واضحاً في السوق بين العمالء. ويوضح الجدول أدناه العالمات التجارية للشركة.

العالمات التجارية وحقوق الملكية (: 49الجدول رقم )

بلد تاريخ التسجيلرقم التسجيلاسم المالكالعالمة التجارية
نهاية الحمايةبداية الحمايةالتسجيل

مصنع قمة السعودية 
إلنتاج حبيبات 

البالستيك
1445/07/01هـ1435/07/01هـالسعودية1435/10/18هـ1435012791

المصدر: معلومات اإلدارة
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التراخيص والشهادات 3-18

حصلت الشركة وفروعها على عدد من التراخيص والشهادات التي تمكنها من مزاولة أعمالها موضحة في الجدول التالي: 

التصنيفات والشهادات الحاصلة عليها الشركة (: 50الجدول رقم )

الترخيص/ م
تاريخ إصدار رقم الترخيص/الشهادةالجهة المرخصة أو المانحةالشركة/ الفرعالشهادة

الترخيص
تاريخ انتهاء صالحية 

الترخيص/ الشهادة

الترخيص 1
الصناعي

مصنع قمة السعودية إلنتاج 
حبيبات البالستيك

وزارة الصناعة والثروة 
1444/10/12هـ1428/09/20هـ431102115491المعدنية 

رخصة نشاط 2
1444/02/05هـ-41113622844نظام بلدي الموحدشركة قمة السعودية للتجارةتجاري 

مصنع قمة السعودية إلنتاج رخصة تشغيل3
حبيبات البالستيك

الهيئة السعودية للمدن 
الصناعة ومناطق التقنية 

)مدن(
1444/05/15هـ1443/05/05هـ575144355021812

رخصة تشغيل 4
بيئي

مصنع قمة السعودية إلنتاج 
حبيبات البالستيك

المركز الوطني للرقابة على 
1448/06/26هـ1442/06/26هـرقم خ م /1442/4365هـ االلتزام البيئي

رخصة الدفاع 5
المدني

شركة قمة السعودية للتجارة 
)مكتب اإلدارة الرئيسية(

وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع 

المدني
1444/02/13هـ1443/02/13هـال ينطبق

تصريح إدارة 6
نفايات

مصنع قمة السعودية إلنتاج 
حبيبات البالستيك

المركز الوطني إلدارة 
1444/05/27هـ1443/05/17هـ009النفايات

المصدر: معلومات اإلدارة

قائمة العقارات التي تملكها أو تستأجرها الشركة  3-19

العقارات التي تملكها أو تستأجرها الشركة(: 51الجدول رقم )

المساحة نوع العقارالمدينةملك/إيجارالعقارم
)م2(

قيمة العقار/ 
تاريخ انتهاء عقد التأجيراإليجار )ريال(

ال ينطبق1,738.359,957,839مكتبيحي السلي مدينة الرياضملكمقر الشركة1

1449/04/01هـ26,566292,226صناعيمدينة الخرجإيجارمبنى مصنع قمة السعودية2

1445/04/30هـ1,20080,000تجاريمدينة الجبيلإيجارمستودع3

1444/06/07هـ8,200100,000تجاريمدينة رابغإيجارمستودع4

1444/05/25هـ60047,500سكنيمدينة الخرجإيجارسكن العمال5
المصدر: معلومات اإلدارة 
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الموظفون والسعودة  3-20

يبلغ عدد موظفي الشركة وفروعها )90( موظف منهم )47( موظف غير سعودي و)43( موظف سعودي وبنسبة سعودة بلغت )%38.30(، 
وتندرج الشركة حالياً تحت النطاق األخضر المنخفض من برنامج نطاقات للسعودة، وتوضح الجداول التالية أعداد الموظفين ونسبة السعودة 

وتوزيعهم على إدارات الشركة خالل األعوام 2020م و2021م حتى سبتمبر 2022م.

تطور أعداد موظفي الشركة من عام 2020م حتى سبتمبر 2022م(: 52الجدول رقم )
سبتمبر 2022م 2021م 2020م

الجنسية
النسبة من عدد الموظفين العدد النسبة من عدد الموظفين العدد النسبة من عدد الموظفين العدد

%47.78 43 %45.45 30 %25.53 12 السعوديون

%52.22 47 %54.55 36 %74.47 35 غير السعوديين

%100 90 %100 66 %100.00 47 اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة 

تطور أعداد موظفي الشركة من عام 2020م حتى سبتمبر 2022م(: 53الجدول رقم )
سبتمبر 2022م 2021م 2020م

اإلدارات
غير السعوديين السعوديون غير السعوديين السعوديون غير السعوديين السعوديون

0 2 - 1 - 1 اإلدارة العامة

24 13 19 5 13 1 القطاع الصناعي - إدارة اإلنتاج والمستودعات

16 23 10 21 14 9 القطاع التجاري - اإلدارة المبيعات والتسويق والتوزيع

2 0 2 0 2 0 اإلدارة المالية والحسابات 

5 5 5 3 6 1 الموارد البشرية والخدمات اإلدارية

47 43 36 30 35 12 اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة 

ال يوجد للشركة نشاط تجاري خارج المملكة وال تملك أية أصول خارجها حتى تاريخ نشر هذه النشرة. 	
تقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم سواًء داخل المملكة أو خارجها للتعرف على المستجدات واألفكار واالبتكارات  	

الجديدة في مجال عمل الشركة، وباستثناء ذلك فإنه ال يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث 
والتطوير للمنتجات الجديدة.

يُقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه لم يحدث أي انقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع  	
المالي خالل فترة اإلثني عشر )12( شهراً األخيرة.

يُقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة. 	



هيكل الملكية والهيكل التنظيمي



جدول
المحتويات

41

هيكل الملكية والهيكل التنظيمي- 4

هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده 4-1

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده:

هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده(: 54الجدول رقم )
نسبة الملكية بعد الطرحعدد األسهم بعد الطرحنسبة الملكية قبل الطرحعدد األسهم قبل الطرحالمساهم

70.00%92.002,800,000%3,680,000عبد اهلل محمد عبيد العجمي

4.00%4.00160,000%160,000نوف منيف مناحي القحطاني

4.00%4.00160,000%160,000محمد عبد اهلل محمد العجمي

22.00%880,000--المستثمرين المؤهلين

100.00%100.004,000,000%4,000,000اإلجمالي 

ال يوجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من المساهمين أعاله كما بتاريخ هذه النشرة.

الهيكل التنظيمي لشركة قمة السعودية للتجارة  4-2

الشكل البياني رقم )2( الهيكل التنظيمي للشركة

الجمعية العامة

مجلس اإلدارة 

أمين سر المجلسلجنة المراجعة

الرئيس التنفيذي
وائل الجعيدي

مدير القطاع التجاري
(ناصر السبيعي)

مدير القطاع الصناعي
(منصور البريكي)

مدير المشتريات
(وائل الجعيدي)

المدير المالي
(السيد النجار)

مدير الموارد البشرية 
(منيرة السبيعي)
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أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس  4-3

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس:

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس(: 55الجدول رقم )
أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس*

صفة المنصباالسم
العضوية

العمرالجنسيةاالستقاللية**

نسبة الملكية 
المباشرة*

نسبة الملكية غير 
المباشرة***

قبل 
الطرح

بعد 
بعد قبل الطرحالطرح

الطرح

--70%92%46سعوديغير مستقلغير تنفيذيرئيس المجلسعبد اهلل محمد عبيد العجمي 

----46سعوديمستقلغير تنفيذينائب الرئيسوحيد أحمد يحيى جساس

----32سعوديمستقلغير تنفيذيعضوسالم عيد سالم التوم العتيبي
----28سعوديغير مستقلتنفيذيعضوناصر عايض حمدان السبيعي****

أمين سر المجلس 

أمين سر ناصر عايض حمدان السبيعي*****
----28سعودي--المجلس 

المصدر: شركة قمة السعودية للتجارة.
وافقت الجمعية التحولية المنعقدة في تاريخ 1443/05/19هــ )الموافق 2021/12/23م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله وذلك لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ   *

قيدها في سجل الشركات المساهمة وذلك في تاريخ 1443/05/19هـ )الموافق 2021/12/23م(.
تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة   **

في كل من:
أن يكون مالكاً لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.- 
أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبة 5%أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.- 
أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.- 
أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.- 
أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.- 
أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموّردين، أو أن يكون مالكاً - 

لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.
أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.- 
أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجان تزيد عن )200,000( ريال أو عن 50 % من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها - 

مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجان أيهما أقل.
أن يشترك في عمل من شأن منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاول الشركة.- 
أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.- 

ال يوجد أي ملكيات غير مباشرة في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.  ***

وافق مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة في تاريخ 1443/05/21هــ )الموافق 2021/12/25م( على قبول استقالة العضو وائل ماجد عوض الجعيدي من عضوية مجلس اإلدارة للشركة   ****

وتعيين العضو ناصر عايض حمدان السبيعي خلفاً للعضو المستقيل، وقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في تاريخ 1443/08/02هــ الموافق )2022/03/05م( على هذا 
التعيين، على أن تكون مدة عضوية العضو استكماالً لمدة سلفه.

قرر مجلس اإلدارة كما في تاريخ 1443/07/05هــ )الموافق 2022/02/06م( )تعيين السيد: ناصر عايض حمدان السبيعي كأمين سر لمجلس اإلدارة(.  *****
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مسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة  4-3-1

يمثل مجلس اإلدارة جميع المساهمين، وعليه بذل واجبي العناية والوالء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها  	
وتنميتها وتعظيم قيمتها.

بعض  	 ممارسة  في  أفراد  أو  جهات  أو  لجاناً  فوض  وإن  أعمالها  عن  المسؤولية  الشركة  إدارة  مجلس  عاتق  على  تقع 
اختصاصات. وفي جميع األحوال، ال يجوز لمجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.

يكون  	 األساس،  الشركة  ونظام  التنفيذية  ولوائح  الشركات  نظام  في  العامة  للجمعية  المقررة  االختصاصات  مراعاة  مع 
لمجلس اإلدارة أوسع الصالحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها، ويدخل ضمن مهام مجلس اإلدارة 

واختصاصات ما يلي:
بشكل . 1 ومراجعتها  تنفيذها  على  واإلشراف  للشركة  الرئيسة  واألهداف  واالستراتيجيات  والسياسات  الخطط  وضع 

دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيقها، ومن ذلك:

ومراجعتها أ.  المخاطر  إدارة  وإجراءات  وسياسات  الرئيسة  العمل  وخطط  للشركة  الشاملة  االستراتيجية  وضع 
وتوجيهها.

تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.ب. 
اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك األصول والتصرف بها.ج. 
وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.د. 
المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.ه. 
التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسة.و. 

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك:. 2

وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حاالت تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة أ. 
عن  الناتج  التصرف  وإساءة  ومرافقها،  الشركة  أصول  استخدام  إساءة  ذلك  ويشمل  والمساهمين،  التنفيذية 

التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.
التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.ب. 
التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد ج. 

أصحاب  مع  بشفافية  وطرحها  الشركة،  مستوى  على  المخاطر  إدارة  بثقافة  ملمة  بيئة  وإنشاء  الشركة  تواجه 
المصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة.

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.د. 

إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة بما ال يتعارض مع األحكام اإللزامية . 3
في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة 

لها.
وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح.. 4
وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية . 5

للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.
اإلشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعالقاتها المالية واالئتمانية مع الغير.. 6
االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:. 7

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.أ. 
حل الشركة قبل األجل المعين في نظام الشركة األساس أو تقرير استمرارها.ب. 

االقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:. 8

استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكوين من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيص لغرض أ. 
معين.

تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.ب. 
طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.ج. 
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إعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.. 9
إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره.. 10
ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية . 11

المعمول بها.
إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين االطالع بشكل مستمر ودوري على أوج األنشطة المختلفة للشركة وأي . 12

تطورات جوهرية.
د فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس . 13 تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدَّ

عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال 
هذه اللجان وأعضائها.

تحديد أنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء، والمكافآت . 14
في شكل أسهم، بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات 

المساهمة المدرجة.
وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.. 15

مهام رئيس مجلس اإلدارة  4-3-2
دون إخالل باختصاصات مجلس اإلدارة، يتولى رئيس مجلس اإلدارة قيادة المجلس واإلشراف على سير عمله وأداء اختصاصاته بفعالية، 

ويدخل في مهام واختصاصات رئيس مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما يلي:

ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.. 1
التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.. 2
تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائح التنفيذية ونظام الشركة األساس.. 3
تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.. 4
ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.. 5
تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير . 6

التنفيذين والمستقلين، وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو . 7

يثيرها مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.
عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.. 8
إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو . 9

غير مباشرة فيها.

مهام عضو مجلس اإلدارة المستقل  4-3-3
على عضو مجلس اإلدارة المستقل المشاركة بفعالية في أداء المهام اآلتية:

التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في المصالح.. 1
إبداء الرأي المستقل في المسائل االستراتيجية، وسياسات الشركة، وأدائها، وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية.. 2
اإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة، ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها.. 3

مهام أمين سر المجلس  4-3-4
د اختصاصات ومكافآت أمين السر بقرار من مجلس اإلدارة على أن  يُعّين مجلس اإلدارة أميناً للسر من بين أعضائه أو من غيرهم، وتحدَّ

تتضمن هذه االختصاصات ما يلي:

توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان مكان االجتماع وتاريخ . 1
ووقت بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين أسماء األعضاء 

الحاضرين والتحفظات التي أبدوها )إن وجدت(، وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.
حفظ التقارير التي تُرفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعّدها المجلس.. 2
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تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات . 3
إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.

التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس.. 4
تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.. 5
عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.. 6
التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات . 7

والوثائق المتعلقة بالشركة.
التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة.. 8
تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.. 9

تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة.. 10

ملخص السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 4-3-5

ملخص السيرة الذاتية لرئيس مجلس اإلدارة عبد اهلل محمد عبيد العجمي(: 56الجدول رقم )

عبد اهلل محمد عبيد العجمياالسم:

46العمر

سعوديالجنسية

رئيس مجلس اإلدارة.المنصب

المؤهالت العلمية
حاصل على ماجستير إدارة أعمال في تخصص اإلدارة المالية وإدارة المخاطر من كلية الشرق العربي )المملكة العربية السعودية(  	

في عام 2021م.
حاصل على بكالوريوس في الدراسات اإلسالمية من جامعة الملك سعود )المملكة العربية السعودية( في عام 2001م. 	

الخبرات العملية
يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة لشركة قمة السعودية للتجارة »الُمصدر« من ديسمبر 2021م حتى اآلن. 	
شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة قمة السعودية للتجارة »الُمصدر« من عام 2006م حتى عام 2021م. 	

العضوية في مجالس إدارات 
ال يوجدأخرى

ملخص السيرة الذاتية لنائب رئيس مجلس اإلدارة وحيد أحمد يحيى جساس(: 57الجدول رقم )

وحيد أحمد يحيى جساساالسم: 

46العمر

سعوديالجنسية

نائب رئيس مجلس اإلدارة.المنصب

المؤهالت العلمية

حاصل على ماجستير إدارة أعمال في تخصص اإلدارة المالية وإدارة المخاطر من كلية الشرق العربي )المملكة العربية السعودية(  	
في عام 2021م.

حاصل على بكالوريوس في إدارة األعمال تخصص اإلدارة العامة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )المملكة العربية  	
السعودية( في عام 2013م.

الخبرات العملية

يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة طايا العقارية )شركة تعمل في القطاع العقاري( خالل الفترة من عام 2013م  	
حتى اآلن.

شغل منصب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة دعم لالستثمار العقاري )شركة تعمل في القطاع العقاري( خالل  	
الفترة من عام 2009م حتى عام 2013م.

شغل منصب مدير المنطقة الشرقية في شركة سنشري 21 )شركة تعمل في االستشارات والتقييم العقاري( خالل الفترة من عام  	
2007م حتى عام 2008م.

العضوية في مجالس إدارات 
أخرى

شريك وعضو مجلس إدارة في شركة فالي )شركة تضامنية تعمل في تقييم العقارات( منذ عام 2015م حتى اآلن.  	
مؤسس وعضو مجلس اإلدارة في شركة نما )شركة مساهمة مقفلة( تعمل في القطاع العقاري منذ عام 2001م حتى اآلن.  	
عضو مجلس اإلدارة في شركة إدامة )شركة ذات مسؤولية محدودة( تعمل في إدارة المرافق والصيانة منذ عام 2017م حتى اآلن.  	
عضو مجلس اإلدارة في شركة ترقيم )شركة ذات مسؤولية محدودة( تعمل في تطوير التطبيقات منذ عام 2021م حتى اآلن. 	
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ملخص السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة سالم عيد سالم التوم العتيبي(: 58الجدول رقم )

سالم عيد سالم التوم العتيبياالسم: 

32العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارة.المنصب

المؤهالت العلمية
حاصل على ماجستير إدارة أعمال في تخصص اإلدارة المالية وإدارة المخاطر من كلية الشرق العربي )المملكة العربية  	

السعودية( في عام 2021م.
حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة طيبة )المملكة العربية السعودية( في عام 2015م. 	

الخبرات العملية

يشغل حالياً منصب مدير المشاريع في الشركة السعودية للكهرباء )شركة ُمدرجة تعمل في قطاع الطاقة( منذ عام 2016م حتى  	
اآلن.

شغل منصب مهندس كهربائي في مجموعة بن الدن السعودية )شركة تعمل في قطاع المقاوالت( خالل الفترة من عام 2015م  	
حتى عام 2016م.

العضوية في مجالس إدارات 
ال يوجدأخرى

ملخص السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة ناصر عايض حمدان السبيعي(: 59الجدول رقم )

ناصر عايض حمدان السبيعياالسم: 

28العمر

سعودي الجنسية

عضو مجلس إدارة وأمين سر المجلس.المنصب

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )المملكة العربية السعودية( في المؤهالت العلمية
عام 2020م.

مدير القطاع التجاري في شركة قمة السعودية للتجارة )شركة مساهمة مقفلة( من عام 2021م حتى اآلن.الخبرات العملية

العضوية في مجالس إدارات 
ال يوجدأخرى

اإلدارة التنفيذية  4-4

يوضح الجدول التالي اإلدارة التنفيذية للشركة:

اإلدارة التنفيذية للشركة (: 60الجدول رقم )

تاريخ التعيينالعمرالجنسيةالمنصباالسمم
األسهم المملوكة )مباشرة 

أو غير مباشرة(

النسبةالعدد

ال يوجدال يوجدسبتمبر 2018م32يمنيالرئيس التنفيذي، ومدير المشترياتوائل ماجد عوض الجعيدي 1

ال يوجدال يوجديناير 2020م28سعوديمدير القطاع التجاريناصر عايض حمدان السبيعي2

ال يوجدال يوجديناير 2020م39سعوديمدير القطاع الصناعيمنصور مبارك عيظة البريكي 3

ال يوجدال يوجدأبريل 2012م52مصري المدير المالي السيد معروف محمود النجار 4

ال يوجدال يوجديونيو 2020م30سعودية مدير الموارد البشريةمنيرة تركي سعد السبيعي 5
* سيتم إنشاء إدارة مراجعة داخلية للشركة وتعيين مدير لها خالل الربع الرابع من عام 2022م.
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ملخص للسير الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة  4-4-1

ملخص السيرة الذاتية للرئيس التنفيذي ومدير المشتريات(: 61الجدول رقم )

وائل ماجد عوض الجعيدياالسم: 

32العمر

يمني الجنسية

الرئيس التنفيذي، ومدير المشتريات.المنصب

المؤهالت العلمية
حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود )المملكة العربية السعودية( في عام 2018م. 	
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيمائية من جامعة الملك سعود )المملكة العربية السعودية( في عام 2014م. 	

الخبرات العملية

عمل كمهندس تطوير أعمال في الشركة العالمية للصناعات التحويلية )شركة تعمل في الصناعات الكيمائية( خالل الفترة من  	
عام 2016م حتى عام 2018م.

عمل كمهندس تطوير أعمال في الشركة السعودية للصناعات المتطورة )شركة ُمدرجة تعمل في الصناعات الكيمائية( خالل  	
الفترة من عام 2014م حتى عام 2016م.

ملخص السيرة الذاتية لمدير القطاع التجاري(: 62الجدول رقم )

ناصر عايض حمدان السبيعياالسم: 

يُرجى مراجعة قسم رقم »4-3« الخاص بأعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 

ملخص السيرة الذاتية لمدير القطاع الصناعي(: 63الجدول رقم )

منصور مبارك عيظة البريكياالسم: 

39العمر

سعوديالجنسية

مدير القطاع الصناعي.المنصب

المؤهالت العلمية

حاصل على دكتوراة في هندسة البالستيك من جامعة ماساتشوستس )الواليات المتحدة األمريكية( في عام 2019م. 	
حاصل على الماجستير في هندسة البالستيك من جامعة ماساتشوستس )الواليات المتحدة األمريكية( في عام 2016م. 	
حاصل على بكالوريوس في هندسة البالستيك من جامعة ماساتشوستس )الواليات المتحدة األمريكية( في عام 2014م. 	
حاصل على دبلوم هندسة البوليمرات من كلية الجبيل الصناعية )المملكة العربية السعودية( في عام 2009م. 	

الخبرات العملية

عمل كزميل ما بعد الدكتوراة في مركز تكرير البترول والكيماويات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن خالل الفترة من سبتمبر  	
2019م حتى سبتمبر 2020م.

عمل كمساعد أستاذ في جامعة ماساتشوستس )الواليات المتحدة األمريكية( خالل الفترة من مايو 2016م حتى أغسطس 2018م. 	
عمل كمهندس تطوير مواد في مركز شركة سابك لتطوير التطبيقات البالستيكية )شركة ُمدرجة تعمل في الصناعات الكيميائية(  	

خالل الفترة من يناير 2015م حتى أغسطس 2015م.

ملخص السيرة الذاتية للمدير المالي (: 64الجدول رقم )

السيد معروف محمود النجاراالسم: 

52العمر

مصريالجنسية

المدير المالي.المنصب

المؤهالت العلمية
حاصل على دبلومة المحاسبة والتحليل المالي من مركز تدريب المحاسبين )جمهورية مصر العربية( عام 1999م. 	
حاصل على بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة جامعة الزقازيق )جمهورية مصر العربية( عام 1994م. 	

الخبرات العملية

شغل منصب رئيس الحسابات في شركة الخليج إلنتاج بودرة البولي استر )شركة تعمل في إنتاج بودرة الدهان الحراري( خالل  	
الفترة من عام 2001م حتى عام 2012م.

شغل منصب رئيس الحسابات في مجموعة سيكم )شركة تعمل في صناعة المنتجات الصيدالنية الحيوية والعضوية( خالل  	
الفترة من عام 1999م حتى عام 2001م.

شغل منصب رئيس قسم حسابات التكاليف في شركة نتشرنكس للمنسوجات )شركة تعمل في صناعة المنسوجات الحيوية  	
والعضوية( خالل الفترة من عام 1997م حتى عام 1999م.
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ملخص السيرة الذاتية لمدير الموارد البشرية والخدمات اإلدارية(: 65الجدول رقم )

منيرة تركي سعد السبيعياالسم: 

30العمر

سعوديةالجنسية

مدير الموارد البشرية والخدمات اإلدارية.المنصب

المؤهالت العلمية
حاصلة على شهادة الموارد البشرية دي ال فيف من مدرسة المراسلة الدولية )بريطانيا( في عام 2021م. 	
حاصلة على بكالوريوس الموارد البشرية من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )المملكة العربية السعودية( في عام 2016م. 	

عملت كأخصائية موارد بشرية في شركة آسيا للبالستيك )شركة تعمل في التغليف المرن وإنتاج وطباعة الروالت واألكياس البالستيكية( الخبرات العملية 
خالل الفترة من عام 2017م حتى عام 2020م.

لجان الشركة  4-5

شكل مجلس اإلدارة اللجان من أجل تحسين إدارة الشركة ومن أجل الوفاء بالمتطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية 
السعودية. ويتعين على كل لجنة أن يكون لديها قواعد واضحة لتعريف دورها وصالحياتها والمسؤوليات المنوطة بها، ويجب إعداد محاضر 
لكافة اجتماعات كل لجنة )يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تلك المحاضر واعتمادها(، هذا وتتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة 
في حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة 

الشركة بما يحقق مصالح المساهمين.

لجنة المراجعة  4-5-1
وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ 1443/08/02هـ )الموافق 2022/03/05م( على تشكيل لجنة المراجعة 

وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

اختصاصات لجنة المراجعة  4-5-2
القوائم  ونزاهة  اإلدارة في اإلشراف على: )1( سالمة  الشركة وشؤونها ومساعدة مجلس  للجنة في مراقبة أعمال  الرئيس  الدور  يتمثل 
والتقارير المالية للشركة وفعاليتها ودقتها؛ و)2( التزام الشركة بالقواعد والمتطلبات القانونية والتنظيمية؛ و)3( مؤهالت واستقالل وأداء 
مراجع حسابات الشركة الخارجي؛ و)4( أداء نظم الرقابة والمراجعة الداخلية والتقارير المالية للشركة وسالمتها وفعاليتها وتشمل مهام 

ومسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي:

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

إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس اإلدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة  	
ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج 

عملها، واستراتيجيتها.
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. 	
إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في  	

نطاق اختصاها.
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم  	

ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
التأكد من توجيه الدعوة إلى مراجعي الحسابات للحصول على ما ال يقل عن 3 عروض ألعمال المراجعة والزكاة. 	
التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ باالعتبار القواعد  	

والمعايير ذات الصلة.
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله. 	
التحقق من عدم تقديمه أعماالً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مرئياتها حيال ذلك. 	
دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. 	
مراجعي  	 لتعاقب  النظامية  المدة  عليه  تمض  لم  الشركة  حسابات  لمراجعة  المرشح  الحسابات  مراجع  أن  من  التأكد 

الحسابات، وذلك تماشياً مع الممارسات المهنية والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية.
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التأكيد من عدم تعيين مراجع الحسابات لتقديم أي خدمات مهنية للشركة ال تسمح بها األنظمة ذات العالقة الصادرة عن  	
الجهات الرقابية، وقواعد آداب وسلوك المهنة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن يمارسوها خالل 

فترة تعيينهم مراجعي حسابات للشركة.
مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. 	
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. 	

تتألف لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء على األقل، على أن يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل على األقل، وأال تضم أياً من أعضاء 
تقل  أال  على  دورية  بصفة  المراجعة  لجنة  تجتمع  والمحاسبية.  المالية  بالشؤون  بينهم مختص  من  يكون  وأن  التنفيذيين،  اإلدارة  مجلس 

اجتماعاتها عن اجتماعين خالل السنة المالية للشركة.

أعضاء لجنة المراجعة (: 66الجدول رقم )
المنصباالسمم

رئيس اللجنة وحيد أحمد يحيى جساس 1

عضومحمد عبد اهلل مساعد الرمان2

عضوبندر بن محمد بن عبد اهلل العجمي3

وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اللجنة:

ملخص السيرة الذاتية لـرئيس لجنة المراجعة وحيد أحمد يحيى جساس(: 67الجدول رقم )

وحيد أحمد يحيى جساساالسم: 

يُرجى مراجعة قسم رقم »4-3« الخاص بأعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 

ملخص السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة محمد عبد اهلل مساعد الرمان(: 68الجدول رقم )

محمد عبد اهلل مساعد الرماناالسم: 

33العمر

سعوديالجنسية

عضو لجنة المراجعةالمنصب

حاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود )المملكة العربية السعودية( في عام 2014م.المؤهالت العلمية

عمل كمدقق رئيسي في شركة طالل أبو غزالة محاسبون قانونيون خالل الفترة من عام 2014م حتى عام 2021م.الخبرات العملية 

العضوية في مجلس إدارات 
ال يوجدأخرى

ال يوجدالعضوية في لجان أخرى

ملخص السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة بندر بن محمد بن عبد اهلل العجمي (: 69الجدول رقم )

بندر محمد عبيد العجمياالسم: 

43العمر

سعوديالجنسية

عضو لجنة المراجعةالمنصب

حاصل على درجة الثانوية من المملكة العربية السعودية في عام 1421هالمؤهالت العلمية

الخبرات العملية 
يعمل كمدير فرع في بنك الجزيرة من يوليو 2018م حتى تاريخه. 	
عمل كمدير فرع في البنك العربي الوطني خالل الفترة من يناير 2009م حتى سبتمبر 2018م 	

العضوية في مجلس إدارات 
ال يوجدأخرى

ال يوجدالعضوية في لجان أخرى



سياسة توزيع األرباح
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سياسة توزيع األرباح- 5

تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة. ووفقاً للنظام األساسي للشركة، فإن أي قرار بتوزيع أرباح 
نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بناًء على توصية من مجلس اإلدارة الذي يأخذ في االعتبار عند إصداره لهذه التوصية 
مختلف العوامل السائدة وقتها، بما فيها أرباح الشركة، والوضع المالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع األرباح بموجب اتفاقيات التمويل 

والدين، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقباًل، وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة.

ال تقدم الشركة أي ضمانات بأنها ستدفع أرباحاً، وال تضمن قيمة تلك األرباح التي تعتزم توزيعها في أي سنة محددة، وتخضع عملية توزيع 
األرباح إلى قيود معينة وفقاً لنظام الشركة األساسي، حيث نصت المادة السادسة واألربعون )46( من النظام األساسي للشركة على أن يتم 

توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف األخرى على النحو التالي:

العادية وقف هذا . 1 العامة  الجمعية  تقرر  أن  للشركة ويجوز  النظامي  لتكوين االحتياطي  األرباح  يُجنب )10%( من صافي 
التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب )10%( من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص . 2
لغرض أو أغراض معينة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح . 3
ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك االقتطاع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية 

لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
يوزع من الباقي على المساهمين نسبة ال تقل عن )5%( من رأس مال الشركة المدفوع.. 4
مع مراعاة األحكام المقررة في المادة 20 من النظام األساسي للشركة، والمادة السادسة والسبعين )76( من نظام الشركات . 5

يخصص بعد ما تقدم نسبة )10%( كحد أقصى من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة 
متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية.. 6

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون 
أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق، وتستحق األسهم محل الطرح حصتها 
من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي تليها، هذا وال تقدم الشركة أي ضمانات بتوزيع 

أرباح في المستقبل.

توزيعات أرباح الشركة خالل الفترة من عام 2020م إلى 30 يونيو 2022م(: 70الجدول رقم )
30 يونيو 2022م2021م2020مالسنوات

11,061,25717,095,67923,445,398صافي ربح السنة/الفترة )ريال(
3,600,0005,000,0006,000,000توزيعات األرباح المعلنة خالل السنة/ الفترة )ريال(*

3,600,0005,000,0006,000,000توزيعات األرباح المدفوعة خالل السنة/ الفترة )ريال(
4,000,0004,000,000ال ينطبقعدد األسهم

4.275.86ال ينطبقربحية السهم )ريال(
25.59%29.25%32.55%نسبة توزيعات األرباح المعلنة إلى صافي الربح

3.91 مرة3.42 مرة3.07 مرةمعدل تغطية األرباح )صافي األرباح إلى توزيعات األرباح المعلنة(
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م، والقوائم األولية المفحوصة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م.  *

خالل عام 2020م قرر الشركاء توزيع أرباح بمبلغ ثالثة ماليين وستمائة ألف )3,600,000( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة كما في تاريخ 01 يناير 2020م والبالغة سبعة - 
وعشرين مليون ومائة وسبعة وثالثين ألف وستمائة وثمانية وأربعين )27,137,648( ريال سعودي، وذلك بموجب قرار الشركاء الصادر في تاريخ 26 ديسمبر 2020م.

خالل عام 2021م قرر الشركاء توزيع أرباح بمبلغ خمسة ماليين )5,000,000( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة كما في تاريخ 01 يناير 2021م والبالغة خمسة وثالثين مليون - 
وثالثمائة وتسعة وعشرين ألف وسبعة وثمانين )35,329,087( ريال سعودي، وذلك بموجب قرار الشركاء الصادر في تاريخ 18 يوليو 2021م.

بناًء على اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28 ذو القعدة 1443هـ الموافق 27 يونيو 2022م تم توزيع أرباح على المساهمين من أرباح السنة المالية المنتهية - 
في 31 ديسمبر 2021م بقيمة ستة ماليين )6,000,000( ريال سعودي بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد.

تم إقفال توزيعات األرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م في حساب أطراف ذات عالقة.- 
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استخدام متحصالت الطرح - 6

تبلغ القيمة المتوقعة إلجمالي متحصالت الطرح )●●( ريال سعودي، سيدفع منها نحو ثالثة ماليين وثمانمائة وخمسين ألف )3,850,000( 
المالي ومدير االكتتاب والجهة المستلمة ومصاريف فتح حساب األمانة  أتعاب المستشار  ريال سعودي كمصاريف االكتتاب والتي تشمل 
ومصاريف التسويق باإلضافة إلى نفقات الطباعة والتوزيع ونفقات أخرى تتعلق بالطرح، هذا وسيتم توزيع صافي متحصالت الطرح على 

المساهم البائع، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح.
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اإلقرارات- 7

ُيقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو فروعها يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي . 1
خالل الـ )12( شهًرا األخيرة.

لم تُمنح أي عموالت، أو خصومات، أو أتعاب وساطة، أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو فروعها خالل السنة . 2
السابقة مباشرة لتاريخ طلب التسجيل والطرح فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي سهم.

لم يكن هناك أّي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة وفروعها خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ . 3
تقديم طلب التسجيل وطرح األسهم.

بخالف ما ورد في الصفحات )ج، 42( في هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألٍيّ من أقربائهم أّي سهم أو مصلحة . 4
من أي نوع في الشركة أو فروعها.

ال تخضع الشركة أو فروعها ألية دعاوي أو إجراءات قانونية. . 5
عدم دخول أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة ألعمال الشركة إال بموافقة من الجمعية العامة العادية لمساهمي . 6

الشركة وذلك تطبيقاً للمادة الثانية والسبعين )72( من نظام الشركات، وقد وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في 
تاريخ 1443/08/02هـ )الموافق 2022/03/05م( على اشتراك رئيس مجلس اإلدارة في أعمال منافسة ألعمال الشركة.

أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.. 7
أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة لتسجيل وطرح أسهمها في السوق الموازية.. 8
باستثناء ما ورد في قسم عوامل المخاطرة، فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطر جوهرية أخرى من . 9

الممكن أن تؤثر على قرار المستثمرين المؤهلين في االستثمار في أسهم الشركة.
ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة . 10

أو في وضعها المالي.
ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهما.. 11
ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من المصدر.. 12
أنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أيا من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين . 13

سر مجلس اإلدارة ولم يخضعوا ألي إجراءات إفالس.
ال تملك الشركة أي أوراق مالية )تعاقدية أو غيرها( أو أي من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات مما يؤثر بشكل . 14

سلبي وجوهري في تقييم الموقف المالي.
تم اإلفصاح عن كافة البيانات والمعلومات التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في األسهم محل . 15

الطرح.
كما في تاريخ هذه النشرة، أنه ال توجد أية نزاعات مع أي جهة حكومية داخل المملكة العربية السعودية.. 16
االلتزام باألحكام الواردة في نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/ 3( وتاريخ 1437/01/28هـ، والذي . 17

دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1437/07/25هـ.
الشركة ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات حتى تاريخ هذه النشرة.. 18
أن جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة وافقت عليها الجمعية العامة العادية المنعقدة في تاريخ 1443/08/02هـ . 19

)الموافق 2022/03/05م(.
الزكاة . 20 الزكوية وال يوجد نزاعات قائمة من قبل هيئة  بالفروقات  أو مطالبات متعلقة  الشركة أي نزاعات  ال يوجد لدى 

والضريبة والجمارك حتى تاريخ هذه النشرة.
أن الشركة ملتزمة بإنشاء إدارة مراجعة داخلية وتعيين مدير لها خالل الربع الرابع من عام 2022م.. 21
أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل وطرح األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.. 22
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مصاريف الطرح - 8

سوف يتحمل المساهم البائع جميع التكاليف المتعلقة بالطرح، والتي يُتوقع أن تبلغ نحو ثالثة ماليين وثمانمائة وخمسين ألف )3,850,000( 
أتعاب  الطرح  مصاريف  وتشمل  سعودي،  ريال   )●●( البالغة  الطرح  متحصالت  إجمالي  من  بالكامل  سيتم خصمها  حيث  سعودي،  ريال 
األخرى  والمصاريف  والطباعة،  التسويق  وتكاليف  األمانة،  فتح حساب  ومصاريف  المستلمة،  والجهة  االكتتاب  ومدير  المالي،  المستشار 
إجمالي  من  بالكامل  سيتم خصمها  وإنما  بالطرح  المتعلقة  المصاريف  من  أي  تتحمل  لن  الشركة  أن  بالذكر  والجدير  بالطرح.  المتعلقة 

متحصالت االكتتاب، وسيقوم المساهم البائع بسداد كافة مصاريف الطرح التي تحملتها الشركة عنهم بمجرد االنتهاء من عملية الطرح.
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه- 9

تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم في السوق الموازية. 9-1

بموجب  وذلك  السعودية  المالية  السوق  هيئة  إلى  الموازية  بالسوق  النشرة  لهذه  الخاضعة  األسهم  وطرح  تسجيل  بطلب  الشركة  تقدمت 
متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى 
الجهات ذات العالقة واستيفاء جميع المتطلبات، وتم الحصول على جميع الموافقات المتعلقة بعملية التسجيل والطرح ألسهم الشركة في 

السوق الموازية، بما في ذلك موافقة الهيئة على نشرة اإلصدار هذه.

يجب على جميع المستثمرين المؤهلين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث أن التوقيع 
على نموذج طلب االكتتاب وتسليمه إلى الجهة المستلمة يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االكتتاب المذكورة.

االكتتاب باألسهم المطروحة 9-2

سوف يتم طرح ثمانمائة وثمانين ألف )880,000( سهماً عادياً مدفوعاً بالكامل وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية لالكتتاب 
في السوق الموازية تمثل22.00% من رأس مال الشركة وسيتم طرحها لالكتتاب في السوق الموازية بسعر ●● )●●( ريال سعودي للسهم 
الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها ●● )●●( ريال سعودي، ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية 

وااللتزامات المستمرة على المستثمرين المؤهلين وهم كما يلي:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. 	
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعينت بشروط  	

العميل ودون  نيابة عن  الموازية  السوق  الطرح واالستثمار في  المشاركة في  بقبول  الخاصة  القرارات  اتخاذ  تمكنها من 
الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها  	
الهيئة، أو مركز اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال  	
اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 	
صناديق االستثمار. 	
الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في  	 األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق 

الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. 	
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. 	
أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير  	

اآلتية:

أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال  -
تقــل عــن عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــالل االثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.

أال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. -
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. -
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. -
ــا  - ــرف به ــة معتمــدة مــن جهــة معت ــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق المالي ــى شــهادة مهني أن يكــون حاصــاًل عل

ــا. دولًي

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. 	
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طريقة االكتتاب باألسهم المطروحة 9-3

يجب على المستثمرين المؤهلين أن يقدموا طلب االكتتاب إلى مدير االكتتاب والجهة المستلمة »شركة اإلنماء لالستثمار«، من خالل نظام 
االكتتاب اإللكتروني الذي يتيحه مدير االكتتاب والذي سيتمكن المستثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة 
الطرح، أو من خالل القنوات اإللكترونية لمصرف الراجحي »جهة مستلمة«، على أن يتم تقديم طلب االكتتاب في موعٍد أقصاه الساعة الرابعة 
مساًء من تاريخ اإلقفال. يجب أن يرفق بطلب االكتتاب في أسهم الطرح جميع المستندات الداعمة والمطلوبة حسب التعليمات. وينبغي على 
المكتتب الموافقة على كافة الشروط واألحكام وأن يستكمل كافة األقسام ذات الصلة في طلب االكتتاب، وفي حال االكتتاب مرتين سوف 

يعتبر االكتتاب الثاني الغي ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط.

تحتفظ الشركة ومدير االكتتاب بالحق في رفض أي طلب اكتتاب جزئياً أو كلياً، في حالة عدم استيفاء أي من الشروط وأحكام االكتتاب أو 
عدم اتباع التعليمات الالزمة. ال يجوز إدخال أي تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمه، حيث يمثل طلب االكتتاب بمجرد تقديمه 

اتفاقاً ملزماً قانونياً بين الشركة والمكتتب. 

يمتلك المساهم البائع قبل الطرح 92.00% من رأس مال الشركة، وستكون ملكيته 70.00% من رأس مال الشركة بعد انتهاء الطرح، ويمكن 
للمكتتبين الحصول على نسخة من نشرة اإلصدار ونموذج طلب االكتتاب من المستشار المالي أو مدير االكتتاب.

المستشار المالي

شركة وثيق المالية 
6174 طريق الثمامة - حي النرجس 

وحدة رقم 42
2850 - الرياض 13323
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: 4003552 11 966 +
رقم الفاكس: 4003552 11 966 +

 info@watheeq.com :البريد اإللكتروني
www.Watheeq.com :الموقع اإللكتروني

مدير االكتتاب والجهة المستلمة

شركة اإلنماء لالستثمار
برج العنود 2 - طريق الملك فهد- الرياض

ص.ب 55560 الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8004413333
فاكس: 2185970 11 966+

www.alinmainvestment.com :الموقع اإللكتروني
 info@alinmainvestment.com :البريد اإللكتروني

الجهة المستلمة

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد، الرياض

ص.ب 280 الرمز البريدي 114144
المملكة العربية السعودية

هاتف: 211600 11 966+
فاكس: 2119368 11 966+

www.alrajhi.com :الموقع اإللكتروني
contactcenter1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

mailto:info@watheeq.com
http://www.Watheeq.com
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فترة الطرح وشروطها  9-4

الخميس  يوم  وحتى  2022/11/27م(  )الموافق  1444/05/03هـ  األحد  يوم  من  بدًء  المؤهلين  للمستثمرين  متاحاً  االكتتاب  سيكون 
1444/05/07هـ )الموافق 2022/12/01م( وعند استكمال طلب االكتتاب سيقوم مدير االكتتاب والجهات المستلمة بإشعار المكتتب بذلك 

عن طريق رسالة نصية. وفي حالة عدم اكتمال طلب االكتتاب أو عدم صحة المعلومات المقدمة فيه، فإن طلب االكتتاب يعتبر الغي.

يجب على المستثمرين المؤهلين أن يكتتبوا عبر النظام اإللكتروني الذي يتيحه مدير االكتتاب والجهة المستلمة »شركة اإلنماء لالستثمار«، 
أو من خالل القنوات اإللكترونية لمصرف الراجحي »جهة مستلمة« خالل فترة الطرح، وتحويل األموال مباشرة إلى حساب األمانة الخاص 
بعملية الطرح وذلك حسب طلب االكتتاب، ويحق للشركة أو مدير االكتتاب أن ترفض طلب االكتتاب كلياً أو جزئياً إذا لم يستوف الطلب شروط 

وأحكام الطرح، وسيقبل المكتتب عدد األسهم المخصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن التي طلب االكتتاب بها.

يجب على المكتتب تحديد عدد األسهم التي سيقوم باالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل 
ضرب عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ ●● )●●( ريال سعودي للسهم، الحد األدنى لالكتتاب هو عشرة )10( أسهم، 

بينما الحد األعلى لالكتتاب هو مئة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعين )199,990( سهم لكل مكتتب.

يجب استكمال نموذج االكتتاب خالل فترة الطرح مع إرفاق المستندات التالية )حيثما ينطبق(:

المستندات المطلوبة لالكتتاب في األسهم المطروحةنوع المستثمر

األفراد السعوديين

فرد

صورة بطاقة الهوية الوطنية. 	
صورة صك الوكالة الشرعية )عند تقديم طلب االكتتاب بواسطة الوكيل بالنيابة عن المستثمر(. )في حال  	

االنطباق(
صورة صك حصر االرث في حال وجود ورثة. )في حال االنطباق(. 	
خطاب يفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة  	

لديهم.

 محفظة استثمارية
 يتم إدارتها من خالل

مؤسسة سوق مالية

صورة بطاقة الهوية الوطنية. 	
خطاب يفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة  	

لديهم.
تقديم ما يثبت المالءة المالية للمحفظة االستثمارية وأن لديه التغطية النقدية بما يغطي الحد األعلى من  	

الطلب.
خطاب من مؤسسة السوق المالية يؤكد تفويض مؤسسة السوق المالية لالستثمار نيابة عن المحفظة  	

االستثمارية للمستثمر.
	 .)NAV( نسخة من تقرير صافي أصول المحفظة

فرد غير سعودي
)مقيم(

فرد
صورة اإلقامة. 	
خطاب يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة  	

لديهم.

 محفظة استثمارية
 يتم إدارتها من خالل

مؤسسة سوق مالية

صورة اإلقامة. 	
خطاب يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة  	

لديهم.
تقديم ما يثبت المالءة المالية للمحفظة االستثمارية وأن لديه التغطية النقدية بما يغطي الحد األعلى من  	

الطلب.
خطاب من مؤسسة السوق المالية يؤكد تفويض مؤسسة السوق المالية لالستثمار نيابة عن المحفظة  	

االستثمارية للمستثمر.
	 .)NAV( نسخة من تقرير صافي أصول المحفظة
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المستندات المطلوبة لالكتتاب في األسهم المطروحةنوع المستثمر

الشركات

شركة سعودية

صورة السجل التجاري. 	
نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من الشركاء أو مجلس اإلدارة ينص على التفويض لتقديم طلب  	

االكتتاب.
خطاب يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة  	

لديهم.

مؤسسة سوق مالية

صورة من السجل التجاري وصورة من هوية المفوض بالتوقيع وصورة من تراخيص هيئة السوق المالية )في  	
حال كان المستثمر عبارة عن شركة مرخصة من هيئة السوق المالية. )

خطاب يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة  	
لديهم.

محفظة استثمارية عائدة 
لشركة سعودية تم إدارتها من 

خالل مؤسسة سوق مالية

صورة السجل التجاري. 	
نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من الشركاء أو مجلس اإلدارة ينص على التفويض لتقديم طلب  	

االكتتاب.
خطاب يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة  	

لديهم.
تقديم ما يثبت المالءة المالية للمحفظة االستثمارية وأن لديه التغطية النقدية بما يغطي الحد األعلى من  	

الطلب.
خطاب من مؤسسة السوق المالية يؤكد تفويض مؤسسة السوق المالية لالستثمار نيابة عن المحفظة  	

االستثمارية للمستثمر.
	 .)NAV( نسخة من تقرير صافي أصول المحفظة

صندوق استثماريصندوق استثماري

نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من مجلس إدارة الصندوق ينص على التفويض لتقديم طلب  	
االكتتاب.

الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق. 	
خطاب يفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة  	

لديهم.
تقديم ما يثبت المالءة المالية للصندوق االستثماري وأن لديه التغطية النقدية بما يغطي الحد األعلى من  	

الطلب.
خطاب من مدير الصندوق يؤكد التزامه بلوائح هيئة أسواق المالية المعمول بها والمتعلقة بالحدود األقصى  	

المسموح بها لالكتتاب.
	 .)AUM( نسخة من تقرير صافي أصول الصندوق
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المستندات المطلوبة لالكتتاب في األسهم المطروحةنوع المستثمر

مواطن خليجي

شركة خليجية

نسخة من شهادة التسجيل التجاري لمقدم الطلب )أو ما يعادلها(، والنظام األساسي وعقد التأسيس،  	
حسب الحاجة وأي وثائق أخرى قد تكون مطلوبة إلثبات )في حالة الشركات( أن غالبية رأس المال مملوك 

من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو حكوماتهم.
نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من الشركاء أو مجلس اإلدارة ينص على التفويض لتقديم طلب  	

االكتتاب.
خطاب يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة  	

لديهم

فرد خليجي
صورة بطاقة الهوية الوطنية. 	
خطاب يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة  	

لديهم.

صندوق استثماري خليجي

نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من مجلس إدارة الصندوق ينص على التفويض لتقديم طلب  	
االكتتاب.

الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق. 	
نسخة من أي وثائق تثبت أن غالبية مالكي وحدات الصندوق هم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي  	

أو حكوماتهم.
خطاب يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة  	

لديهم.
خطاب من مدير الصندوق يؤكد التزامه بلوائح هيئة أسواق المالية المعمول بها والمتعلقة بالحدود األقصى  	

المسموح بها لالكتتاب.

 محفظة استثمارية
لمواطن خليجي

نسخة من السجل التجاري )للشركات( أو نسخة من بطاقة الهوية الوطنية )لألفراد(. 	
نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من مجلس إدارة الصندوق ينص على التفويض لتقديم طلب  	

االكتتاب.
خطاب يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة  	

لديهم.
خطاب من مؤسسة السوق المالية يؤكد تفويض مؤسسة السوق المالية لالستثمار نيابة عن المحفظة  	

االستثمارية للمستثمر.
	 .)NAV( نسخة من تقرير صافي أصول المحفظة

مستثمر أجنبي 
مستثمر أجنبي مؤهلمؤهل

نسخة من السجل التجاري )للشركات( أو نسخة من بطاقة الهوية الوطنية )لألفراد(. 	
نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من مجلس إدارة الصندوق ينص على التفويض لتقديم طلب  	

االكتتاب.
خطاب يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة  	

لديهم.
نسخة من إشعار قبول التسجيل للمستثمر الصادر عن هيئة السوق المالية. )في حال االنطباق( 	
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طريقة التخصيص ورد الفائض 9-5

سيقوم مدير االكتتاب بفتح حساب أمانة تتم تسميته )»الطرح األولي في السوق الموازي لشركة قمة السعودية للتجارة«( ويجب على كل 
مكتتب تحويل المبالغ المكتتب بها في حساب االكتتاب المذكور، والذي سيتم توضيحه في نموذج طلب االكتتاب.

يُقر كل مكتتب بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، وبناًء علية يٌقر برغبته في االكتتاب في األسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب 
االكتتاب.

وسيتم تخصيص عشرة )10( أسهم لكل مكتتب كحد أدنى وتخصيص األسهم المتبقية نسبة وتناسب بناًء على كل طلب اكتتاب. وسوف يتم 
اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ألسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الثالثاء 1444/05/12هـ )الموافق 2022/12/06م(، وسيكون رد 
الفائض خالل يومي العمل التاليين لعملية التخصيص في موعد أقصاه يوم الخميس 1444/05/14هـ )الموافق 2022/12/08م(. ولن تكون 

هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح أو مدير االكتتاب أو الشركة.

وسوف يقوم مدير االكتتاب بإرسال إشعارات للمكتتبين توضح العدد النهائي لألسهم المخصصة لكل منهم والمبالغ الفائضة التي سيتم ردها 
لهم، إن وجدت. ولمزيد من المعلومات فإنه يتعين على المكتتبين االتصال بالمستشار المالي أو مدير االكتتاب.

أحكام متفرقة 9-6

يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل . 1
لهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات 
ناشئة عنه أو تفويض أي منها من ِقبل األطراف في االكتتاب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ . 2
طبقا لها.

سيتم نشر نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية بعد موافقة هيئة السوق المالية عليها.. 3
مع مراعاة متطلبات المادة )79( التاسعة والسبعون من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة . 4

بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد تاريخ نشرة اإلصدار األولية وقبل اكتمال الطرح، إذا تبين ما يلي:

وجود تغير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار. 	
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. 	

كما تجدر اإلشارة إلى أنه يحق للمكتتب الذي قدم طلب اكتتاب في أسهم الطرح قبل نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعّدل طلب اكتتابه 
في تلك األسهم قبل انتهاء فترة الطرح وذلك وفقاً للفقرة )د( من المادة )79( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح  9-7

تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج 9-7-1

يجوز للهيئة تعليق تداول األوراق المالية المدرجة أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسباً، وذلك في أي من أ. 
الحاالت اآلتية:

إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.. 1
إذا أخفق المصدر إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.. 2
إذا لم يسدد المصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.. 3
إذا رأت أن المصدر، أو أعماله، أو مستوى عملياته، أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق.. 4
عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلنت الشركة عن . 5

بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة  الشركة  الهيئة، بعد إعالن  واقتنعت  المستهدف،  بالكيان  تتعلق  معلومات كافية 
للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على الشركة تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر . 6
إبالغ السوق وفقاً لذلك.

إذا لم تُستوَف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة )ب( من المادة الحادية واألربعين من قواعد اإلدراج بعد مضي . 7
المدة المحددة في الفقرة الفرعية )1( من الفقرة )د( من المادة الثالثة واألربعين من قواعد اإلدراج.
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عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة 50 % فأكثر من رأس ماله . 8
لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.. 9
عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية . 10

للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.. 11

يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( أعاله لالعتبارات اآلتية:ب. 

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين.. 1
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.. 2
التزام الُمصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.. 3
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفاً . 4

عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )13( من 
الفقرة )أ( من المادة السادسة والثالثين من قواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية )تداول(.

عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس . 5
ما لم يكن ُموقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة 
الفرعية )14( من الفقرة )أ( من المادة السادسة والثالثين من قواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية 

)تداول(.

تعلق السوق تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية:ج. 

عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق اللّوائح التنفيذية ذات العالقة.. 1
عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة . 2

الرأي المعارض أو االمتناع عن إبداء الرأي. 
إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها . 3

السوق المالية للشركة لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
التاليين لنفاذ . 4 عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس مالها وذلك ليومي التداول 

القرار.

ترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرات )1( و)2( و)3( من الفقرة )ج( من المادة السادسة والثالثين من قواعد اإلدراج د. 
الصادرة عن السوق المالية السعودية )تداول(، بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق، وفي حالة إتاحة 
تداول أسهم المصدر خارج المنصة، ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمس جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.

يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح ه. 
حدوث أٍي من الحاالت الواردة في الفقرة )أ( أعاله.

يجب على الشركة التي ُعلق تداول أسهمها االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.و. 
إذا استمر تعليق تداول األسهم مدة )6( أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز ز. 

للهيئة إلغاء إدراج أسهم الشركة.
عند إكمال الشركة لعملية استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم الشركة. وإذا رغبت الشركة في إعادة إدراج أسهمها، فعليها ح. 

تقديم طلب جديد إلدراج أسهمها وفقاً لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح 
األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

ال تخّل هذه المادة بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ط. 
ذات العالقة.
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اإللغاء االختياري لإلدراج  9-7-2

ال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة، وللحصول على موافقة أ. 
الهيئة، يجب على الشركة تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق المالية بذلك، وأن يشمل الطلب 

المعلومات اآلتية:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء.. 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه.. 2
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية . 3

استحواذ أو أي إجراء آخر تتخذه الشركة.
ذات . 4 التنفيذية  اللوائح  بموجب  المعين  القانوني  والمستشار  المالي  بالمستشار  الخاصة  االتصال  ومعلومات  أسماء 

العالقة.

يجوز للهيئة بنا ء على تقديرها قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب. 
يجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصولها على موافقة الهيئة.ج. 
عند إلغاء اإلدراج بناء على طلب الُمصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن د. 

يتضمن اإلفصاح على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.

التعليق المؤقت للتداول  9-7-3

يجوز للشركة أن تطلب من السوق تعليق تداول أوراقها المالية مؤقتاً عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه أ. 
من دون تأخير بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال تستطيع الشركة تأمين سريته حتى 

نهاية فترة التداول، وتقوم السوق بتعليق تداول األوراق المالية لذلك المصدر فور تلقيها للطلب.
عند تعليق التداول مؤقتا بناء على طلب الُمصدر، يجب على الُمصدر أن يفصح للجمهور في أقرب وقت ممكن عن سبب ب. 

التعليق والمدة المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المُصدر.
يجوز للهيئة أّن تعلق التداول مؤقتاً من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر ج. 

في نشاطات الشركة وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق المالية أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب على 
الشركة عندما تخضع أوراقها المالية للتعليق المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 

وقواعد السوق.
للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحياتها وفق الفقرة )ج(المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر د. 

في نشاطات المصدر ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما لم تر الهيئة ه. 

أو السوق المالية خالف ذلك.

وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء 
إدراج األوراق المالية للشركة.

إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها  9-7-4
إذا رغـب المصـدر فـي إدراج أوراق ماليـة سـبق إلغـاء طلـب إدراجهـا، يجـب عليـه تقديـم طلـب جديـد وفـق اإلجراءات المنصـوص عليهـا فـي 

قواعـد طـرح األوراق الماليـة وااللتزامات المسـتمرة وقواعـد اإلدراج.
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القرارات والموافقات التي سٌتطرح األسهم بموجبها 9-8

توصية مجلس اإلدارة كما في تاريخ 1443/07/05هــ )الموافق 2022/02/06م( بطرح ثمانمائة وثمانين ألف )880,000( . 1
سهم عادي تمثل 22.0% من رأسمال الشركة في السوق الموازية.

ثمانمائة . 2 على طرح  بالموافقة  2022/03/05م(  )الموافق  1443/08/02هــ  تاريخ  في  كما  العادية  العامة  الجمعية  قرار 
وثمانين ألف )880,000( سهم عادي تمثل 22.0% من رأسمال الشركة في السوق الموازية، وذلك بعد الحصول على جميع 

الموافقات النظامية الالزمة.
بتاريخ . 3 وذلك  الموازية  السوق  في  الشركة  ألسهم  اإلدراج  طلب  على  السعودية(  )تداول  السعودية  تداول  شركة  موافقة 

1443/10/29هـ )الموافق 2022/05/30م(.
موافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة . 4

في موقع هيئة السوق المالية بتاريخ 1444/02/30هـ )الموافق 2022/09/26م(.

الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة )فترة الحظر( 9-9

يحظر على المساهم الكبير المذكور في الصفحة )ز( )في هذه النشرة التصرف في أسهمه مدة اثني عشر )12( شهراً من تاريخ بدء تداول 
أسهم الشركة في السوق الموازية، ويجوز له التصرف في أسهمه بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، بخالف 

فترة الحظر المفروضة من الهيئة على المساهم الكبير، ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.

السوق المالية السعودية )تداول(  9-10

بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام 1990م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة 2001م كبديل لنظام معلومات األوراق 
المالية. ويتم التعامل باألسهم عبر نظام »تداول« من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدًءا من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها، 
ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة العاشرة )10( صباًحا وحتى الساعة الثالثة )3( عصًرا من يوم األحد 
حتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم خاللها تنفيذ األوامر، أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 
التاسعة والنصف صباًحا)9.30( صباًحا وحتى الساعة العاشرة )10.00( صباحاً، وتتغير أوقات التداول في شهر رمضان المبارك كما يتم 
اإلعالن عنه عن طريق تداول، وتتم الصفقات من خالل عملية مطابقة أوامر آلية، وكل أمر صالح يتم إنتاجه وفًقا لمستوى السعر، وبشكل 
عام تنفذ أوامر السوق )األوامر التي وضعت بناء على أفضل سعر( أوالً ومن ثم األوامر المحددة السعر )األوامر التي وضعت بسعر محدد( 
مع األخذ باالعتبار أنه في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت اإلدخال، ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق 
شامل من المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع »تداول « على اإلنترنت والرابط اإللكتروني لمعلومات »تداول« الذي يوفر بيانات 
السوق بشكل فوري لوكاالت تزويد المعلومات مثال رويترز، وتتم تسوية الصفقات آلياً خالل يومين عمل، أي أن نقل ملكية األسهم يتم بعد 

يومين عمل من تنفيذ الصفقة.

تداول  وتتولى  تداول،  من خالل  للمستثمرين  الهامة  الجوهرية  والمعلومات  القرارات  كافة  عن  باإلفصاح  المدرجة  الشركات  وتلتزم  هذا 
مسؤولية مراقبة السوق بصفتها مشغاًل لآللية التي يعمل من خاللها السوق بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في 

األسهم.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب - 10

اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب 10-1

بموجب تعبئة نموذج طلب االكتتاب، فإن المكتتب:

يوافق على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في نموذج طلب االكتتاب. 	
يُقر بأنه اطلع على هذه النشرة وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. 	
يوافق على النظام األساسي للشركة وكافة تعليمات االكتتاب والشروط الواردة في هذه النشرة. 	
يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من األفراد المشمولين في نموذج طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب في األسهم، ويوافق على  	

أن للشركة الحق في رفض االكتتاب المزدوج.
يعلن قبوله األسهم المخصصة له بموجب نموذج طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب  	

وهذه النشرة.
يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل نموذج طلب االكتتاب بعد تقديمه للجهة المستلمة. 	
ال يتنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم جراء احتواء هذه النشرة على معلومات جوهرية غير  	

صحيحة أو غير كافية، أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على قرار المكتتب باالكتتاب في حالة إضافتها في النشرة.

سجل األسهم وترتيبات التعامل 10-2

تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقاماتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة 
من هذه األسهم.

تداول أسهم الشركة في السوق الموازية )نمو( 10-3

تم تقديم طلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية، كما تم تقديم طلب إلى السوق المالية السعودية 
إلدراج أسهم الشركة في السوق الموازية. يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لألسهم، وإعالن تداول عن تاريخ بدء 
تداول أسهم الشركة. وتعتبر التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ُذكرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تعديلها 

بموافقة الهيئة.

عالوة على ذلك، فإنه ال يمكن تداول أسهم االكتتاب إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في »السوق الموازية«، وتسجيل 
الشركة في السوق الموازية وإدراج أسهمها في السوق الموازية. ويحظر التداول المسبق حظراً تاماً. ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية 

في حال مخالفة ذلك من المكتتبين الذين يتعاملون في األنشطة المحظورة حيث يتحملون هم المسؤولية الكاملة عنها.

يقتصر تداول األسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين. فضاًل راجع القسم )1( »التعريفات والمصطلحات« من 
هذه النشرة.
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إجراءات عدم اكتمال الطرح - 11

في حال لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد النتهاء عملية الطرح المبينة في نشرة اإلصدار المقدمة لهيئة السوق المالية فضاًل راجع 
»التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة رقم )ي( من هذه النشرة، يقدم المستشار المالي للهيئة خالل 10 أيام من انتهاء الطرح 
إشعاراً كتابياً موقعاً منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، ومن ثم سيقوم بإشعار المستثمرين المكتتبين، وبالتنسيق مع مدير االكتتاب ستتم إعادة 

المبالغ التي تم جمعها من المستثمرين )إن وجدت( من دون خصم أي عموالت أو رسوم.

وتؤكد الشركة التزامها بأي قرار أو تعليمات أو إجراءات تصدر من هيئة السوق المالية في حال عدم اكتمال الطرح.
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المستندات المتاحة للمعاينة- 12

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيس للشركة خالل أيام العمل )من األحد إلى الخميس( بين الساعة 9 صباحاً إلى 
الساعة 5 مساًء، أو من خالل غرفة بيانات افتراضية سيتيحها المستشار المالي »شركة وثيق المالية« للمستثمرين المؤهلين عند طلبهم من 
خالل البريد اإللكتروني للمستشار المالي: info@watheeq.com، وذلك ابتداًء بتاريخ 1444/04/11هـ )الموافق 2022/11/06م( )على أال 

تقل هذه الفترة عن 7 أيام قبل نهاية الطرح(.

النظام األساسي للشركة وعقد التأسيس.. 1
السجل التجاري للشركة.. 2
موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق . 3

المالية.
موافقة شركة تداول السعودية )تداول السعودية( على اإلدراج.. 4
توصية مجلس إدارة الشركة على طرح أسهم الشركة في السوق الموازية.. 5
موافقة الجمعية العامة غير العادية على طرح أسهم الشركة في السوق الموازية.. 6
اآللية التي ُحدد بناًء عليها سعر الطرح )تقرير تقييم للشركة المُعد من قبل المستشار المالي(.. 7
القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية األولية المفحوصة للشركة . 8

للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م.
خطابات الموافقة من:. 9

المستشار المالي )شركة وثيق المالية( على إدراج اسمه وشعاره وعنوانه وإفاداته ضمن هذه النشرة.أ. 
مراجع الحسابات )شركة كي بي إم جي لالستشارات المهنية( على إدراج اسمه وشعاره وعنوانه وإفاداته ضمن هذه ب. 

النشرة.
مدير االكتتاب والجهة المستلمة شركة )شركة اإلنماء لالستثمار( على إدراج اسمه وشعاره وعنوانه وإفادته ضمن هذه ج. 

النشرة.
مصرف الراجحي )جهة مستلمة( على إدراج اسمه وشعاره وعنوانه وإفادته ضمن هذه النشرة.د. 
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تقرير المحاسب القانوني- 13
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