
أو  »الشركة«  بـ  بعد  فيما  إليها  )يشار  التجارية  رؤوم  شركة  تأسست 
»المصدر«( – كمؤسسة فردية يمتلكها السيد عبدالعزيز بن عبدالله 
)1992/08/04م(  الموافق  1413/02/5هـ  بتاريخ  الحميد  محمد  بن 
ذلك  بعد  ثم  ريال سعودي،  ألف  وتسعين  ثالثة   )93.000( مال  برأس 
تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1436/03/06هـ الموافق 
)2014/12/28م( برأس مال )5,000,000( خمسة ماليين ريال سعودي 
أربعة   )4,907,000( بمبلغ  للشركة  المبقاة  األرباح  من   

ً
خصما وذلك 

إلى خمسة آالف  ريال سعودي، مقسم  ماليين وتسعمائة وسبعة آالف 
 )1000( ألف  الحصة  قيمة  القيمة،  متساوية  نقدية  حصة   )5,000(
قرار  صدر  2017/05/30م(  )الموافق  1438/09/04ه  وبتاريخ  ريال. 
مدير عام وزارة التجارة رقم )ق/ 291( بناًء على الصالحيات الممنوحة 
له بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم )60476( وتاريخ 1437/11/19ه 
)الموافق2016/08/22م( بالموافقة على الترخيص بتحول شركة رؤوم 
التجارية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة 
سعودي  ريال  مليون  عشر  وخمسة  مائة   )115,000,000( مال  برأس 
سهم،  ألف  وخمسمائة  مليون  عشر  أحد   )11,500,000( إلى  مقسم 
وكلها  رياالت سعودية   )10( منها عشرة  الواحد  للسهم  األسمية  القيمة 
أسهم عادية مدفوعة القيمة بالكامل، مسجلة بموجب السجل التجاري 
1413/02/05هـ  بتاريخ  بريدة  مدينة  من  الصادر   1131010525 رقم 
وتاريخ   2910 رقم  الصناعية  والرخصة  1992/08/04م(  )الموافق 
1438/09/11ه  وبتاريخ  2016/07/20م(.  )الموافق  1437/10/15هـ، 
)الموافق 2017/06/05م( صدر القرار الوزاري رقم )ق/ 307( بالموافقة 
على إعالن تحول شركة رؤوم التجارية من شركة ذات مسؤولية محدودة 
إلى شركة مساهمة مقفلة. وتمت زيادة رأس مال الشركة من )5,000,000( 
عشر  وخمسة  مائة   )115,000,000( إلى  سعودي  ريال  ماليين  خمسة 
مليون ريال سعودي عن طريق الخصم من األرباح المبقاة للشركة بمبلغ 
ألف  وخمسين  وثالثة  وتسعمائة  مليون  وثالثين  ثمانية   )38,953,344(
وثالثمائة وأربعة أوربعين ريال سعودي وإقفال الحسابات الجارية في رأس 
ألف  وأربعين  مليون وستة  واحد وسبعين   )71,046,656( بمبلغ  المال 

وستمائة وستة وخمسين ريال سعودي.

ووفقا لمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية تمت الموافقة بتاريخ 
مال  رأس  تخفيض  على  2020/02/17م(،  )الموافق  1441/06/23هـ 
الشركة بقيمة خمسة وستين مليون )65,000,000( ريال سعودي وذلك 
عن طريق إلغاء ستة ماليين وخمسمائة ألف )6,500,000( سهم،ليصبح 
التخفيض خمسين مليون )50,000,000( ريال  رأس مال الشركة بعد 
ماليين  خمسة  التخفيض  بعد  الشركة  أسهم  عدد  ويصبح  سعودي، 

)5,000,000( سهم.

ريال   )50,000,000( مليون  خمسين  الحالي  الشركة  مال  رأس  يبلغ 
سعودي، مقسم إلى خمسة ماليين )5,000,000( سهم عادي مدفوعة 
القيمة بالكامل،قيمة كل سهم عشرة )10( رياالت سعودية، وجميع أسهم 
الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، وال يعطي أي مساهم أي حقوق 
تفضيلية، ويحق لكل مساهم )»المساهم«( أيا كان عدد أسهمه حضور 
اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )»الجمعية العامة«( والتصويت 
فيها. تستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة من تاريخ 
 راجع قسم رقم 

ً
نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي تليها )فضال

)5( »سياسة توزيع األرباح« في هذه النشرة(.

الذين  الشركة  في  الكبار  المساهمين  فإن  النشرة،  هذه  تاريخ  في  وكما 
يملكون )5%( أو أكثر من رأس مالها هما: عبد العزيز عبدالله الحميد بنسبة 
 راجع قسم 

ً
ملكية )68%(، )ولمزيد من التفاصيل حول المساهمين فضال

)4-1( »هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح« في هذه النشرة(، ويحظر 
على كبار المساهمين المذكوريــن أعــاله التصــرف فــي أســهمهم لمدة اثني 
 مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة 

ً
عشــر )12( شهرا

هــذه  انتهــاء  بعــد  أســهمهم  فــي  التصــرف  لهــم  الحظــر«(، ويجــوز  )»فتــرة 
)»الهيئة«(  الماليــة  الســوق  هيئــة  موافقــة  علــى  الحصــول  دون  الفتــرة 

المســبقة.

سيكون الطرح موجها لفئات المستثمرين المؤهلين )»الطرح«(، وذلك 
إليها مجتمعة ب »أسهم  لعدد )1,000,000( مليون سهم عادي )يشار 
الطرح« ومنفرد ة ب »سهم الطرح«( وبقيمة اسمية للسهم قدرها )10( 
عشرة رياالت سعودية، وسيكون سعر الطرح )••( •• ريال سعودي، وتمثل 
أسهم الطرح بمجملها 20% من رأس المال المصدر للشركة، وسوف تكون 
أسهم الشركة أسهما عادية من فئة واحدة، وال ُيعطى أي مساهم أي 
حقوق تفضيلية، ويحق لكل مساهم )»المساهم«( أيا كان عدد أسهمه 
العامة«(  )»الجمعية  للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماعات  حضور 
والتصويت فيها. وتستحق أسهم الطرح أي أرباح تعلنها الشركة من تاريخ 
نشرة اإلصدار هذه والسنوات ا لمالية التي تليها. )فضال راجع قسم رقم 5 

»سياسة توزيع األرباح« في هذه النشرة(.

ويقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين، وهم كما يلي:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. 	.1

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة  	.2
شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت 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  	.3
الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز 

اإليداع. 

أو عن طريق محفظة  الحكومة، مباشرة  المملوكة من  الشركات  	.4
يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.

لدول  التعاون  مجلس  دول  في  المؤسسة  والصناديق  الشركات  	.5
الخليج العربية. 

صناديق االستثمار. 	.6

السوق  في  باالستثمار  لهم  المسموح  المقيمين  غير  األجانب  	.7
الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل 
لهم  المسموح  المقيمين  غير  األجانب  الستثمار  االسترشادي 
االستثمار في السوق الموازية )ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع 

للقسم رقم )1( »التعريفات والمصطلحات«(.

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. 	.8

أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في  	.9
المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. 

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

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

الماضية.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. ب	.	

أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في  ت	.	
القطاع المالي.

األوراق  في  للتعامل  العامة  الشهادة  على   
ً
يكون حاصال أن  ث	.	

المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

 على شهادة مهنية متخصصة مجال أعمال 
ً
أن يكون حاصال ج	.	

. 
ً
األوراق المالية معتمدة من جهة معترف فيها دوليا

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. 	.11

سيتم بيع أسهم الطرح من قبل مساهمي الشركة الواردة أسماؤهم في 
الصفحة )ي( )ويشار إليهم مجتمعين بـ »المساهمين البائعين«( والذين 

وسيمتلك  الشركة.  أسهم  من   %100 األسهم  طرح  قبل  يملكون  كانوا 
المساهمون البائعون بعد اكتمال الطرح نسبة 80% من أسهم الشركة، 
متحصالت  وستعود  الشركة،  في  سيطرة  بحصة  سيحتفظون  وبالتالي 
االكتتاب بعد خصم مصاريف عملية الطرح للمساهمين البائعين وفقا 
لنسبة ملكية كل منهم لألسهم المطروحة، ولن تستلم الشركة أي مبلغ 
 راجع قسم رقم 6 »استخدام متحصالت 

ً
من متحصالت االكتتاب )فضال

الطرح«(.

تبدأ فترة الطرح في يوم األحد 1443/06/27ه )الموافق2022/01/30م( 
وتستمر لمدة )5( أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو نهاية يوم 
الطرح«(.  )»فترة  )الموافق 2022/02/03م(  الخميس 1443/07/02ه 
حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح من خالل النظام 
اإللكتروني الذي سوف يتم توفيره في الموقع اإللكتروني لمدير االكتتاب 
»شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار« خالل فتر ة الطرح )للحصول على 
 راجع الصفحة )د( من هذه 

ً
تفاصيل أكثر حول معلومات االتصال فضال

فترة  خالل  المؤهلين  المستثمرين  على  الطرح  يكون  وسوف  النشرة(. 
الطرح، وسيتاح لكل منهم دراسة الفرصة االستثمارية واالطالع على أي 
معلومات إضافية متاحة من خالل غرفة للبيانات يتم فيها عرض جميع 

الوثائق المشار إليها في القسم رقم 9 »المستندات المتاحة للمعاينة«.

إن الحد األق�صى لالكتتاب من قبل المستثمرين المؤهلين هو)249,990( 
مائتان وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعون سهما، علما بأن الحد 
األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح لكل مستثمر مؤهل هو )10( عشرة أسهم. 
والحد األدنى للتخصيص هو )10( عشرة أسهم لكل مستثمر. سيكون 
 من 

ً
االكتتاب في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب إلكترونيا

خالل النظام اإللكتروني الذي سوف يتم توفيره في الموقع اإللكتروني 
إلى حساب  األموال مباشرة  الطرح وتحويل  فترة  اإلكتتاب خالل  لمدير 
نموذج  في  الواردة  التعليمات  حسب  الطرح  بعملية  الخاص  األمانة 

االكتتاب.

وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ألسهم الطرح في موعد 
أقصاه يوم الثالثاء 1443/07/07هـ )الموافق 2022/02/08م( وسيكون 
رد الفائض خالل )6( أيام عمل من تاريخ التخصيص، ولن تكون هناك 
أي عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح أو 
 راجع قسم رقم 8 »المعلومات المتعلقة 

ً
مدير االكتتاب أو الشركة )فضال

باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

لم يسبق طرح أو تداول أسهم الشركة في أي سوق سواء داخل المملكة 
أو خارجها قبل الطرح، وقد تقدمت الشركة بطلب تسجيل وطرح األوراق 
بحسب  المتطلبات  كافة  الوفاء  تم  وأنه  الموازية  السوق  في  المالية 
متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن 
هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها بــ »الهيئة«( 
وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة 
المستثمرين  فئات  لجميع  يسمح  وسوف  السعودية،  المالية  بالسوق 

المؤهلين المذكورة أعاله باالكتتاب في أسهم الشركة.

وقد تقدمت الشركة بطلب تسجيل وطرح األسهم الخاضعة لهذا النشرة 
إلى هيئة السوق المالية السعودية )»الهيئة«( وبطلب طرحها إلى شركة 
تداول السعودية )»تداول السعودية«(، وتم تقديم جميع المستندات 
المطلوبة إلى الجهات ذات العالقة واستيفاء جميع المتطلبات، وقد تم 
الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم، بما 

في ذلك موافقة الهيئة على نشرة اإلصدار هذه.

ينطوي االستثمار في األسهم محل التسجيل والطرح في السوق الموازية 
على مخاطر وأمور غير مؤكدة ولذلك يجب دراسة قسمي »إشعار مهم« 
قبل  من  بعناية  هذا  اإلصدار  نشرة  في  الواردين  المخاطرة«  و»عوامل 

 باالكتتاب في أسهم الطرح. 
ً
المستثمرين المحتملين قبل أن يتخذوا قرارا

دمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها بـ »الهيئة«(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة 
ُ
تحتوي نشرة اإلصدار على معلومات ق

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 والى الحد المعقول، أنه ال توجد 
أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية )تداول السعودية( أي مسؤولية عن محتويات هذا النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقة هذه 
النشرة أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو 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.

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/05/18هـ )الموافق 2022/12/22م(.

شركة رؤوم التجارية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب شهادة السجل التجاري )1131010525( وتاريخ 1413/02/05هـ )الموافق 1992/08/04م( الصادر بمدينة بريدة.

طرح )1,000,000( مليون سهم عادي تمثل 20% من إجمالي أسهم الشركة من خالل طرحها في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين بسعر قدره )••( ريال سعودي للسهم الواحد.

نشرة إصدار شركة رؤوم التجارية

المستشار المالي

فترة الطرح:

من 1443/06/27هـ )الموافق 2022/01/30م(

إلى يوم 1443/07/02هـ )الموافق 2022/02/03م(
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إشعار مهم
تقدم هذه النشرة معلومات تفصيلية كاملة عن شركة رؤوم التجارية واألسهم المطروحة لالكتتاب في السوق الموازية. وسيعامل المستثمرون المؤهلون 
المحتملون الذين يرغبون باالكتتاب في األسهم المطروحة بعد االنتهاء من تسجيل أسهم الشركة وبدء تداولها في السوق الموازية على أساس أن قرار 
االستثمار يستند إلى المعلومات التي تحتويها هذه النشرة، والتي يمكن اإلطالع عليها من خالل زيارة موقع الشركة على اإلنترنت )www.raoomco.com( أو موقع 
المستشار المالي شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال( )www.wasatah.com.sa(، أو موقع هيئة السوق المالية )www.cma.org.sa(، أو شركة تداول 
السعودية )تداول السعودية( )www.saudiexchange.sa(. أو موقع مدير االكتتاب شركة مجموعة النفيعي لالستثمار )www.nefaie.com(. كما سيتم اإلعالن 
من قبل المستشار المالي »شركة الوساطة المالية« على موقع شركة تداول السعودية »تداول السعودية« عن نشرة اإلصدار وإتاحتها للمستثمرين المؤهلين 

خالل المدة المحددة وفقا لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة )خالل فترة ال تقل عن »14« يوم قبل اإلدراج( وعن أي تطورات أخرى.

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن 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 والى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن 
يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة، وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية )تداول السعودية( أي مسؤولية عن 
محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد 

في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.

 لالكتتاب 
ً
وقد تم تعيين شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال( كمستشار مالي )»المستشار المالي«( وتم تعيين شركة مجموعة النفيعي لالستثمار مديرا

)مدير االكتتاب( فيما يتعلق بطلب االكتتاب في أسهم الشركة,.

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 
 راجع القسم رقم 2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة(، وال يجوز اعتبار أو تفسير أو االعتماد بأي شكل على هذه النشرة 

ً
نطاق سيطرة الشركة )فضال

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 من مستشارها المالي بالمشاركة في عملية االستثمار 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 لألشــخاص الراغبيــن باالســتثمار فــي األســهم محــل الطرح. وقبــل اتخــاذ أي قــرار باالســتثمار، علــى كل مســتلم لهذه 
النشرة الحصــول علــى استشــارة مهنيــة مســتقلة بخصــوص االســتثمار فــي األســهم محــل الطرح بعــد بــدء تداولهــا مــن قبــل مستشــار مالــي مرخــص لــه مــن قبــل 
الهيئــة، وذلــك لتقييــم مــدى مالءمــة فرصــة االســتثمار والمعلومــات المدرجــة فــي هذه النشرة لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات االســتثمارية الخاصــة بــه، بمــا 
 لبعــض المســتثمرين دون غيرهــم، 

ً
فــي ذلــك المزايــا والمخاطــر المتعلقــة باالســتثمار فــي األســهم محــل الطرح، قد يكون االستثمار في األسهم محل الطرح مناسبا

ويجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن عــدم االعتمــاد علــى قــرار طــرف آخر باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم بهــا فيمــا يخــص 
فرصتهــم لالســتثمار أو علــى الظــروف الخــاصة ألولئــك المســتثمرين.

 لعرض شراء أي من أسهم الطرح، من جانب أي شخص في أي بلد ال يجيز فيه النظام المعمول به في ذلك البلد لمثل 
ً
 لبيع، أو طلبا

ً
ال تمثل هذه النشرة عرضا

ذلك الشخص تقديم مثل ذلك العرض أو الطلب، وُيحظر 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 العربية من خالل اتفاقية مبادلة، على أن يتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وهم كما يلي: 

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.- 1

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت 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، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز - 3
اإليداع. 

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.- 4

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - 5

صناديق االستثمار.- 6
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األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي - 7
للقسم رقم )1(  الرجوع  التفاصيل يرجى  )ولمزيد من  الموازية  في السوق  لهم االستثمار  المسموح  المقيمين  الستثمار األجانب غير 

»التعريفات والمصطلحات«(.

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 أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات أ. 
في كل ربع سنة خالل االثني عشر شهرا الماضية.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.ب. 

أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ج. 

 على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د. 
ً
أن يكون حاصال

.ه. 
ً
 على شهادة مهنية متخصصة مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف فيها دوليا

ً
أن يكون حاصال

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.- 11

وسيتم الطرح خالل الفترة من يوم األحد 1443/06/27ه )الموافق 2022/01/30م( إلى يومالخميس 1443/07/02ه )الموافق 2022/02/03م( 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
تم إعداد القوائم المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الستة 
 )IFRS( للمعايير الدولية للتقارير المالية 

ً
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، واإليضاحات المرفقة لهما وفقا

المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )SOCPA(. وقد تمت 
مراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركة من قبل شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون ومراجعون 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. 

وتمثــل بعــض التوقعــات الــواردة فــي هذه النشرة »إفــادات مســتقبلية«، والتــي يمكــن أن يســتدل عليهــا بشــكل عــام مــن خــالل اســتخدام بعــض الكلمــات ذات 
الداللــة المســتقبلية مثــل »يخطــط«، »يعتــزم«، »ينــوي«، »يقــدر«، »يعتقــد«، »يتوقــع«، »مــن المتوقــع«، »يمكــن«، »مــن الممكــن«، »يحتمــل«، »مــن 
المحتمــل«، »ســوف«، »قــد«، والصيــغ النافية لها وغيرها من المفــردات المقاربــة أو المشــابهة لهــا فــي المعنــى. وتعكــس هــذه اإلفــادات وجهــة النظــر الحاليــة 
 ألي أداء فعلــي مســتقبلي للشــركة، إذ أن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر 

ً
 أو تأكيدا

ً
للشــركة بخصــوص أحــداث مســتقبلية، لكنهــا ال تشــكل ضمانــا

. وقد تم استعراض أهم 
ً
 أو ضمنا

ً
علــى األداء الفعلــي للشــركة أو إنجازاتهــا أو نتائجهــا وتــؤدي إلــى اختالفهــا بشــكل كبيــر عمــا تضمنتــه هــذه اإلفادات صراحة

 فــي أقســام أخــرى فــي هذه النشرة )راجــع قســم رقم )2( »عوامل المخاطرة«(. 
ً
المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيال

وفيمــا لــو تحقــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه العوامــل، أو لــو ثبــت عــدم صحــة أو عــدم دقــة أي مــن التوقعــات أو التقديــرات الــواردة فــي هذه النشرة، فإن النتائــج 
الفعليــة للشــركة قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك الموضحــة فــي هذه النشرة.

 لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ستقوم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت في أي وقٍت بعد 
ً
ومراعاة

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، سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة 
لهذه المخاطر واألمور غير المؤكدة والتقديرات، فإن األحداث والظروف والتوقعات المستقبلية التي يتناولها هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي 
. وعليه، يتعين على المستثمرين المؤهلين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات مع 

ً
تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث مطلقا

عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكٍل أسا�صي.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة
أعضاء المجلس وأمين سر المجلس*

األسهم 
المملوكة

»غير مباشرة«
النسبة%

األسهم 
المملوكة
»مباشرة«
النسبة%

العدد تاريخ التعيين العمر الجنسية االستقاللية**
صفة 

العضوية
المنصب االسم

- %68 3,400,000 2017/06/17م 52 سعودي غير مستقل 
عضو غير 

تنفيذي
رئيس مجلس 

اإلدارة
عبدالعزيز عبدالله 

الحميد

- - - 2021/03/20م 52 سعودي مستقل
عضو غير 

تنفيذي

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة

صالح عبدالله العريفي

- - - 2021/05/09م 40 سعودي مستقل
عضو غير 

تنفيذي
عضو 

عبد اإلله محمد 
الشريدة

- - - 2020/02/17م 32 سعودي غير مستقل
عضو 
تنفيذي

العضو 
المنتدب

حميد عبدالله الحميد

المصدر: الشركة

* قرر مجلس اإلدارة في تاريخ 1439/11/04هـ )الموافق 2018/07/17م( تعيين األستاذ/محمد خالد عبد القيوم كأمين سر لمجلس اإلدارة.

** 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:

 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى في مجموعتها. 	
ً
أن يكون ممثال

 خالل العامين الماضيين لدى الشركة. 	
ً
أن يعمل أو كان يعمل موظفا

أن يكون قد أم�صى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة. 	

عنوان الشركة
شركة رؤوم التجارية

الموقع/بريدة - طريق عنيزة )مقابل وكالة تويوتا(

ص.ب 48 بريدة 3245039

المملكة العربية السعودية

هاتف: 3222999 )16( 966+ 

فاكس: 3220817 )16( 966+

raoom@raoomco.com :البريد اإللكتروني

www.raoomco.com :الموقع اإللكتروني

ممثال الشركة المعتمد لدى هيئة السوق المالية
ممثل الشركة المفوض الثاني ممثل الشركة المفوض األول

األستاذ: حميد عبدالله الحميد االسم: عبدالعزيز عبدالله الحميد

المنصب: الرئيس التنفيذي المنصب: رئيس مجلس اإلدارة

العنوان: المدينة الصناعية في بريدة، القصيم – المملكة العربية السعودية العنوان: المدينة الصناعية في بريدة، القصيم – المملكة العربية السعودية

الرقم الثابت: 3222999-016، تحويلة: 242 الرقم الثابت: 3222999-016، تحويلة: 241

رقم الجوال: 0501000111 رقم الجوال: 0505148824

رقم الفاكس: 016-3222020 رقم الفاكس: 016-3222020

www.raoomco.com :الموقع اإللكتروني www.raoomco.com :الموقع اإللكتروني

 humaid@raoom.com.sa :البريد اإللكتروني  Abdalaziz@raoom.com.sa :البريد اإللكتروني

mailto:raoom@raoomco.com
http://www.raoomco.com
mailto:humaid@raoom.com.sa
mailto:Abdalaziz@raoom.com.sa
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سوق األسهم

شركة تداول السعودية )تداول السعودية(

طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم: 15

الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية

هاتف: 966920001919+

فاكس: 996112189133+

csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني

www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني

المستشارون

المستشار المالي

شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال(

الرياض – شارع العليا العام

ص.ب 50315 ، الرياض 11523

المملكة العربية السعودية

هاتف: 966114944067+

فاكس: 966114944205+

info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني

www.wasatah.com.sa : الموقع اإللكتروني

مدير االكتتاب

شركة مجموعة النفيعي لالستثمار

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

ص.ب 17381 جده 21484

المملكة العربية السعودية

هاتف: 966126655071+

فاكس: 966126655723+

www.nefaie.com :البريد اإللكتروني

info@nefaie.com : الموقع اإللكتروني

المحاسب القانوني

إبراهيم أحمد البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون محاسبون قانونيون 

تقاطع شارع التحلية مع شارع الضباب، الرياض

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 5333 206 11 966+

فاكس: 5444 206 11 966+

www.pkfalbassam.com :الموقع اإللكتروني

info.sa@pkf.com :البريد اإللكتروني

 تنويه:

المستشار المالي والمحاسب القانوني المذكورون أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذه النشرة وفق الشكل والسياق الظاهر فيها، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى 
 أو مصلحة من أي نوع في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

ً
تاريخ هذه النشرة. وتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي من أقاربهم ال يملكون أسهما

file:///C:\Users\w.eltamimi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ELZT7H9M\csc@saudiexchange.sa
http://www.saudiexchange.sa
mailto:info@wasatah.com.sa
file:///\\wmub01\cf_shared_directory$\02.%20Deals\Mandated\01.%20Active\Raoom%20(Mar%202016)\CMA%20Submission%202021\10.%20CMA%20Comments\00.%20Round%201\www.wasatah.com.sa
file:///C:\Users\w.eltamimi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ELZT7H9M\www.nefaie.com
http://www.pkfalbassam.com
mailto:info.sa@pkf.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 للمستثمرين المحتملين. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة، وينبغي على المستثمرين المحتملين قراءة ومراجعة 

هذه النشرة بالكامل، ويجب أن ُيبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المحتملين 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 أسهم الطرح الخاضعة لهذه النشرة.

شركة رؤوم التجارية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب شهادة السجل التجاري )1131010525( وتاريخ 1413/02/05هـ )الموافق 
1992/08/04م( الصادر بمدينة بريدة.

تأسست شركة رؤوم التجارية )يشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »المصدر«( – كمؤسسة فردية يمتلكها السيد عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد 
الحميد بتاريخ 1413/02/5هـ الموافق )1992/08/04م( برأس مال )93.000( ثالثة وتسعين ألف ريال سعودي، ثم بعد ذلك تحولت إلى شركة ذات 
 من األرباح 

ً
مسؤولية محدودة بتاريخ 1436/03/06هـ الموافق )2014/12/28م( برأس مال )5,000,000( خمسة ماليين ريال سعودي وذلك خصما

المبقاة للشركة بمبلغ )4,907,000( أربعة ماليين وتسعمائة وسبعة آالف ريال سعودي، مقسم إلى خمسة آالف )5,000( حصة نقدية متساوية 
القيمة، قيمة الحصة ألف )1000( ريال. وبتاريخ 1438/09/04ه )الموافق 2017/05/30م( صدر قرار مدير عام وزارة التجارة رقم )ق/291( بناًء على 
الصالحيات الممنوحة له بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم )60476( وتاريخ 1437/11/19ه )الموافق2016/08/22م( بالموافقة على الترخيص 
بتحول شركة رؤوم التجارية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال )115.000.000( مائة وخمسة عشر مليون 
ريال سعودي مقسم إلى )11,500,000( أحد عشر مليون وخمسمائة ألف سهم، القيمة االسمية للسهم الواحد منها عشرة )10( رياالت سعودية 
وكلها أسهم عادية مدفوعة القيمة بالكامل، مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1131010525 الصادر من مدينة بريدة بتاريخ 1413/02/05هـ 
)الموافق 1992/08/04م( والرخصة الصناعية رقم 2910 وتاريخ 1437/10/15هـ، )الموافق 2016/07/20م(. وبتاريخ 1438/09/11ه )الموافق 
2017/06/05م( صدر القرار الوزاري رقم )ق/307( بالموافقة على إعالن تحول شركة رؤوم التجارية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 
مساهمة مقفلة. وتمت زيادة رأس مال الشركة من )5,000,000( خمسة ماليين ريال سعودي إلى )115,000,000( مائة وخمسة عشر مليون ريال 
سعودي عن طريق الخصم من األرباح المبقاة للشركة بمبلغ )38,953,344( ثمانية وثالثين مليون وتسعمائة وثالثة وخمسين ألف وثالثمائة وأربعة 
وأربعين ريال سعودي وإقفال الحسابات الجارية في رأس المال بمبلغ )71,046,656( واحد وسبعين مليون وستة وأربعين ألف وستمائة وستة 

وخمسين ريال سعودي.

ووفقا لمحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية تمت الموافقة بتاريخ 1441/06/23هـ )الموافق 2020/02/17م(،على تخفيض رأس مال الشركة 
بقيمة خمسة وستين مليون )65,000,000( ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء ستة ماليين وخمسمائة ألف )6,500,000( سهم، ليصبح رأس مال 
الشركة بعد التخفيض خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي، ويصبح عدد أسهم الشركة بعد التخفيض خمسة ماليين )5,000,000( سهم.

اسم الشركة، ووصفها، 
ومعلومات عن تأسيسها

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )1131010525( وتاريخ 1413/02/05هـ )الموافق 1992/08/04م( وتتمثل أنشطة الشركة 
كما في سجلها التجاري في تجارة الزجاج والمرايا وديكورات األلمونيوم وتركيبها. 

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األسا�صي بمزاولة تنفيذ األغراض التالية: 

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية،  	

والتشييد والبناء،  	

والنقل والتخزين والتبريد،  	

وخدمات المال واألعمال والخدمات األخرى،  	

وخدمات اجتماعية وجماعية وشخصية،  	

والتجارة، وتقنية المعلومات،  	

واألمن والسالمة،  	

والزراعة والصيد،  	

والمناجم والبترول وفروعها، 	

الكهرباء والغاز والماء وفروعه. 	

وتمارس الشركة أنشطتها الحالية المتمثلة في تصنيع وتجارة الزجاج والمرايا وديكورات األلمونيوم وتركيبها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على 
التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

ملخص أنشطة الشركة

 منهم خمسة بالمائة )5%( أو أكثر من أسهم الشركة هو: 
ً
إن المساهمين الكبار الذين يملك كال

بعد الطرح قبل الطرح
االسم

النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

%54.4 2,720,000 %68 3.400,000 عبد العزيز عبدالله الحميد

المصدر: الشركة

المساهمون الكبار )الذين 
يملكون 5% أو أكثر من أسهم 

الشركة(

خمسون مليون )50,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل. رأس مال الُمصدر 

خمسة ماليين )5,000,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل. إجمالي عدد أسهم الُمصدر

عشرة )10( رياالت سعودية. القيمة االسمية للسهم

مليون )1,000,000( سهم عادي مدفوعة بالكامل  إجمالي عدد األسهم المطروحة 

)20%( عشرون بالمائة.
نسبة االسهم المطروحة من 

رأس مال الُمصدر 

••)••( رياالت سعودي سعر الطرح 
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•• )••( ريال سعودي إجمالي قيمة الطرح 

 حوالي )3,200,000( ريال سعودي على 
ً
سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة )••( ريال سعودي بعد خصم مصاريف الطرح البالغة تقريبا

 لعدد األسهم التي يملكها كل مساهم بائع من األسهم المطروحة ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح  
ً
المساهمين البائعين وفقا

 راجع القسم رقم )6( »استخدام متحصالت الطرح« من هذه النشرة(.
ً
)فضال

استخدام متحصالت الطرح 

يقتصر التداول في األسهم محل الطرح على المساهمين الحاليين )باستثناء المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون )5%( أو أكثر من رأس مالها 
المذكورين في الصفحة )ي( والذين تنطبق عليهم فترة الحظر، باإلضافة إلى 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 ُعّينت بشروط تمكنها من اتخاذ - 2
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، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.- 3

 الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.- 4

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 الدليل االسترشادي - 7
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 عشر صفقات في كل  أ-	
 الماضية.

ً
ربع سنة خالل االثني عشر شهرا

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. ب-	

أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. ج-	

 على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية من قبل الهيئة.
ً
أن يكون حاصال د-	

.
ً
 على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا

ً
أن يكون حاصال ه-	

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.- 11

فئات المستثمرين الذين يحق 
لهم تداول أسهم الشركة

 وذلك عن طريق النظام اإللكتروني الذي سيتم توفيره في الموقع اإللكتروني لدى مدير 
ً
 للمستثمرين المؤهلين إلكترونيا

ً
سيكون اإلكتتاب متاحا

االكتتابأثناء فترة الطرح، )ولمزيد من التفاصيل فضال راجع قسم 8 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.
طريقة االكتتاب في أسهم الطرح 

عشرة )10( أسهم
الحد األدنى لعدد األسهم التي 

يمكن االكتتاب بها 

••)••( ريال سعودي
قيمة الحد األدنى التي يمكن 

االكتتاب بها 

مائتان وتسعة وأربعون ألفا وتسعمائة وتسعون )249,990( سهما.
الحد األعلى لعدد األسهم التي 

يمكن االكتتاب بها 

••)••( ريال سعودي
قيمة الحد األعلى التي يمكن 

االكتتاب بها 

 في النظام 
ً
سيقوم مدير االكتتاب والمصدر بفتح حساب أمانه الستالم مبالغ االكتتاب، ويجب على كل مكتتب تعبئة وتسليم طلب اإلكتتاب إلكترونيا

اإللكتروني والذي سوف يتم توفره على الموقع اإللكتروني لمدير اإلكتتاب، كما يجب على كل مكتتب طباعة النموذج وتوقيعه وإرفاق نسخة من 
الطلب والمستندات المؤيدة في النظام اإللكتروني وإيداع مبلغ االكتتاب في حساب األمانه الخاص بالطرح. وبعد انتهاء فترة الطرح، سيتم اإلعالن عن 
التخصيص بإشعار المستثمرين وذلك في موعد أقصاه يوم الثالثاء 1443/07/07ه )الموافق 2022/02/08م( وسيتم تخصيص األسهم المطروحة 
لالكتتاب وفقا لما يقترحة المستشار بالتشاور مع المصدر، وسيكون رد الفائض خالل )6( أيام عمل من تاريخ التخصيص،ولن تكون هناك أي 

عموالت أو استقطاعات من الجهةالمستلمةلمتحصالت الطرح.

طريقة التخصيص ورد الفائض 

تبدأ يوم األحد 1443/06/27ه )الموافق 2022/01/30م( وتستمر حتى يوم الخميس 1443/07/02ه )الموافق2022/02/03م(. فترة الطرح 

تستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة عن الفترة منذ تاريخ نشر نشرة اإلصدار وعن السنوات المالية التي تليها )فضال راجع قسم 
رقم5 »سياسة توزيع األرباح«(.

األحقية في االرباح 

يكون لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة للمساهمين وال يعطي أي سهم حامله حقوق تفضيلية. ولكل مساهم أيا كان عدد أسهمه 
حضور الجمعية العامة والتصويت فيها.

حقوق التصويت 

يجب على كبار المساهمين الحاليين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة )المذكورة أسمائهم في الصفحة رقم )ي( عدم التصرف في أسهمهم 
لمدة أثني عشر شهرا »فترة الحظر«، ويقوم مركز إيداع األوراق المالية برفع القيود على تلك األسهم بشكل مباشر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة 

في السوق الموازي.
القيود المفروضة على األسهم 

لم يكن هناك سوق ألسهم الشركة في المملكة العربية السعودية أو أي مكان آخر قبل هذا الطرح. وقد تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب تسجيل 
األسهم وطرحها في السوق الموازية وفقا لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وتقدمت إلى السوق )تداول السعودية( بطلب اإلدراج 
وفقا لقواعد اإلدراج. وقد تم الحصول على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح. وقد تم استيفاء كافة المستندات المؤيدة 

التي طلبتها الهيئة.

األسهم التي سبق للشركة 
طرحها 
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب 

الجدول الزمني المتوقع للطرح 
التاريخ الحدث 

فترة الطرح 
تبدأ يوم األحد 1443/06/27هـ )الموافق 2022/01/30م( وتستمر حتى يوم الخميس 1443/07/02هـ 

)الموافق 2022/02/03م(.

يوم الخميس 1443/07/02هـ )الموافق 2022/02/03م(.آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب 

يوم الخميس 1443/07/02هـ )الموافق 2022/02/03م(.آخر موعد لتحويل األموال 

يوم الثالثاء 1443/07/07هـ )الموافق 2022/02/08م(.اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار المستثمرين 

يوم األحد 1443/07/12هـ )الموافق 2022/02/13م(.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(

تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية. وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ والمواعيد الفعلية على موقع تداول السعودية اإللكتروني )www.saudiexchange.sa( والموقع اإللكتروني لشركة 
.)www.nefaie.com( والموقع اإللكتروني لشركة مجموعة النفيعي لالستثمار ،)www.raoomco.com( والموقع اإللكتروني لشركة رؤوم التجارية ،)www.wasatah.com.sa( الوساطة المالية

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
يقتصر االكتتاب في أسهم 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 ُعّينت بشروط تمكنها من اتخاذ - 2
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، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.- 3

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.- 4

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 الدليل االسترشادي الستثمار - 7
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 أ. 
ربع سنة خالل االثني عشر شهرا الماضية.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.ب. 

أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي .ج. 

أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د. 

أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.ه. 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.- 11

 من خالل النظام اإللكتروني التي سيتم توفيره في الموقع اإللكتروني لمدير االكتتاب 
ً
يجب على المستثمرين المؤهلين أن يقدموا طلب االكتتاب إلكترونيا

 في النظام اإللكتروني 
ً
ويجب أن يكون موقعا إلثبات عرضهم لالستثمار في أسهم الطرح على أن يتم طباعة الطلب وتوقيعه وإرفاق طلب اإلكتتاب إلكترونيا

المحدد في موعٍد أقصاه الساعة الرابعة مساء من تاريخ يوم اإلقفال. يجب أن يرفق بطلب االكتتاب في أسهم الطرح جميع المستندات المؤيد ة والمطلوبة 
حسب التعليمات. ويقر كل مستثمر، من خالل إكماله طلب االكتتاب، بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، ويرغب بنا ء على ذلك في االكتتاب باألسهم المطروحة 

حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.

file:///C:\Users\w.eltamimi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ELZT7H9M\www.saudiexchange.sa
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 وذلك من خالل النظام اإللكتروني والذي سوف يتم توفيره في الموقع اإللكتروني لمدير اإلكتتاب 
ً
سوف تتوفر نماذج طلبات االكتتاب للمكتتبين إلكترونيا

خالل فترة الطرح، ويتعين على المكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب وتعبئة نماذج طلبات االكتتاب طبقا للتعليمات الواردة في القسم رقم 8 »المعلومات 
المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة. ويجب على كل مستثمر أن يوافق على كل الفقرات الواردة في نموذج طلب االكتتاب. وتحتفظ 
الشركة بحقها في رفض أي طلب اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حالة عدم استيفاء أٍي من شروط االكتتاب. وال يسمح بتعديل طلب االكتتاب أو سحبه 
 راجع قسم 8 

ً
بعد استالمه من مدير االكتتاب. ويعتبر طلب االكتتاب فور تقديمه اتفاقا قانونيا ملزما بين المكتتب والشركة )ولمزيد من التفاصيل فضال

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

ملخص المعلومات األساسية
يقـدم هـذا الملخـص نبـذة موجـزة عـن المعلومـات الـواردة فـي هـذه النشـرة؛ ونظـرا ألنه ملخـص فإنـه ال يشـتمل علـى كل المعلومـات التـي قـد تكـون مهمـة 
للمسـتثمرين المؤهليـن، ويجـب علـى مسـتلمي هـذه النشـرة قراءتهـا بالكامـل قبـل اتخـاذ قـرار باالستثمار فـي الشـركة. وقـد تـم تعريـف بعـض المصطلحـات 

والعبـارات المختصـرة الـواردة فـي هـذه النشـرة فـي قسـم »التعريفات والمصطلحات« وفـي أماكـن أخـرى مـن هـذه النشـرة. 

نبذة عن الشركة
تأسست شركة رؤوم التجارية )يشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »المصدر«( - كمؤسسة فردية يمتلكها السيد عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد  	

الحميد بتاريخ 1413/02/5هـ الموافق )1992/08/04م( برأس مال )93,000( ثالثة وتسعين ألف ريال سعودي. 

ثم بعد ذلك تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1436/03/06هـ الموافق )2014/12/28م( برأس مال )5,000,000( خمسة ماليين  	
 من األرباح المبقاة للشركة بمبلغ )4,907,000( أربعة ماليين وتسعمائة وسبعة آالف ريال سعودي، مقسم إلى خمسة 

ً
ريال سعودي وذلك خصما

آالف )5,000( حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة الحصة ألف )1000( ريال تم توزيعها على الشركاء وفق التالي:

عدد الحصصنسبة التملكالجنسيةالمســـــــــــــــاهمون
القيمة االسمية
)ريال سعودي(

904,5004,500,000%سعوديعبد العزيز عبدالله الحميد

15050,000%سعوديرؤوم عبدالعزيز الحميد

15050,000%سعوديريما عبدالعزيز الحميد

15050,000%سعوديرغد عبدالعزيز الحميد

15050,000%سعوديشهد عبدالعزيز الحميد

15050,000%سعودينورة عبدالعزيز الحميد

15050,000%سعوديغال عبدالعزيز الحميد

15050,000%سعوديهال عبدالعزيز الحميد

210010,000%سعوديمحمد عبدالعزيز الحميد

15050,000%سعوديجنة عبدالعزيز الحميد

1005,0005.000.000%المجموع
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وبتاريخ 1438/09/04ه )الموافق 2017/05/30م( صدر قرار مدير عام وزارة التجارة رقم )ق/291( بناًء على الصالحيات الممنوحة له بموجب  	
قرار معالي وزير التجارة رقم )60476( وتاريخ 1437/11/19ه )الموافق2016/08/22م( بالموافقة على الترخيص بتحول شركة رؤوم التجارية 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال )115.000.000( مائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي مقسم إلى 
)11.500.000( أحد عشر مليون وخمسمائة ألف سهم، القيمة األسمية للسهم الواحد منها عشرة )10( رياالت سعودية وكلها أسهم عادية 
مدفوعة القيمة بالكامل، مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1131010525 الصادر من مدينة بريدة بتاريخ 1413/02/05هـ )الموافق 
من  الشركة  مال  رأس  زيادة  وتمت  )الموافق 2016/07/20م(.  وتاريخ 1437/10/15هـ،   2910 رقم  الصناعية  والرخصة  1992/08/04م( 
)5,000,000( خمسة ماليين ريال سعودي إلى )115,000,000( مائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي عن طريق الخصم من األرباح المبقاة 
للشركة بمبلغ )38,953,344( ثمانية وثالثين مليونا وتسعمائة وثالثة وخمسين ألفا وثالثمائة وأربعة أوربعين ريال سعودي وإقفال الحسابات 
الجارية في رأس المال بمبلغ )71,046,656( واحد وسبعين مليونا وستة وأربعين ألف وستمائة وستة وخمسين ريال سعودي، وقد تم توزيع رأس 

المال على النحو التالي:

عدد األسهمنسبة التملكالجنسيةالمســـــــــــــــاهمون
القيمة االسمية
)ريال سعودي(

8910,235,000102,350,000%سعوديعبد العزيز عبدالله الحميد

1115,0001,150,000%سعوديرؤوم عبدالعزيز الحميد

1115,0001,150,000%سعوديريما عبدالعزيز الحميد

1115,0001,150,000%سعوديرغد عبدالعزيز الحميد

1115,0001,150,000%سعوديشهد عبدالعزيز الحميد

1115,0001,150,000%سعودينورة عبدالعزيز الحميد

1115,0001,150,000%سعوديغال عبدالعزيز الحميد

1115,0001,150,000%سعوديهال عبدالعزيز الحميد

2230,0002,300,000%سعوديمحمد عبدالعزيز الحميد

1115,0001,150,000%سعوديجنة عبدالعزيز الحميد

1115,0001,150,000%سعوديدنيا عبدالعزيز الحميد

10011,500,000115,000,000%المجموع

ووفقا لمحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية تمت الموافقة بتاريخ 1441/06/23هـ )الموافق 2020/02/17م(، على تخفيض رأس مال  	
الشركة بقيمة خمسة وستين مليون )65,000,000( ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء ستة ماليين وخمسمائة ألف )6,500,000( سهم، 
ليصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي، ويصبح عدد أسهم الشركة بعد التخفيض خمسة ماليين 

)5,000,000( سهم، مقسمة على النحو التالي:

عدد األسهمنسبة التملكالجنسيةالمســـــــــــــــاهمون
القيمة االسمية
)ريال سعودي(

683,400,00034,000,000%سعوديعبد العزيز عبدالله الحميد

4200,0002,000,000%سعوديرؤوم عبدالعزيز الحميد

4200,0002,000,000%سعوديريما عبدالعزيز الحميد

4200,0002,000,000%سعوديرغد عبدالعزيز الحميد

4200,0002,000,000%سعوديشهد عبدالعزيز الحميد

4200,0002,000,000%سعودينورة عبدالعزيز الحميد

3.5175,0001,750,000%سعوديهال عبدالعزيز الحميد

3.5175,0001,750,000%سعوديغال عبدالعزيز الحميد

2230,0001,000,000%سعوديمحمد عبدالعزيز الحميد

150,000500,000%سعوديجنة عبدالعزيز الحميد

150,000500,000%سعوديدنيا عبدالعزيز الحميد

150,000500,000%سعوديلينا عبدالعزيز الحميد

1005,000,00050,000,000%المجموع
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وتوظف الشركة 302 موظفا في جميع المصانع والفروع واإلدارات كما في 31 ديسمبر 2020م، ويشمل ذلك مصانعها وفروعها ومستودعاتها في  	
المملكة العربية السعودية. للمزيد من المعلومات راجع القسم 3-9 )»الموظفون والسعودة«(.ويوضح الجدول التالي أعداد المصانع والفروع 

والمستودعات الخاصة بالشركة:

النشــــــــــــاطالمقـــــــراسم الفرع

مصنع إلنتاج الزجاج والمرايا.القصيم - بريدةفرع شركة رؤوم التجارية

بيع الزجاج المنازلالرياض – شارع المدينة المنورةفرع شركة رؤوم التجارية

تجارة الزجاج والمراياالقصيم – مدينة الرس – المنطقة الصناعيةفرع شركة رؤوم التجارية

تجارة الجملة في الزجاج والمرايا والديكورات واأللمنيوم وتركيبهاالرياض – حي الفاروق - شارع المدينة المنورة - عقار رقم )11(فرع شركة رؤوم التجارية

استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الزجاججدة – حي الخمرة –صناعية الخمرةفرع شركة رؤوم التجارية

تجارة الزجاجالقصيم – مدينة عنيزة- حي الصناعيةفرع شركة رؤوم التجارية

تجارة الزجاج والمراياالقصيم – مدينة بريدة – حي الصناعيةفرع شركة رؤوم التجارية

هيكل الملكية قبل الطرح
يوضح الجدول التالي هيكل الملكية قبل الطرح: 

المساهمون

ملكية األسهم قبل الطرح

النسبةعدد األسهم
القيمة االسمية
)ريال سعودي(

6834,000,000%3,400,000عبد العزيز عبدالله الحميد

42,000,000%200,000رؤوم عبدالعزيز الحميد

42,000,000%200,000ريما عبدالعزيز الحميد

42,000,000%200,000رغد عبدالعزيز الحميد

42,000,000%200,000شهد عبدالعزيز الحميد

42,000,000%200,000نورة عبدالعزيز الحميد

3.51,750,000%175,000غال عبدالعزيز الحميد

3.51,750,000%175,000هال عبدالعزيز الحميد

21,000,000%100,000محمد عبدالعزيز الحميد

1500,000%50,000جنة عبدالعزيز الحميد

1500,000%50,000دنيا عبدالعزيز الحميد

1500,000%50,000لينا عبدالعزيز الحميد

10050,000,000%5,000,000المجموع

المساهمون الكبار الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة
يوضح الجدول التالي أسماء وملكية المساهمين الكبار في الشركة قبل وبعد الطرح :

بعد الطرح قبل الطرح
االسم

النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

%54.4 2,720,000 %68 3.400,000 عبد العزيز عبدالله الحميد
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أنشطة الشركة الرئيسية 
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم. 1131010525 وتاريخ 1413/02/05هـ )الموافق 1992/08/04م( والرخصة الصناعية رقم 2910 
وتاريخ 1437/10/15هـ، )الموافق 2016/07/20م(. يتمثل النشاط الرئي�صي الحالي حسب السجل التجاري للشركة في تجارة الزجاج والمرايا للمباني والبيع 

بالجملة لشرائح ومسحوبات وكتل معدنية وحديدية، البيع بالجملة أللواح الزجاج. 

وتتمثل أغراض الشركة وفقا لنظامها األسا�صي بما يلي: 

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية  	

التشييد والبناء  	

النقل والتخزين والتبريد  	

خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى  	

خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية  	

التجارة  	

تقنية المعلومات  	

األمن والسالمة  	

الزراعة والصيد  	

المناجم والبترول وفروعها  	

الكهرباء والغاز والماء وفروعه  	

تشارك الشركة أيضا بشكل رئي�صي في تصنيع أنواع مختلفة من الزجاج المسطح لصناعة اإلنشاءات في المملكة العربية السعودية. باإلضافة إلى ذلك، 
تتعامل الشركة أيضا في بلورات ليكسان وإكسسوارات الموضة. وتعمل الشركة حاليا على تشغيل خطوط معالجة الزجاج ذات التقنية العالية والتي تشمل 

الطالء، والقطع، والضرب بالرمل، والتلميع والصقل. وتمتلك الشركة شهادة إدارة الجودة آيزو 9001: 2008 للتميز في نظام إدارة الجودة.

رسالة المصدر واستراتيجيته العامة
رسالة الشركة)(( 

أن ننمو مع صناعة اإلنشاءات اإلقليمية، وأن نعمل باستمرار نحو تعزيز سمعتنا في قطاع الزجاج، وتقسيته، والزجاج المصقول المزدوج، بينما نبقي 
متطلبات العمالء للجودة نصب أعيننا، عالوة على التسليم في الوقت المحدد، والتسعير التناف�صي واالستفادة بشكل فعال من أقوى الموارد لدينا أال وهم 

الموظفون.

رؤية الشركة)(( 
أن نصبح الشريك االستراتيجي لعمالئنا من خالل توفير أفضل التقنيات في فئتها في إنتاج أنواع وأحجام مختلفة من الزجاج، ومن خالل تقديم خدمة 

استثنائية في الجودة والسرعة والمرونة والقيمة. 

(هداف الشركة)(( 

استكمال بناء العمل المؤس�صي للشركة من خالل استكمال التوظيف حسب الهيكل التنظيمي، وضع لوائح السياسات واإلجراءات، تدريب  	
الموظفين، إنشاء نظام معلوماتي وقاعدة بيانات قوية تخدم أغراض الشركة التجارية والتوسعية الحالية والمستقبلية، وتطوير وتحديث موقع 

الشركة.

أن تصبح شركة رؤوم التجارية العبا رئيسيا في صناعة وتصنيع الزجاج في المملكة العربية السعودية، وتنمية وتوسيع شراكات استراتيجية مع  	
شركاء محليين وعالميين لمواجهة تحديات المنافسة.

استراتيجية الشركة)(( 
تتبنى الشركة استراتيجيات األعمال التالية:

تعزيز مجموعة منتجاتها الحالية من خالل التركيز على تطوير المنتجات وضمان الجودة. 	

تعزيز العالقات مع العمالء الحاليين من خالل تلبية متطلباتهم والحفاظ في نفس الوقت على أعلى معايير الجودة. 	

توسيع القدرة في بعض المنتجات وإضافة منتجات جديدة أثناء العمل على الدخول في أسواق جديدة داخل المملكة العربية السعودية وكذلك  	
داخل منطقة الشرق األوسط.
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االستمرار في تحسين العمليات من خالل ترشيد التكاليف وتحسين مستوى العمليات. 	

االستثمار في منتجات جديدة تستفيد من قيمة شركة رؤوم التجارية وتستفيد من مزايا شركة رؤوم التجارية الستكمال عرض منتجات الشركة. 	

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
 على قدرة عدد من الشركات العاملة في قطاع صناعة 

ً
إن ازدياد حجم السوق واحتدام المنافسة مع انفتاح األسواق العالمية على السوق السعودي أثر سلبا

 
ً
مواد البناء وقدرتها على مواكبة هذا التطور في تلبية رغبات مستهلكيها والذي أصبح واضحا من خالل أداء هذه العالمات في السوق وحجم انتشارها. وإيمانا
من قيادة الشركة ورئيس مجلس إدارتها األستاذ/عبدالعزيز عبدالله الحميد بأهمية المحافظة على مكانتها على خارطة أهم شركات مواد البناء السعودية 
في الخليج فقد استطاعت بحمد الله المحافظة على عالقات استراتيجية مع مورديها وعمالئها والتي امتدت أكثر من 29 عام من خالل تبادل المشاورات 

والخبرات.

إن قدرة الشركة في تحقيق رغبات مستهلكي منتجاتها في جميع مدن المملكة جاء نتيجة سياسة البيع المثالية فلدى الشركة كوادر بشرية وفروع موزعة 
على ثالثة من المناطق الرئيسية في المملكة منها الرياض وجدة ومنطقة القصيم، تقوم كال منها في تغطية منطقة جغرافية تسعى من ذلك إلى إرضاء عمالئها 

ويقوم بتغذية هذه الفروع مستودع رئي�صي بمدينة بريدة.

ترى الشركة أن لديها مواطن القوة والمزايا التنافسية التالية:

مجموعة متنوعة وفريدة من المنتجات والخدمات التي تساعد على تحقيق االستقرار في النتائج المالية للشركة وتقليل تأثير الدورات االقتصادية  	
غير المواتية.

استخدام أحدث معدات التصنيع واإلنتاج في المواقع االستراتيجية المملوكة للشركة. 	

القوة المالية واألداء المستقر ألعمال الشركة. 	

يسمح هيكل رأس المال، الخالي من الديون، للشركة بتوفير نطاق كبير لالقتراض لتمويل التوسعات المستقبلية. 	

القدرة على الحفاظ على المهارات اإلدارية والتقنية والمالية وتطويرها. 	

عالقات قوية بنيت على مدى فترة طويلة من الزمن مع قاعدة متنوعة من العمالء بما في ذلك البناء وزجاج االنشاءات في منطقة القصيم. 	

الخبرة في إطالق منتجات جديدة بنجاح في القطاعات الصناعية والبنائية 	
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ملخص المعلومات المالية 
إن ملخص المعلومات المالية أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والسنة المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2020م، والقوائم المالية الموجزة المدققة )غير المدققة( لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، واإليضاحات المرفقة بهم.

توضح قوائم الدخل الشامل والمرفقة أدناه األداء التشغيلي للمصدر:

قائمة الدخل )ريال سعودي(
31 ديسمبر 

2019م
31 ديسمبر 

2020م
فترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2020م
فترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2021م

96,650,846108,855,17655,668,56355,718,702اإليـــــرادات

)33,534,705()33,580,519()69,490,817()65,706,078(تكلفة اإليـــرادات

30,944,76839,364,35922,088,04422,183,997مجمل الربـــــح

)993,436()995,012()2,225,966()1,997,314(مصروفات بيع وتوزيــع

)4,125,789()3,453,826()7,994,695()8,063,625(مصروفات عمومية وإدارية

)244,348()150,931()202,044()85,144(االنخفاض في قيمة الذمم المدنية التجارية

----مخصصات انتفى الغرض منها

20,798,68528,941,65417,488,27516,820,424الربـــح لتشغيلي

)619,398()635,805()1,264,352()1,295,060(مصروفات الفائدة على التزامات عقود اإليجار

---22,535إيـــــرادات )مصــروفات( أخرى

19,526,16027,677,30216,852,47016,201,026صافي الربح قبل الزكاة

)805,324()805,324()1,610,648()2,480,919(الزكاة

17,045,24126,066,65416,047,14615,395,702صافي ربح السنة

الدخــل الشامل اآلخر

)30,168()30,168()60,336()257,944(الخســائر اإلكتوارية

16,787,29726,006,31816,016,97815,365,534إجمالي الدخل الشامل للسنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 31، وديسمبر 2020م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

المركز المالي )ريال سعودي(
31 ديسمبر 

2019م
31 ديسمبر 

2020م
فترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2020م
فترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2021م

98,003,04551,659,21444,853,75454,034,069مجموع الموجودات المتداولة 

86,325,98078,734,55382,171,80477,753,443مجموع الموجودات غير المتداولة

184,329,025130,393,767127,025,558131,787,512مجموع الموجودات 

4,250,4963,988,2717,775,8644,220,572مجموع المطلوبات المتداولة

40,655,61639,725,98040,309,80339,521,890مجموع المطلوبات غير المتداولة

44,906,11243,714,25148,085,66743,742,462مجموع المطلوبات

139,422,91386,679,51678,939,89188,045,050حقوق المساهمين 

184,329,025130,393,767127,025,558131,787,512مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 31، وديسمبر 2020م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.
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التدفقات النقدية )ريال سعودي(
31 ديسمبر 

2019م
31 ديسمبر 

2020م
فترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2020م
فترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2021م

33,977,69924,169,1238,676,597)10,926,362(صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية 

)1,836,757()131,981()550,087()537,641(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

)14,536,823()11,919,166()14,989,299()971,647(صافي النقد المتوفر من األنشطة التمويلية

المؤشرات المالية 
31 ديسمبر 2019م

مراجعة
31 ديسمبر 2020م

مراجعة
فترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2021م

0.09%12.63%)1.14%(معدل النمو في اإليرادات

39.81%36.16%32.02%هامش مجمل الربح

)4.07%(52.92%19.42%معدل النمو في صافي الدخل 

x 23.06x 12.95x 12.80نسبة التداول )مرة(

x 0.52x 0.83x 0.42اإليرادات/إجمالي األصول 

49.68%50.43%32.21%نسبة الديون/حقوق الملكية

33.19%33.52%24.36%نسبة الديون /إجمالي األصول

11.68%19.99%9.24%العائد على األصول 

17.49%30.07%12.22%العائد على حقوق الملكية 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 31، وديسمبر 2020م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.
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ملخص عوامل المخاطرة
المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 	

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية 	

مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها 	

مخاطر التوريد 	

مخاطر متعلقة بنظم المعلومات 	

مخاطر عدم القدرة على المحافظة أو زيادة القوة العاملة المؤهلة للشركة 	

مخاطر ارتفاع تكلفة العمالة 	

مخاطر عدم االلتزام بمتطلبات السعودة بصورة مستمرة 	

مخاطر المعامالت مع األطراف ذات العالقة 	

مخاطر قصور الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة 	

مخاطر الجودة وأذواق العمالء 	

مخاطر قرارات اإلدارة 	

	 )IFRS( المخاطر المتعلقة بتطبيق الشركة للمعايير الدولية للتقرير المالي

مخاطر تقادم المخزون 	

مخاطر التشغيل وانقطاع األعمال غير المتوقع 	

المخاطر المرتبطة بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة )VAT( وتأثيرها على أسعار منتجات الشركة 	

المخاطر المتعلقة بالدعاوي القضائية 	

مخاطر النقل وتأثير زيادة أسعار الطاقة في المستقبل 	

مخاطر استحقاق الضريبة والزكاة 	

المخاطر المتعلقة بالعيوب التصنيعية 	

المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام وتقلب أسعارها 	

المخاطر المتعلقة بعقود االستئجار 	

المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية: 	

	 
ً
المخاطر المرتبطة بتوفر التمويل مستقبال

مخاطر االعتماد على العمالة األجنبية  	

مخاطر اعتماد توسع ونجاح الشركة على خبرات وكفاءة كبار التنفيذين 	

مخاطر أنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة 	

المخاطر المتعلقة بفترات عقود التوريد 	

مخاطر عدم االلتزام بالئحة حوكمة الشركات 	

مخاطر اعتماد الشركة على المواقع المستأجرة 	

مخاطر عدم توثيق عقود اإليجار إلكترونيا 	

مخاطر تركز اإليرادات 	

االعتماد على الموردين الرئيسيين 	

المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل والسيولة 	

مخاطر عدم تسجيل العالمة التجارية. 	
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المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي يعمل فيه الُمصدر 	

مخاطر تغير البيئة التنظيمية 	

مخاطر سحب أو عدم تجديد ترخيص مصانع الشركة من قبل الجهة التنظيمية 	

المخاطر السياسية واالقتصادية 	

مخاطر البيئة التنافسية 	

مخاطر فرص النمو 	

مخاطر متعلقة بالبضائع وسلسلة التوريد 	

المخاطر المتعلقة بالكلفة العالية ألسعار الطاقة المستقبلية 	

المخاطر الطبيعية للفيضانات والزالزل وغيرها من األحداث 	

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمتطلبات نظام الشركات 	

المخاطر المتعلقة باالستيراد 	

المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة 	

المخاطر المتعلقة بوقف الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية 	

المخاطر المتعلقة في األسهم التي سيتم طرحها 	

مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم 	

مخاطر السيطرة الفعلية من قبل المساهمين المؤسسين 	

مخاطر اقتصار التداول على المستثمرين المؤهلين 	

مخاطر عدم توفر سوق سابق ألسهم الشركة 	

مخاطر عدم توزيع األرباح 	

مخاطر طرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال 	

مخاطر بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية الطرح أو بعد انتهاء فترة الحظر 	

مخاطر سيولة أسهم االكتتاب 	
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التعريفات والمصطلحات -  1

يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واإلختصارات للعبارات المستخدمة في نشرة االصدار هذه:

التعريف المصطلح أو االختصار المعرف

شركة رؤوم التجارية. الشركة أو المصدر

إدارة شركة رؤوم التجارية. اإلدارة أو اإلدارة العليا

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

النظام األسا�صي للشركة. النظام األسا�سي 

( بالمملكة العربية السعودية.
ً
وزارة التجارة )وزارة التجارة واالستثمار سابقا وزارة التجارة

( بالمملكة العربية السعودية.
ً
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )وزارة العمل والتنمية االجتماعية سابقا وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية. وزارة الشؤون البلدية والقروية

الطرح الطرح األولي لـ )1,000,000( مليون سهم عادي تمثل 20% من رأس مال الشركة لغرض اإلدراج في السوق الموازية.

مليون )1,000,000( سهم عادي من أسهم الشركة. أسهم الطرح

سعر السهم عند الطرح •• )••( ريال سعودي لكل سهم. 

100% من مجموع أسهم رأس مال الشركة وتبلغ )5,000,000( سهم عادي متساوي القيمة. أسهم المساهمين الحاليين قبل الطرح

80% من مجموع أسهم رأس مال الشركة وتبلغ )4,000,000( سهم عادي متساوي القيمة . أسهم المساهمين الحاليين بعد الطرح

سهم عادي بقيمة اسمية )10( رياالت سعودية. السهم

القيمة االسمية  10 رياالت سعودية للسهم الواحد.

الشخص  الشخص الطبيعي أو االعتباري.

المساهمون الكبار  مساهمو الشركة الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة والواردة أسماؤهم في صفحة )ي( في هذه النشرة.

المساهمون المبينة أسماؤهم في القسم رقم )4-1( في هذه النشرة )هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح(. المساهمون الحاليون

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

يوم عمل 

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

د اختصاصات ومكافآت أمين السر بقرار   للسر وتحدَّ
ً
أحد أعضاء المجلس )غير التنفيذيين( أو من غيرهم الذي ُيعّينه مجلس اإلدارة أمينا

 في هذا الشأن.
ً
من مجلس اإلدارة في حال خلو النظام األسا�صي أحكاما

أمين السر

)الموافق  1437/01/28هـ  بتاريخ  )م/3(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  السعودية،  العربية  المملكة  في  الشركات  نظام 
2015/11/10م( والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1437/07/25هـ )الموافق 2016/05/02م( والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/79( 

وتاريخ 1439/07/25هـ )الموافق 2018/04/11م(.
نظام الشركات

القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر من عام 2019م، والقوائم المالية المراجعة للشركة 
عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020م، والقوائم المالية األولية المختصرة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 
 للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية 

ً
يونيو 2021م. واإليضاحات المرفقة بهما، والتي تم إعدادها وفقا

.)SOCPA( السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

القوائم المالية

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م(، وما يطرأ عليه من 
تعديالت. 

نظام السوق المالية 

التقويم الهجري. هـ

التقويم الميالدي. م

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

والمعدلة بقرار مجلس الهيئة السوق المالية رقم 1-7-2021 وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(.

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة 

 قواعد الطرح الصادرة عن شركة تداول السعودية )تداول السعودية( والموافق عليها بقرار من مجلس هيئة السوق المالية رقم 
3-123-2017 بتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق2017/12/27م(، والمعدلة بموجب قراره رقم )1-104-2019( وتاريخ 1441/02/01هـ 

)الموافق 2019/09/30م(، والمعدلة بموجب قرار رقم 1-22-2021 بتاريخ 12-07-1442ه )الموافق 24-02-2021م(
قواعد الطرح 
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التعريفات والمصطلحات 

التعريف المصطلح أو االختصار المعرف

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

 نشرة اإلصدار أو النشرة 

شركة الوساطة المالية »وساطة كابيتال«. المستشار المالي 

مجلس إدارة الشركة. المجلس أو مجلس اإلدارة

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

شركة تداول السعودية )تداول السعودية(.
السوق المالية السعودية أو السوق المالية 

أو سوق األسهم أو السوق

السوق التي تتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول طرحها بموجب »قواعد طرح األوراق لمالية وااللتزامات المستمرة« و»قواعد 
الطرح«.

السوق الموازية 

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية. تداول 

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة. الجمعية العامة

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 

المستثمرون المؤهلون هم أي من األشخاص المذكورين أدناه: 

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.- 1

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط - 2
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، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، - 3
أو مركز اإليداع. 

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.- 4

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 الدليل - 7
االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين المسموح لهم االستثمار في السوق الموازية )ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع 

للقسم رقم )1( »التعريفات والمصطلحات«(.

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 أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة  أ-	
صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشر شهرا الماضية.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. ب-	

أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. ج-	

 على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
ً
أن يكون حاصال د-	

. 
ً
 على شهادة مهنية متخصصة مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف فيها دوليا

ً
أن يكون حاصال ه-	

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.- 11

فئات المستثمرين المؤهلين 

مستثمر أجنبي مؤهل وفقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة. 	

مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له . 	

 في دولة  	
ً
 له أو مؤسسا

ً
شخص اعتباري يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع على أن يكون مرخصا

 
ً
تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة وفقا

لمتطلبات الفقرتين الفرعيتين )2( و)3( من الفقرة )أ( من المادة السادسة من القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية 
األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها  	
بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة وفق ا لمتطلبات الفقرتين الفرعيتين )2( و)3( من الفقرة )أ( من المادة السادسة من 
القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية ا ألجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة، ويكون مقيما في إحدى هذه الدول، 

ويستوفي أيا من المعايير اآلتية:

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

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.ب- 

أن يعمل أوسبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ج- 

األجانب غير المقيمين المسموح لهم 
باالستثمار في السوق الموازية
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التعريفات والمصطلحات 

التعريف المصطلح أو االختصار المعرف

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

تابعو 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 )4،3،2،1 أو 5( أعاله.- 6

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

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

الجمهور

 من تاريخ بدء تداول 
ً
يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة)ي( في هذه النشرة التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر)12( شهرا

أسهم الشركة في السوق الموازية، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
فترة الحظر 

حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من الزمن. المساهم أو المساهمون

كل شخص يستثمر في األسهم محل الطرح. المستثمر 

المملكة العربية السعودية . المملكة

هي مجموعة من المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االستثمار في األسهم المطروحة  عوامل المخاطرة

إلى  باإلضافة  الدولية  المعايير  تضم  والتي  القانونيين،  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير 
المتطلبات واإلفصاحات اإلضافية المطلوبة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وغيرها من المعايير والتصريحات التي أقرتها 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي تشمل المعايير واإلصدارات الفنية المتعلقة بالمسائل التي ال تغطيها المعايير الدولية، 

.)International	Financial	Reporting	Standards( مثل مسألة الزكاة

المعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير 
 )IFRS( المالية

 بأن 
ً
هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشاط المنشأة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس أو النظام األسا�صي للشركة المعنية. علما

السنة المالية للشركة تنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
السنة المالية/السنوات المالية

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 

)SOCPA(

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 
2017/02/13م(، بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28ه والمعدلة بقرار مجلس هيئة 

السوق المالية رقم 1-7-2021 وتاريخ 1442/06/01هـ الموافق )2021/01/14م(. 
الئحة حوكمة الشركات 

تم اعتماد برنامج السعودة )نطاقات( بموجب قرار وزير العمل رقم 4040 بتاريخ 1432/10/12هـ )الموافق 2011/09/10م( القائم على 
قرار مجلس الوزراء رقم 50 بتاريخ 1415/05/12هـ )الموافق 1994/10/27م(، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
بالمملكة برنامج )نطاقات( لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين، ويقيم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة 

على أساس نطاقات محددة هي البالتيني واألخضر واألحمر.

نطاقات 

 بوزير المالية، 
ً
(، وهي إحدى الجهات الحكومية التي ترتبط تنظيميا

ً
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )الهيئة العامة للزكاة والدخل سابقا

وهي الجهة الموكلة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب. 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الريال السعودي - العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. الريال 

الدوالر األمريكي – العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية. الدوالر

البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات وتنويع االقتصاد السعودي 
وتطوير الخدمات العامة.

رؤية 2030

 قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ )الموافق 2017/01/30م( الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة 
لدول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف 
لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربي. وقد قررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والذي بدأ تطبيقها من شهر يوليو 2020م. 

 )VAT( ضريبة القيمة المضافة

هو تاريخ نهاية فترة الطرح والتي تنتهي بتاريخ 1443/07/02ه )الموافق 2022/02/03م(. تاريخ اإلقفال
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 إال للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا 
ً
إن االستثمار في األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة ينطوي على مخاطر عالية وقد ال يكون االستثمار فيها مالئما

ومخاطر هذا االستثمار وتحمل أي خسارة قد تنجم عنه. 

 يتعين على كل من يرغب في االستثمار في األسهم التي سيتم طرحها دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة 
 بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود 

ً
في أدناه قبل اتخاذ قرار االستثمار،علما

عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير على عملياتها. 

 بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو 
ً
إن نشاط الشركة، والظروف المالية، والتوقعات المستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلبا

 أنها جوهرية. باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس اإلدارة أو 
ً
تحققت أي من المخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حاليا

 بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية.
ً
يصنفها حاليا

وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسّن 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 منها. 

ويقر 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 التي سيتم طرحها.

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

ً
حاليا

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها  2-1
المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية 2-1-1

تعتمد قدرة الشركة على زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ الفّعال لخطط أعمالها وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح تحسين خطوط اإلنتاج 
الحالية أو التوسع بإضافة خطوط إنتاج جديدة. إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم 
 على 

ً
المعلومات التشغيلية والمالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب، وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها وإدارتها. عالوة

ذلك، فإن أي خطط توسع في األعمال تعتزم الشركة القيام بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج 
 للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف 

ً
الشركة إلى الحصول على تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقا

المقدرة للمشروع أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه 
 على الوضع التناف�صي للشركة، وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها 

ً
المشاريع أو في حال وجود خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك سيؤثر سلبا

المستقبلية.

مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها 2-1-2
تخضع الشركة للعديد من األنظمة واللوائح التي تستدعي حصولها على عدد من التراخيص والتصاريح والموافقات الالزمة من الجهات التنظيمية المختصة 
في المملكة لمزاولة نشاطها. حيث تمارس الشركة نشاطها حالًيا بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح ذات العالقة بأنشطتها، وتشمل على 
سبيل المثال ال الحصر، تراخيص وزارة التجارة لممارسة نشاطها والحصول على شهادات السجل التجاري للشركة وفروعها والصادرة من وزارة التجارة 
 تصاريح الدفاع المدني، وشهادات السعودة والزكاة 

ً
وشهادة تسجيل العالمات التجارية، وشهادات عضوية الغرفة التجارية، والتراخيص البلدية، وأيضا

والتأمينات االجتماعية. وينبغي أن تظل هذه التراخيص سارية المفعول بشكل مستمر من خالل التزام الشركة باألنظمة واللوائح المتعلقة بتلك التراخيص. 
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ويوضح الجدول أدناه التراخيص والشهادات والموافقات المتعلقة بشركة رؤوم التجارية:

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءرقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص

السجل التجاري
قيد الشركة في سجل 

الشركات التجارية
2022/02/01م1131010525شركة رؤوم التجارية

وزارة التجارة واالستثمار 
– مكتب السجل التجاري 

بمدينة بريدة

شهادة عضوية الغرفة التجارية

 بأحكام نظام السجل 
ً
التزاما

التجاري استخرجت الشركة 
شهادة عضوية في الدرجة 

الثانية

2022/01/22م601000117555شركة رؤوم التجارية
الغرفة التجارية 

والصناعية

شهاد ة اشتراك في التأمينات 
االجتماعية

التزاما بنظام التأمينات 
االجتماعية

2021/12/12م42129980شركة رؤوم التجارية
المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية

شهادة سعودة
لإلفادة بأن الشركة ملتزمة 
بنسبة التوطين المطلوبة 

منها وفق برنامج نطاقات
2022/01/20م20002110013265شركة رؤوم التجارية

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

شهادة تقييم كيان الشركة - 
نطاقات

تقييم كيان الشركة وفقا 
لبرنامج نطاقات حيث تشير 

إلى أن الشركة في النطاق 
)األخضر متوسط فئة أ(

بدون3- 1369907شركة رؤوم التجارية

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية 

)مكتب العمل – 
الخدمات اإللكترونية(

شهاد ة التزام بنظام حماية 
االجور

لإلفاد ة بأن الشركة ملتزمة 
بإيداع أجور العاملين بها عن 
طريق البنوك المحلية والرفع 

المنتظم لملف األجور

2022/01/07م2003211100159شركة رؤوم التجارية
وزارة الموارد البشرية 

والتنمية االجتماعية

شهاد ة الزكاة والدخل
لإلفادة بأن الشركة قدمت 
إقراراها السنوي والتزمت 

بسداد الزكاة
2022/04/30م1110682826شركة رؤوم التجارية

هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك

شهادة تسجيل بضريبة القيمة 
المضافة

لإلفادة بأن الشركة مسجلة 
بضريبة القيمة المضافة 
وأتمت جميع المدفوعات

-310047690200003شركة رؤوم التجارية
هيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك

أمانة منطقة القصيم2028/02/08م3909430590شركة رؤوم التجاريةترخيص مزاولة نشاط تجاريترخيص البلدية

ترخيص الدفاع المدني 
)سالمة(

التزام الشركة بشروط 
السالمة الخاصة بالدفاع 

المدني
2022/04/24م42- 000117218 -3شركة رؤوم التجارية

المديرية العامة للدفاع 
المدني
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كما يوضح الجدول التالي تراخيص الفروع:

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءرقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص

السجل التجاري
قيد فرع الشركة في سجل 

الشركات التجارية في مدينة 
بريدة

2023/05/18م1131024147مصنع رؤوم للزجاج
وزارة التجارة واالستثمار 

– مكتب السجل التجاري 
بمدينة بريدة

شهادة عضوية الغرفة 
التجارية الصناعية )الدرجة 

األولى(

التزام الشركة بنظام أحكام 
السجل التجاري

2023/05/18م7014797760مصنع رؤوم للزجاج
الغرفة التجارية 
الصناعية ببريدة

ترخيص منشأة صناعية
ترخيص مزاولة نشاط 

صناعي
2022/11/27م411102101167مصنع رؤوم للزجاج

وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية

ترخيص منشأة صناعية
ترخيص مزاولة نشاط 

صناعي
2023/07/23م421102106277مصنع رؤوم للزجاج

وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية

2024/10/07م8861مصنع رؤوم للزجاجالتزاما بالنظام العام للبيئةرخصة بيئية للتشغيل
المركز الوطني للرقابة 

على االلتزام البيئي

رخصة تشغيل
التزاما بنظام الهيئة 

السعودية للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية )مدن(

2022/03/28م5961442815017050مصنع رؤوم للزجاج

الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية

ومناطق التقنية )مدن(

رخصة تشغيل
التزاما بنظام الهيئة 

السعودية للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية )مدن(

2022/03/28م5961442815017052مصنع رؤوم للزجاج
الهيئة السعودية للمدن 

الصناعية ومناطق 
التقنية )مدن(

رخصة تشغيل
التزاما بنظام الهيئة 

السعودية للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية )مدن(

2022/03/25م5961442812017034مصنع رؤوم للزجاج
الهيئة السعودية للمدن 

الصناعية ومناطق 
التقنية )مدن(

شهادة سعودة
لإلفادة بأن الشركة ملتزمة 
بنسبة التوطين المطلوبة 

منها وفق برنامج نطاقات
2022/02/20م20002111017642مصنع رؤوم للزجاج

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

نطاقات

تقييم كيان الشركة وفقا 
لبرنامج نطاقات حيث تشير 

إلى ان الشركة في النطاق 
)أخضر مرتفع(

بدون3-43960مصنع رؤوم للزجاج

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية 

)مكتب العمل – 
الخدمات اإللكترونية(

شهادة تأمينات اجتماعية
التزاما بنظام التأمينات 

االجتماعية
2021/12/08م42056519مصنع رؤوم للزجاج

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

شهادة التزام بنظام حماية 
األجور

التزام الشركة بإيداع أجور 
العاملين بها عن طريق 

البنوك المحلية والرفع 
المنتظم لملف األجور

2022/01/07م20023111001591مصنع رؤوم للزجاج

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية 

)مكتب العمل – 
الخدمات اإللكترونية(
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ويوضح الجدول أدناه تراخيص البلدية والدفاع المدني المتعلقة بشركة رؤوم التجارية:

الفرع#
ترخيص 
البلديه

تاريخ االنتهاءترخيص سالمةتاريخ االنتهاء

390951282المقر الرئي�صي1
1445/05/21ه

)الموافق 2023/12/05م(
300011721842

1443/09/23ه 

)الموافق 2022/04/24م(

2
الفرع بمدينة بريدة – حي السالمية – طريق الملك 

عبد العزيز
3909430590

1445/07/29ه

)الموافق 2024/02/08م(
1-000606884-42

1444/04/03ه 

)الموافق 2022/10/28م(

40031894419فرع مدينة عنيزة – حي الصناعية3
1444/08/04ه 

)الموافق 2023/02/24م(
1-000727376-42

1444/03/15ه 

)الموافق 2022/10/11م(

3909660602فرع مدينة الرس – المنطقة الصناعية4
1444/05/06ه 

)الموافق 2022/11/30م(
1-000733001-42

1443/11/21ه 

)الموافق 2022/06/20م(

390951282القصيم – حي المنتزه5
1444/05/21ه 

)الموافق 2022/12/15م(
3-000117218-42

1443/09/23ه 

)الموافق 2022/04/24م(

40031885113فرع مدينة الرياض – حي المرقب6
1447/06/25ه 

)الموافق 2024/12/26م(
1-000114671-42

1443/06/04ه 

)الموافق 2022/01/07م(

40102418757فرع مدينة الرياض – حي الفاروق – شارع البكيرية7
1445/07/13ه 

)الموافق 2024/01/25م(
1-000114671-42

1443/06/04ه 

)الموافق 2022/01/07م(

39111332299فرع مدينة جدة – حي الخمرة8
1445/02/19ه 

)الموافق 2023/09/04م(
1-000754201-42

1444/04/26ه 

)الموافق 2022/11/20م(

40062047721فرع مدينة جدة – حي النزهة9
1446/06/07ه 

)الموافق 2024/12/08م(
--

وباستثناء شهادة سالمة الدفاع المدني لفرع الشركة في مدينة جدة )حي النزهة(، فإن الشركة قد أصدرت شهادات سالمة لجميع فروعها. وسيعتبر ذلك 
مخالف لنظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/10( وتاريخ 10 - 5 - 1406ه )الموافق 1986/01/21م( والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم 
)م/66( وتاريخ 1424/10/02ه )الموافق 2003/11/26م( مما قد يعرض الشركة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة )30( منه والتي تنص على 
أنه »يعاقب المخالف ألي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة ال تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة ال تزيد على 

. وتعمل الشركة حاليا على إصدار رخص السالمة للفروع المذكورة.
ً
)30( ألف ريال أو بهما معا

مخاطر التوريد 2-1-3
ال تقوم الشركة بصناعة جميع األجزاء المستخدمة والتي يمكن تركيبها كجزء من منتجاتها النهائية. والتي تشتمل على منتجات صناعية كالزجاج العازل 
وزجاج األمان وتختلف نسبة توريد تلك األجزاء بناًء على المنتج النهائي للشركة. وتقوم بشرائها من الموردين وتدمجهم لتصنع المنتج النهائي. وقد تواجه 
الشركة مطالبات تحمل مسؤولية المنتجات ومطالبات الضمان. وغيرها من المطالبات المتعلقة بجودة المنتجات التي تبيعها. كما يوجد تركز في بعض 
موردي المنتجات، كمنتج الزجاج الذي تورده شركة زجاج جارديان بنسبة 70%، ومنتج لوح الكرستال ولوح الكسان، والبالستيك الذي تورده شركة الخليج 
للبالستيك بنسبة 95%، أيضا هناك منتجات تستوردها الشركة من خارج المملكة، من دولة اإلمارات العربية المتحدة والصين.، إذا فقدت الشركة هؤالء 
الموردين أو إذا لم يستطع الموردون توريد منتجاتهم للشركة، فقد ال تستطيع الشركة العثور على موردين بديلين أو إبرام عقود معهم في الوقت المناسب 
أو بشروط مناسبة في حالة العثور عليهم وقد تنخفض مبيعات الشركة بسبب ذلك، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

فإذا واجهت الشركة أيا من هذه المطالبات في غير مصلحتها وبمبلغ يتجاوز قيمة التزامات الشركة المستحقة أو أي مبلغ جوهري. فإن ذلك سيتسبب في 
خسائر للشركة فيما يتعلق بتلك المنتجات مما سيؤدي بدوره إلى انخفاض هوامش الربح وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها 

المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها المالية ونسبة أرباحها.

مخاطر متعلقة بنظم المعلومات 2-1-4
تعتمد الشركة على نطاق واسع في مجال تكنولوجيا المعلومات النظم والشبكات والخدمات، بما في ذلك مواقع اإلنترنت والبيانات وتجهيز المرافق واألدوات، 
وأنظمة األمن المادي واألجهزة األخرى، والبرمجيات والتقنية والتطبيقات والمنصات، وبعضها تدار أو تستخدم من قبل أطراف ثالثة أو البائعين. عدم توافر 
المعلومات التي تحتاجها الشركة ألداء مهامها ألسباب متعددة، بما في ذلك أحداث كارثية أو انقطاع التيار الكهربائي إلى استخدام غير مصرح للبيانات أو 
 على تنافسية وأعمال الشركة وبالتالي على وضعها المالي 

ً
االنتهاكات ألمن المعلومات، وعدم تطبيق خطط استمرارية األعمال في الوقت المناسب سيؤثر سلبا

ونتائج عملياتها. ويتم تدريب الموظفين الجدد على التقنية من خالل الموظفين القدامى أو من خالل الشركة الموردة لتلك األنظمة في حال لزم األمر وقد 
يترتب على ذلك تكلفة إضافية قد تؤثر بشكل سلبي على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها. 
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مخاطر عدم القدرة على المحافظة أو زيادة القوة العاملة المؤهلة للشركة 2-1-5
إن قدرة الشركة على زيادة عدد القوة العاملة لديها وتدريبها وتحفيزها وإدارتها تؤثر وبشكل مباشر على مخططات النمو والتوسع الخاصة بالشركة،كما أن 
الزيادة الجوهرية في عدد العمالء سيتطلب من الشركة توظيف موظفي مبيعات مؤهلين، إال أنه ليس هناك ما يضمن عدم وجود نقص في أعداد هؤالء 
الموظفين في المستقبل. وبالتالي، فإنه في حال عجزت الشركة عن االحتفاظ بالموظفين المؤهلين أو عن تحديد وتوظيف واالحتفاظ بالموظفين المناسبين 

في المستقبل فسوف يؤدي ذلك على عواقب سلبية وجوهرية على نتائج الشركة وعملياتها وتدفقاتها النقدية، مما ينعكس سلًبا على الشركة.

مخاطر ارتفاع تكلفة العمالة 2-1-6
 من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية. والتي من ضمنها 

ً
أقرت الحكومة خالل عام 2016م عددا

إقرار رسوم إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية. والتي بدأت حيز التنفيذ من بداية تاريخ 2018/01/01م، باإلضافة إلى زيادة 
رسوم اإلقامة لعائالت الموظفين غير سعوديين والتي بدأ العمل بها من تاريخ 2017/07/01م وبالتالي فإنها سوف تؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي 
، كما أنه من الممكن أن تؤدي زيادة تكلفة اإلقامات التي سيتحملها الموظف غير السعودي إلى زيادة 

ً
ستدفعها الشركة عن موظفيها غير السعوديين عموما

تكلفة المعيشة عليه مما سيؤدي إلى قبوله العمل في دول أخرى تكون تكلفة المعيشة فيها أقل، وإذا ما حدث مثل هذا األمر، فستواجه الشركة صعوبة 
في المحافظة على أصحاب الكفاءات من موظفيها من جهة، وقد تضطر إلى تحمل تكلفة الزيادة في الرسوم الحكومية المرتبطة بإقامات عائالتهم من جهة 
أخرى، والتي ستتسبب في زيادة األعباء المالية على الشركة، مما له تأثير جوهري وسلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها المالية 

ونسبة أرباحها. 

مخاطر عدم االلتزام بمتطلبات السعودة بصورة مستمرة 2-1-7
تشترط الحكومة السعودية على جميع الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الشركة، االلتزام بمتطلبات السعودة التي تقت�صي 
توظيف نسبة معينة من الموظفين السعوديين. ويتعين على كل شركة االلتزام بتعليمات وزارة العمل والتنمية االجتماعية الصادرة في 1423/5/1هـ 
 بأن وزارة العمل قد قررت أن تفرض في بداية العام 2013م سياسات 

ً
)الموافق 2002/8/10م( الحصول على شهادة بهذا الخصوص من وزارة العمل، علما

أكثر صرامة بشأن السعودة في إطار برنامج تحفيز المنشآت على توطين الوظائف »نطاقات«.

وقد تم تصنيف الشركة ضمن الفئة الخضراء المتوسطة وفقا لتصنيف برنامج تحفيز المنشآت على توطين الوظائف »نطاقات«. إال أنه قد يصعب على 
الشركة الحفاظ على النسبة ذاتها من المواطنين السعوديين واالحتفاظ بها في المستقبل، ومن ثم ال تصبح الشركة مستوفية لمتطلبات برنامج »نطاقات«. 
وإذا لم تتمكن الشركة من مواصلة التقيد بمتطلبات برنامج »نطاقات« فإنها سوف تصنف ضمن الفئة الصفراء أو الفئة الحمراء. وفي تلك الحالة تتعرض 

الشركة لعدد من العقوبات من بينها:

تعليق طلباتها للحصول على تأشيرات عمل جديدة.  	

تعليق طلباتها لنقل كفالة موظف حالي أو موظف محتمل. 	

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

إمكانية قيام عدد من الموظفين غير السعوديين العاملين لديها بنقل كفاالتهم إلى شركات أخرى تقع ضمن النطاق األخضر أو النطاق  	
الممتاز )البالتيني( دون الحصول على موافقتها.

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

إضافة إلى ذلك فإن الحكومة تتخذ تدابير لتنظيم توظيف العمال غير السعوديين في المملكة وفقا لقانون العمل وقوانين اإلقامة في المملكة العربية 
السعودية. وتنوي الحكومة من وراء هذه التدابير اتخاذ اجراءات ضد الموظفين غير السعوديين الذين ال يعملون لدى كفيلهم والذين ال تتطابق طبيعة 
عملهم مع متطلبات الوظيفة )كما جاء في تصريح عملهم(. وال يوجد أي ضمان بأن الشركة سوف تكون قادرة على تأمين اليد العاملة الالزمة أو توظيف العدد 
المطلوب من العاملة األجنبية وفقا لشروط مواتية للشركة. كما قد تواجه الشركة تحديات في الحفاظ على موظفيها من الموظفين السعوديين، وفي حال 
انخفاض عدد هذه الفئة من الموظفين فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض نسبة السعودة اإلجمالية لديها. إن وقوع أو تحقق أي من األحداث المشار إليها أعاله 

سيكون له تأثير سلبي وجوهري على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي وتوقعات أعمالها المستقبلية.
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مخاطر المعامالت مع األطراف ذات العالقة 2-1-8
يوجد لدى الشركة تعامالت مع أطراف ذات عالقة تتمثل في تعامالت مع السيد/ عبدالعزيز الحميد »مساهم رئي�صي/ رئيس مجلس اإلدارة«، وشملت 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة تعامالت مالية في صورة إيداعات ومسحوبات، وتعامالت تشغيلية في صورة عقود إيجار.

ويوضح الجدول التالي حجم التعامالت التي تمت خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و31 ديسمبر 2020م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2021م.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

طبيعة التعامالتطبيعة العالقةطرف ذو عالقة
قيمة 

التعامالت

الرصيد كما في 31 
ديسمبر 2019م 

»مدين«

النسبة من إجمالي 
قيمة العقود

النسبة من إجمالي 
اإليرادات

عبدالعزيز 
الحميد

مساهم رئي�صي/
رئيس مجلس 

اإلدارة

69,413,031إيــــــــداعات

66,999,056

ال ينطبق »معاملة غير 
تجارية«

ال ينطبق »معاملة غير 
تجارية«

2.17%88%)2,100,000(إيجــــارات مستحقة

0.32%0.32%)313,975(مصروفات باإلنابة

المعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

عبدالعزيز 
الحميد

مساهم رئيــ�صي/
رئيس مجلس 

اإلدارة

8,546,703إيــداعات

0.00

ال ينطبق »معاملة غير 
تجارية«

ال ينطبق »معاملة غير 
تجارية«

1.93%88%)2,100,000(مصاريف إيجــارات 

57850000تخفيض رأس المال
ال ينطبق »معاملة غير 

تجارية«
ال ينطبق »معاملة غير 

تجارية«

)4,350,000(مسحوبات
ال ينطبق »معاملة غير 

تجارية«
ال ينطبق »معاملة غير 

تجارية«

0.09%0.09%)97,647(مصــروفات باإلنابة

المعامالت مع األطراف ذات العالقة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

عبدالعزيز 
الحميد

مساهم رئيــ�صي/
رئيس مجلس 

اإلدارة

190,703إيــداعات
0.00

ال ينطبق »معاملة غير 
تجارية«

ال ينطبق »معاملة غير 
تجارية«

1.88%88%)1,050,000(مصاريف إيجــارات 

خالل العام المالي 2019م، وكما يتضح من الجدول أعاله، شملت المعامالت مع األطراف ذات العالقة سداد إيجارات إلى السيد عبدالعزيز  	
الحميد مقابل عدد 6 عقود إيجار »سيتم شرحها أدناه في هذا البند«، كما شملت المعامالت أيضا سداد معامالت في صورة تمويل ومسحوبات 

كمعامالت غير تجارية، كما شملت المعامالت تعامالت بمبلغ 313975 ريال عودي مصروفات باإلنابة عن الشركة مقابل سداد أتعاب مهنية.

وفي خالل العام المالي 2020م، شملت التعامالت مع األطراف ذات العالقة اإليجارات المشار إليها اإلضافة إلى معامالت غير تجارية في صورة  	
إيداعات ومسحوبات ومعامالت غير قدية كتخفيض رأس مال الشركة، اإلضافة إلى مصروفات باإلنابة مقابل سداد تأمين طبي.

وخالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، شملت المعامالت سداد دفعات اإليجار عن الستة أشهر كما شملت معامالت غير تجارية  	
في صورة إيداعات.
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وقد دخلت الشركة خالل عام 2016م في 6 عقود ايجار مع عبدالعزيز عبدالله الحميد )مساهم رئي�صي( قبل أن تتحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة 
. وهو ما يمثل نسبة 2.5% من إجمالي المصاريف كما في 31 ديسمبر 2020م. وتزيد كل خمس سنوات 

ً
وذلك بمبلغ يقدر بحوالي 2.1 مليون ريال سعودي سنويا

بنسبة 10%، وتنتهي العقود جميعها في تاريخ 01 يناير 2041م، )الموافق 1462/02/28ه(. 

كما يوضح الجدول تفاصيل عقود االيجار مع األطراف ذات العالقة.

عقود اإليجار مع األطراف ذات العالقة جل 1الجدول رقم و

الطرف ذو العالقةمبلغ العقد للسنة الواحدةمدة اإليجارموقع العقار#

مدينة بريدة بصناعية السليم 1
مدة العقد )25( سنة تبدأ من 
تاريخ 2016/01/1م وتنتهي في 

2041/01/01م

)5( سنوات األولى )300,000(ريال سعودي. 	

)5( سنوات الثانية )330,000( ريال سعودي. 	

)5( سنوات الثالثة )363,000( ريال سعودي. 	

)5( سنوات الرابعة )399,000( ريال سعودي. 	

)5( سنوات الخامسة )439,230( ريال سعودي. 	

عبد العزيز بن عبدالله الحميد

2
محل تجاري ومستودع بمدينة 

جدة بالخمرة 

مدة العقد )25( سنه تبدأ من 
تاريخ 2016/01/1م وتنتهي في 

2041/01/01م

)5( سنوات األولى )1,200,000(ريال سعودي. 	

)5( سنوات الثانية )1,320,000( ريال سعودي. 	

)5( سنوات الثالثة )1,452,000( ريال سعودي. 	

)5( سنوات الرابعة )1,597,000( ريال سعودي. 	

)5( سنوات الخامسة )1,756,920( ريال سعودي. 	

عبد العزيز بن عبدالله الحميد

3
محل تجاري ومستودع بمدينة 

الرياض –حي الفاروق 

مدة العقد )25( سنه تبدأ من 
تاريخ 2016/01/1م وتنتهي في 

2041/01/01م

)5( سنوات األولى )350,000(ريال سعودي. 	

)5( سنوات الثانية )385,000( ريال سعودي. 	

)5( سنوات الثالثة )423,500( ريال سعودي. 	

)5( سنوات الرابعة )465,850( ريال سعودي. 	

)5( سنوات الخامسة )512,435( ريال سعودي. 	

عبد العزيز بن عبدالله الحميد

4
مستودع بمدينة بريدة –حي 

السالمية

مدة العقد )25( سنة تبدأ من 
تاريخ 2016/01/1م وتنتهي في 

2041/01/01م

)5( سنوات األولى )100,000(ريال سعودي. 	

)5( سنوات الثانية )110,000( ريال سعودي. 	

)5( سنوات الثالثة )121,000( ريال سعودي. 	

)5( سنوات الرابعة )133,100( ريال سعودي. 	

)5( سنوات الخامسة )146,410( ريال سعودي. 	

عبد العزيز بن عبدالله الحميد

5
ومستودع ومكتب بمحافظة 

عنيزة 

مدة العقد )25( سنة تبدأ من 
تاريخ 2016/01/1م وتنتهي في 

2041/01/01م

)5( سنوات األولى )75,000(ريال سعودي. 	

)5( سنوات الثانية )82,500( ريال سعودي. 	

)5( سنوات الثالثة )90,750( ريال سعودي. 	

)5( سنوات الرابعة )99,825( ريال سعودي. 	

)5( سنوات الخامسة )109,807( ريال سعودي. 	

عبد العزيز بن عبدالله الحميد

بمدينة بريدة على طريق عنيزة 6
مدة العقد )25( سنة تبدأ من 
تاريخ 2016/01/1م وتنتهي في 

2041/01/01م

)5( سنوات األولى )75,000( ريال سعودي. 	

)5( سنوات الثانية )82,500( ريال سعودي. 	

)5( سنوات الثالثة )90,750( ريال سعودي. 	

)5( سنوات الرابعة )99,825( ريال سعودي. 	

)5( سنوات الخامسة )109,807( ريال سعودي. 	

عبد العزيز بن عبدالله الحميد

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1443/05/01ه )الموافق 2021/12/05م( على عقود اإليجار المبرمة بين الشركة 
والطرف ذو العالقة »عبدالعزيز عبدالله الحميد«، ولكن ال يوجد أي ضمان لتجديد العقود أو المعامالت مع األطراف ذو العالقة عند انتهاء مدتها، إذ يمكن 
أال يوافق مجلس إدارة الشركة أو الجمعية العامة للشركة على تجديد تلك العقود أو المعامالت من جهة أو أال يوافق األطراف في هذه العقود أو المعامالت 
على تجديدها وفقا للشروط التي تطلبها الشركة. وتمت تلك التعامالت على أسس تجارية بحتة. ونظرا العتماد الشركة على هذه العقود بشكل كبير، فسيكون 
إلنهائها أثر سلبي وجوهري على ربحية الشركة وبالتالي على أعمالها وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها. وتجدر اإلشارة بأنه بناًء على القوائم المالية لفترة 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2021م فإن ال يوجد مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة. 
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مخاطر قصور الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة 2-1-9
تدار الشركة كشركة مساهمة مقفلة، وبالتالي فإن موظفي اإلدارة العليا يتمتعون بخبرة محدودة أو ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة، 
وفي كيفية التقيد باللوائح واألنظمة الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية. ويتوجب على موظفي اإلدارة العليا على وجه 
الخصوص بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة بالقواعد التنظيمية والقواعد المتعلقة باإلفصاح المفروضة على الشركات المدرجة بالسوق المالية 
 وبشكل جوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها ومركزها المالي 

ً
السعودية. وفي حال عدم التزام اإلدارة العليا بهذه القواعد فإن ذلك سوف يؤثر بدوره سلبا

ونتائجها التشغيلية.

مخاطر الجودة وأذواق العمالء 2-1-10
تعتمد قدرة الشركة على تسويق وبيع منتجاتها إلى حد ما على قدرتها على توقع أذواق وعادات عمالئها وتقديم منتجات تر�صي أذواقهم. وهذه األذواق تخضع 
، مما يؤدي بدوره 

ً
أيضا إلى التغيير، وأي فشل في توقع وتحديد هذه التغيرات والتجاوب معها قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركة األكثر مبيعا

إلى انخفاض حجم المبيعات وأرباح التشغيل وبالتالي يؤثر بشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

مخاطر قرارات اإلدارة 2-1-11
تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئي�صي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشطتها. وفي حال قامت إدارة 

 على أداء الشركة وربحيتها ونتائج عملياتها.
ً
الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها فسينعكس ذلك سلبا

المخاطر المتعلقة بتطبيق الشركة للمعايير الدولية للتقرير المالي وIFRSج  2-1-12
تم إعداد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المراجعة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والسنة المالية المراجعة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 
 للمعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها 

ً
واإليضاحات المرفقة بهم وفقا

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(، والشركة ملزمة في هذه الحالة بتطبيق التعديات أو التغييرات التي تطرأ على هذه المعايير من وقت 
آلخر. وقد نتج عنها تغيير في المعالجات المحاسبية لعدد من البنود في القوائم المالية، وكما هو الحال في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 
 للقوائم المالية للشركة، فإن أثر تطبيق المعايير 

ً
 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة ووفقا

ً
2018م حيث أنها أول قوائم مالية معدة وفقا

الدولية للتقارير المالية على عناصر قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م شمل بعض التعديالت وإعادة التصنيف كما يلي:

إعادة تبويب أعمال رأسماليه تحت التنفيذ ضمن بند ممتلكات ومعدات بقيمة 18.9 مليون ريال سعودي. 	

تعديالت على األرباح المبقاة بقيمة 315 ألف ريال سعودي. 	

إعادة تبويب الموجودات غير الملموسة من األصول الثابتة بقيمة 78 ألف ريال سعودي. 	

كما أن الشركة قامت بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 عقود اإليجار ابتداًء من 1 يناير 2019م، وعند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 لمبادئ معيار 

ً
 ضمن »عقود اإليجار التشغيلية« وفقا

ً
16، قامت الشركة بإثبات مطلوبات إيجارية فيما يتعلق بعقود اإليجار التي قد تم تصنيفها مسبقا

المحاسبة الدولي رقم » 1 عقود االيجار«. تم قياس هذه المطلوبات بالقيمة الحالية لدفعات االيجار المتبقية مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي 
للمستأجر كما في 1 يناير 2019م. وكان أثر التغير في السياسة المحاسبية على البنود التالية في قائمة المركز المالي في 31 ديسمبر 2020م كما يلي:

موجودات حق االستخدام: بمبلغ 36.6 مليون ريال سعودي. 	

مطلوبات عقود اإليجار: بمبلغ 38.4 مليون ريال سعودي. 	

وبناء على ماذكر أعاله، فقد أدى تطبيق الشركة لمعايير المحاسبة الدولية )IFRS( إلى تغييرات على قوائمها المالية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 
 أو قد ال 

ً
2018م و2019م، و2020م كما سيؤدي إلى تغييرات مماثلة في السنوات المالية الالحقة أو تغييرات أخرى قد تكون جوهرية ولم يظهر أثرها حاليا

تعلمها الشركة. كما أن حداثة تطبيق معايير المحاسبة الدولية على النحو المعتمد في المملكة خال السنوات القادمة، وقد ينتج عن ذلك تغييرات جوهرية 
 على القوائم المالية 

ً
على القوائم المالية للشركة وبالتالي فإن أي تغييرات في هذه المعايير أو إلزامية تطبيق بعض المعايير الجديدة من الممكن أن تؤثر سلبا

وبالتالي على النتائج المالية للشركة ومركزها المالي.

مخاطر تقادم المخزون 2-1-13
على الرغم من أن بعض بنود المخزون والمتمثلة في صورة مواد خام قد ال تتلف بالتقادم أو انتهاء فترة الصالحية إال أن االحتفاظ بنسبة كبيرة من المخزون 
قد يؤدي إلى تقادم المنتجات وذلك في حالة صدور مواد أكثر جودة وأقل تكلفة. اإلدارة بالمستويات المطلوبة والمنطقية لالحتفاظ بمعدل طبيعي ومتفاوت 

طبقا لطبيعة النشاط قد يعرضها ألخطار عدة كما يلي:

مخاطر تقادم المخزون وخصوصا في ظل التقدم التكنولوجي الحالي. 	

مخاطر زيادة تكاليف التخزين والنقل والمساحات المستغلة. 	

مخاطر طارئة كالحرائق والحوادث الطبيعية كالتلف والفقد. 	
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بلغت قيمة المخزون وتكلفة المواد الخام ومعدل دوران المخزون طبقا للقوائم المالية للشركة للسنوات 2019م، 2020م على النحو التالي:

31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مريال سعودي

19,792,61122,455,406المخـــــزون

41,413,54142,944,924تكلفة البضاعة المباعة

2.091.91معدل دوران المخزون

175191معدل دوران المخزون باأليام

مخاطر التشغيل وانقطاع األعمال غير المتوقعل 2-1-14
إن االنقطاعات التشغيلية بما في ذلك الكوارث الطبيعية أو الهجمات اإللكترونية يمكن أن تؤدي إلى تهميش العمليات التجارية لفترة غير محددة من الزمن. 
إنها تنطوي على كمية كبيرة من الوقت والمال للتعافي من هذه الخسائر. عالوة على ذلك، يمكن أن يؤدي التوقف المؤقت في العمليات التجارية إلى عدم 
تحقيق إيرادات، مما يؤدي بدوره إلى تراكم الفواتير غير المدفوعة، مع العلم أنه ال يوجد أي فواتير متراكمة غير مدفوعة حتى تاريخ إعداد هذه النشرة. قد 
يؤدي عدم توازن التدفق النقدي إلى إجبار شركة ما على التوقف عن العمل. ومن الجدير بالذكر أن انقطاع األعمال التجارية يشمل فشل المعدات، وتعطيل 
سلسلة اإلمداد، والكوارث الطبيعية والجريمة أو التخريب، كما يذكر أن الشركة لديها مهندسين وفنيين ذوي خبرة عالية في مجال الصيانة ويوجد صيانة 

دورية لدى الشركة، وقد تستعين الشركة بخبراء محليين أو خارجيين إذا لزم األمر.

عــلــى أســعــار منتجات  2-1-15 الــمــخــاطــر الــمــرتــبــطــة بتنفيذ ضــريــبــة القيمة الــمــضــافــة وVATج وتــأثــيــرهــا 
الشركةل

يتم فرض ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة القيمة المضافة على المنتجات في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج والتوزيع. يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 
على الفرق بين تكلفة شراء األصل والسعر الذي يمكن بيعها به. يتم تمرير تكلفة ضريبة القيمة المضافة إلى المستهلك النهائي من قبل المنتج والموزع. يعّرف 
الخطر المرتبط بضريبة القيمة المضافة أن سلسلة اإلمداد بضريبة القيمة المضافة أكثر تعقيًدا، كلما زادت المخاطر الضريبية. أيضا، يؤدي تنفيذ ضريبة 
 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

ً
القيمة المضافة إلى زيادة أسعار السلع، مما يؤدي تدريجيا إلى التضخم، وسيؤثر ذلك سلبا

المستقبلية.

كما في 1 يناير 2018م، فرضت المملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة بمعدل ضريبة القيمة المضافة القيا�صي بنسبة 5 %. ومن ثم زادت 
النسبة إلى 15% في تاريخ 01 يوليو 2020م، ويذكر أن الشركة ملتزمة بسداد ضريبة القيمة المضافة شهريا وال يوجد أي مخالفات.

إي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام ضريبة القيمة المضافة من قبل إدارة الشركة أو موظفيها سيزيد من التكاليف والمصاريف التشغيلية التي سوف تتحملها 
 على أعمالها ونتائج عملياتها.

ً
الشركة أو يعرض الشركة لغرامات أو عقوبات أو يودي إلى اإلضرار بسمعتها مما سيؤثر سلبا

المخاطر المتعلقة بالدعاوي القضائيةل 2-1-16
رفع من قبل الشركة أو ضدها. 

ُ
تنشأ المخاطر المتعلقة بالدعاوي القضائية من مسائل قانونية مثل العقود والكيانات واألصول والملكية الفكرية واالمتثال ت

وفي حال تم حل القضايا القانونية ضد الشركة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على سمعة الشركة وكذلك على أعمالها ونتائج عملياتها. 

وكما بتاريخ هذه النشرة فإن الشركة ليست طرفا في أي دعوى أو قضايا أو شكاوى أو مطالبة أو تحكيم أو إجراءات إدارية او تحقيقات قائمة أو من المحتمل 
إقامتها، من شأنها أن يكون لها، مجتمعة أو منفردة تأثيرا جوهريا على أعمال الشركة أو وضعها المالي، كما لم يصل إلى علم إدارة الشركة وجود أي نزاعات 

قضائية جوهرية منظورة حاليا.

مخاطر النقل وتأثير زيادة أسعار الطاقة في المستقبلل 2-1-17
تحتفظ الشركة ببنية تحتية مرنة لسلسلة التوريد تضمن اإلمداد المستمر لمنتجاتها إلى السوق. وعالوة على ذلك، فإن الشركة لديها فريق عمل إلدارة 
عملية نقل المنتجات إلى عمالئها داخل جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ولدى الشركة ثالث مراكز أساسية تورد بضائعها من خاللها، تشمل مدينة 
 
ً
الرياض وجدة والقصيم. إال أن أي تعطل في النقل أو االرتفاع في تكلفة أسعار الوقود سيؤثر على قدرة الشركة على توريد منتجاتها لعمالئها والذي يؤثر سلبا

على نتائج وعمليات الشركة.

مخاطر استحقاق الضريبة والزكاةل 2-1-18
كونها شركة تصنيع سعودية، فإن شركة رؤوم التجارية تدفع الزكاة بنسبة 2.5% إال أن أي تغيير في اإلطار التنظيمي للزكاة الذي تفرضه هيئة الزكاة والضريبة 
 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها. وتجدر اإلشارة 

ً
والجمارك أو في حال رجوع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمطالبة بمبالغ إضافية زكوية ستؤثر سلبا

بأنه عند تحويل مؤسسة رؤوم التجارية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 2014/12/16م قامت الشركة بدفع فروقات زكوية عن سنة 2013م 
و2014م بمبلغ 1,950,733 ريال سعودي، وحصلت الشركة على شهادة الزكاة النهائية لألعوام 2015م و2016م و2017م. وقد قامت الشركة بتقديم 
إقرارها الزكوي لعام 2018م وعام 2019م وعام 2020م وحصلت بذلك على شهادة الزكاة حتى تاريخ 2022/04/30م، وتلقت الشركة إشعار مراجعة أخرى 
من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن اإلقرارات الزكوية المقدمة عن األعوام 2018م، و2019م، و2020م وأدى ذلك إلى وجود فروقات زكوية مستحقة 
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على الشركة بقيمة إجمالية )41,247( ريال سعودي خالل النصف األول من عام 2021م وقامت الشركة بدفعها خالل النصف األول من عام 2021م. 
وحصلت الشركة على شهادة الزكاة النهائية صالحة حتى 2022/04/30م. مع اإلشارة إلى أن الشركة استلمت الربوط الزكوية النهائية منذ تأسيس الشركة 
وحتى عام 2020م، وبذلك فإن جميع اإلقرارات الزكوية المقدمة من الشركة قد خضعت للمراجعة والتدقيق من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، 
ولحين تاريخ هذه النشرة، قامت الشركة بعمل مخصص للزكاة بمبلغ 1,130,060 ريال سعودي. وال تستطيع الشركة التنبؤ ما إذا كانت هيئة الزكاة والضريبة 
 عن األعوام السابقة، وإذا 

ً
والجمارك ستقبل اإلقرارات الزكوية عن السنوات المالية السابقة أو أي فروقات زكوية يمكن أن تطالبها الهيئة بدفعها مستقبال

 بمطالبة الشركة بدفع فروقات زكوية ، وفي حالة كان هناك أية مطالبات مستقبلية عن السنوات المالية 
ً
ما قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فعال

السابقة تتخطى قيمة المخصص المكون كما بالقوائم المالية بتاريخ 30 يونيو 2021م فسوف يتحملها المساهمون البائعون. 

المخاطر المتعلقة بالعيوب التصنيعيةل 2-1-19
 يرتبـط جـزء كبير مـن أعمـال الشـركة بتجارة وتصنيع الزجاج والمرايا وديكورات األلومونيوم وتركيبها وهـذه العمليـات معرضـة لبعـض المخاطـر المتعلقـة 
بالعيـوب التـي قـد تحـدث فيهـا خـالل تصنيعها أو نقلهـا أو العيـوب الناتجـة مـن أخطـاء نتيجـة سـوء سـلوك أو تصـرف مـن الموظفيــن، إن أي عيــوب فــي 
المنتجــات المصنعــة مــن قبــل الشــركة أو عــدم التزامهــا بالمواصفــات المتعاقــد عليهــا مـع العمـالء سوف يعرضهـا إلـى مخاطـر دعـاوى المسـؤولية المحتملـة 

والتـي سـتؤثر سـلبا علـى توقعـات أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا ووضعهـا المالـي بشـكل جوهـري.

المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام وتقلب أسعارهال 2-1-20
 تعتمــد إيــرادات وأربــاح الشــركة إلــى حــد مــا علــى األســعار الســائدة للســلع والمــواد الخــام وخاصــة الزجاج واأللومونيوم. وتعتمـد أسـعار هـذه السـلع علـى 
األسواق العالميـة المدفوعـة بالعـرض والطلـب العالمييـن، مـع العلـم بـأن األسـواق العالميـة عرضـة لتقلبـات سـريعة وواسـعة النطـاق. إن الشـركة لـن تتمكـن 
مـن السـيطرة علـى العوامـل التـي تؤثـر علـى أسـعار السـلع األساسـية، علمـا بـأن التغيـرات الفعليـة فـي العـرض والطلـب، ومخـاوف السـوق، والمضاربـة مـن قبـل 
تجـار السـوق، والعوامـل الدوليـة االقتصادية والسياسـية يمكـن أن تؤثـر علـى األسـعار ودقـة االفتراضـات و/أو التوقعـات المسـتقبلية للشـركة، وهـذا مـن شـأنه 
 
ً
أن يكـون لـه تأثيـر سـلبي وجوهـري علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا ووضعهـا المالـي بشـكل عـام. وتعتمد الشركة على الموردين المحليين بنسبة كبيره جدا

مقارنة مع الموردين الخارجيين، وتمثل نسبة تكلفة المواد الخام من المبيعات مانسبته43% في عام 2019م، و39% في عام 2020م، و43% خالل فترة الستة 
األشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. كما يوجد تركيز كبير على بعض موردي المنتجات المحليين، كمنتج الزجاج التي تورده شركة زجاج جارديان بنسبة %70 

، ومنتج لوح الكرستال ولوح اللكسان والبالستيك التي تورده شركة الخليج للبالستيك بنسبة 95% وذلك كما في 30 يونيو 2021م.

المخاطر المتعلقة بعقود االستئجارل 2-1-21
إن عـدم التـزام الشـركة باالتفاقيات التعاقديـة الخاصـة باستئجار مواقـع المصنع وضمـان اسـتمراريتها بنفـس الشـروط الحاليـة أو شـروط تفضيليـة، سـوف 
يعرضهـا لخسـارة تلـك المواقـع ممـا سـيضطرها إلـى نقـل مصنعها إلـى مواقـع أخـر ممـا سـيؤثر بشـكل سـلبي وجوهـري علـى نتائـج أعمالهـا ومركزهـا المالـي، 
كما يذكر أن للشركة مصنع واحد مقام على ثالث قطع أرا�صي مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن( وجميعها بمدينة 
القصيم، وتبلغ مساحة قطعة األرض األولى 6,256 متر مربع وينتهي عقد اإليجار الخاص بها في تاريخ 2029/08/15م، وتبلغ مساحة قطعة األرض الثانية 
15,428 متر مربع وينتهي عقد اإليجار الخاص بها في تاريخ 2030/07/20م، وتبلغ مساحة قطعة األرض الثالثة 4,971 متر مربع وينتهي عقد اإليجار الخاص 

بها في تاريخ 2030/11/06م. وال يوجد أي التزامات على الشركة أو أي إيجارات مستحقة، حيث أن جميع اإليجارات تسدد في حينها. 

المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبيةل  2-1-22
تخضــع بعــض معامــالت الشــركة فيمــا يتعلــق بحصولهــا علــى المــواد الخــام واآلالت الصناعيــة وقطــع الغيــار لعمــالت غيــر الريــال الســعودي، ال ســيما الــدوالر 
األمريكي وكجــزء مــن سياســة المملكــة النقديــة فــإن الريــال الســعودي حتــى تاريـخ هـذه النشـرة مربـوط بالـدوالر االمريكـي بسـعر صـرف يقـدر بــ 3.75 ريـال 
سـعودي مقابـل 1.00 دوالر أمريكي. إال أنه ال يوجد تأكيـدات علـى ثبـات سـعر الصـرف للريـال السـعودي مقابـل الـدوالر االمريكـي، وقـد تـؤدي هـذه التقلبـات 
فـي قيمـة الريـال السـعودي مقابـل العمـات األجنبيـة التـي تسـخدمها الشـركة لشـراء المـواد الخـام ولدفـع النفقـات األخـرى المتعلقـة بـاآلالت الصناعيـة وقطـع 
الغيـار )بمـا فـي ذلـك الـدوالر األمريكـي( إلى زيـادة النفقـات ممـا سـيكون لـه أثر سـلبي وجوهـري علـى أعمال الشـركة ونتائـج عملياتهـا ومركزهـا المالـي وتوقعاتهـا 

المسـتقبلية.

المخاطر المرتبطة بتوفر التمويل مستقباًلل 2-1-23
قـد تحتـاج الشـركة إلى الحصـول علـى قـروض وتسـهيالت بنكيـة لتمويـل خطـط التوسـع فـي المسـتقبل لذلـك فإن عـدم قـدرة الشـركة علـى الحصـول علـى 
التمويـل الـذي تحتاجـه مـن جهـات ممولـة أو تمويـل بشـروط تفصيليـة مقبولـة تتناسـب مـع الشـركة سـيكون لـه أثر سـلبي علـى أداء الشـركة وعملياتهـا التشـغيلية. 
ومـن الجديـر بالذكـر أن الحصـول علـى التمويـل يعتمـد علـى رأس مـال الشـركة ومركزهـا المالـي وتدفقاتهـا النقديـة والضمانـات المقدمـة كمـا أن عـدم قـدرة 

 علـى الشـركة.
ً
الشـركة علـى الحصـول علـى التمويـل المناسـب إذا اسـتدعت الحاجـة سـيوثر سـلبا

ال يوجد لدى الشركة أي قروض تمويلية كما في قوائمها المالية بتاريخ 30 يونيو 2021م.
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مخاطر االعتماد على العمالة األجنبيةل  2-1-24
تشـكل العمالـة األجنبية نسـبة 73% مـن إجمالي الموظفيـن فـي الشـركة بتاريـخ 2020/12/31م لذلـك سـوف تتأثـر نتائـج أعمال الشــركة ووضعهــا المالــي 
ونتائجهــا التشــغيلية بشــكل ســلبي إذا لــم تتمكــن مــن المحافظــة علــى كوادرها مــن العمالــة اإلجنبية أو إيجاد بــدالء عنهــم بنفــس المهــارات والخبــرات المطلوبــة.

 كمــا قامــت المملكــة ابتــداء مــن شــهر يوليــو مــن عــام 2017م بتطبيــق رســوم إضافية علــى مرافقــي العمالــة األجنبية وذلــك ضمــن برنامــج تحقيــق التــوازن 
المالــي 2030 والــذي مــن أهدافــه إعطــاء دافــع إضافــي للشــركات لتوظيــف عــدد أكبـر مـن المواطنيـن. دخلـت هـذه القـرارات حيـز التنفيـذ في بداية عام 2018م 
 ستـؤدي 

ً
وكان هناك تأثير سلبي على ربحية الشركة، فإن الزيـادة المتوقعة للرسـوم الحكوميـة التـي سـتدفعها الشـركة عـن موظفيهـا غيـر السـعوديين عمومـا

إلى زيـادة تكلفـة اإلقامـات التـي سـيتحملها الموظـف غيـر السـعودي لعائالتهـم وإلـى زيـادة تكلفـة المعيشـة عليـه ومـن الممكـن أن يـؤدي ذلـك قبولـه بالعمـل فـي 
شـركات أخـرى أو دول مجـاورة أخـرى، وإذا مـا حـدث ذلـك األمـر، فسـتواجه الشـركة صعوبـة فـي المحافظـة علـى أصحـاب الكفـاءات مـن موظفيهـا مـن جهـة، وقـد 
تضطـر إلـى تحمـل تكلفـة الزيـادة فـي الرسـوم الحكوميـة المرتبطـة بإقامـات عائالتهـم مـن جهـة أخـرى، والتـي ستسـبب فـي زيـادة األعبـاء الماليـة علـى الشـركة، 

 علـى أعمـال الشـركة وأرباحهـا ونتائـج عملياتهـا. ويبين الجدول التالي تفاصيل هذه الرسوم وكيفية ارتفاعها من عام آلخر:
ً
والتـي مـن شـأنها التأثيـر سـلبا

تفاصيل برنامج المقابل المالي على الوافدين:

العام
 العمالة الفائضة عن

أعداد العمالة السعوديين
 العمالة األقل عن أعداد

العمالة السعوديين
المرافقين والمرافقات

تطبيق 100 ريال في الشهر، بداية من شهر يوليو--يوليو 2017م

2018م
	الزيادة إلى 400 ريال للشهر،

بداية من شهر يناير
	تطبيق 300 ريال للشهر،

بداية من شهر يناير
الزيادة إلى 200 ريال للشهر، بداية من شهر يوليو

2019م
	الزيادة إلى 600 ريال للشهر،

بداية من شهر يناير
	الزيادة إلى 500 ريال للشهر،

بداية من شهر يناير
الزيادة إلى 300 ريال للشهر، بداية من شهر يوليو

2020م
	الزيادة إلى 800 ريال للشهر،

بداية من شهر يناير
	الزيادة إلى 700 ريال للشهر،

بداية من شهر يناير
الزيادة إلى 400 ريال للشهر، بداية من شهر يوليو

مخاطر اعتماد توسع ونجاح الشركة على خبرات وكفاءة كبار التنفيذينل 2-1-25
تعتمد الشركة على قدرات وخبرات المسؤولين التنفيذيين العاملين لديها وغيرهم من الموظفين األساسيين. إال أنها قد ال تستطيع أن تضمن اإلبقاء على 
الموظفين الحاليين أو اجتذاب موظفين جدد. فقد يصعب على الشركة االستقدام أو االحتفاظ باألفراد المؤهلين الذين يتمتعون بالخبرة التي تشترطها 
على موظفيها الرئيسيين. من هنا، يمكن أن تؤدي خسارة الموظفين الرئيسيين أو عدم االحتفاظ بالموظفين المؤهلين أو عدم تحديد وتوظيف واالحتفاظ 
بالموظفين المؤهلين اآلخرين في المستقبل إلى عواقب سلبية وجوهرية على نية الشركة بالتوسع والنمو مستقبال خصوصا أن معظم التنفيذيين في الشركة 
كانوا مع الشركة لفترة طويلة، وفي حال خسارة الشركة للموظفين الرئيسيين أو الموظفين المؤهلين، فإن عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية 

ستتأثر بشكل سلبي وجوهري.

مخاطر أنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمةل 2-1-26
تتطلب أعمال الشركة االلتزام بالتشريعات واألنظمة البيئية المطبقة في المملكة والتي تنظم عدة جوانب منها المعايير البيئية والصحة المهمية وسالمة 
المنشآت الصناعية والعاملين فيها، ويمكن أن ينتج عن مصنع الشركة مواد النفايات والمواد الملوثة المنبعثة التي يمكن أن تؤدي- في حال لم يتم السيطرة 
عليه وإدارتها بشكل صحيح أو في حال تركت دون عالج أو إدارة سليمة إلى خطر تلوث مصادر المياه والتأثير على نوعية الهواء مما سينتج عنه ضرر بالبيئة 
وصحة اإلنسان. وعلى الرغم من عدم تعرض الشركة لمثل هذه المخالفات أو الغرامات سابقا، إال أن عدم االلتزام واالمتثال الكامل بالتشريعات واألنظمة 
البيئية سيؤدي إلى إغالق مصانع الشركة كما سوف يعرض الشركة إلى مخالفات أو غرامات أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها والتي ستؤثر سلبا 
على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو ترخيصها وسوف يؤثر ذلك على مقدرتها على مزاولة أعمالها وبالتالي التأثير سلبا على نتائجها 

المالية وربحيتها. 

المخاطر المتعلقة بفترات عقود التوريدل 2-1-27
إن جميع عقود التوريد لدى الشركة هي قصيرة األجل، وقد يؤثر ذلك على استدامة وتذبذب إيرادات الشركة، وفي حال لم تستطع الشركة توفير عقود طويلة 

األجل لتقليل مخاطر تذبب اإليرادات وقد يكون لها تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

مخاطر عدم االلتزام بالئحة حوكمة الشركاتل 2-1-28
إن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية 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. وال يوجد مخالفات جزائية على 
الشركة حتى تاريخ هذه النشرة، إال أن مخالفة هذه القواعد واإلجراءات أو الفشل في تطبيقها يعرض الشركة للمخالفات الجزائية من قبل هيئة السوق 

المالية.
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مخاطر اعتماد الشركة على المواقع المستأجرةل 2-1-29
تقوم الشركة باستئجار األرا�صي المقام عليها الفروع والمستودعات وكذلك المصانع وفي حالة عدم قدرة الشركة على المحافظة على استمرارية عقود 
اإليجار لما بعد المدة المحددة بالعقد أو تجديد العقود بنفس الشروط الحالية أو شروط تفضيلية فإن ذلك سيؤثر ذلك بشكل سلبي على الشركة ونتائج 
عملياتها، حيث أنه قد يصعب على الشركة إيجاد أرا�صي بديلة ذات مساحات تتناسب مع طبيعة نشاطها. وعلى الرغم من أن أغلب عقود اإليجار ممتدة حتى 

 وذلك إذا رغب الطرف اآلخر في إنهاء عقود اإليجار الموقعة قبل موعدها.
ً
عام 2041م، إال أن الخطر مازال قائما

مخاطر عدم توثيق عقود اإليجار إلكترونيًال 2-1-30
أبرمت الشركة عدد )14( عقد إيجار بصفتها مستأجرة منها )5(عقود مع جهات حكومية )الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وبلدية محافظة 
 على شبكة ايجار وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم )292( وتاريخ 1438/05/16ه المتضمن عدم اعتبار 

ً
الرس(. جميع هذه العقود غير موثقة إلكترونيا

 آلثاره اإلدارية والقضائية وحيث أنه قد تم إطالق الشبكة اإللكترونية لخدمات 
ً
عقد اإليجار غير المسجل في الشبكة اإللكترونية عقدا صحيحا منتجا

اإليجار بالتعاون بين وزارتي العدل واإلسكان في تاريخ 1439/05/17ه وقد صدر تعميم وزارة العدل باعتماد تطبيق ذلك على كافة العقود المبرمة بعد تاريخ 
1440/05/04ه )الموافق 2019/01/10م(. وعليه لن تتمكن الشركة من حماية حقوقها في حال لم تقم بتسجيل عقود االيجار في شبكة إيجار أن عقد 
 ويمكن للطرفين طلب تنفيذه مباشرة ولو باإلجبار عن طريق محاكم التنفيذ، دون الحاجة لرفع دعوى قضائية في حال 

ً
 تنفيذيا

ً
اإليجار اإللكتروني يعتبر سندا

أخل أي من الطرفين بالتزاماته الجوهرية الناشئة عن العقد .

مخاطر تركز اإليراداتل 2-1-31
تتركز إيرادات الشركة للفترة المالية من 1 يناير 2020م إلى نهاية د ديسمبر 2020م على مبيعات الزجاج بأنواعه ومنتج مبيعات لكسان، وتشكل مبيعات 

الزجاج من إجمالي المبيعات ما نسبته 64.52% في عام 2019م، و66.47% في عام 2020م، و62.97% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. 

وتشكل مبيعات اللكسان بأنواعه من إجمالي المبيعات ما نسبته 32.95% في عام 2019م، و30.03% في عام 2020م، و34.19% في فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م .

إن أي نقص في مبيعات المنتجات المذكورة أعاله ألسباب خارج إرادة الشركة كدخول منافسين جدد أو ظهور منتجات أكثر تطورا سيؤدي إلى تأثير كبير على 
مبيعات الشركة ومن ثم على ربحيتها ووضعها المالي.

االعتماد على الموردين الرئيسيينل 2-1-32
تعتمد الشركة على موردين رئيسيين محليين وعالميين للمواد الخام، وبالتالي إذا قرر أحد الموردين الرئيسيين إنهاء عالقته مع الشركة، فإن الشركة قد 
تواجه صعوبة في استبدال المورد بمورد آخر على نفس المستوى من التأهيل واألسعار والجودة. تتنافـس الشـركة مـع شــركات أخــرى للحصــول علــى خدمــات 
هــؤالء المورديــن وإذا لــم تســتطع الشــركة الحفــاظ علــى عالقــات مســتمرة مــع هـؤالء المورديـن الرئيسـيين، أو إذا أصبحـت الشـروط التـي تشـتري بموجبهـا 
الشـركة المـواد الخـام مـن هـؤالء المورديـن غيـر مواتيـة، أو عـدم قـدرة الشـركة علـى تنفيـذ التزاماتهـا بموجـب اتفاقيـات التوريـد، سـيؤثر ذلـك سـلبا علـى نتائـج 

عمليـات الشـركة، وتوقعاتهـا المسـتقبلية، وعلـى مركزهـا المالـي بشـكل عـام. 

ويوضح الجدول التالي قيمة المشتريات من الموردين الرئيسيين ونسبة كل منهم إلى إجمالي المشتريات للسنوات المالية 2019م، و2020م، وفترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

اسم المورد

2020م2019م
 فترة الستة أشهر المنتهية

في 30 يونيو 2021م

المبلغ
النسبة من 

تكلفة اإليرادات
المبلغ

النسبة من 
تكلفة اإليرادات

المبلغ
النسبة من

تكلفة اإليرادات

56.67%44.9219,004,016%41.4931,214,646%27,263,162شركة مصانع الخليج

20.51%22.376,877,275%22.1615,544,805%14,560,777شركة زجاج الجارديان

5.67%2.761,899,949%0.371,915,105%240,207شركة العبيكان للزجاج

30.94%4.6910,375,781%0.593,261,886%387,029الشركة العربية للزجاج

5.33%7.461,786,858%4.225,183,425%2,774,853شركة رايدر جالس الصين
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المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل والسيولةل 2-1-33
إن عـدم توفـر السـيولة الكافيـة بالشـركة أو القـدرة علـى تسـييل بعـض أصولهـا سـيؤثر بشـكل مباشـر علـى األنشـطة التشـغيلية للشـركة ممـا قـد يعيـق حركـة 
 بالسوق، إال أن عدم التمكن من 

ً
 علـى األداء المالـي وأربـاح الشـركة. وعلى الرغم من أن الشركة تحتفظ بنسبة سيولة عالية مقارنة

ً
المبيعـات فيؤثـر سـلبا

تحصيل الذمم التجارية في األوقات المحددة قد يؤدي إلى عجز مؤقت في السيولة ورأس المال العامل.

ويبلغ رأس المال العامل ونسبة السيولة ونسبة السيولة السريعة عن األعوام 2019م، 2020م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م على النحو 
التالي:

31 ديسمبر 
2019م

31 ديسمبر 
2020م

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م

93,752,54947,670,94349,813,497صافى رأس المال العامل

231313نسبة السيولة

1875نسبة السيولة السريعة *

نسبة السيولة السريعة هي نسبة الموجودات الجارية بعد استبعاد المخزون إلى المطلوبات الجارية.

مخاطر عدم تسجيل العالمة التجاريةل 2-1-34
تعتمد قدرة الشركة في تسويق منتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام العالمات التجارية وحتى تاريخ هذا التقرير ال يوجد للشركة شهادة تسجيل عالمة 
تجارية )نهائية( مسجلة باسمها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية. وقد تقدمت الشركة بتاريخ 1442/11/13ه )الموافق 2021/06/23م( بطلب 
لتسجيل الشعار كعالمة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب الطلب رقم )294435( تحت الفئة )21( وقد تم قبول الطلب وما زال 
 مخصصة العتراض الغير على طلب تسجيل العالمة 

ً
تحت اإلجراء كما بتاريخ إعداد هذه النشرة ولم تصدر الشهادة النهائية، علما بأن هناك مهلة )90( يوما

التجارية وقد تمتنع الجهة المختصة عن تسجيل الشعار باسم الشركة إذا قدم أحد المعترضين ما يثبت أحقية اعتراضه أو إذا تبين وجود شعار مشابه تم 
تسجيله بوقت سابق لطلب الشركة.

إن عدم تسجيل شعا ر الشركة كعالمة تجارية بموجب شهادة تسجيل )نهائية( قد يؤدي إلى االستخدام غير المشروع للعالمات التجارية للشركة من قبل 
الغير مما قد يؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة، وسينتج عن ذلك رفع دعاوى قضائية ومطالبات أمام المحاكم المختصة لحماية هذه الحقوق . وهي 
عملية مكلفة وتحتاج إلى وقت وجهد كبير من قبل اإلدارة في متابعتها. وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية عالماتها التجارية بشكل فعال أ وتتبع العالمات 
المشابهة، فإن ذلك سيؤثر سلبا على قيمتها، باإلضافة إلى ذلك، لن تتمكن الشركة من وضع شعارها واستخدامه على منتجاتها أو وضعه على الواجهة 

الخارجية للمبنى أو المكاتب أو سيارات الشركة.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع  2-2
مخاطر تغير البيئة التنظيميةل 2-2-1

تخضع أعمال الشركة لألنظمة واللوائح التنفيذية والقواعد والتعليمات العامة والتعاميم المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وقد تكون البيئة 
التنظيمية التي تعمل فيها الشركة عرضة للتغيير. وقد يترتب على التغييرات التنظيمية الناجمة عن العوامل السياسية و/أو االقتصادية و/أو الفنية و/أو 
غيرها من العوامل فرض قيود على استيراد منتجات الشركة و/أو بيعها في السوق المحلية مما سيكون له تأثير كبير على عمليات الشركة. وقد ترى الشركة 
أنه يتعين عليها إجراء تغييرات في أعمالها بما يتفق مع تلك األنظمة أو التغييرات في البيئة التنظيمية ككل، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

قد يؤدي إقرار أي قوانين أو أنظمة جديدة أو معدلة أو أي تغيرات في البيئة التنظيمية ككل إلى زيادة المتطلبات التي يتعين على الشركة التقيد بها، وقد تعجز 
الشركة عن التقيد بتلك القوانين أو األنظمة الجديدة أو المعدلة من دون تكبد تكاليف إضافية كبيرة. وعالوة على ذلك قد تؤدي هذه القوانين أو األنظمة أو 

اللوائح الجديدة أو المعدلة إلى تكاليف إضافية يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

باإلضافة إلى ما سبق، فإن نفاذ أي متطلبات قانونية أو تنظيمية جديدة مثل فرض رسوم مكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية أو فرض حصص محددة 
والعقوبات  الشركة  بمنتجات  المتعلقة  تلك  المملكة وتحديدا  إلى  الواردات  الحكومة على  المفروضة من قبل  الجمركية  التعرفة  زيادة  أو  لالستيراد 
والمقاطعات التجارية وغيرها من الرسوم أو التدابير سواء تلك التي تعتمدها الحكومة أو توجهها التكتالت التجارية اإلقليمية أو ما تفرضه القوانين الدولية أو 
األجنبية ذو العالقة قد تؤثر على الوضع التناف�صي للمنتجات التي تبيعها الشركة األمر الذي يكون له تأثير سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة وعملياتها 

وتوقعاتها ووضعها المالي.

مخاطر سحب أو عدم تجديد ترخيص مصانع الشركة من قبل الجهة التنظيميةل 2-2-2
إن عدم تمكن الشركة من تجديد ترخيص مصانع الشركة أو إذا تم سحبها من قبل الجهة التنظيمية، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف والمنع من القيام 

 على نتائج عملياتها ووضعها المالي.
ً
بأعمالها كإغالق المصانع، مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية مما سيؤثر سلبا
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المخاطر السياسية واالقتصاديةل 2-2-3
إن أداء الشركة يعتمد على األوضاع االقتصادية السائدة في المملكة العربية السعودية وعلى األوضاع االقتصادية العالمية التي بدورها تؤثر على اقتصاد 

المملكة.

 إن االقتصاد واإلنفاق الحكومي السعودي ال يزاالن يعتمدان على سعر النفط في األسواق العالمية على الرغم من نمو االقتصاد السعودي في قطاعات 
أخرى مختلفة، ولذلك فإن االنخفاض في أسعار النفط قد يؤدي إلى تباطؤ كبير في نمو االقتصاد السعودي أو تغييرات كبيرة في خطط اإلنفاق الحكومي، األمر 
الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على المشاريع الجديدة واستكمال المشاريع الضخمة المعلن عنها مما قد يؤثر على قطاع البناء وبالتالي يؤثر سلبا على 

.
ً
أعمال الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية والتي من ضمنها شركة رؤوم التجارية وتوقعاتها ونتائج عملياتها وسعر أسهمها ووضعها المالي عامة

مخاطر البيئة التنافسيةل 2-2-4
تعتبر البيئة السوقية التي تعمل فيها الشركة بيئة عالية المنافسة حيث تتنافس منتجات الشركة مع منتجات كثيرة أخرى محلية وعالمية ومع شركات ذات 
موارد مالية وبشرية كبيرة تمكنها من التجاوب السريع للتغيرات في السوق من خالل تطوير منتجات جديدة واالستثمار في التسويق والترويج لمنتجاتها. وعليه، 
فإن لم تتمكن الشركة من التجاوب بسرعة مع التغيرات في الطلب على منتجاتها فسوف تتأثر مبيعاتها وأرباحها في المستقبل. تنشأ المنافسة عند وجود 
شركات أخرى تعمل في نفس قطاع أعمال الشركة وتقدم منتجات مشابهة أو منافسة، ويعتبر قطاع اإلنشاء ومواد البناء من القطاعات عالية المنافسة، 
فبعض مناف�صي الشركة لديهم مصادر مالية وغير مالية كبيرة. وعليه، فإنه ال يوجد ضمان أن تنافس الشركة بكفاءة عالية، وقد يؤدي حدوث أي تغير في 

 على ربحية الشركة.
ً
البيئة التنافسية إلى تغير األسعار أو انخفاض الهوامش الربحية أو فقدان الحصة السوقية، األمر الذي يؤثر سلبا

مخاطر فرص النمول 2-2-5
تعتمد قدرة الشركة في تطوير أعمالها على مستوى المنافسة في السوق، وتوفر الموارد المادية والبشرية، وقدرة فريق إدارتها، واألنظمة القانونية، وغيرها. 
وبالرغم من نمو الشركة في الما�صي، إلى أنه ليس هنالك ضمان بالمحافظة على مستوى من النمو المتواصل، حيث أن الشركة قد تواجه صعوبات في 
 للتغيرات االقتصادية المحلية والعالمية ونقص الكفاءات العاملة، وعليه فإنه في حال لم 

ً
توسعة نشاطها وتنمية حصتها السوقية وزيادة مبيعاتها تبعا

تتمكن الشركة من إدارة نموها بشكل إيجابي فقد تتأثر قدرتها في تطوير نشاطها وزيادة حصتها السوقية أو الحفاظ عليها وزيادة أرباح أعمالها وتعزيز العوائد 
لمساهميها، مما يعني تأثر الوضع المالي للشركة بشكل سلبي.

مخاطر متعلقة بالبضائع وسلسلة التوريدل 2-2-6
 على نتائج أعمال الشركة وقدرتها على تلبية احتياجات عمالئها. وتحقيق أهداف التكلفة يعتمد على 

ً
أي اضطراب في سلسلة التوريد للشركة قد يؤثر سلبا

قدرة الشركة على الحفاظ على المخزون والترتيبات الرئيسية للتوريد. وإن فقدان أو تعطيل هذه الترتيبات أو تعرض المخزون للتلف أو انخفاض قيمته 
، عدم القدرة على شراء ما يكفي من البضائع أو أي تغير في تكلفة تخزينها أو نقلها أو العوامل الخارجية 

ً
سيؤثر على قيمة المخزون المدون في الشركة. أيضا

األخرى التي ال سيطرة عليها مثل حوادث نقل البضاعة يمكن أن يقطع توريد المنتجات، وإذا لم يتم إدارتها بشكل فعال وعالجها، فقد يكون لها تأثير سلبي 
على أعمال الشركة، والوضع المالي، أو نتائج العمليات.

المخاطر المتعلقة بالكلفة العالية ألسعار الطاقة المستقبليةل 2-2-7
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 95 بتاريخ 1437/03/17هـ )الموافق 2015/12/28م( القا�صي برفع أسعار الطاقة )بما في ذلك الوقود( وتعرفة استهالك 
الكهرباء وتسعيرة بيع المياه وخدمات الصرف الصحي للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في 2016م، كجزء من سياسات المملكة الهادفةً بتاريخ 
1439/03/24هـ )الموافق 2017/12/12م(، بشأن خطة إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي. وأصدرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بيانا لبرنامج 
التوازن المالي إلصالح أسعار منتجات الطاقة. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين 91 والبنزين 95 ،والديزل للصناعة والمرافق، والديزل للنقل والكيروسين 
في 1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م(، كانت السعودية قد قررت تحرير أسعار الوقود مع بداية عام 2018م ضمن خطة تصحيح أسعار المشتقات 
النفطية المحلّية لتقليص النمو المضطرد في االستهالك المحلي. تعتبر زيادة أسعار الكهرباء ووقود البترول أحد عوامل الخطر الرئيسية ألي شركة تصنيع. 
وأدت الوتيرة المتزايدة الستهالك الطاقة غير المتجددة إلى االرتفاع الحاد في أسعار الطاقة في العقد الما�صي. بحكم اعتماد شركة رؤوم التجارية على وقود 
البترول لتشغيل المصنع واآلالت المستعملة،وقد أدت تلك الزيادة إلى ارتفاع مصاريف الطاقة بنسبة 15% في عام 2020م مقارنة مع عام 2019م ، ومع بدأ 

 على أداء الشركة وربحيتها. 
ً
تعافي االقتصاد العالمي وزيادة الطلب على المنتجات البترولية وزيادة أسعارها، فسينعكس ذلك سلبا

المخاطر الطبيعية للفيضانات والزالزل وغيرها من األحداثل 2-2-8
 في المملكة العربية السعودية حيث ال يوجد نهر رئي�صي في البالد. عالوة على ذلك، فإن احتمال وقوع 

ً
خطر المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات منخفض جدا

الزالزل منخفض للغاية في منطقة الخليج. إال أن الشركة قد تتعرض إلى حوادث خارجة عن نطاق سيطرتها كالحرائق وغيرها من األحداث التي تلحق بالشركة 
 على عمليات الشركة وأدائها المالي.

ً
مما يؤثر سلبا

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمتطلبات نظام الشركاتل 2-2-9
 للشــركات يحــل محــل نظــام الشــركات السـابق، والـذي دخـل حيـز التنفيـذ فـي 

ً
أصــدر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 1437/02/22هــ الموافــق )2015/12/04م( نظــاما

 
ً
شـهر مايـو 2016م، إن الشركة ملتزمة بموجب نظام الشركات، وعـدم التـزام الشـركة بالمتطلبـات واإلجــراءات الخاصــة بنظــام الشــركات الجديــد يؤثــر ســلبا
علــى عملياتهــا التشــغيلية ووضعهــا المالــي بشــكل عــام. كمـا أفـرد النظـام الجديـد عقوبـات أشـد صرامـة علـى مخالفـة أحكامـه وقواعـده اإللزاميـة حيـث تصـل 
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حسـب نظـام الشــركات الحالــي )المــادة 213( إلــى )500,000 ريــال( وأن المخالفات تتضاعف في حال تكرارها، وبالتالــي في حال تعرض الشركة الشــركة إلــى 
مثــل هــذه العقوبـات فـي حـال عـدم التزامها بهـا مـن شـأنه أن يؤثـر علـى عمليـات الشـركة ووضعهـا المالـي.

المخاطر المتعلقة باالستيرادل 2-2-10
الشركة تستورد الزجاج واكسسوارات الزجاج بشكل رئي�صي من كل من اإلمارات العربية المتحدة والصين والتي تعد مواد خام أساسية )مثل الزجاج والمرايا 
والفلوت غالس متعدد السماكات والكوتنج غالس والمسكات والواجهات( لعملياتها. وتشكل المشتريات من الصين نسبة 10% من إجمالي مشتريات الشركة 

في حين تستورد الشركة ما نسبته 3% من دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 إن فـرض متطلبـات قانونيـة أوتنظيميـة جديـدة، مثـل رسـوم مكافحـة اإلغـراق أوالتدابيـر التعويضيـة، حصـص االسـتيراد، والتعريفـات الجمركيـة، والعقوبـات 
والمقاطعـة وغيرهـا مـن التدابيـر، التـي قد تعتمدها الحكومـات، سـتؤثر علـى الوضـع التنافسـي للمنتجـات المصنعـة مـن قبـل الشـركة أو يعـول دون بيـع هـذه 

المنتجـات فـي بعـض البلـدان، والتـي سيكـون لهـا تأثير سـلبي وجوهـري علـى نتائـج وعمليـات الشـركة، وتوقعاتهـا المسـتقبلية ومركزهـا المالـي.

 المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمةل 2-2-11
تخضع عمليات الشركة إلى نطاق واسع من األنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة في المملكة، والتي تفرض بصورة متزايدة معايير 
صارمة يتوجب على الشركة االلتزام بها بصورة مستمرة. وقد تكون تكاليف االلتزام بتلك األنظمة واللوائح والغرامات الناتجة عنها كبيرة، كما يتطلب االلتزام 
بمعايير جديدة وصارمة إلى تحمل مصروفات إضافية من رأس المال أو نشوء تعديات في الممارسات التشغيلية. وقد تنشأ الحوادث المتعلقة بالبيئة 
والصحة والسالمة. فعلى سبيل المثال يمكن أن ينتج عن عمليات الشركة عدد من مواد النفايات والمواد الملوثة المنبعثة التي يمكن أن تؤدي، في حال 
ركت من دون عالج أو إدارة سليمة، إلى خطر تلوث البيئة. إن عدم االلتزام واالمتثال الكامل 

ُ
لم يتم السيطرة عليها وإدارتها بالشكل الصحيح أو في حال ت

بالتشريعات واألنظمة البيئية يمكن أن يؤدي إلى إغالق المنشآت الصناعية التابعة للشركة كما سوف يعرض الشركة إلى مخالفات أو غرامات أو عقوبات 
 على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو ترخيصها وسوف يؤثر ذلك على مقدرتها على 

ً
قد تفرضها الجهات الرقابية عليها، والتي ستؤثر سلبا

 على نتائجها.
ً
مزاولة أعمالها وبالتالي التأثير سلبا

المخاطر المتعلقة بوقف الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعيةل 2-2-12
 من الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من أجل دعم التصنيع في المملكة، بما في ذلك توفير التمويل من خالل صندوق 

ً
استفادت الشركة تاريخيا

التنمية الصناعية السعودي الذي يقدم قروض ميسرة لدعم القطاع الصناعي، ودعم البنية التحتية وتوفير األرا�صي والطاقة والمياه بأسعار مخفضة. 
كذلك قد قامت وزارة العمل بإعفاء وتحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة ولفترة محددة، ونصت اآللية على إعفاء المنشآت الصناعية 
المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، والتي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين. أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل 
 بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين 

ً
من عدد الوافدين فإنها تستحق اإلعفاء إذا زادت عدد السعوديين العاملين لديها، علما

والسعوديين.

إن عدم التأكد من استمرار هذه المبادرات والمحفزات سيؤدي إلى تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي وكذلك نتائج عمليتها.

المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة  2-3
مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهمل 2-3-1

قد ال يتمكن المكتتبون من إعادة بيع أسهمهم بسعر االكتتاب أو بأعلى منه، أو قد ال يتمكنون من بيعها على اإلطالق، حيث أن سعر السوق ألسهم االكتتاب 
 بعوامل خارج سيطرة الشركة. ومن ضمن هذه العوامل على سبيل المثال التغيرات في نتائج عمليات الشركة أو في ظروف السوق أو 

ً
بعد الطرح قد يتأثر سلبا

 على سعر السهم في السوق. 
ً
التغيرات في األنظمة الحكومية أو البيئة التنظيمية ككل. إن هذه العوامل التي ذكرت على سبيل المثال قد تؤثر سلبا

مخاطر السيطرة الفعلية من قبل المساهمين المؤسسينل 2-3-2
سيحتفظ المساهمون المؤسسون بعد االنتهاء من االكتتاب بحصة سيطرة في الشركة تشكل ما نسبته 80% من أسهم الشركة. ونتيجة لذلك سيكون 
بمقدورهم التأثير في جميع المسائل التي تتطلب موافقة المساهمين. ومن الممكن أن يقوم المساهمون المؤسسون بممارسة هذه القدرة على التأثير على 
نحو يمكن أن يكون له تأثير كبير على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها، بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة والموافقة والمصادقة على 
عقود وعمليات الشركة الهامة، والتعديالت التي قد تطرأ على رأس مال الشركة وبنود نظامها األسا�صي. وعالوة على ذلك فإن أي تغيير في استراتيجية وسياسة 
العمل من قبل المساهمين المؤسسين تجاه الشركة يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير متوقعة على نشاط الشركة وهو األمر الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية. 

مخاطر اقتصار التداول على المستثمرين المؤهلينل 2-3-3
يقتصر تداول أسهم الشركات في هذا السوق على المستثمرين المؤهلين لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. وإذا لم تكن شريحة المستثمرين 
 لتداول أسهم الشركة فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركات المدرجة في هذا السوق بصفة عامة 

ً
 ومستمرا

ً
 ونشطا

ً
 فعاال

ً
المؤهلين كافية لتكون سوقا

.
َ
 وجوهريا

ً
 سلبيا

ً
وأسهم الشركة بصفة خاصة تأثرا
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مخاطر عدم توفر سوق سابق ألسهم الشركةل 2-3-4
ال يوجد حتى تاريخ نشرة االصدار هذه سوق عام لتداول أسهم الشركة، وال يمكن إعطاء أي تأكيد بشأن تطور سوق ناشط ومستمر لتداول أسهم الشركة 
بعد هذا االكتتاب. ال يوجد تأكيد بأن سعر الطرح سيكون مساويا للسعر الذي سيتم تداوله في السوق بعد عملية الطرح وقد ال يتمكن المستثمرون من 
القيام بإعادة بيع األسهم التي اكتتبوا فيها بنفس سعر الطرح أو بسعر أعلى منه. وعالوة على ذلك، فقد يتأثر سعر األسهم بعد تاريخ هذا االكتتاب بعدة تقلبات 

نتيجة لعوامل منها:

االختالف في النتائج التشغيلية وأداء أنشطة الشركة.- 1

التطورات التنظيمية في السوق المستهدف من قبل الشركة حيث يكون لها تأثير على الشركة أو عمالئها أو منافسيها.- 2

التغيرات في التقديرات المالية من قبل محللي األوراق المالية.- 3

الزيادة أو النقصان في عدد أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا أو الموظفين األساسيين.- 4

أداء االقتصاد السعودي والعالمي.- 5

التقلبات في أسواق األوراق المالية العالمية والمحلية.- 6

التطورات المهمة في سياسة المملكة االقتصادية. - 7

( غير المتعلقة بأداء الشركة كالركود االقتصادي وفرض عوائق - 8
ً
 ودوليا

ً
التغيرات في العوامل االقتصادية والقانونية والتنظيمية )محليا

على اإلتجار أو عدمه وفرض العقوبات وغيرها من العوامل.

كثير من العوامل المبينة أعاله تقع خارج سيطرة الشركة. وإن أي تقلبات ألسعار األسهم نتيجة هذه العوامل ستؤثر بشكل سلبي على نتائج الشركة المالية 
وتوقعاتها والقرارات االستثمارية للمكتتبين.

مخاطر عدم توزيع األرباحل 2-3-5
يعتمد التوزيع المستقبلي لألرباح على عدة عوامل، تشمل على سبيل المثال ال الحصر، األرباح المستقبلية والوضع المالي ومتطلبات رأس المال واحتياطيات 
الشركة القابلة للتوزيع واألوضاع االقتصادية العامة وغيرها من العوامل ذات الصلة والتي قد يعتبرها مجلس اإلدارة هامة بين الحين واآلخر، والتي على 
أساسها سوف يقرر مجلس اإلدارة ما إذا كان سيرفع أي توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح في المستقبل. وال تقدم الشركة أي ضمان على 
اإلطالق بأنه ستتم الموافقة من قبل المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أي أرباح، كما ال تقدم أي ضمان بشأن 

مقدار المبالغ التي سيتم دفعها في أي عام.

مخاطر طرح أسهم إضافية لزيادة رأس المالل 2-3-6
قد تحتاج الشركة من وقت إلى آخر إلى زيادة رأس مالها بناء على متطلبات أعمالها. وتتضمن بعض العوامل التي قد تتطلب زيادة الشركة لرأس مالها اآلتي:

توسع نشاطات الشركة بما يفوق ما تتحمله ميزانيتها. 	

فرض متطلبات إضافية لرأس المال نتيجة صدور أنظمة ولوائح جديدة. 	

استنفاذ رأس المال الحالي بشكل بليغ نتيجة وجود خسائر تشغيلية غير متوقعة. 	

 
ً
قد ال تتمكن الشركة من زيادة رأس مالها في الوقت الذي تحتاجه أو بالشكل الذي يخدم مصلحتها أو مصلحة المساهمين الحاليين األمر الذي سيؤثر سلبا
على توقعات أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي. وفي حال قررت الشركة زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم جديدة، فإن إصدار هذه األسهم 

 على سعر السهم في السوق أو انخفاض نسبة ملكية المساهمين في الشركة في حالة عدم اكتتابهم في األسهم الجديدة المصدرة.
ً
سيؤثر سلبا

مخاطر بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية الطرح أو بعد انتهاء فترة الحظرل 2-3-7
إن بيع عدد كبير من أسهم الشركة في السوق الموازية عند اكتمال عملية االكتتاب، أو احتمالية حدوث تلك المبيعات، يمكن أن يؤثر بصورة سلبية على 

سعر السهم في السوق.

وسيخضع كبار المساهمين -بعد استكمال االكتتاب بنجاح -لفترة حظر مدتها 12 شهر سيحظر عليهم خاللها التصرف بأي من األسهم التي يملكونها. وسيؤدي 
 على أسهم الشركة وبالتالي إلى انخفاض سعرها في السوق.

ً
بيع أي من كبار المساهمين لعدد كبير من أسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر إلى التأثير سلبا

مخاطر سيولة أسهم االكتتابل 2-3-8
ال يوجد حاليا سوق عام ألسهم الشركة وليس هنالك ضمان لحدوث تداول نشط ألسهم الشركة واستمراره بعد هذا االكتتاب. وقد تم تحديد سعر طرح 
األسهم بناء على عوامل عدة، منها تاريخ أعمال الشركة وفرصها المستقبلية وفرص القطاع الذي تنافس فيه وتقديرات إدارة الشركة وعملياتها ونتائجها 
المالية. ويمكن أن تؤدي عوامل أخرى مثل النتائج المالية للشركة والظروف العامة للقطاع والحالة االقتصادية العامة أو عوامل أخرى خارجة عن سيطرة 

الشركة إلى تذبذبات كبيرة في أسعار وسيولة أسهم الشركة.
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المخاطر المتعلقة برغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازيةل 2-3-9
يعد الطرح في السوق الموازي، وبعد م�صي الفترة النظامية بموجب القواعد ذات الصلة، قد تكون الشركة مستوفية للشروط الخاصة باإلنتقال إلى السوق 
الرئيسية، ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق الموازية وعدم االنتقال للسوق الرئيسية. وبما إن السوق الموازية حتى نشرة اإلصدار هي 
 
ً
سوق يقتصر فيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل من في السوق الرئيسية وبالتالي سيؤثر سلبا

على سيولة سهم الشركة وقيمته السوقية.

المخاطر المتعلقة بعد تحقيق متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية  2-3-10
مستقبليةل

يمكن للشركة تقديم طلب إدراج في السوق الرئيسية بعد مرور الفترة النظامية )سنتان حسب النظام الحالي للسوق المالية( على إدراجها في السوق الموازية، 
وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات النظامية الصادرة عن هيئة السوق المالية وعن شركة تداول السعودية )تداول السعودية( بناًء على قواعد طرح 
األرواق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج، والمتعقلة بانتقال الشركة المدرجة في السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، في حال عدم تمكن 
الشركة من استيفاء تلك المتطلبات وأي متطلبات نظامية إضافية مستقبلية قد تفرضها الهيئة على الشركة أو السوق، فإن الشركة لن تتمكن من اإلنتقال 
إلى السوق الرئيسية. وبما أن السوق الموازية حتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه هي سوق يقتصر فيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط، فإن حجم 
 وبشكل 

ً
 على سيولة سهم الشركة وقيمته السوقية، والذي سيؤثر سلبا

ً
التداول اليومي والسيولة سيكون أقل من في السوق الرئيسية وبالتالي سيؤثر سلبا
جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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نبذة عن الشركة  3-1
تأسست شركة رؤوم التجارية )يشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »المصدر«( – كمؤسسة فردية يمتلكها السيد عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الحميد 
بتاريخ 1413/02/5هـ الموافق )1992/08/04م( برأس مال )93,000( ثالثة وتسعون ألف ريال سعودي، ثم بعد ذلك تحولت إلى شركة ذات مسؤولية 
 من األرباح المبقاة للشركة 

ً
محدودة بتاريخ 1436/03/06هـ الموافق )2014/12/28م( برأس مال )5,000,000( خمسة ماليين ريال سعودي وذلك خصما

بمبلغ )4.907.000( أربعة ماليين وتسعمائة وسبعة آالف ريال سعودي، مقسم إلى خمسة آالف )5,000( حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة الحصة 
ألف )1000( ريال. وبتاريخ 1438/09/04ه )الموافق 2017/05/30م( صدر قرار مدير عام وزارة التجارة رقم )ق/291( بناًء على الصالحيات الممنوحة له 
بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم )60476( وتاريخ 1437/11/19ه )الموافق 2016/08/22م( بالموافقة على الترخيص بتحول شركة رؤوم التجارية 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال )115,000,000( مائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي مقسم إلى )11,500,000( 
أحد عشر مليون وخمسمائة ألف سهم، القيمة االسمية للسهم الواحد منها عشرة )10( رياالت سعودية وكلها أسهم عادية مدفوعة القيمة بالكامل، 
مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1131010525 الصادر من مدينة بريدة بتاريخ 1413/02/05هـ )الموافق 1992/08/04م( والرخصة الصناعية رقم 
2910 وتاريخ 1437/10/15هـ، )الموافق 2016/07/20م(. وبتاريخ 1438/09/11ه )الموافق 2017/06/05م( صدر قرار المشرف العام على اإلدارة العامة 
للشركات رقم )ق/307( بناًء على الصالحيات الممنوحة له بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم )60476( وتاريخ 1437/11/19ه )الموافق 2016/08/22م( 
بالموافقة على إعالن تحول شركة رؤوم التجارية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. وتمت زيادة رأس مال الشركة من )5,000,000( 
خمسة ماليين ريال سعودي إلى )115,000,000( مائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي عن طريق الخصم من األرباح المبقاة للشركة بمبلغ )38,953,344( 
ثمانية وثالثين مليون وتسعمائة وثالثة وخمسين ألف وثالثمائة وأربعة أوربعين ريال سعودي وإقفال الحسابات الجارية في رأس المال بمبلغ )71,046,656( 

واحد وسبعين مليون وستة وأربعين ألف وستمائة وستة وخمسين ريال سعودي.

ووفقا لمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية تمت الموافقة بتاريخ 1441/06/23هـ )الموافق 2020/02/17م(، على تخفيض رأس مال الشركة 
بقيمة خمسة وستين مليون )65,000,000( ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء ستة ماليين وخمسمائة ألف )6,500,000( سهم، ليصبح رأس مال الشركة 

بعد التخفيض خمسون مليون )50,000,000( ريال سعودي، ويصبح عدد أسهم الشركة بعد التخفيض خمسة ماليين )5,000,000( سهم.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى خمسة ماليين )5,000,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، 
قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية.

ويقع مقر الشركة الرئيس في مدينة بريدة وعنوانه كالتالي:

الموقع/ بريدة - طريق عنيزة )مقابل وكالة تويوتا(

ص.ب 48 بريدة 3245039

المملكة العربية السعودية

هاتف: 3222999 )16( 966+ 

فاكس: 3220817 )16( 966+

raoom@raoomco.com : البريد اإللكتروني

www.raoomco.com :الموقع اإللكتروني
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الطبيعة العامة ألعمال الشركة  3-2
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )1131010525( وتاريخ 1413/02/05هـ )الموافق 1992/08/04م( وتتمثل أنشطة الشركة كما في 

سجلها التجاري في تجارة الزجاج والمرايا وديكورات األلمونيوم وتركيبها. 

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األسا�صي بمزاولة تنفيذ األغراض التالية: 

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية، - 1

والتشييد والبناء، - 2

والنقل والتخزين والتبريد، - 3

وخدمات المال واألعمال والخدمات األخرى، - 4

وخدمات اجتماعية وجماعية وشخصية، - 5

والتجارة ، وتقنية المعلومات، - 6

واألمن والسالمة، - 7

والزراعة والصيد، - 8

والمناجم والبترول وفروعها،- 9

الكهرباء والغاز والماء وفروعه.- 10

نموذج عمل الشركة  3-3
وتقوم الشركة كما في 31 ديسمبر 2020م بتشغيل ثالثة مصانع في بريدة، 7 فروع )في عنيزة، الرس، وفرعين في الرياض، السالمية )بريدة(، جدة، والسليم 
)بريدة(( و7 مستودعات في جميع أنحاء المملكة، ويبلغ إجمالي قيمة الموجودات لدى الشركة 131.787.512 ريال سعودي بناًء على القوائم المالية لفترة 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، مقسمة على النحو التالي:

المبلـــغالمــــــوجــودات

42,097,889ممتلكات وآالت ومعدات

37,142موجودات غير ملموسة

35,618,412موجودات حق االستخدام

33,312,901مخزون

3,102,166ذمم مدينة تجارية

 وأرصدة مدينة أخرى
ً
1,529,017مصروفات مدفوعة مقدما

16,089,985نقد وما في حكمه

 مختلفة من الزجاج، بما في ذلك الزجاج الملدن، والزجاج المق�صى والمقوى بالحرارة، والوحدات الزجاجية المزدوجة 
ً
وتنتج شركة رؤوم التجارية أنواعا

المعزولة )وحدات زجاجية معزولة قياسية والمدرَّج(، والزجاج الرقائقي للسالمة واألمن، والزجاج الشم�صي والزجاج الذي يتم التحكم به باألشعة فوق 
البنفسجية، والزجاج للخصوصية والديكور )الضرب بالرمل، وزجاج القضبان الجورجية والزجاج المسبوك(، ومجموعات األبواب الزجاجية )أبواب 
شاور، واجهات المحالت، واجهات الزجاج والقواطع )الحواجز((، والزجاج غير المنفذ )المعدوم الشفافية( )رقائق البوليستر، وفريتة السيراميك، وأعمال 
 بأنه ال توجد أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة. وفيما يلي 

ً
. علما

ً
التصاميم الزجاجية(. يتم شراء معظم المواد الخام التي تستخدمها الشركة محليا

تفاصيل بعض المنتجات المذكورة:

المنتجات الزجاجية الشمسية والمعزولة التي تتحكم باألشعة فوق البنفسجيةل 
تتعامل شركة رؤوم التجارية في مجموعة من الوحدات الزجاجية المعزولة المصنعة من مختلف الشركات المصنعة )مثل الجارديان، حرس الخليج، 

العبيكان، AGC، فيرس االلوكس، سانت غوبين، زجاج اإلمارات( لتلبية المعايير واللوائح الدولية.

زجاج السالمة المقسى والمقوى بالحرارةل
تنتج الشركة كال من الزجاج المقوى بالحرارة والزجاج المق�صى بالكامل وهما منتجان معالجان بالحرارة مما يضيف قوة إلى الزجاج مع الحد من خصائص 

كسره. تتم معالجة الزجاج المعالج بالحرارة من خالل أفران تقسية لتغيير قوته وخصائص كسره.
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الزجاج الرقائقي والعازل للصوتل
 مختلفة من زجاج الحماية الرقائقي والعزل للصوت للحماية الصوتية من خالل توفير درع لحماية بيئة المبنى من مستويات 

ً
تقدم شركة رؤوم التجارية أنواعا

الضوضاء العالية، وخاصة ما كان منها بالقرب من المطارات والطرق السريعة المزدحمة. ويضيف الزجاج الرقائقي مقاومة ويوفر تحكم محسن بالطاقة 
الشمسية. ويستخدم هذا الزجاج خصيصا للدرابزين.

الزجاج الزخرفي ومصقول، مشطوف، مضروب بالرمل ومراياجل
تقوم الشركة بمعالجة أنواع مختلفة من الزجاج المصقول أو المشطوف الحافة الذي يستخدم عادة لتطبيقات الديكور الداخلية مثل الدرابزين، واألرفف، 
 إلى جنب 

ً
 جنبا

ً
 معتما

ً
وأغطية الطاوالت، وأحواض السمك المائية وقواطع الزجاج بدون إطار. يتم تطبيق الضرب بالرمل على سطح الزجاج إلعطائه منظرا

مع التصاميم المطلوبة من قبل العمالء.

 بتوريد أنواع مختلفة من المرايا الفضية والملونة ذات الحواف المعالجة. وتستخدم هذه المنتجات أيضا لتطبيقات 
ً
باإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة أيضا

الديكور الداخلي.

القواطع الجدية بدون إطارل
وهي عبارة عن زجاج مقوى ومصمم وهذا النوع يفضل في الغالب من قبل المكاتب وتجار التجزئة. وهذا الزجاج متاح مع الفوالذ المقاوم للصدأ والتجهيزات 

واألجهزة المصنوعة حسب طلب العميل مع تزجيج )صقل( على كامل االرتفاع.

أبواب الشاور والدوشجل
 أنيقا لمتطلبات الحمام. كما أن الفصاالت، والتجهيزات 

ً
سلسلة مختلفة من أبواب الشاور بدون إطار وألواح الحمام التي تنتجها شركة رؤوم توفر مظهرا

ومقابض أبواب الشاور التي تقدمها الشركة هي من أعلى مستويات الجودة.

باإلضافة إلى زجاج السالمة الشفاف المعياري، يتم تصنيع أبواب شاور بدون إطار أيضا مع الساتان )النسيج( المحفور، وصور التصاميم الملونة المضروب 
بالرمل. وتبلغ سماكة الزجاج المعياري المستخدم في أبواب الشاور 8 ملم أو 10 ملم.

ويوضح الجدول التالي مبيعات المنتجات الرئيسية للشركة ونسبة كال منها من إجمالي المبيعات:

المنتــــــــــــــــج
2020م2019م

فترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2021م

النسبةالمبلغالنسبةالمبلغالنسبةالمبلغ

62.97%66.4735,085,756%64.5272,354,370%62,362,364الزجـــاج بأنواعه

34.19%30.0319,051,660%32.9532,684,798%31,842,339لكســان + كريستال

1.98%2.001,102,207%1.52,180,560%1,453,539بالستك

0.80%0.75445,718%0.5817,710%484,513الكريليك

0.02%0.039,630%0.0335,400%24,226إكسسوارات

0.04%0.7223,731%0.5782,338%483,865أخرى*

%10055,718,702%100108,855,176%96,650,846اإلجمالي

* مبيعات أعمال إضافية على الزجاج على سبيل المثال ال الحصر »أعمال رش الزجاج، تخريم الزجاج، .... إلخ«
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مرافق التصنيع والطاقة اإلنتاجية  3-4
 
ً
تقوم شركة رؤوم التجارية بتشغيل مصنع على أرا�صي مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن(. وتبلغ مساحتها 26.655 مترا

 في مدينة بريدة بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية.
ً
مربعا

يوضح الجدول التالي عقود ايجار األرا�صي الصناعية المستأجرة من قبل الشركة والمقام عليها المصنع:

#
األرض 

المستأجرة
الجهة 
المؤجرة

رقم 
العقد

تاريخ العقدالمدينةالمساحة
تاريخ نهاية 

العقد
االيجار السنوي

المصنع

25,024 ريال سعودي2029/08/15م2011/01/04مبريدة6,256 متر مربع807904مدناألولى

61,712 ريال سعودي2030/07/20م2016/12/20مبريدة15,428 متر مربع807868مدنالثانية

4,971 ريال سعودي2030/11/06م2011/06/13مبريدة4,971 متر مربع802098مدنالثالثة 

كما يوضح الجدول التالي القدرة اإلنتاجية الفعلية والقدرة اإلنتاجية القصوى لخطوط إنتاج المصنع كما في 30 يونيو 2021م:

نوع خط اإلنتاج
القدرة اإلنتاجية 
القصوى باليوم
)بالمتر المربع(

القدرة اإلنتاجية 
الفعلية باليوم
)بالمتر المربع(

نسبة القدرة اإلنتاجية 
الفعلية إلى القدرة 
اإلنتاجية القصوى

68.89%4,5003,100خط السيكوريت 

75.00%2,0001,500خط الضرب بالرمل ومكائن الرسم والزخرفة وماكينة التصميم

76.67%6,0004,600خط القص 

75.00%3,2002,400خط الحف والتخريم والغسيل 

70.00%2,0001,400خط الدبل جالس

رؤية الشركة  3-5
أن نصبح الشريك االستراتيجي لعمالئنا من خالل توفير أفضل التقنيات في فئتها في إنتاج أنواع وأحجام مختلفة من الزجاج، ومن خالل تقديم خدمة 

استثنائية في الجودة والسرعة والمرونة والقيمة.

رسالة الشركة  3-6
أن ننمو مع صناعة اإلنشاءات اإلقليمية، وأن نعمل باستمرار نحو تعزيز سمعتنا في قطع الزجاج، وتقسيته، والزجاج المصقول المزدوج، بينما نبقي 
متطلبات العمالء للجودة نصب أعيننا، عالوة على التسليم في الوقت المحدد، والتسعير التناف�صي واالستفادة بشكل فعال من أقوى الموارد لدينا – أال وهم 

الموظفون.

استراتيجية الشركة  3-7
تتبنى الشركة استراتيجيات األعمال التالية:

تعزيز مجموعة منتجاتها الحالية من خالل التركيز على تطوير المنتجات وضمان الجودة. 	

تعزيز العالقات مع العمالء الحاليين من خالل تلبية متطلباتهم والحفاظ في نفس الوقت على أعلى معايير الجودة. 	

توسيع القدرة في بعض المنتجات وإضافة منتجات جديدة أثناء العمل على الدخول في أسواق جديدة داخل المملكة العربية السعودية  	
وكذلك داخل منطقة الشرق األوسط.

االستمرار في تحسين العمليات من خالل ترشيد التكاليف وتحسين مستوى العمليات. 	

االستثمار في منتجات جديدة تستفيد من قيمة شركة رؤوم التجارية وتستفيد من مزايا شركة رؤوم التجارية الستكمال عرض منتجات  	
الشركة.
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نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة  3-8
 على قدرة عدد من الشركات العاملة في قطاع 

ً
إن ازدياد حجم السواق واحتدام المنافسة مع انفتاح األسواق العالمية على السوق السعودي أثر سلبا

 من خالل أداء هذه العالمات في السوق وحجم انتشارها. 
ً
صناعة مواد البناء وقدرتها على مواكبة هذا التطور في تلبية رغبات مستهلكيها والذي أصبح واضحا

وإيمانا من قيادة الشركة ورئيس مجلس إدارتها األستاذ/عبدالعزيز عبدالله الحميد بأهمية المحافظة على مكانتها على خارطة أهم شركات )صناعة األلواح 
الزجاجية السعودية في الخليج( فقد استطاعت المحافظة على عالقات استراتيجية مع مورديها وعمالئها والتي امتدت ألكثر من 27 عام من خالل تبادل 

المشاورات والخبرات.

إن قدرة الشركة في تحقيق رغبات مستهلكي منتجاتها في جميع مدن المملكة جاء نتيجة سياسة البيع المثالية، فلدى الشركة كوادر بشرية وفروع تزيد 
مساحتها عن 5,500 ألف متر مربع موزعة على ثالثة مناطق رئيسية في المملكة )القصيم، جدة،الرياض( تقوم كل منها بتغطية منطقة جغرافية تسعى من 
خاللها إلى إرضاء عمالئها. ويقوم بتغذية هذه الفروع مستودع رئي�صي ببريدة تتجاوز مساحته 15,300 ألف متر مربع ويعتبر أسطول سيارات التوزيع لكل فرع 
مكمال لدور الوصول إلى عمالئنا ولتتمكن الشركة من خالل عالقاتها المتينة بموزعيها في مختلف المناطق والمدن من تغطية منافذ التوزيع وإرضاء رغبة 

المستهلك لينعم باالستخدام دون عناء.

ترى الشركة أن لديها مواطن القوة والمزايا التنافسية التالية:

محفظة متنوعة وفريدة من المنتجات والخدمات التي تساعد على تحقيق االستقرار في النتائج المالية للشركة وتقليل تأثير الدورات  	
االقتصادية غير المواتية.

تشغيل أحدث معدات التصنيع واإلنتاج في المواقع االستراتيجية المملوكة للشركة. 	

القوة المالية واألداء المؤكد ألعمال الشركة. 	

هيكل رأس المال )دون ديون( للشركة يوفر نطاق واسع من إمكانية االقتراض لتمويل التوسعات المستقبلية. 	

القدرة على الحفاظ على تطوير المهارات اإلدارية والتقنية والمالية. 	

عالقات قوية بنيت على مدى فترة طويلة من الزمن مع قاعدة متنوعة من العمالء بما في ذلك مقاولو اإلنشاءات في منطقة القصيم. 	

خبرة في تدشين منتجات جديدة بنجاح في القطاعات الصناعية واإلنشاءات. 	

الموظفون والسعودة  3-9
بلغ عدد موظفي الشركة كما في 31 ديسمبر 2020م عدد )302( موظف منهم )81( موظف سعودي و)221( موظف غير سعودي، وبنسبة سعودة قدرها 

 ضمن النطاق األخضر المرتفع.
ً
حوالي )26.82%(، وتندرج الشركة في برنامج نطاقات حاليا

وتوضح الجداول التالية أعداد الموظفين ونسبة السعودة وتوزيعهم على إدارات الشركة خالل األعوام 2018م و2019م و2020م.

أعداد العاملين بالشركة جل 2الجدول رقم و

2020م2019م2018م

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

26.82%25.8681%27.7075%82السعوديون 

73.18%74.14221%72.30215%214غير السعوديين

100%100302%100290%296المجموع

المصدر: الشركة
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توزيع الموظفين على اإلدارات جل 3الجدول رقم و

2020م 2019م 2018م

اإلدارة
اإلجمالي

غير 
السعوديين

السعوديون اإلجمالي
غير 

السعوديين
السعوديون اإلجمالي

غير 
السعوديين

السعوديون

10 0 10 8 0 8 8 0 8 اإلدارة العامة 

8 4 4 8 4 4 7 3 4 اإلدارة المالية 

14 4 10 13 4 9 15 5 10 الحسابات 

19 6 13 19 6 13 21 6 15 المبيعات

11 3 8 11 3 8 13 3 10 المشتريات

3 0 3 3 0 3 3 0 3 السكرتارية

14 0 14 13 0 13 15 0 15 الموارد البشرية

11 0 11 10 0 10 10 0 10 المعقبين

19 15 4 19 15 4 19 15 4 اإلدارة الفنية 

193 189 4 186 183 3 185 182 3 التشغيل واإلنتاج

302 221 81 290 215 75 296 214 82 اإلجمالي 

المصدر: الشركة

العالمات التجارية  3-10
تقدمت الشركة بطلب لتسجيل الشعار كعالمة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب الطلب رقم )294435( تحت الفئة )21( وهي عبارة 
عن كلمة )رؤوم( بحروف عربية وانجليزية وفوقها عالمة باللون السماوي كما بالشكل الموضح أدناه . وقد تم قبول الطلب وما زال تحت اإلدراء كما بتاريخ 

إعداد هذا التقرير ولم تصدر الشهادة النهائية.

الجهة المصدرةرقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الشهادة

الهيئة السعودية للملكية الفكرية294435شركة رؤوم التجاريةحفظ حق الشركة الحصري باستخدام العالمة على منتجاتهاشهادة إيداع عالمة تجارية

ال يوجد للشركة نشاط تجاري خارج المملكة والتملك 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 اليوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة.

 األخيرة من تاريخ 
ً
 في الوضع المالي خالل )12( شهرا

ً
 ملحوظا

ً
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يحدث أي انقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون أثر تأثيرا

هذه النشرة.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري على طبيعة عمل الشركة.
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هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح   4-1
هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح جل 4الجدول رقم و

المساهمون

ملكية األسهم بعد الطرحملكية األسهم قبل الطرح

النسبةعدد األسهم
القيمة االسمية 
)ريال سعودي(

النسبةعدد األسهم
القيمة االسمية
)ريال سعودي(

54.427,200,000%6834,000,0002,720,000%3,400,000عبد العزيز عبدالله الحميد

3.21,600,000%42,000,000160,000%200,000رؤوم عبدالعزيز الحميد

3.21,600,000%42,000,000160,000%200,000ريما عبدالعزيز الحميد

3.21,600,000%42,000,000160,000%200,000رغد عبدالعزيز الحميد

3.21,600,000%42,000,000160,000%200,000شهد عبدالعزيز الحميد

3.21,600,000%42,000,000160,000%200,000نورة عبدالعزيز الحميد

2.81,400,000%3.51,750,000140,000%175,000غال عبدالعزيز الحميد

2.81,400,000%3.51,750,000140,000%175,000هال عبدالعزيز الحميد

1.6800,000%21,000,00080,000%100,000محمد عبدالعزيز الحميد

0.8400,000%1500,00040,000%50,000جنة عبدالعزيز الحميد

0.8400,000%1500,00040,000%50,000دنيا عبدالعزيز الحميد

0.8400,000%1500,00040,000%50,000لينا عبدالعزيز الحميد

2010,000,000%1,000,000الجمهـــــــور

10050,000,000%10050,000,0005,000,000%5,000,000المجموع

المصدر: الشركة
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الهيكل التنظيمي  4-2
يشرف على إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية وذلك حسب النظام األسا�صي للشركة. قام المجلس بتشكيل 
 
ً
لجنة مراجعة ولجنة الترشيح والمكافآت واللجنة التنفيذية. وتعمل هذه اللجان تحت إشراف مجلس اإلدارة وتم اختيار أعضاء اللجان وتحديد مهامها وفقا
لمتطلبات نظام حوكمة الشركات. والجدير بالذكر أن النظام اإلداري للشركة مركزي يتما�صى مع نوعية األنشطة التي تزاولها الشركة. كما يقر أعضاء مجلس 
اإلدارة بأن الشركة ملتزمة بجميع أحكام حوكمة الشركة الواردة في نظام الشركات، كما تجدر اإلشارة إلى أن الئحة حوكمة الشركات استرشادية في السوق 

الموازية.

الشكل رقم و1ج: الهيكل التنظيمي للشركة 

املوارد البشرية

اخلدمات اإلدارية

تقنية املعلومات

املشتريات

املبيعاتاحملاسبة

التسويق

إدارة اإلنتاج

إدارة الصيانة

إدارة احلركة

اإلدارة العليا

اجلمعية العمومية

مجلس اإلدارة

جلنة املراجعة

جلنة الترشيحات واملكافآتاللجنة التنفيذية

إدارة الفروعإدارة الشؤون الفنيةإدارة املبيعاتإدارة الشؤون املاليةإدارة اخلدمات املشتركة

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس  4-3
أعضاء المجلس وأمين سر المجلس جل 5الجدول رقم و

أعضاء المجلس وأمين سر المجلس*

األسهم 
المملوكة

»غير مباشرة«

األسهم المملوكة 
»مباشرة« تاريخ التعيين العمر الجنسية االستقاللية

صفة 
العضوية

المنصب االسم

النسبة% النسبة% العدد

- %68 3,400,000 2017/06/17م 52 سنة سعودي غير مستقل 
عضو غير 

تنفيذي
رئيس مجلس 

اإلدارة
عبدالعزيز 

عبدالله الحميد

- - - 2021/03/20م  52 سنة سعودي مستقل
عضو غير 

تنفيذي
نائب رئيس 
مجلس اإلدارة

صالح عبدالله 
العريفي

- - - 2020/02/17م 32 سنة سعودي غير مستقل عضو تنفيذي
العضو 
المنتدب 

حميد عبدالله 
الحميد

- - - 2021/05/09م 40 سنة سعودي مستقل
عضو غير 

تنفيذي
عضو

عبداإلله محمد 
الشريدة

المصدر: الشركة

* قرر مجلس اإلدارة في تاريخ 1439/11/04هـ )الموافق 2018/07/17م( تعيين األستاذ/محمد خالد عبد القيوم كأمين سر لمجلس اإلدارة.
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وفيما يلي ملخص لمسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس اآلخرين وأمين السر:

مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة

ضمان وضوح مهام المجلس ونطاق عمله وأسس توزيع األدوار فيما بين األعضاء . 	

ضمان وضوح خطة عمل المجلس وسالمة تحديد أولويات المواضيع التي تعرض على المجلس في اجتماعاته. 	

ضمان قيام المجلس بواجباته نحو تحقيق رسالة الشركة وأهدافها االستراتيجية . 	

قيادة المجلس في اختيار الرئيس التنفيذي المنوطة به مسؤولية إدارة الشركة. 	

دعم لجان المجلس من خالل تقديم التوجيهات ا إلدارية وتقييم األداء . 	

إجراء التصويت فيما يتعلق بتعيين اإلدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين . 	

تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة. 	

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة

الموافقة على مهام الشركة ورؤيتها . 	

المساهمة في وضع التوجهات العامة للشركة وخططها االستراتيجية المستقبلية. 	

اإلشراف على اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتحقق من تنفيذ سياسات الشركة وتحقيق أهدافها بكفاءة. 	

الموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين . 	

توثيق المناقشات والقرارات الصادرة من مجلس اإلدارة من خالل محاضر االجتماعات التي يوقع عليها األعضاء. 	

إدراج أي معامالت مع األ طراف ذوي العالقة على جدول أعمال مجلس اإلدارة والجمعيات العامة للموافقة عليها. 	

الموافقة على الميزانية السنوية للشركة. 	

مسؤوليات أمين السر

التوقيع مع رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين على محاضر وقرارات المجلس. 	

التوقيع مع رئيس المجلس على السجل الخاص الذي تدون فيه محاضر المجلس. 	

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة:

السيرة الذاتية لـ عبدالعزيز عبدهللا الحميد جل 6الجدول رقم و

عبدالعزيز عبدالله الحميد االسم

سعودي الجنسية

52 سنة العمر

رئيس مجلس اإلدارة المنصب

حاصل على شهادة ثانوية عامة المؤهالت العلمية 

رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم – الدورة الحادية عشر )1438هـ/1442هـ( الدورة الثانية عشر )1442- 	
1446( – طبيعة عمل الجهة: تنشأ الغرف التجارية والصناعية بقرار من وزير التجارة واالستثمار، وهي منشأة غير هادفة للربح، وتمثل في دائرة 

اختصاصها مصالح قطاع األعمال لدى الجهات ذات العالقة.

رئيس مجلس إدارة شركة القصيم القابضة لالستثمار– منذ 2015م – وحتى 2020م – طبيعة عمل الجهة: شركة مساهمة سعودية تأسست  	
 ألحكام قانون الشركات من أجل االستثمار في المجال الزراعي )بشقيه النباتي والحيواني(.

ً
وفقا

نائب رئيس مجلس إدارة مركز القصيم للمعارض والمؤتمرات – منذ عام 1437ه – وحتى تاريخ هذه النشرة – طبيعة عمل الجهة: معلم  	
حضاري يساهم في تنمية االقتصاد الوطني ، يحتضن المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية.

المشرف العام على مصنع تمور السعودية – منذ عام 1436ه – وحتى عام 1442ه – طبيعة عمل الجهة : مصنع متخصص في إنتاج وتعبئة  	
وتسويق التمور.

رئيس اللجنة التأسيسية لتحالف مركز بوابة القصيم التجاري – منذ عام 1437ه – وحتى تاريخ هذه النشرة– طبيعة عمل الجهة: هو تحالف  	
إلنشاء مركز تجاري )بوليفارد ومول وفندقين ومركز ترفيهي بمدينة بريدة(.

الخبرات العملية

المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية لـ عبداإلله بن محمد بن عبدهللا الشريدة جل 7الجدول رقم و

عبداإلله بن محمد بن عبدالله الشريدة االسم

سعودي الجنسية

40 سنة العمر

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات. المنصب

شهادة البكالوريوس في الشريعة وأصول الدين في عام 1425ه. المؤهالت العلمية 

عضو مجلس إدارة بشركة القصيم القابضة من عام 2014م إلى عام 2017م. 	

عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقصيم الدورة الحادية عشر. 	

رئيس مجلس إدارة شركة الشريدة من عام 2011م إلى اآلن. 	

رئيس مجلس إدارة مجموعة إمداد ماركت الغذائية من عام 2019م إلى اآلن. 	

رئيس مجلس إدارة شركة يسر الطريق من عام 2013م إلى اآلن. 	

المدير العام لمؤسسة الشريدة من عام 2011م إلى اآلن. 	

رئيس مجلس اإلدارة لشركة الساميات للصيانة من عام 2021م حتى اآلن. 	

رئيس مجلس اإلدارة لشركة عبداإلله الشريده وشركاؤه من عام 2021م حتى اآلن. 	

الخبرات العملية

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ صالح بن عبدهللا بن إبراهيم العريفي جل 8الجدول رقم و

صالح بن عبدالله بن إبراهيم العريفي االسم

سعودي الجنسية

52 سنة العمر

عضو مجلس إدارة عضو لجنة المراجعة عضو لجنة المكافآت والترشيحات. المنصب

بكالوريوس إدارة أعمال من المعهد العالي للدراسات التعاونية واإلدارية بمصر عام 1997م. المؤهالت العلمية 

مدير المبيعات مصنع الوسطى للبالستيك من عام 1992م – 1993م. 	

مدير اإلنتاج مصنع الوسطى للبالستيك من عام 1993م – 1994م. 	

مدير عام مصنع الوسطى للبالستيك من عام 1994م – 2018م. 	

مدير تنفيذي لشركة العريفي للتجارة والصناعة والمقاوالت المحدودة من عام 2018م حتى األن. 	

عضو في الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم للدورة الحادية عشر من عام 2016م حتى عام 2020م. 	

عضو في الغرفة التجارة الصناعية بالقصيم للدورة الثانية عشر من 2020م حتى األن. 	

عضو مجلس إدارة شركة العريفي للتجارة والصناعة والمقاوالت المحدودة من 2006م حتى اآلن. 	

الخبرات العملية

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ حميد عبدهللا الحميد جل 9الجدول رقم و

حميد عبدالله الحميد  االسم

سعودي الجنسية

العمر 31 سنة

العضو المنتدب المنصب

بكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز قسم إدارة أعمال تخصص علوم إدارية في 1437ه. المؤهالت العلمية

مدير عام/مؤسسة شاكر الحميد للمقاوالت من عام 2008م إلى عام 2015م 	

مؤسس ومدير تنفيذي /شركة كار المتحدة للتجارة من عام 2016م إلى 2021م 	

عضو مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية. 	

عضو مجلس إدارة شركة القصيم القابضة من عام 2020م إلى اآلن. 	

عضو مجلس إدارة مؤسسة طريق صايب من عام 2011م حتى اآلن. 	

الخبرات العملية 
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السيرة الذاتية لـ محمد خالد عبدالقيوم جل 10الجدول رقم و

محمد خالد عبدالقيــوم االسم

هندى الجنسية

40 سنة العمر

أمين سر المجلس المنصب

حاصل على بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها المؤهالت العلمية 

مشغل كمبيوتر في مكتب شمس تراويلس نيو دلهي من عام 2009م – 2010م 	

بائع تسويق في قسم المبيعات لدى شركة رؤوم التجارية من عام 2011م – 2014م 	

مترجم ومراسل الخطابات في القسم اإلداري لدى شركة رؤوم التجارية من عام 2015م –2017م 	

أمين سر اللجنة في شركة رؤوم التجارية منذ عام 2018م 	

 الخبرات العملية

اإلدارة التنفيذية   4-4
أعضاء اإلدارة التنفيذية جل 11الجدول رقم و

تاريخ التعيينالعمرالجنسيةالمنصباالسمم
األسهم المملوكة مباشرة*

النسبةالعدد

--2021/01/15م31 سنةسعوديالرئيس التنفيذيحميد عبدالله الحميد1

--2017/08/02م52 سنةيمنيمدير اإلنتاجحسن أحمد حمود غابشه2

--2017/08/02م50 سنةمصريالمدير الماليجمال رمضان محمود محمد3

--2017/08/02م36 سنةسعوديمدير المصنععلي سليمان علي العمر4

المصدر: الشركة

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

وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية:

السيرة الذاتية لـ حسن أحمد حمود غابشه جل 12الجدول رقم و

حسن أحمد حمود غابشه االسم

يمني الجنسية

52 سنة  العمر

مدير اإلنتاج المنصب

بكالوريوس إدارة أعمال المؤهالت العلمية

عمل مدير إنتاج مؤسسة رؤوم التجارية من عام 1997م إلى عام 2002م. 	

عمل مدير مشتريات لمؤسسة رؤوم التجارية من عام 2002 إلى عام 2010م. 	

عمل كمدير تسويق شركة رؤوم التجارية من عام 2010م إلى 2016م. 	

 كمدير اإلنتاج لدى شركة رؤوم التجارية مساهمة مقفلة من عام 2016م إلى اآلن. 	
ً
ويعمل حاليا

الخبرات العلمية 

المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية لـ جمال رمضان محمود محمد جل 13الجدول رقم و

جمال رمضان محمود محمد االسم

مصري الجنسية

50 سنة  العمر

المدير المالي المنصب

بكالوريوس محاسبة المؤهالت العلمية

عمل محاسب لدى مصنع البدر للخرسانة من عام 2000م إلى عام 2005م. 	

عمل مراجع حسابات لدى مؤسسة رؤوم التجارية من عام 2005م إلى عام 2011م. 	

 عمل رئيس حسابات لدى شركة رؤوم التجرية من عام 2011م إلى عام 2016م.  	

عمل مدير مالي لدى شركة رؤوم التجارية مساهمة مقفلة من عام 2016م إلى اآلن. 	

الخبرات العلمية 

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ علي سليمان علي العمر جل 14الجدول رقم و

علي سليمان علي العمر االسم

سعودي الجنسية

36 سنة  العمر

مدير المصنع المنصب

بكالوريوس إدارة أعمال المؤهالت العلمية

عمل مشرف في فندق جولدن توليب من عام 2010م إلى عام 2016م. 	

عمل مدير مصنع لشركة رؤوم التجارية من عام 2017م إلى اآلن. 	
الخبرات العلمية 

المصدر: الشركة

وقد وردت السير الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية »حميد عبدالله الحميد« في الصفحة )30( ضمن السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة.

لجان الشركة   4-5
وحيث أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية وليست إلزامية على الشركة إال أن الشركة ملتزمة بكافة األحكام الواردة في نظام الشركات الصادر بموجب 
المرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28ه )الموافق 2015/11/10م(، وما قد يرد عليه من تعديالت. وعليه قام مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
1442/10/15ه )الموافق 2021/05/27م( بالموافقة على الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة والسياسات واللوائح األخرى )الئحة لجنة المراجعة، الئحة 

عمل لجنة المكافآت والترشيحات، الئحة الصالحيات المالية واإلدارية(.

لجنة المراجعة  4-5-1
 بنظام الشركات، تم تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء غير تنفيذيين.

ً
عمال

اختصاصات لجنة المراجعة

تتعلق بمراجع الحسابات -اختيار المحاسب القانوني - متابعة أعماله - خطة عمله - اإلجابة على استفساراته - دراسة تقاريره.أ. 

اإلشراف والرقابة على أداء إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات المحددة من مجلس ب. 
اإلدارة.

مراجعة القوائم والبيانات المالية للشركة وإعالناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية.ج. 

دراسة نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة ورفع الرأي والتوصيات.د. 

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة.ه. 

تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.و. 

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.ز. 

مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم االستشارة لمجلس اإلدارة.ح. 
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ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة: 

أعضاء لجنة المراجعة جل 15الجدول رقم و

تاريخ التعيينالعمرالجنسية المنصبالصفة االسم م
األسهم المملوكة مباشرة

النسبةالعدد 

--2021/06/01م52سعوديالرئيسعضو مجلس صالح محمد العريفي1

--2021/06/01م51سعوديعضوعضو خارجيوني عبدالله الوني2

--2021/06/01م31سعوديعضوعضو خارجي سلطان عبدالله الشبيلي3

وفيما يلي السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة:

السيرة الذاتية لـ صالح بن عبدهللا بن إبراهيم العريفي جل 16الجدول رقم و

صالح بن عبدالله بن إبراهيم العريفي االسم

سعودي الجنسية

52 سنة  العمر

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لدنة المكافآت والترشيحات. المنصب

بكالوريوس إدارة. المؤهالت العلمية

مدير المبيعات مصنع الوسطى للبالستيك من عام 1991م – 1993م. 	

مدير اإلنتاج مصنع الوسطى للبالستيك من عام 1993م – 1994م. 	

مدير عام مصنع الوسطى للبالستيك من عام 1994م – 2018م. 	

مدير تنفيذي لشركة العريفي للتجارة والصناعة والمقاوالت المحدودة من عام 2018م. 	

عضو في الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم للدورة الحادية عشر. 	

عضو في الغرفة التجارة الصناعية بالقصيم للدورة الثانية عشر. 	

الخبرات العلمية 

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ وني عبدهللا الوني جل 17الجدول رقم و

وني عبدالله محمد الوني االسم

سعودي الجنسية

51 سنة  العمر

عضو خارجي لجنة المراجعة. المنصب

بكالوريوس محاسبةـ ـــ ودبلوم باالئتمان واإلقراض من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية. المؤهالت العلمية

مدقق حسابات بديون المراقبة العامة لمدة عامين من عام 1416ه إلى 1418ه. 	

مدير عمليات فرع بمصرف الراجحي لمدة ثالثة أشهر عام 1997م 	

 عام 1998م. 	
ً
مسئول حسابات عمالء شركات ومؤسسات انتمائيا

مسئول حسابات ومكلف مدير لفرع الخبيب 108 من شهر 3 حتى 8 من عام 2003م. 	

مدير حسابات عمالء تجاري حتى عام 2008م 	

رئيس فريق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمنطقة القصيم وحائل حتى تاريخ 2019/1/4م. 	

عضو لجنة خارجي في لجنة المراجعة في شركة القصيم القابضة. 	

الخبرات العلمية 

المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية لـ سلطان عبدهللا الشبيلي جل 18الجدول رقم و

سلطان عبدالله الشبيلي االسم

سعودي الجنسية

31 العمر

عضو خارجي لجنة المراجعة. المنصب

بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود المؤهالت العلمية

مؤسس - سلطان أحمد محمد الشبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون - فبراير 2021م حتى اآلن. 	

شريك ورئيس اللجنة الفنية والتدريب )PKF( »البسام وشركاه محاسبون قانونييون« من عام 2016 إلى عام 2021م. 	

قائد فريق المحاسبة في شركة ثقة لخدمات األعمال من عام 2016م إلى عام 2017م. 	

مراجع رئي�صي »إرنست ويونغ« من عام 2012م إلى عام 2016م. 	

الخبرات العلمية 

المصدر: الشركة

لجنة الترشيحات المكافآت  4-5-2
تشمل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

 للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت أ. 
ً
التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا

إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة ب. 
لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.ج. 

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.د. 

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

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير و. 
ترتبط باألداء. 

أعضاء لجنة المكافآت جل 19الجدول رقم و

تاريخ التعيينالعمرالجنسيةالمنصبالصفةاالسم م
األسهم المملوكة المباشرة

النسبةالعدد

--2021/06/01م52سعوديعضوعضو مجلس صالح محمد العريفي1

--2021/06/01م40سعوديعضوعضو مجلسعبداإلله محمد الشريدة2

--2021/06/01م40سعوديالرئيسعضو خارجي شاكر عبدالله الحميد3

وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

السيرة الذاتية لـ شاكر عبدهللا الحميد جل 20الجدول رقم و

شاكر عبدالله الحميد االسم

سعودي الجنسية

40 العمر

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات. المنصب

بكالوريوس إدارة أعمال. المؤهالت العلمية

عضو مجلس إدارة في شركة القصيم الزراعية وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت من عام 2016م إلى عام 2019م. 	 الخبرات العلمية 

المصدر: الشركة

وقد وردت السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في الصفحة )34( ضمن السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة.
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سياسة توزيع األرباح-  5

وفق النظام األسا�صي للشركة، يكون توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي: 

يجنب 10% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور  	
30% من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان  	
عل المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صاف األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما 

يكون قائما من هذه المؤسسات

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل 5% لمكافأة مجلس اإلدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد  	
الجلسات التي يحضرها العضو.

يجوز لمجلس إدارة الشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد التوصية للجمعية العامة  	
وموافقة الجمعية على توزيع هذه األرباح، وذلك وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية )نصف أو ربع سنوية(، كما يجوز  	
للجمعية العامة العادية تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية )نصف أو ربع سنوية(، على أن يكون هذا التوزيع من األرباح 

الحقيقية القابلة للتوزيع.

ويجدر باإلشارة إلى أن الشركة تسعى إلى توزيع أرباح على المساهمين, وذلك بهدف تعزيز قيمة اإلستثمار في الشركة، إال أنها ال تقدم أي ضمانات بشأن 
توزيعات األرباح في المستقبل وكذلك بشأن قيمة هذه األرباح الذي يمكن توزيعها. بينما يعتمد ذلك على وضع الشركة والمناخ اإلقتصادي بشكل عام 

وغيرها من العوامل األخرى كتوفر السيولة ومدى جدوى الفرص اإلستثمارية أو خطط التوسع.

وقد قامت الشركة خالل التسعة أشهر األولى المنتهية في 30 سبتمبر 2021م، بتوزيع لألرباح المرحلة بقيمة إجمالية 16,500,000 ريال سعودي.

ويوضح الجدول التالي صافي الربح ورصيد األرباح المبقاة والتوزيعات التي تمت خالل السنوات المالية 2019م ، و2020م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2021م.

2020م2019مبالريال السعودي
فترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2021م

17,045,24126,066,65415,395,702صافي الربح

13,750,00014,000,000-توزيعات األرباح المعلنة خالل الفترة

13,750,00014,000,000-توزيعات األرباح المسددة خالل الفترة

17,761,09727,471,37127,327,503رصيد األرباح المبقاة

في تاريخ 1441/09/18ه )الموافق 2020/05/11م( وافقت الجمعية العمومية لشركة رؤوم التجارية على توزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2019م، 
بمبلغ )11,500,000( ريال سعودي وبواقع 1 ريال للسهم الواحد. وفي تاريخ 1442/04/07ه )الموافق 2020/11/22م( وافقت الجمعية العمومية للشركة 

على توزيع أرباح بقيمة )2,250,000( ريال سعودي من األرباح المبقاة من السنوات السابقة وذلك بمعدل 0.45 ريال سسهم الواحد.

وفي تاريخ 1442/05/26ه )الموافق 2021/01/10م( وافقت الجمعية العامة العادية لشركة رؤوم التجارية توزيع أرباح بقيمة )4,000,000( ريال سعودي 
بمعدل 0.80 ريال للسهم الواحد وذلك من األرباح المبقاة من السنوات السابقة.

وفي تاريخ 1442/10/27ه )الموافق 2021/06/08م( وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح بقيمة )10,000,000( ريال سعودي بمعدل 2 ريال للسهم 
الواحد من األرباح المبقاة من السنوات السابقة.
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تبلغ القيمة المتوقعة إلجمالي متحصالت الطرح مبلغ )••( •• ريال سعودي، سيدفع منها تقريبا حوالي ثالثة مليون ومائتان الف )3,200,000( ريال كمصاريف 
للطرح، والتي تشمل أتعاب المستشار المالي، ومدير االكتتاب، ومستشار العناية المهنية القانونية، وتكاليف التسويق والطباعة، والمصاريف والتكاليف 

األخرى المتعلقة بالطرح .

هذا وسوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح والمقدر ة بحوالي )••( •• ريال على المساهمين البائعين كل حسب النسبة التي يمتلكها في رأس مال الشركة، 
ولن تستلم الشركة أي مبلغ من صافي متحصالت الطرح .
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اإلقرارات -  7

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة ما يلي: 

 األخيرة. 	
ً
 في الوضع المالي خالل الـ )12( شهرا

ً
 ملحوظا

ً
لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الُمصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب  	
التسجيل أوطرح أي أسهم.

لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل.  	

بخالف ما ورد في صفحة )ج( )دليل الشركة(،والفقرة الفرعية )2-1-8 » مخاطر المعامالت مع األطراف ذات العالقة«( من هذه النشرة،  	
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألٍي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الُمصدر.

 في أعمالها أو في وضعها المالي. 	
ً
ؤثر جوهريا

ُ
كما في تاريخ هذه النشرة، الشركة ليست خاضعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد ت

 فــي أعمــال الشــركة  	
ً
كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة، أعضــاء مجلــس اإلدارة ليســوا خاضعيــن ألي دعــاوى أو إجــراءات قانونيــة قــد تؤثــر جوهريــا

أو فــي وضعهــا المالــي.

كما في تاريخ هذه النشرة، ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة. 	

بخالف ما ورد في الفقرة الفرعية )مخاطر المعامالت مع األطراف ذات العالقة( من الفقرة )»2« عوامل المخاطرة( من هذه النشرة،  	
تقر الشركة بأنــه ال توجــد لديهــا أيــة عقــود أو ترتيبــات ســارية المفعــول عنــد تقديــم نشــرة اإلصــدار هــذه يكــون فيهــا مصلحــة لرئيــس مجلــس 

اإلدارة، أو أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي، أو مديــر اإلدارة الماليــة، أو غيرهــم مــن األطــراف ذوي العالقــة.

ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة. 	

أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها، باستثناء شهادة سالمة الدفاع المدني  	
لفرع الشركة في مدينة جدة )حي النزهة(، )ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم الفرعي رقم )2-1-2( »مخاطر عدم الحصول على 

التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها«(.

أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة إلدراج أسهمها في السوق الموازية. 	

أنــه فــي حــال كانــت هنــاك أيــة مطالبــات زكويــة مســتقبلية مــن قبــل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عــن أي مــن الســنوات الماليــة السابقة  	
تتخطى قيمتها قيمة المخصص المكون لهذا الغرض بتاريخ 2021/06/30م فسوف يتحملها المساهمون البائعون.

أن جميع التعامالت مع األطراف ذوي العالقة تمت على أسس تجارية وتمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة. 	
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه-  8

تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل األسهم في السوق الموازية   8-1
تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم في السوق الموازية وفقا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة 
الصادرة عن هيئة السوق المالية. وقد تمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة، كما تم الحصول على 

جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم في السوق الموازية .

يجب على جميع المستثمرين المؤهلين قراءة شروط وأحكام الطرح بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث أن التوقيع على نموذج 
طلب االكتتاب وتسليمه من خالل النظام اإللكتروني يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وأحكام الطرح المذكورة .

نوع وإجمالي قيمة الطرح   8-2
سوف يتم طرح مليون )1,000,000( سهم عادي ذو قيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، تمثل 20% من رأس مال الشركة، 
سيتم طرحها لالكتتاب في السوق الموازية بسعر )••( •• ريال للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها )••( •• مليون ريال سعودي، ويقتصر الطرح على فئات 

المستثمرين المؤهلين، وهم كما يلي:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.- 1

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت 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، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز - 3
اإليداع. 

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.- 4

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 الدليل االسترشادي - 7
للقسم رقم )1(  الرجوع  التفاصيل يرجى  )ولمزيد من  الموازية  في السوق  لهم االستثمار  المسموح  المقيمين  الستثمار األجانب غير 

»التعريفات والمصطلحات«(.

المؤسسات المالية االجنبية 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 أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات أ. 
في كل ربع سنة خالل االثني عشر شهرا الماضية.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.ب. 

أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ج. 

 على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د. 
ً
أن يكون حاصال

.ه. 
ً
 على شهادة مهنية متخصصة مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف فيها دوليا

ً
أن يكون حاصال

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.- 11

سعر الطرح والقيمة االسمية لكل سهم   8-3
 على أسهم الشركة، وفي حال حدثت مثل هذه الصفقات فإنه يتم نقل الملكية بموجب عقد بيع بين الطرفين وليس 

ً
ال توجد صفقات طرح خاص تمت مؤخرا

للشركة عالقة في معرفة سعر البيع الذي تم بينهم.
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تم تحديد سعر الطرح من خالل تحديد القيمة السوقية العادلة للشركة والتي قامت بها شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال(. يبلغ سعر الطرح 
للسهم •• )••( ريال سعودي، وتبلغ القيمة االسمية للسهم عشرة )10( رياالت سعودية، ومما تجدر اإلشارة إليه بأن رأس مال الشركة يبلغ خمسين مليون 

)50,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى خمسة ماليين )5,000,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

 
ً
يتم تحديد سعر االفتتاح للسهم بناًء على العرض والطلب على السهم عن طريق آلية مزاد االفتتاح وهي فترة تسبق افتتاح السوق )من الساعة 9:30 صباحا
(، ويمكن للمستثمرين خالل هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر العادل الذي يتم عنده 

ً
إلى 10:00 صباحا

(. ويعتبر السعر 
ً
 وهبوطا

ً
تنفيذ األوامر بعد مطابقتها في فترة المزاد، ويكون سعر التنفيذ هو سعر االفتتاح مع نسبة تذبذب يومية مسموح بها تبلغ )30% ارتفاعا

االسترشادي كمرجع فقط للقيمة السوقية العادلة وهو سعر الطرح لليوم األول فقط، وتحسب السوق أسعار االفتتاح واإلغالق حسب اآلتي:

يحدد نظام التداول سعر الحد األق�صى من الكمية التي يمكن تداولها من األوراق المالية.- 1

إذا كان هناك سعران أو أكثر قد يتداوالن الكمية نفسها، يحدد نظام التداول السعر الذي يترك أقل حد األدنى المتبقي، وهو عدد األوراق - 2
المالية غير المطابقة بهذا السعر.

إذا وجد سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى المتبقي، يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي:- 3

 عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف الشراء فقط. أ. 
ً
األعلى سعرا

 عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف البيع فقط.ب. 
ً
األقل سعرا

)ج( متوسط أسعار )أ( و)ب( عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في الطرفين )البيع والشراء(، يقرب متوسط السعرين إلى أقرب ج. 
وحدة تغيير السعر عند اإلمكان.

يكون تداول األسهم من يوم األحد إلى يوم الخميس، باستثناء العطالت الرسمية في المملكة. ويتبع يوم التداول تسلسل الجلسات المحدد في الجدول اآلتي:

الجدول الزمنيالجلسة

9:30-10:00الجلسة األولى: مزاد االفتتاح

10:00-15:00الجلسة الثانية: السوق مفتوح - تنفيذ

15:00-15:10الجلسة الثالثة: مزاد اإلغالق

15:10-15:20الجلسة الرابعة: التداول على سعر اإلغالق

15:00-16:00الجلسة الخامسة: السوق مغلق

يتاح تمرير وتعديل وإلغاء األوامر خالل الجلسة األولى والجلسة الثانية والجلسة الثالثة والجلسة الرابعة، ويتاح تعديل صالحية األمر  	
وإلغاؤه خالل الجلسة الخامسة، ويتاح تعطيل األوامر غير المنفذة خالل يوم التداول.

تعرض األوامر مجتمعة بحسب السعر عند مستوى سعري محدد )عرض السوق بحسب السعر( خالل الجلسة األولى والجلسة الثالثة· 	

تطابق األوامر في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة. 	

 30 ثانية وفق األوقات المحددة للجلستين في الجدول أعاله.
ً
يحدد وقت إنتهاء الجلستين األولى والثالثة بشكل متغير يوميا

طريقة االكتتاب   8-4
 من خالل النظام اإللكتروني الذي سوف يتم توفيره في الموقع اإللكتروني لمدير اإلكتتاب 

ً
سوف يتم توفير وتعبئة نماذج طلبات االكتتاب للمكتتبين إلكترونيا

 وفقا لتعليمات االكتتاب الموضحة في نموذج االكتتاب وفي هذه النشرة. وينبغي على 
ً
خالل فترة الطرح. ويجب على المكتتب تعبئة طلب االكتتاب إلكترونيا

المكتتب الموافقة على كافة الشروط واالحكام وأن يستكمل كافة األقسام ذات الصلة في نموذج االكتتاب. 

تحتفظ الشركة بالحق في رفض أي طلب اكتتاب جزئيا أو كليا، في حالة عدم استيفاء أي من شروط وأحكام االكتتاب أو عدم اتباع التعليمات الالزمة. 
ال يجوز إدخال أي تعديالت على نموذج طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمه، حيث يمثل نموذج طلب االكتتاب بمجرد تقديمه اتفاقا ملزما قانونيا بين 

الشركة والمكتتب.
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يمتلك المساهمون البائعون حاليا 100% من رأس مال الشركة، وسوف يمتلكون لــ 80% من رأس مال الشركة بعد انتهاء الطرح، ويمكن للمستثمرين 
الحصول على نسخة إلكترونية من نشرة ا إلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب من المستشار المالي أو مدير االكتتاب من خالل معلومات االتصال الموضحة 

أدناه:

المستشار المالي

شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال(

الرياض – شارع العليا العام

ص.ب 50315 ، الرياض 11523

المملكة العربية السعودية

هاتف: 966114944067+

 فاكس: 966114944205+

info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني

www.wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني

مدير االكتتاب

شركة مجموعة النفيعي لالستثمار

مركز بن حمران، شارع التحلية، الدور السابع مكتب رقم 704

ص.ب 17381 جده 21484

المملكة العربية السعودية

هاتف: 966126655071+

 فاكس: 966126655723+

www.nefaie.com :البريد اإللكتروني

info@nefaie.com : الموقع اإللكتروني

فترة الطرح وشروطها  8-5
سيبدأ مدير االكتتاب باستالم نماذج طلبات االكتتاب ابتداء من يوم األحد 1443/06/27ه )الموافق 2022/01/30م( وحتى يوم الخميس 1443/07/02ه 

)الموافق 2022/02/03م(. 

 سيقوم مدير االكتتاب بمراجعة الطلب ومراجعة المستندات المطلوبة، وفي حال اكتمال الطلب يقوم 
ً
عند توقيع وتقديم نموذج طلب االكتتاب إلكترونيا

بختم النموذج وإشعار المكتتب بقبول طلبه عن طريق القنوات اإللكترونية التي تشمل الرسائل النصية أو البريد اإللكتروني، وفي حالة عدم اكتمال طلب 
االكتتاب أو عدم صحة المعلومات المقدمة فيه، فإن نموذج طلب االكتتاب ُيعتبر الغيا.

يجب على المستثمر أن يوضح في نموذج طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل ضرب عدد 
األسهم التي يرغب االكتتاب بها في سعر الطرح البالغ )•••( ••• رياال سعوديا للسهم الواحد. الحد األدنى لالكتتاب هو )10( عشرة أسهم، بينما الحد األق�صى 

لالكتتاب هو )249,990( مائتان وتسعة وأربعون وتسعمائة وتسعون سهم لكل مكتتب .

 خالل فترة الطرح مع إرفاق المستندات التالية )حسبما ينطبق الحال(:
ً
يجب تقديم نموذج طلب االكتتاب إلكترونيا

صورة بطاقة األحوال المدنية )للمكتتب الفرد(.- 1

صورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون طلب االكتتاب مقدما من الوكيل بالنيابة عن المكتتب(.- 2

صورة السجل التجاري وصورة من تفويض مقدم الطلب وهويته )إذا كان المكتتب شركة(.- 3

صورة من السجل التجاري وصورة هوية المفوض بتقديم الطلب وصورة تراخيص هيئة السوق المالية )في حال كان المكتتب صندوق - 4
استثماري أو شركة مرخصة من هيئة السوق المالية، ويضاف صورة من االتفاقية بين المكتتب والشركة المرخصة في حال المحافظ 

أو اتفاقيات االستثمار بالنيابة(.

أي مستندات أخرى يتم طلبها أو االطالع عليها.- 5

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

بها.

mailto:info@wasatah.com.sa
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طريقة التخصيص ورد الفائض   8-6
 وتسليمه في النظام اإللكتروني الذي 

ً
سيقوم مدير االكتتاب بفتح حساب أمانه الستالم مبالغ االكتتاب.   يجب على كل مكتتب تعبئة طلب اإلكتتاب إلكترونيا
سوف يتم توفيره في الموقع اإللكتروني لمدير اإلكتتاب  وتحويل المبالغ المكتتب بها في حساب االمانه الخاص بالطرح.

 والتوقيع عليه وإرفاقه في النظام اإللكتروني في موعٍد أقصاه الساعة الرابعة مساء من تاريخ 
ً
يجب على المكتتب أن يطبع طلب اإلكتتاب بعد تعبئته إلكترونيا

يوم اإلقفال. يجب أن يرفق بطلب االكتتاب في أسهم الطرح جميع المستندات المؤيدة المطلوبة حسب التعليمات. وبإكمال طلب االكتتاب، يقر كل مكتتب 
بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، وبنا ء عليه يقر برغبته في االكتتاب في األسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.

 في النظام اإللكتروني و تحويل األموال مباشرة إلى حساب األمانة المخصص 
ً
سيكون االكتتاب في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب إلكترونيا

للطرح.

وسيتم تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب وفقا لما يقترحه المستشار المالي بالتشاور مع المصدر ، وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي 
ألسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الثالثاء 1443/07/07ه )الموافق 2022/02/08م(، وسيكون رد الفائض خالل )6( أيام عمل من تاريخ التخصيص، ولن 

تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح أو مدير االكتتاب أو الشركة.

وسوف يقوم المستشار المالي ومدير اإلكتتاب بإرسال إشعارات للمكتتبين توضح العدد النهائي لألسهم المخصصة لكل منهم والمبالغ الفائضة التي سيتم 
ردها لهم، إن وجدت.

ولمزيد من المعلومات يتعين على المكتتبين االتصال بالمستشار المالي أو مدير االكتتاب.

أحكام متفرقة
يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي - 1

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 طبقا لها.- 2

سيتم نشر نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية بعد موافقة هيئة السوق المالية عليها.- 3

األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق أسهم الشركة   8-7
تعليق الطرح أو إلغائه 8-7-1

، وذلك في أي من الحاالت التالية:أ. 
ً
يجوز للهيئة تعليق تداول األوراق المالية المدرجة أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبا

 للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة. - 1
ً
إذا رأت ضرورة ذلك حماية

 في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.- 2
ً
 تراه الهيئة جوهريا

ً
إذا أخفقت الشركة إخفاقا

إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها. - 3

إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار طرح األسهم في السوق. - 4

عند اإلعالن عن استحواذ عك�صي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة، وفي حال أعلنت الشركة عن معلومات - 5
كافية تتعلق بالكيان المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن الشركة، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة 

المقترحة لالستحواذ العك�صي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العك�صي، ويتعذر على الشركة تقييم وضعها المالي بدقة ويتعذر عليها إبالغ - 6
 لذلك.

ً
السوق وفقا

إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة )ب( من المادة الحادية واألربعين من قواعد اإلدراج بعد م�صي المدة المحددة - 7
في الفقرة الفرعية )1( من الفقرة )د( من المادة الثانية واألربعين من قواعد اإلدراج.

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة 50% فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة - 8
بموجب نظام اإلفالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة اإلدارية بموجب نظام اإلفالس.- 9

عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر - 10
بموجب نظام اإلفالس. 

عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس. - 11
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يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( المذكورة أعاله لالعتبارات التالية:ب. 

 للمستثمرين.- 1
ً
معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية

أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. - 2

التزام الُمصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة. - 3

 عن مزاولة - 4
ً
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا

نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )8( من الفقرة )أ( أعاله.

5 - 
ً
عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا

عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهات المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )9( من الفقرة )أ( 
أعاله.

تعلق السوق تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت األتية:ج. 

عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة. - 1

عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة الرأي المعارض - 2
أو االمتناع عن إبداء الرأي.

إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد م�صي المهلة التي تحددها السوق المالية - 3
للشركة لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك. 

عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.- 4

ترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية )1( و)2( من الفقرة )ج( من المادة السادسة والثالثون لقواعد الطرح، بعد م�صي د. 
جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق، وفي حالة إتاحة تداول أسهم المصدر خارج المنصة، ترفع السوق التعليق خالل مدة ال 

تتجاوز خمسة 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 حدوث أي من ه. 
الحاالت الواردة في الفقرة )أ( من المادة السادسة والثالثون لقواعد الطرح.

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 للهيئة إلغاء ز. 
طرح أسهم الشركة.

عند إكمال المصدر لعملية استحواذ عك�صي، يلغى إدراج أسهم الشركة. وإذا رغبت الشركة في إعادة إدراج أسهمها، فعليها تقديم طلب ح. 
 لقواعد الطرح واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 

ً
جديد لطرح أسهمها وفقا

المستمرة.

ال تخل هذه المادة بتعليق التداول أو إلغاء الطرح الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.ط. 

اإللغاء االختياري للطرح 8-7-2

ال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب أ. 
على الشركة تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق 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 الطرح نتيجة عملية استحواذ أو أي - 3
إجراء آخر تتخذها الشركة.

أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.- 4

يجوز للهيئة - بناًء على تقديرها - قبول طلب اإللغاء أو رفضه. ب. 

يجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء الطرح بعد حصوله على موافقة الهيئة.ج. 

عند إلغاء الطرح بناًء على طلب الشركة،يجب على الشركة أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن د. 
اإلفصاح على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الُمصدر.
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التعليق المؤقت 8-7-3

 عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون أ. 
ً
يجوز للشركة أن تطلب من السوق تعليق تداول أوراقه المالية مؤقتا

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 الُمصدر فور تلقيها الطلب.

 بناًء على طلب الُمصدر، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور في - أقرب وقت ممكن - عن سبب التعليق ب. 
ً
عند تعليق التداول مؤقتا

والمدة المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.

 من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات ج. 
ً
يجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقتا

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 صالحيتها وفق الفقرة )ج( المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات د. 
الشركة، 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 أو السوق المالية ه. 
خالف ذلك.

إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها 8-7-4
إذا رغب الُمصدر في طرح أوراق مالية سبق إلغاء طلب طرحها، يجب عليه تقديم طلب جديد وفق اإلجراءات المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية 

وااللتزامات المستمرة وقواعد الطرح.

القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها  8-8
تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها في ما يلي : 

توصية مجلس اإلدارة كما في 1443/01/15هـ )الموافق 2021/08/23م( على الطرح.- 1

موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 1443/01/17هـ )الموافق 2021/08/25م( على الطرح وذلك بعد الحصول على جميع - 2
الموافقات النظامية الالزمة.

)الموافق - 3 1443/04/22هـ  بتاريخ  وذلك  الموازية  السوق  في  اإلدراج  على  السعودية(  )تداول  السعودية  تداول  شركة  موافقة 
2021/11/22م(، وهذه الموافقة مشروطة بموافقة هيئة السوق المالية.

موافقة هيئة السوق المالية على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة في - 4
موقع هيئة السوق المالية 1443/05/18هـ )الموافق 2021/12/22م(.

الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة وفترة الحظرج  8-9
 من تاريخ تداول أسهم الشركة في 

ً
يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة )ي( في هذه النشرة من التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر )12( شهرا

السوق الموازية، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

السوق المالية السعودية وتداولج  8-10
تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام1990م. تتم 
عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من األحد حتى يوم 
، ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها 

ً
 وحتى 3 عصرا

ً
الخميس على فترة واحدة من الساعة 10 صباحا

.
ً
من الساعة 9:30 وحتى الساعة 10 صباحا

 وهي األوامر 
ً
 للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوال

ً
ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا

 لتوقيت اإلدخال.
ً
المشتملة على أفضل األسعار، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقا

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة وأبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري 
.)T+2( لمزودي المعلومات المعروفين مثل »رويترز«. وتتم تسوية الصفقات خالل يومي عمل حسب

وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام »تداول«. ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق، 
بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه

التعهدات الخاصة باالكتتاب  8-11
بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن المكتتب :

يوافق على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم المذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه. 	

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

يوافق على النظام األسا�صي للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب،  	
ويكتتب في األسهم بنا ء على ذلك.

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

النشرة.

يقر بأنه لم يسبق له وألي فرد من عائلته المشمولين في نموذج طلب االكتتاب، التقدم بطلب لالكتتاب في أسهم الشركة، وأن للشركة  	
الحق في رفض أي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.

يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له )في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أق�صى( بموجب طلب االكتتاب كما يقبل بكافة شروط  	
وتعليمات االكتتاب الواردة في طلب االكتتاب وفي هذه النشرة.

يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب. 	

إجراءات عدم اكتمال الطرح
إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد النتهاء عملية الطرح المبين في نشرة اإلصدار هذه )فضال راجع »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في صفحة 
)ز( من هذه النشرة، سيقوم المستشار المالي خالل )10( عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح بإشعار الهيئة كتابيا بعدم اكتمال الطرح ومن ثم سيقوم بإشعار 

المكتتبين، وبالتنسيق مع مدير االكتتاب ستتم إعادة المبالغ التي تم جمعها من المكتتبين )إن وجدت( من دون خصم أي عموالت أو رسوم.

وتؤكد الشركة التزامها بأي قرارات أو تعليمات أو إجراءات تصدر من هيئة السوق المالية في حال عدم اكتمال الطرح.
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المستندات المتاحة للمعاينة-  9

 إلى الساعة 4 مساًء 
ً
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيس للشركة خالل أيام العمل )من األحد إلى الخميس( بين الساعة 9 صباحا

أو من خالل غرفة بيانات إفتراضية سيتيحها المستشار المالي »شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال(«، وذلك ابتداًء تاريخ 1443/06/23هـ )الموافق 
2022/01/26م( و حتى تاريخ 1443/07/02هـ )الموافق 2022/02/03م( )على ال تقل تلك الفترة عن )7( أيام قبل نهاية فترة الطرح(: 

النظام األسا�صي للشركة وعقد التأسيس وجميع التعديالت المدخلة عليها.- 1

السجل التجاري للشركة. - 2

موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية.- 3

موافقة شركة السوق المالية السعودية )تداول السعودية( على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.- 4

توصية مجلس إدارة الشركة على الطرح ألسهم الشركة في السوق الموازية.- 5

موافقة الجمعية العامة للشركة على الطرح ألسهم الشركة في السوق الموازية.- 6

خطابات الموافقة من: - 7

المستشار المالي للشركة »شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال(« على إدراج اسمه وشعاره وإفادته. 	

المحاســب القانونــي للشــركة » إبراهيــم أحمــد البســام وشــركاه المحاســبون المتحالفــون محاســبون قانونيــون »علــى إدراج اســمه  	
وشــعاره وإفادتــه.

مدير االكتتاب »شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار« على إدراج اسمه وشعاره وإفادته. 	

القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.- 8

تقرير التقييم المالي للشركة.- 9
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تقرير المحاسب القانوني-  10
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القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م  10-1
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القوائم المالية األولية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2021م.  10-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شزكت رؤٔو انخدارٌت

 (ششوخ ِغبّ٘خ عؼٛد٠خ ِمفٍخ)
 

 (يذلمت)غٍز  األٔنٍت انًٕخشةانمٕائى انًانٍت 
 و0302ٌٍَٕٕ  03انًُخٍٓت فً  أشٓزنفخزحً انثالثت ٔانظخت 

 انسظاباث انًظخمم انفسص نًزاخغيغ حمزٌز 
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  شركة رؤوم التجارٌة
 (شركة مساهمة سعودٌة مقفلة)
 

 (يذلمتاألٔنٍت انًٕخشة )غٍز انمٕائى انًانٍت 
 م0302ٌونٌو 03فً  إٌّز١ٙخ أشٙشلفترتً الثالثة والستة 

 
  انًسخٌٕاثفٓزص 

 
 صفست 
  

 1 األ١ٌٚخ اٌّٛخضحائُ اٌّب١ٌخ ٌٍمٛ ّشاخغ اٌسغبثبد اٌّغزمًاٌفسض ٌرمش٠ش 
  

 2 األ١ٌٚخ اٌّٛخضحلبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٟ 
  

 3 األ١ٌٚخ اٌّٛخضحلبئّخ اٌشثر أٚ اٌخغبسح ٚاٌذخً اٌشبًِ ا٢خش 
  

 4 األ١ٌٚخ اٌّٛخضح اٌٍّى١خلبئّخ اٌزغ١شاد فٟ زمٛق 
  

 6-5 األ١ٌٚخ اٌّٛخضحلبئّخ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ 
  

 15 –7 األ١ٌٚخ اٌّٛخضحئ٠ؼبزبد زٛي اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ 
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 األولية الموجزةالقوائم المالية حول  مراجع الحسابات المستقلالفحص لتقرير 
 
 
 

 شركة رؤوم التجاريةمساهمي  السادة / إلى
 (مساهمة سعودية مقفلةشركة )

 

 
 مقدمة

 

 30 يكما ف - شركة مساهمة سعودية مقفلة -)"الشركة"(  شركة رؤوم التجاريةالمرفقة ل الموجزة لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية
قائمة و 2021يونيو  30 وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في، م2021يونيو 

المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص  أشهر الستة ةلفتر األولية الموجزة التدفقات النقديةقائمة و األولية الموجزة الملكيةلتغيرات في حقوق ا
جزة بالسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية المو

مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه ان  .(" التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )
 القوائم المالية األولية الموجزة استناداً إلى فحصنا.

 
 نطاق الفحص

("فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل 2410)رقم لقد قمنا بالفحص وفقا للمعيار الدولي الرتباطات الفحص 
توجيه استفسارات بشكل أساسي لألشخاص  علىفحص القوائم المالية األولية  ويشتملللمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، 

ءات فحص أخرى. ويعد الفحص أقل بشكل كبير في نطاقه من المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجرا
من الحصول على تأكيد  نتمكنالمراجعة التي يتم القيام بها طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لن 

 ال نُبدي رأي مراجعة. فُإننا مراجعة. وبالتالياألمور الهامة التي يمكن التعرف عليها خالل عملية البأننا سنعلم بجميع 
  

 االستنتاج
من جميع الجوانب  لم يتم إعدادهايدعونا لالعتقاد بأن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة  يلفت إنتباهنا أي أمرواستناداً إلى فحصنا، فإنه لم 

 ( المعتمد في المملكة العربية السعودية.34الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 

 
 

 ام وشركاؤهعن البس
 

 
 
 
 
 
 

 مهندس دعبدالمجياحمد 
 (477رقــم ) محاسب قانوني

 
 القصيم، المملكة العربية السعودية

 هـ 1443 صفر 15
 م 2021 سبتمبر 22
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- 2 - 

  شزكت رؤٔو انخدارٌت
 (ششوخ ِغبّ٘خ عؼٛد٠خ ِمفٍخ)
 

  األٔنٍت انًٕخشةلائًت انًزكش انًانً 
 َ ١ٔٛ٠2321ٛ  33وّب فٟ 

 اٌّجبٌغ ثبٌش٠بي اٌغؼٛدٞ ِب ٌُ ٠زوش خالف رٌه( وبفخ (
 

  
 إٌضاذ

 و0302ٌٍَٕٕ  03
 ( يذلمت)غٍز 

 

 2323َد٠غّجش  31
 (ِذلمخ)

      انًٕخٕداث      
      ًٕخٕداث غٍز انًخذأنتان

 4003030244  980,490224 4  ِّزٍىبد ٚآالد ِٚؼذاد
 400,20  290,98   ِٛخٛداد غ١ش ٍِّٛعخ

 0,0,220440  209,8,,210 ,  ِٛخٛداد زك اإلعزخذاَ
 0,,4004040  9909120992   إخًانً انًٕخٕداث غٍز انًخذأنت

      
      انًخذأنتانًٕخٕداث 

 ,043,,0004  ,,2202,804   ِخضْٚ
 ,,002,200  ,,,80,,20 ,  رُِ ِذ٠ٕخ ردبس٠خ

 ,000440,0  9,,01840, 4  ِمذِخ ٚأسطذح ِذ٠ٕخ أخشٜ خِذفٛػِظشٚفبد 
 00040,02,0  0,240421,, 0    ٔمذ ِٚب فٟ زىّٗ

 20024,,20,  4,,190,290   إخًانً انًٕخٕداث انًخذأنت
 203002004,4  2,092901,8,   إخًانً انًٕخٕداث

      
      ٔانًطهٕباث انًهكٍتزمٕق 
      انًهكٍتزمٕق 

 303330333,  ,,,0,,,1,0 2  سأط اٌّبي
 ,20,0,040  10441,,0,, 23  ازز١بؽٟ ٔظبِٟ

 (0200003)  (2920992)   ازز١بؽٟ أخش
 0404420042  89028901,2   أسثبذ ِجمبح

 ,0,0,420,2  ,220,910,1   انًهكٍت إخًانً زمٕق 
      

      انًطهٕباث
      انًطهٕباث غٍز انًخذأنت

 ,00040034  ,80912018 22  ِضا٠ب ٔٙب٠خ اٌخذِخ ٌٍّٛظف١ٓ
 ,040044020  ,2029,,290 ,  اٌزضاِبد ػمٛد اإل٠دبس 

 02040,0203  ,24018,024   إخًانً انًطهٕباث غٍز انًخذأنت 
      

      انًطهٕباث انًخذأنت
 200020,04  ,428028 ,  اٌزضاِبد ػمٛد اإل٠دبس 

 --  ,298092   رُِ دائٕخ ردبس٠خ
 202000302  ,08,1091, 20  دائٕخ أخشٜ ِٚطٍٛثبدِغزسمخ  ِظشٚفبد

 20,230,40  ,,,0,2,0, 20  ِخظض اٌضوبح
 002000042  9088,0198   إخًانً انًطهٕباث انًخذأنت

 40042400,2  92099809,8   إخًانً انًطهٕباث
 203002004,4  2,092901,8,   والمطلوبات الملكٌةإجمالً حقوق 

 
 

 رئٍض يدهض االدارة  انزئٍض انخُفٍذي   انًذٌز انًانً
     

 
 
 

 اٌّب١ٌخ اال١ٌٚخ اٌّٛخضح.( خضًء ال ٠زدضأ ِٓ ٘زٖ اٌمٛائُ 23( ئٌٝ )1رؼزجش اإل٠ؼبزبد اٌّشفمخ ِٓ )



raoomco.com 84 | نشرة إصدار شركة رؤوم التجارية

 

- 3 - 
 

  شزكت رؤٔو انخدارٌت
 (ششوخ ِغبّ٘خ عؼٛد٠خ ِمفٍخ)
 

  األٔنٍت انًٕخشةلائًت انزبر أٔ انخظارة ٔانذخم انشايم اَخز
 ١ٔٛ٠2321َٛ 33إٌّز١ٙخ فٟ  أشٙشٌفزشرٟ اٌثالثخ ٚاٌغزخ 

 اٌّجبٌغ ثبٌش٠بي اٌغؼٛدٞ ِب ٌُ ٠زوش خالف رٌه( وبفخ)
 

 أشٓز انًُخٍٓت فًانظخت  ةنفخز أشٓز انًُخٍٓت فً انثالثتنفخزة    

 إٌضاذ  
 و0302ٌٍَٕٕ  03

 )غٍز يذلمت(
33  ٛ١ٔٛ٠2323َ 

 )غ١ش ِذلمخ(
 و0302ٌٍَٕٕ  03

 )غٍز يذلمت(
33  ٛ١ٔٛ٠2323َ 

 )غ١ش ِذلمخ(
 201,2,,110 1109,209,8 8202990244 0,00040202 24  اإل٠شاداد       

 (22012,01,4) (22012909,1) (9098,0492,) (2,04220220)   رىٍفخ اإل٠شاداد
 880,220,99 880,220449 ,041,041,, 2,,0,420,,   يدًم انزبر

       
 (,20912028) (90,810924) (091,0289,) (200030400)   ِظشٚفبد ػ١ِّٛخ ٚئداس٠خ

 (8,,4410) (,442092) (,949099) (42,04,0)   ٚرٛص٠غِظشٚفبد ث١غ 
اٌزُِ  االٔخفبع فٟ ( / سدخغبئش)

 اٌزدبس٠خ اٌّذ٠ٕخ
 

 (22400,,) ,20220 (0440040) (2,30202) 
 909220891, 028,0989,, ,,40,1402 ,9012,098   ربر انخشغٍم

       
ِظشٚف اٌفبئذح ػٍٝ اٌزضاِبد 

 ػمٛد اال٠دبس
 , (0300,24) (0240244) (,220020) (,0,003,) 

 ,0218099,, ,0,8,,08,, 209,10,19 9,,908980    انشكاة لبمانفخزة صافً ربر 
 (2,10289) (2,10289) (8,,9,80) (0,,4300) 20  اٌضوبح

  انفخزة ربر صافً 
 ,02,40991 202,80941 ,1024109,8 ,,0,990,9, 

       
انبُٕد انخً نٍ ٌؼاد حصٍُفٓا فً 

   ٔلج الزك نهزبر أٔ انخظارة
 

     
خغبئش ئوزٛاس٠خ ِٓ ئػبدح ل١بط 

 اٌزضاَ إٌّبفغ اٌّسذدح
 

22 (2,0304) (2,0304) (0302,0) (0302,0) 
  انشايم نهفخزة انزبرإخًانً 

 ,021902,, 2029909,, ,102,10129 ,,0,,,0492 
       

نصٌب السهم األساسً من صافً 
 نفخزةاربح 

 
51 

2304 23,4 0330 0302 
من صافً  المخفضنصٌب السهم 

 نفخزةاربح 
 51 

2304 23,4 0330 0302 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 رئٍض يدهض االدارة  انزئٍض انخُفٍذي   انًذٌز انًانً
     

 
 
 
 
 

 .اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اال١ٌٚخ اٌّٛخضح( خضًء ال ٠زدضأ ِٓ ٘زٖ 23( ئٌٝ )1رؼزجش اإل٠ؼبزبد اٌّشفمخ ِٓ )
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شزكت رؤٔو انخدارٌت
  

(
ششوخ ِغبّ٘خ عؼٛد٠خ ِمفٍخ

) 
 

لائًت انخغٍزاث فً زمٕق 
انًهكٍت

 
األٔنٍت انًٕخشة
  

ٌفزش
 ح

اٌغزخ 
أشٙش

 
إٌّز١ٙخ فٟ 

33
 

 ٛ١ٔٛ٠
2321

َ 
(

ف رٌه(
خ١ّغ اٌّجبٌغ ثبٌش٠بي اٌغؼٛدٞ ِب ٌُ ٠زوش خال

 
  

 

ضاذ
إٌ

 
ص انًال

رأ
 

 
ازخٍاطً َظايً

 
 

ازخٍاطً أخز
 

 
أرباذ يبماة

 
 

اإلخًانً
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ط١ذ وّب فٟ 

اٌش
1 

٠ٕب٠ش 
2323

َ 
)ِذلمخ(

 
 

22,03330333
 

 
,022204,3

 
 

(0,40244)
 

 
2404,20324

 
 

20204000220
 

 
ط اٌّبي

غ سأ
رخف١

 
 

(,,03330333)
 

 
--

 
 

 
 

--
 

 
(,,03330333)

 
 

طبفٟ 
سثر

 
اٌغٕخ

 
 

--
 

 
--

 
 

--
 

 
2,0344024,

 
 

2,0344024,
 

 
خغبئش اوزٛاس٠خ ِٓ ئػبدح رم١ُ ِضا٠ب ٔٙب٠خ 

اٌخذِخ
 

 
--

 
 

--
 

 
(0302,0)

 
 

--
 

 
(0302,0)

 
 

اٌّسٛي اٌٟ االزز١بؽٟ إٌظبِٟ
 

 
--

 
 

20,34042,
 

 
--

 
 

(20,34042,)
 

 
--

 
 

أسثبذ ِٛصػخ 
 

 
--

 
 

--
 

 
--

 
 

(220,330333)
 

 
(220,330333)

 
 

ط١ذ فٟ 
اٌش

33
 

ٛ١ٔٛ٠
 

2323
 َ(

غ١ش 
ِذلمخ(

 
 

1,0,,,0,,,
 

 
201890991

 
  

(8220,,8)
 

  
8,09,20182

 
 

920424024,
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صٍذ كًا فً 

انز
2 

ٌُاٌز 
0302

و )يذلمت(
 

 
,303330333

 
 

20,0,040,
 

  
(0200003)

 
  

0404420042
 

 
0,0,420,2,

 
 

صافً 
ربر

 
انفخزة

 
 

--
 

 
--

 
 

--
 

 
2,002,0430

 
 

2,002,0430
 

 
خظائز اكخٕارٌت يٍ إػادة حمٍى يشاٌا َٓاٌت 

انخذيت
 

 
--

 
 

--
 

 
(0302,0)

 
 

--
 

 
(0302,0)

 
 

انًسٕل انً االزخٍاطً انُظايً
 

 
--

 
 

20,020,43
 

 
--

 
 

(20,020,43)
 

 
--

 
 

حٕسٌؼاث األرباذ 
 

,,
 

--
 

 
--

 
 

--
 

 
(2403330333)

 
 

(2403330333)
 

 
صٍذ فً 

انز
03

 
 ٌٍَٕٕ

0302
)و 

غٍز 
يذلمت(

 
 

1,0,,,0,,,
 

 
,,0,,10441

 
  

(2920992)
 

  
89028901,2

 
 

220,910,1,
 

 
 

   
 انًذٌز انًانً

 
ض انخُفٍذي

 انزئٍ
 

ض اإلدارة
ض يده

 رئٍ
 

    
د اٌّشفمخ ِٓ )

ؼبزب
رؼزجش اإل٠

1
( ئٌٝ )

23
( خضًء ال ٠زدضأ ِٓ ٘زٖ 

اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اال١ٌٚخ اٌّٛخضح
. 
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  شزكت رؤٔو انخدارٌت
 (ششوخ ِغبّ٘خ عؼٛد٠خ ِمفٍخ)
 

 لائًت انخذفماث انُمذٌت األٔنٍت انًٕخشة
 َ ١ٔٛ٠2321ٛ  33إٌّز١ٙخ فٟ  أشٙشاٌغزخ  حٌفزش

 ٠زوش خالف رٌه( اٌّجبٌغ ثبٌش٠بي اٌغؼٛدٞ ِب ٌُ وبفخ)
 

   

 
 و0302ٌٍَٕٕ  03 إٌضاذ

 )غٍز يذلمت(
 33  ٛ١ٔٛ٠2323َ 

 )غ١ش ِذلمخ(
     األَشطت انخشغٍهٍت

 2,00,00443  ,0,8,,08,,  طبفٟ سثر اٌفزشح لجً اٌضوبح 
     :نهبُٕد غٍز انُمذٌتحؼذٌالث 

 ,00004000  02,40,91, 9 إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات
 ,,04,  ,1091  موجودات غٌر ملموسةاطفاء 
 ,,22000  ,,44202 1 موجودات حق االستخدام إطفاء

 2,30202  8990292 , خسائر االنخفاض فً الذمم المدٌنة التجارٌة
 ,0,003,  40242,, 1 مصروف الفائدة على التزامات عقود االٌجار

 2040430  2909,8, ,, ِضا٠ب ٔٙب٠خ اٌخذِخ اٌّىْٛ ِٓ 
  8,0,,90,9,   00023204,, 

      انًٕخٕداث ٔانًطهٕباث انخشغٍهٍت:انخغٍز فً 
 (400002)  (02190941,,)  ِخضْٚ

 (002220440)  (990814,)  رُِ ِذ٠ٕخ ردبس٠خ
 4,,203420  9,201,2  ِمذِخ ٚأسطذح ِذ٠ٕخ أخشٜ ِظشٚفبد ِذفٛػخ

 ,,2,22203  --  ِطٍٛة ِٓ أؽشاف راد ػاللخ
 40304,,00  ,298092  ردبس٠خ رُِ دائٕخ

 (0,02,,)  ,,8909,  ِطٍٛثبد ِغزسمخ ٚأسطذح دائٕخ أخشٜ
 244  --  ِغزسك ألؽشاف راد ػاللخ

 04,0000400   8,,098,0,,  األَشطت انخشغٍهٍت يٍانُمذ انُاحح 
 (,0,003,)  (40242,,) 1  مصروف الفائدة على التزامات عقود االٌجار

 (3,,000)  (240,41,)  الخدمة )المدفوع(مزاٌا نهاٌة 
 --  (082104,8,) 2, الزكاة المدفوعة 

 04,2,20200   20,9,0149  االَشطت انخشغٍهٍتيٍ صافً انُمذ انُاحح 
     

     األَشطت االطخثًارٌت
 (2020202)  (022,0919,) 9 ِذفٛػبد ٌششاء ِّزٍىبد ٚآالد ِٚؼذاد 

 (2020202)   (022,0919,)  األَشطت االطخثًارٌتانًظخخذو فً صافً انُمذ 
     

     األَشطت انخًٌٕهٍت
 (220,330333)  (,,,0,,,90,) ,, رٛص٠ؼبد أسثبذ 

 (,,42202)  (12,0282)   اٌجار مدفوعة ودالتزامات عق صافً
 (,,4,022202)   (9012,0282,)  صافً انُمذ انًظخخذو فً األَشطت انخًٌٕهٍت

 ,200224024  (90,4,0422)  انخغٍز فً انُمذ ٔيا فً زكًّ خالل انفخزةصافً 
 ,,,00400,  82092,04,2  إٌمذ ِٚب فٟ زىّٗ فٟ ثذا٠خ اٌفزشح

 0,02,,2404   0,240421,,  انُمذ ٔيا فً زكًّ فً َٓاٌت انفخزة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اال١ٌٚخ اٌّٛخضح.( خضًء ال ٠زدضأ ِٓ ٘زٖ 23( ئٌٝ )1رؼزجش اإل٠ؼبزبد اٌّشفمخ ِٓ )
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 شزكت رؤٔو انخدارٌت 
 )ششوخ ِغبّ٘خ عؼٛد٠خ ِمفٍخ(

 
 لائًت انخذفماث انُمذٌت األٔنٍت انًٕخشة

 َ ١ٔٛ٠2321ٛ  33إٌّز١ٙخ فٟ  أشٙشٌفزشرٟ اٌثالثخ ٚاٌغزخ 
 اٌّجبٌغ ثبٌش٠بي اٌغؼٛدٞ ِب ٌُ ٠زوش خالف رٌه( وبفخ)
 

 المعامالت غٌر النقدٌة:
 و0302ٌٍَٕٕ  03 

 (يذلمت)غٍز 
 33  ٛ١ٔٛ٠2323َ 

 )غ١ش ِذلمخ(
 03330333,,  -- تحوٌل المخفض من راس المال الً أطراف ذات عالقة 

 (03330333,,)  -- تخفٌض راس المال 
 ,20,34042  ,0124019, المحول الى احتٌاطً نظامً

 0302,0  2,,2,0 خسائر اكتوارٌة
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 انًذٌز انًانً   انزئٍض انخُفٍذي  رئٍض يدهض االدارة 

 
 

 .اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اال١ٌٚخ اٌّٛخضح( خضًء ال ٠زدضأ ِٓ ٘زٖ 23( ئٌٝ )1رؼزجش اإل٠ؼبزبد اٌّشفمخ ِٓ )
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  شركة رؤوم التجارٌة
 (شركة مساهمة سعودٌة مقفلة)
 

 األٔنٍت انًٕخشةإٌضازاث زٕل انمٕائى انًانٍت 
 م 0302ٌونٌو  03المنتهٌة فً  أشهرلفترتً الثالثة والستة 

 المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك( كافة)
 

 انشزكت ٔاألَشطت انزئٍظٍت .2
تؤسست شركة رإوم التجارٌة )"الشركة"(3 كشركة مساهمة مقفلة بموجب نظام الشركات فً المملكة العربٌة السعودٌة تحت السجل 

م حٌث وافق الشركاء فً اجتماع الشركاء بالشركة 0324ٌونٌو 4هـ الموافق 2400رمضان  20بتارٌخ  ,2202323,0التجاري رقم 
م على تحول الشركة من شركة ذات مسئولٌة محدودة إلى شركة مساهمة سعودٌة 0324ماٌو  03هـ الموافق 2400رمضان  4بتارٌخ 

رمضان  22/ ق( بتارٌخ 034مقفلة عن طرٌق تحوٌل الشركة بما لها من حقوق وما علٌها من إلتزامات وقد صدر القرار الوزاري رقم )
م )تارٌخ السجل 0324ٌونٌو 4ة مساهمة سعودٌة مقفلة بداٌة من م بالموافقة على إعالن التحول إلى شرك0324ٌونٌو 4هـ الموافق 2400

 .التجاري والذي ٌعتبر تارٌخ بداٌة السنة المالٌة االولً للشركة بناء على النظام االساسً (
 

 تقوم الشركة بمزاولة وتنفٌذ األغراض التالٌة:
 

تجارة الزجاج والمراٌا ودٌكورات االلومنٌوم وتركٌبها، الصناعات التحوٌلٌة وفروعها حسب التراخٌص الصناعٌة، التشٌٌد والبناء، النقل 
والتخزٌن والتبرٌد، خدمات المال واالعمال والخدمات االخري، خدمات اجتماعٌة وجماعٌة وشخصٌة، التجارٌة، تقنٌة المعلومات، االمن 

الزراعة والصٌد، المناجم والبترول وفروعها، الكهرباء والغاز والماء وفروعه، وتمارس الشركة انشطتها وفق االنظمة المتبعة والسالمة، 
 وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة من الجهات المختصة ان وجدت3

 
 ألولىالمنطقة الصناعٌة ا –برٌدة  –ٌقع المركز الرئٌسً للشركة فً العنوان التالى: القصٌم 

 
 ث١بٔٙب:اٌّشفمخ زغبثبد اٌششوخ ٚفشٚػٙب االرٟ  اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اال١ٌٚخ اٌّٛخضحرزؼّٓ 

 
 المدٌنة اسم الفرع سجل تجاري

 القصٌم صناعٌة السلٌم-برٌدة  –فرع شركة رإوم التجارٌة  22023,0320
 القصٌم المدٌنة الصناعٌة –برٌدة  –مصنع رإوم للزجاج  2202304244
 القصٌم المدٌنة الصناعٌة –الرس  –فرع شركة رإوم التجارٌة  2200322324
 القصٌم المدٌنة الصناعٌة –عنٌزة  –فرع شركة رإوم التجارٌة  2200322200
 الرٌاض شارع المدٌنة المنورة –فرع شركة رإوم التجارٌة  ,2323,2222
 الرٌاض حً الفاروق –فرع شركة رإوم التجارٌة  2323222422
 جدة حً الخمرة –فرع شركة رإوم التجارٌة  4303042420
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 شركة رؤوم التجارٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة مقفلة(

 
 األٔنٍت انًٕخشة)حخًت(إٌضازاث زٕل انمٕائى انًانٍت 

 م 0302ٌونٌو  03المنتهٌة فً  أشهرلفترتً الثالثة والستة 
 

 أطض اإلػذاد   .0
 

 بٍاٌ اإلنخشاو
( 34َ ٚفمب ٌّؼ١بس اٌّسبعجخ اٌذٌٟٚ سلُ )١ٔٛ٠2321ٛ  33إٌّز١ٙخ فٟ  أشٙشٌفزشرٟ اٌثالثخ ٚاٌغزخ رُ ئػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ اٌّٛخضح 

ٌٍّشاخؼ١ٓ  ا١ٌٙئخ اٌغؼٛد٠خ لجً "اٌزمش٠ش اٌّبٌٟ األٌٟٚ " اٌّؼزّذ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٚاٌّؼب١٠ش ٚاإلطذاساد األخشٜ اٌّؼزّذح ِٓ
  ٌّسبعج١ٓ اٌمب١١ٔٛٔٓ.ٚا
 

خٕجبً ٠دت أْ رمشأ ٌزا الرزؼّٓ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ اٌّٛخضح اٌّشفمخ وبفخ اٌّؼٍِٛبد ٚاإلفظبزبد اٌّطٍٛثخ إلػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ، 
ػ١ٍّبد اٌفزشاد اال١ٌٚخ ال رّثً ثبٌؼشٚسح ِإششا  ، ثبإلػبفخ اٌٝ اْ ٔزبئح2323َد٠غّجش  31ئٌٝ خٕت ِغ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 

 ٌٍذالٌخ ػٍٝ ٔزبئح ػ١ٍّبد اٌغٕخ اٌىبٍِخ.
 

خ اٌغ٠ٕٛخ ئْ اٌغ١بعبد اٌّسبعج١خ اٌّزجؼخ فٟ ئػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ اٌّٛخضح رزّبشٝ ِغ رٍه اٌغ١بعبد اٌّزجؼخ فٟ ئػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌ
 َ.2323غّجش د٠ 31ٌٍششوخ ػٓ اٌغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 

 
 

 أطاص انمٍاص
 ً ٌطشق رم١١ُ  أػذد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ اٌّٛخضح ٚفمب ٌّجذأ اٌزىٍفخ اٌزبس٠خ١خ، ئال ئرا عّسذ اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمش٠ش اٌّبٌٟ ثبٌم١بط ٚفمب

 أخشٜ.
 

لذ  اٌزٟ ٚئفزشاػبد ٚرمذ٠شاد ،داسٖ ٚػغ االزىب٠َزطٍت ِٓ اإل ،١ٌٚٗ اٌّٛخضٖ ٚفمب ٌٍّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚٗ ٌٍزمش٠ش اٌّبٌٟاػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌٗ األئْ 
لذ رُ رإثش ػٍٝ رطج١ك اٌغ١بعبد اٌّسبعج١خ ٚاٌّجبٌغ اٌّظشذ ػٕٙب ثبٌمٛائُ اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ اٌّٛخضح، اْ ٘زٖ اٌزمذ٠شاد ٚاالفزشاػبد اٌٙبِخ 

 َ. 2323د٠غّجش  31اإلفظبذ ػٕٙب ثبٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ ٌٍغٕٗ إٌّز١ٙخ فٟ 
 

 خاٌؼٍّخ )"اٌزٟ رؼًّ ف١ٙب اٌششو خااللزظبد٠ خثبعزخذاَ ػٍّٗ اٌج١ئ خٌٍششو ح١ٌٚٗ اٌّٛخضفٟ اٌمٛائُ اٌّب١ٌٗ األ خ٠زُ ل١بط اٌجٕٛد اٌّذسخ
 . ٚػٍّٗ اٌؼشعاٌؼٍّخ اٌٛظ١ف١خ  ثبٌش٠بي اٌغؼٛدٞ ٚ ٟ٘ حاٌّٛخض اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ٠زُ ػشع اٌمٛائُ  خ"(. اٌٛظ١ف١

 
 انٕظٍفٍت ٔػًهت انؼزضانؼًهت 

 رُ ػشع اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اال١ٌٚخ اٌّٛخضح ثبٌش٠بي اٌغؼٛدٞ ٟٚ٘ اٌؼٍّخ اٌٛظ١ف١خ ٚػٍّخ اٌؼشع ٌٍششوخ.
 

 
 ظٍاطاث انًساطبٍت اندذٌذة ان .0

َ ٚاٌزٟ رُ ششزٙب فٟ ٠2321ٕب٠ش  ٠1خ اػزجبساً ِٓ سال رٛخذ ِؼب١٠ش خذ٠ذح رُ ئطذاس٘ب ِٚغ رٌه فاْ ػذداً ِٓ اٌزؼذ٠الد ػٍٝ اٌّؼب١٠ش عب
 خٛ٘شٞ ػٍٝ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ اٌّٛخضح ٌٍششوخ. اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ ٌٍششوخ ٌٚىٓ ١ٌظ ٌٙب أثش 

 
 معاٌٌر وتفسٌرات وتعدٌالت جدٌدة ,/2

المالٌة السنوٌة  القوائمالمالٌة مع تلك المستخدمة والمفصح عنها فً  القوائمتتوافق السٌاسات المحاسبٌة المستخدمة فً إعداد هذه 
ولكن لٌس  م،30302 هناك معاٌٌر وتعدٌالت وتفسٌرات جدٌدة تنطبق ألول مرة فً عام م0303دٌسمبر  02للشركة للسنة المنتهٌة فً 

 3المالٌة للشركة القوائملها تؤثٌر على 
 

المالٌة  القوائمٌة المفعول حتى تارٌخ إصدار هناك العدٌد من التعدٌالت والتفسٌرات األخرى التً تم إصدارها ولكنها لم تصبح سار
المالٌة للشركة3 ٌعتزم الشركة اعتماد تلك التعدٌالت  القوائمللشركة3 وٌرى مجلس إدارة الشركة أن ذلك لن ٌكون له تؤثٌر كبٌر على 

 طبقت3إن  والتفسٌرات،
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 شركة رؤوم التجارٌة 

 )شركة مساهمة سعودٌة مقفلة(
 

 األٔنٍت انًٕخشة)حخًت(إٌضازاث زٕل انمٕائى انًانٍت 
 م 0302 ٌونٌو 03المنتهٌة فً  أشهرلفترتً الثالثة والستة 

 
 )حخًت(ظٍاطاث انًساطبٍت اندذٌذة ان .0
 

 معاٌٌر وتفسٌرات وتعدٌالت جدٌدة  ,/2
 التعدٌالت 

السنة ولكن لٌس لها تؤثٌر جوهري على القوائم المالٌة  همن هذفٌما ٌلً عدد من التعدٌالت على المعاٌٌر الصادرة والتً تسري اعتباًرا 
 للشركة، باستثناء ماٌذكر باألسفل3

 
 المعاٌٌر والتفسٌرات الجدٌدة والمعدلة التً لٌست سارٌة بعد ,/,/2 

ولكنها لم تصبح سارٌة المفعول قم الشركة بتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة الجدٌدة والمعدلة التالٌة التً تم إصدارها تلم 
 بعد3

على  تعدٌالت
 الوصف المعاٌٌر

تطبق للسنوات التً 
 مخلص عن التعدٌل تبدأ فً أو بعد

معٌار المحاسبة 
 04الدولً 

تكلفة  –العقود المجحفة 
 إتمام العقد

تحدد التعدٌالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشمل  م0300ٌناٌر  2
مباشرة بالعقد3 تنطبق هذه "التكالٌف التً تتعلق 

التعدٌالت على العقود التً لم تِف المنشؤة بها 
بعد بجمٌع التزاماتها فً بداٌة فترة التقرٌر 
 السنوي التً تطبق فٌها المنشؤة التعدٌالت أوال3ً

المعٌار الدولً 
، ,2للتقرٌر المالً 

ومعٌار  2، 2
المحاسبة الدولً 

42 

تحسٌنات سنوٌة على 
ٌٌر الدولٌة معاٌٌر المعا

-م0320للتقارٌر المالٌة 
 م0303

: ٌزٌل ,2المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم  م0300ٌناٌر  2
التعدٌل الرسم التوضٌحً لسداد التحسٌنات على 

 العقارات المستؤجرة
 

: ٌوضح 2المعٌار الدولً للتقرٌر المالً 
فً المائة"  23التعدٌل أنه عند تطبٌق اختبار "

كان سٌتم إلغاء االعتراف بااللتزام  لتقٌٌم ما إذا
المالً، ال تشمل المنشؤة سوى الرسوم المدفوعة 
أو المستلمة بٌن المنشؤة )المقترض( والمقرض3 
ٌجب تطبٌق التعدٌل بؤثر مستقبلً على 
التعدٌالت والتبادالت التً تحدث فً أو بعد 
التارٌخ الذي تطبق فٌه المنشؤة التعدٌل ألول 

 مرة3
 

: ٌلغً التعدٌل 42لمحاسبً الدولً المعٌار ا
للمنشآت  42مطلب معٌار المحاسبة الدولً رقم 

الستبعاد التدفقات النقدٌة للضرائب عند قٌاس 
 القٌمة العادلة3

 
: ٌوفر التعدٌل 2المعٌار الدولً للتقرٌر المالً 

ا لشركة تابعة تصبح بعد تطبٌقها  ًٌ إعفاًءا إضاف
تعلق بمحاسبة ألول مرة بعد الشركة األم فٌما ٌ

 فرق الترجمة التراكم3ً
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 شركة رؤوم التجارٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة مقفلة(

 
 األٔنٍت انًٕخشة)حخًت(إٌضازاث زٕل انمٕائى انًانٍت 

 م 0302 ٌونٌو 03المنتهٌة فً  أشهرلفترتً الثالثة والستة 
 

 ) حخًت(ظٍاطاث انًساطبٍت اندذٌذة ان .0
 

 )تتمة( والتفسٌرات الجدٌدة والمعدلة التً لٌست سارٌة بعدالمعاٌٌر  ,/,/2 
 

على  تعدٌالت
 الوصف المعاٌٌر

تطبق للسنوات التً 
 مخلص عن التعدٌل تبدأ فً أو بعد

المعٌار الدولً 
 0للتقرٌر المالً 

إشارة إلى اإلطار 
 المفاهٌمً

تم تحدٌث التعدٌل ككل للمعٌار الدولً للتقرٌر  م0300ٌناٌر  2
بحٌث ٌشٌر إلى اإلطار المفاهٌمً  0 المالً
 م22023م بدالً من إطار عام 0320لعام 

معٌار المحاسبة 
 2الدولً 

تصنٌف المطلوٌات 
 كالمتداولة أو غٌر متداولة

وضح التعدٌل ما هو المقصود بالحق فً إرجاء  م0300ٌناٌر  2
التسوٌة، وأن الحق فً التؤجٌل ٌجب أن ٌكون 

لتقرٌر، وأن هذا موجوًدا فً نهاٌة فترة ا
التصنٌف ال ٌتؤثر باحتمالٌة ممارسة الكٌان لحق 
التؤجٌل الخاص به، وذلك فقط إذا كان مضمناً 
المشتقات فً التزام قابل للتحوٌل هً نفسها أداة 
حقوق ملكٌة ولن تإثر شروط االلتزام على 

 تصنٌفها

تعدٌالت على 
المعٌار الدولً 

 23للتقرٌر المالً
ومعٌار المحاسبة 

 00الدولً 

بٌع أو المساهمة فً 
األصول بٌن المستثمر 
والشرٌك أو المشروع 

 المشترك
 

 ال ٌنطبق

تتعامل التعدٌالت على المعٌار الدولً للتقرٌر 
 00ومعٌار المحاسبة الدولً رقم  23المالً 

مع المواقف التً ٌكون فٌها بٌع أو مساهمة فً 
األصول بٌن المستثمر والشركة الزمٌلة أو 

روع المشترك3 على وجه التحدٌد، تنص المش
التعدٌالت على أن األرباح أو الخسائر الناتجة 

 عن فقدان السٌطرة على شركة تابعة3
 

تتوقع اإلدارة أن ٌتم تطبٌق تفسٌرات وتعدٌالت المعاٌٌر الجدٌدة هذه فً القوائم المالٌة للشركة عندما تكون قابلة للتطبٌق، وقد 
 التفسٌرات والتعدٌالت أي تؤثٌر مادي على القوائم المالٌة للشركة فً فترة التطبٌق األولٌة3ال ٌكون لتطبٌق هذه 
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شركة رؤوم التجارٌة
  

(
شركة مساهمة سعودٌة مقفلة

) 
 

ضازاث زٕل انمٕائى انًانٍت 
إٌ

األٔنٍت انًٕخشة
)حخًت(

 
لفترتً الثالثة والستة أشهر

 
المنتهٌة فً 

03
 

ٌونٌو 
0302

م 
 

(
كافة

 
ف ذلك(

لاير السعودي ما لم ٌذكر خال
المبالغ بال

 
 

- 
11
 -

 
   

7.
 

يًخهكاث ٔآالث ٔيؼذاث
 

 
يباًَ 

ٔاَشاءاث*
 

د
د ِٚؼذا

آال
 

طٍاراث
 

أثاد 
ٔيفزٔشاث

 
أخٓشة كٓزبٍت

 
يسطاث كٓزباء

 
يشزٔػاث حسج 

انخُفٍذ *
 

اإلخًانً
 

فً 
0302

 و
)غٍز يذلمت(

 
اإلخّبٌٟ

 
فٟ 

2323
َ 

)ِذلمخ(
 

انخكهفت
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ط١ذ فٟ 
اٌش

بداٌة الفترة/السنة
 

0,0,02020,
 

,2033,0220
 

,02040002
 

0,,0032
 

420023,
 

003,40242
 

220333
 

2402,3044,
 

2404230000
 

د
ػبفب

ئ
 

خالي اٌفزشح / اٌغٕخ
 

--
 

--
 

--
 

--
 

90919
 

--
 

,02280,,,
 

,022,0919
 

,,30304
 

صٍذ فً 
انز

َٓاٌت انفخزة/انظُت
 

8,0,2,0,21
 

140,,104,2
 

,0,89028,
 

8,,08,4
 

2,20,,2
 

80,,9049,
 

,021,0,,,
 

4,09490828
 

2402,3044,
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

االطخٓالن انًخزاكى
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ط١ذ فٟ 

اٌش
بداٌة 

الفترة/السنة
 

104,40,92
 

9,02140428
 

90492021,
 

89,0,24
 

922044,
 

4220929
 

--
 

18022,0842
 

4,040,0400 
اإلستهالك المحمل للفترة

 
/ للسنة

 
21,092,

 
,08,402,,

 
4,08,,

 
994

 
24092,

 
,90992

 
--

 
,02,40,91

 
,02400043 

صٍذ فً 
انز

َٓاٌت انفخزة/انظُت
 

,08,40294
 

9,0,840292
 

10,290,,,
 

89,02,2
 

1820988
 

,0,,,08,,
 

--
 

190,440292
 

,000030020 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
صافً انمًٍت انذفخزٌت 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

فً 
03

 
 ٌٍَٕٕ

0302
 و

)غٍزيذلمت(
 

8,09,,02,,
 

,9029,01,1
 

,0,2409,1
 

81024,
 

82,089,
 

,0,,20,2,
 

,021,0,,,
 

980,490224
 

 

فٟ 
31

 
د٠غّجش 

2323
َ 

)ِذلمخ(
 

0304,00340
 

200,4,0202
 

2020302,,
 

0,0243
 

024022,
 

2020202,4
 

220333
 

 
4003030244

 

*ٌتمثل بند
 

ت الشركة
مبانً وإنشاءا

 
فً

 
مبانً

 
ت

وانشاءا
 

ت حكومٌة تنتهً فً عام 
ضً مستؤجرة من جها

مقامة على أرا
24,2

هـ الموافق 
0303

ت 
ضحة فً السٌاسا

ب المو
صول طبقا للنس

م قابلة للتجدٌد لذلك تم استهالك اال
المحاسبٌة3

 
**

ضمن
تت

 
ت التنفٌذ فً 

ت تح
مشروعا

ت االنشاء لم ٌتم تركٌبة بعد
شراء خط انتاج تح

3 
 

 رُ رس١ًّ االعزٙالن ػٍٝ لبئّخ اٌشثر اٚ اٌخغبسح وبالرٝ:
 

03
 

 ٌٍَٕٕ
0302

 و
)غٍز ان

ًذلمت
) 

03
 

ٌٍَٕٕ
 

0303
) و

غٍز 
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 شركة رؤوم التجارٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة مقفلة(

 
 األٔنٍت انًٕخشة)حخًت(إٌضازاث زٕل انمٕائى انًانٍت 

 م 0302ٌونٌو  03المنتهٌة فً  أشهرلفترتً الثالثة والستة 
 جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك()
 
 موجودات حق االستخدام والتزامات عقود االٌجار .1
 

 

 حق استخدامموجودات  ,/1
 

 م,8,8ٌونٌو  ,2 
 م0303دٌسمبر  02  )غٌر مدققة(

 )مدققة(
    التكلفة

 430,0,0040  9,01210898 بداٌة الفترة/السنةالرصٌد فً 
 430,0,0040   9,01210898 فً نهاٌة الفترة/السنةالرصٌد 

    
    المتراكم اإلطفاء

 2020,0400  2049209,9 بداٌة الفترة/السنة الرصٌد فً 
 2020,0400  ,,44202 للفترة/السنة المحمل  اإلطفاء

 0024004,4   ,022,,904 الرصٌد فً فً نهاٌة الفترة/السنة 
    

 0,0,220440   209,8,,210 للفترة/السنةصافً القٌمة الدفترٌة 
 
 

 التزامات عقود اإلٌجار 1/8

 م,8,8ٌونٌو  ,2 
 م0303دٌسمبر  02  )غٌر مدققة(

 )مدققة(
 020,020044  22012901,4 بداٌة الفترة/السنة الرصٌد فً 

 200,400,0  40242,, مصروف الفائدة المحمل خالل الفترة/السنة 
 (0434,,000)  (,0,1,088,) الفترة/السنة ٌخصم: مدفوعات خالل 

 220,1,0,4,   000,040,22 
    

 200020,04  ,428028 متداول
 ,040044020  ,2029,,290 غٌر متداول

 220,1,0,4,   000,040,22 
    تحلٌل االستحقاق

 200020,04  ,428028 السنة اقل من
 ,0322044,  0991,,,10 من سنة الً خمس سنوات 

 00000,02,3  280,1,0141 سنوات , أكثر من
 220,1,0,4,   000,040,22 
 
 

 الشامل االخر األولٌة الموجزة والدخل المبالغ المعترف بها فً قائمة الربح أو الخسارة  1/2
 توضح قائمة الربح أو الخسارة المبالغ التالٌة المتعلقة بعقود اإلٌجار:

 

 م,8,8ٌونٌو  ,2 
 م0303دٌسمبر  02  )غٌر مدققة(

 )مدققة(
)محمل على  مصروف استهالك موجودات حق االستخدام

 ,,22000  ,,44202 مصروفات البٌع والتوزٌع(
)محمل على  التزامات عقود االٌجارمصروف فائدة من 

 ,0,003,  40242,, مصروفات عمومٌة وإدارٌة(
 0,,0,0  8,01,2 مصروف عقود اٌجار قصٌرة االجل 
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 ذمم مدٌنة تجارٌة .6

 م,8,8ٌونٌو  ,2 
 م0303دٌسمبر  02  )غٌر مدققة(

 )مدققة(
 400040,34   909,902,2 ذمم مدٌنة تجارٌة

 (203,00042)   (02,80,49,) االنخفاض فً الذمم المدٌنة التجارٌةمخصص ٌخصم 
 20,,80,,,   002,200,, 

 
 فٌما ٌلً ملخص حركة مخصص االنخفاض فً الذمم المدٌنة التجارٌة كما ٌلً:

 

 م,8,8ٌونٌو  ,2 
 م0303دٌسمبر  02  )غٌر مدققة(

 )مدققة(
 ,0,0000   0,120294, السنة  الفترة/ الرصٌد فً بداٌة

 0300344  8990292 السنة الفترة/ المكون خالل
 (0202,)  -- السنة الفترة/ المستخدم خالل

 203,00042   02,80,49, السنة الفترة/ الرصٌد فً نهاٌة 
 
 
 أخرى ارصدة مدٌنةمصروفات مدفوعه مقدما و .4

 م,8,8ٌونٌو  ,2 
 م0303دٌسمبر  02  )غٌر مدققة(

 )مدققة(
 200,20430   018,01,9, للموردٌندفعات مقدمة 

 ً  00,0200   ,,801 مصروفات مدفوعة مقدما
 ,01840,,9   000440,0, 

 
 

 نقد وما فً حكمه .8

 م,8,8ٌونٌو  ,2 
 م0303دٌسمبر  02  )غٌر مدققة(

 )مدققة(
 00040,02,0   0,240498,, أرصدة لدى البنوك 

 --   2, نقدٌة بالصندوق
 ,,0,240421   00040,02,0 

 
 
 رأص انًال .9

ملٌون لاير( مقسم  3,: 0303ملٌون لاير سعودي ) 3,مبلغ  م0302ٌونٌو  03ٌبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع كما فً 
 لاير سعودي لكل سهم3 23ملٌون سهم( بقٌمة اسمٌة قدرها  ,: 0303ملٌون سهم مصدر ومدفوع ) ,إلى 

 
م، تمت الموافقة على تخفٌض رأس مال الشركة 0303فبراٌر  24وفقاً لمحضر اجتماع الجمعٌة العامة غٌر العادٌة المنعقدة بتارٌخ 

ملٌون لاير  3,سهم، لٌصبح رأس مال الشركة بعد التخفٌض  0,330333,ملٌون لاير سعودي عن طرٌق إلغاء عدد  ,,بقٌمة 
والتاشٌر فً السجل التجارى  ملٌون سهم، وتم إستكمال اإلجراءات القانونٌة ,التخفٌض سعودي، وٌصبح عدد أسهم الشركة بعد 

 3م0303سبتمبر  20هـ الموافق 2440محرم  ,0بتارٌخ 
 

 
 إزخٍاطً َظايً  .23

ً ٌٍٕظبَ األعبعٟ ٚٔظبَ اٌششوبد فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌششوخ رس٠ًٛ  : ِٓ طبفٟ دخٍٙب ئٌٝ االزز١بؽٟ 13ٚفمب
: ِٓ سأعّبٌٙب. ئْ ٘زا االزز١بؽٟ غ١ش لبثً ٌٍزٛص٠غ ػٍٝ 33إٌظبِٟ ٠ٚدٛص ٌٍششوخ اٌزٛلف ػٓ اخشاء اٌزس٠ًٛ ػٕذِب ٠جٍغ ٘زا االزز١بؽٟ 

 اٌّغب١ّ٘ٓ. 
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 شركة رؤوم التجارٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة مقفلة(

 
 األٔنٍت انًٕخشة)حخًت(إٌضازاث زٕل انمٕائى انًانٍت 

 م 0302ٌونٌو  03المنتهٌة فً  أشهرلفترتً الثالثة والستة 
 المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك( كافة)

 
 مزاٌا نهاٌة الخدمة للموظفٌن .22

 
 المحددة  المنافعالحالٌة اللتزامات لحركة على القٌمة ا

 م,8,8ٌونٌو  ,2 
 م0303دٌسمبر  02  )غٌر مدققة(

 )مدققة(
 003,00324  802920,91 السنة الفترة/ اللتزام فً بداٌةل القٌمة الحالٌة

 0,00034  2909,8, للفترة/للسنة تكلفة الخدمة والفائدة المتضمنة فً الربح أو الخسارة
 ,3000,  2,,2,0 للفترة/للسنة الخسائر االكتوارٌة

 (2220220)  (240,41,) خالل الفترة/ السنة المنافع المدفوعة
 ,00040034   ,80912018 السنة الفترة/ اللتزام فً نهاٌةلالقٌمة الحالٌة 

 
 تحقة وأرصدة دائنة اخرىمصروفات مس .20

 م,8,8ٌونٌو  ,2 
 م0303دٌسمبر  02  )غٌر مدققة(

 )مدققة(
 020024,   4,80494 ضرٌبة القٌمة المضافة

 2,20,03   8,,4,0, دائنة تحت التسوٌة ارصدة
 040200   0924,,, التزامات عقود 

 0240234   ,081,, مصروفات مستحقة
 ,08,1091,   202000302 

 
 يخصص انشكاة .20

 انًٕلف انشكٕي 20/2
م وحصلت الشركة على شهادة 0303دٌسمبر  02قدمت الشركة إقراراتها للهٌئة العامة للزكاة والدخل حتى السنة المنتهٌة فً 

3 م0300إبرٌل  03هـ الموافق 2440رمضان  02سارٌة المفعول حتى  ,2223,0000رقم والدخل من الهٌئة العامة للزكاة 
 لم ٌتم إصدار أي ربوط زكوٌة حتى تارٌخه3و

 
 بٌان حركة المخصص 20/0

 كانت الحركة فً مخصص الزكاة للفترة كما ٌلً:
 

 م,8,8ٌونٌو  ,2 
دٌسمبر  02  )غٌر مدققة(

 )مدققة( م0303
 004030222  0,92,,,0, السنة/الفترة الرصٌد فً بداٌة 

 20,230,40  2,10289 السنة/الفترة المكون خالل 
 (004030222)  (082104,8,) السنة/الفترة خالل  المدفوع

 20,230,40   ,,,0,2,0, اٌشط١ذ فٟ ٔٙب٠خ اٌفزشح /اٌغٕخ
 

 
 اإلٌزاداث .27

 

 و0302ٌٍَٕٕ  03 
 )غٍز يذلمت(

 33  ٛ١ٔٛ٠2323َ 
 )غ١ش ِذلمخ(

    
 0204030004  ,210,21091 الزجاج

 20004,,240  902820929, كرٌستال
 4002,0002  ,90988049 لكسان

 2300244  808,9,,0, بالستٌك
 40242,,  99109,2 اكرٌلك

 2,0000  ,82092 منتجات أخرى
 40434,  ,,,40 االكسسوارات
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 1109,209,8   ,,0,,00,,0 
 
 
 

 َصٍب انظٓى يٍ انزبر /انخظارة .21
 

 .اٌفزشحاٌخغبسح ػٍٝ اٌّزٛعؾ اٌّشخر ٌؼذد األعُٙ اٌمبئّخ خالي اٌشثر/ثمغّخ طبفٟ ثؼذ اٌضوبح ٠زُ ئززغبة ٔظ١ت اٌغُٙ ِٓ اٌشثر/اٌخغبسح 
 

 وّب ٠ٍٟ: اٌفزشحخغبئش سثر/ٚرُ اززغبة ٔظ١ت األعُٙ ِٓ 
 

 
 

 ربر انفخزةصافً ًٍ األطاطً ٔانًخفضَصٍب انظٓى  (أ 
 و0302ٌٍَٕٕ  03 

 (ِذلمخ)غ١ش 
 33  ٛ١ٔٛ٠2323َ 

 )غ١ش ِذلمخ(
 ,0,990,9,,  1024109,8, اٌفزشح سثر  

 ,,,0,,,10  ,,,0,,,10 اٌّزٛعؾ اٌّشخر ٌؼذد األعُٙ اٌّزبزخ
 ,2.8  2,.2 ثبٌش٠بي اٌغؼٛدٞ – اٌشثر ٔظ١ت اٌغُٙ ِٓ

 
 األرباذ حٕسٌؼاث  .26

لاير ػٍٝ اٌّغب١ّ٘ٓ ثٕبء ػٍٝ  403330333ٚاٌزظ٠ٛذ ػٍٝ لشاس رٛص٠غ أسثبذ ثّجٍغ  ٍّغب١ّ٘ٓػمذ اخزّبع ٌ َ ر٠2321ُٕب٠ش 13ثزبس٠خ 
ثّؼذي  لاير 1303330333رُ ػمذ اخزّبع ٌٍّغب١ّ٘ٓ ٚاٌزظ٠ٛذ ػٍٝ لشاس رٛص٠غ ثّجٍغ  ١ٔٛ٠2321َٛ  13، ٚفٟ ربس٠خ زظض وً ُِٕٙ

  .ػٍٝ اٌّغب١ّ٘ٓ ثٕبءا ػٍٝ زظض وً ُِٕٙ عُٙ(503330333لاير( ٌٍغُٙ اٌٛازذ ثّدًّ ) 2)
 

 انمطاػٍت انخمارٌز .24
 

 لطاع انخشغٍم
اٞ لطبع أٞ ِٓ اٌسذٚد اٌى١ّخ اٌّشبس ئ١ٌٙب فٟ اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ  اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٌُٚ ٠سمك٠زُ رظ١ٕغ ِٕزدبد اٌششوخ فٟ اٌٍّّىخ 
"، ٚثٕبًء ػ١ٍٗ، ٌُ ٠زُ اإلفظبذ ػٓ اٌّؼٍِٛبد اٌمطبػ١خ اٌزشغ١ٍ١خ فٟ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اال١ٌٚخ  8ٌٍزمش٠ش اٌّبٌٟ " اٌمطبػبد اٌزشغ١ٍ١خ سلُ 

  اٌّٛخضح اٌّشفمخ.
 

 انمطاع اندغزافً
: ِج١ؼبد ِس١ٍخ(. ئْ وبفخ 133: 2323َ د٠غّجش 31َ )١ٔٛ٠2321ٛ  33 % ِٓ ِج١ؼبد اٌششوخ وّب ف133ٟاٌّج١ؼبد اٌّس١ٍخ  رّثً

 .ِٛخٛداد ِٚطٍٛثبد اٌششوخ ِٛخٛدح فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ
 

 "(29-حمٌٕى فٍزٔص كٕرَٔا انًظخدذ )"كٕفٍذ .28
َ، ٚأزشبسٖ فٟ اٌظ١ٓ ِٚٓ ثُ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ فٟ 2323"( ِٕز ثذا٠خ ػبَ 19-رغجت رفشٟ ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزدذ )"وٛف١ذ

رؼط١ً األػّبي ٚإٌشبؽ االلزظبدٞ ػب١ٌّب ثّب فٟ رٌه اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٚئػالْ ِٕظّخ اٌظسخ اٌؼب١ٌّخ رظ١ٕف اٌف١شٚط ثأٔٗ 
اسح اٌششوخ ثاػبدح إٌظش فٟ أزىبِٙب اٌٙبِخ ػٕذ رطج١ك اٌغ١بعبد اٌّسبعج١خ ٌٍششوخ ٚؽشق االززغبة خبئسٗ، ِّب الزؼٝ ل١بَ ئد

. ِٚغ أٔٗ ِٓ اٌظؼت ١ٔٛ٠2321َٛ  33إٌّز١ٙخ فٟ  ٌٍفزشح األ١ٌٚخ اٌّٛخضحٚاٌّظبدس اٌشئ١غ١خ ٌٍزمذ٠شاد اٌّطجمخ ػٍٝ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ 
ػٓ رٌه ػٍٝ األػّبي اٌزدبس٠خ ٚااللزظبد٠خ، لبِذ ئداسح اٌششوخ ثزم٠ُٛ األثش ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد ا٢ْ اٌزٕجإ ثىبًِ ِذٜ ِٚذح األثش إٌبرح 

، أٔٗ ال ٠ٍضَ ئخشاء اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اال١ٌٚخ اٌّٛخضحٚخٛأت األػّبي اٌزدبس٠خ ٌٍششوخ ثشىً وٍٟ، ٚرج١ٓ ٌٙب وّب ثزبس٠خ ئطذاس ٘زٖ 
ِٚغ رٌه، ٚفٟ ػٛء ػذَ اٌٛػٛذ زب١ٌب، لذ ٠إدٞ أٞ رغ١١ش ِغزمجٍٟ فٟ رغ١١شاد خٛ٘ش٠خ ػٍٝ األزىبَ ٚاٌزمذ٠شاد اٌشئ١غ١خ. 

االفزشاػبد ٚاٌزمذ٠شاد ئٌٝ ئخشاء رؼذ٠ً خٛ٘شٞ ػٍٝ اٌم١ُ اٌذفزش٠خ ٌٍّٛخٛداد أٚ اٌّطٍٛثبد اٌزٟ رزأثش ثزٌه فٟ اٌفزشاد اٌّغزمج١ٍخ. 
األثش إٌبرح ػٓ رٌه ٚفمب ٌٍزطٛساد  رم١١ُ ٚٔظشا ٌزطٛس اٌّٛلف عش٠ؼب ِٚب ٠ظسجٗ ِٓ ػذَ ٚػٛذ، عٛف رغزّش اإلداسح فٟ

 اٌّغزمج١ٍخ.
 

 أرلاو انًمارَت .29
 اٌسب١ٌخ. اٌفزشحٌٍززّبشٝ ِغ رج٠ٛت اسلبَ اٌّمبسٔخ رُ ئػبدح رج٠ٛت ثؼغ 

 
  اػخًاد انمٕائى انًانٍت .03

٘ـ 1443 طفش 15َ ِٓ لجً ِدٍظ اإلداسح ثزبس٠خ ١ٔٛ٠2321ٛ  33رُ اػزّبد ٘زٖ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ اٌّٛخضح ٌٍفزشح إٌّز١ٙخ فٟ 
 ُِّّّ .2321َ عجزّجش 22اٌّٛافك 
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