إن ﻃﺮح أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺰﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،وﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻧﺸﺮ دﻋﻮة ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ●●١٤٤٠/●●/ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ●●٢٠١٩/●●/م( ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق
اﻷوﻟﻮﻳﺔ ،ﻓﺈن إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ،وﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﻮف ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ﻻﻏﻴﺔ وﺳﻴﺘﻢ إﺷﻌﺎر اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ.

ﻧﺸﺮة إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻤﺎء ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻤﺎء ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ ) (٧١٩وﺗﺎرﻳﺦ ١٤١٢/٠٦/٢٩ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ١٩٩٢/٠١/٠٥م( وﺑﺴﺠﻞ ﺗﺠﺎري ﻣﻌﺪل رﻗﻢ ) (٢٠٥٥٠٠٧٤٢٠اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٧/٠٢/٢٠ﻫـ
)اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٦/٠٣/٢٠م( وﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺴﺠﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺒﻴﻞ
ﻃﺮح ) (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي ﺑﺴﻌﺮ ﻃﺮح ﻳﺒﻠﻎ  ١٠رﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ) (٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،وﺗﻤﺜﻞ زﻳﺎدة ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (٪٨٥٫٠٣ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﻴﺼﺒﺢ
رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ) (٤٣٥٫٢٠٠٫٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول :ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻳﻮم ●● ●●١٤٤٠/●●/ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ●●٢٠١٩/●●/م( وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻳﻮم ●● ●●١٤٤٠/●●/ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ●●٢٠١٩/●●/م(
ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب :ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻳﻮم ●● ●●١٤٤٠/●●/ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ●●٢٠١٩/●●/م( وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻳﻮم ●● ●●١٤٤٠/●●/ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ●●٢٠١٩/●●/م(

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻤﺎء ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت )»ﻧﻤﺎء« أو »اﻟﺸﺮﻛﺔ«( ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ،ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ »اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ« ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ ) (٧١٩وﺗﺎرﻳﺦ ١٤١٢/٠٦/٢٩ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ١٩٩٢/٠١/٠٥م( وﺑﺴﺠﻞ
ﺗﺠﺎري رﻗﻢ ) (٢٠٥٠٠٢٣٢١٦ﺑﺘﺎرﻳـﺦ ١٤١٢/١١/١٠ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ١٩٩٢/٠٥/١٢م( ،وﻛﺎن ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺪﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻻﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ »ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻤﺎء ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت«،
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺒﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎري ﻣﻌﺪل ﺑﺮﻗﻢ
) (٢٠٥٥٠٠٧٤٢٠وﺗﺎرﻳﺦ ١٤٢٧/٠٢/٢٠ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٦/٠٣/٢٠م( .وﻳﺒﻠﻎ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺌﺘﺎن وﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻮن
ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺘﺎ أﻟﻒ ) (٢٣٥٫٢٠٠٫٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ وﻋﺸﺮون ﻣﻠﻴﻮن وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮون أﻟﻒ
) (٢٣٫٥٢٠٫٠٠٠ﺳﻬﻤﺎً ﻋﺎدﻳﺎً )»اﻷﺳﻬﻢ«( ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻋﺸﺮة ) (١٠رﻳﺎﻻت ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮدة ﺑـ »ﺳﻬﻢ ﺣﺎﻟﻲ« وﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑـ »اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ«( .وﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة )»اﻟﻨﺸﺮة«(،
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﻜﺒﺎر ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ )اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن  ٪٥أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ( ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪ اﻟﻘﺼﻴﺒﻲ وإﺧﻮاﻧﻪ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﻮاﻟﻲ ) (٪٧٫٤ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
أوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﺮاره ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٣٧/١١/٠٣ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠١٦/٠٨/٠٦م( ﺑﺰﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن ) (٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ .ﻛﻤﺎ
ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٣٩/١١/١٥ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠١٨/٠٧/٢٨م( ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺘﻮﺻﻴﺘﻪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٣٧/١١/٠٣ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠١٦/٠٨/٠٦م( ﺑﺰﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح
أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن ) (٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺗﻮﺻﻴﺘﻪ ﺑﺰﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻃﺮح أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎﺋﺘﺎ ﻣﻠﻴﻮن ) (٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي وذﻟﻚ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻳﻮم ●●١٤٤٠/●●/ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ●●٢٠١٩/●●/م( ،واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة
رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ )»اﻻﻛﺘﺘﺎب«( ،وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﻃﺮح ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن
) (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي ﺟﺪﻳﺪ )»أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﻳﺔ« أو »اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة«( ﺑﺴﻌﺮ ﻃﺮح ﻳﺒﻠﻎ ) (١٠ﻋﺸﺮة
رﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ )»ﺳﻌﺮ اﻟﻄﺮح«( ،وﺑﻘﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (١٠ﻋﺸﺮة رﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ وذﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎدة
رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺌﺘﺎن وﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺘﺎ أﻟﻒ ) (٢٣٥٫٢٠٠٫٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ
وﻋﺸﺮون ﻣﻠﻴﻮن وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮون أﻟﻒ ) (٢٣٫٥٢٠٫٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي إﻟﻰ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺘﺎ
أﻟﻒ ) (٤٣٥٫٢٠٠٫٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ وأرﺑﻌﻮن ﻣﻠﻴﻮن وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮون أﻟﻒ )(٤٣٫٥٢٠٫٠٠٠
ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي.
ﺳﻮف ﻳﺘﻢ إﺻﺪار ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻛﺄوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑـ »ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ« وﻣﻨﻔﺮدة ﺑـ »ﺣﻖ
أوﻟﻮﻳﺔ«( ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺪاول ﻳﻮم اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل )»ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﺣﻘﻴﺔ«( واﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳﺪاع ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮم
ﺗﺪاول ﻳﻠﻲ ﻳﻮم اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺘﺎرﻳﺦ ●●١٤٤٠/●●/ﻫـ
)اﻟﻤﻮاﻓﻖ ●●٢٠١٩/●●/م( )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺑـ »اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ« وﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ﺑـ »اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ اﻟﻤﻘﻴﺪ«( ﻋﻠﻰ
أن ﺗﻮدع ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أﺧﺬاً ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر
إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪد ) (٠٫٨٥ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﻜﻞ ) (١ﺳﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺣﻖ ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ أﺣﻘﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب
ﺑﺴﻬﻢ واﺣﺪ ﺟﺪﻳﺪ وذﻟﻚ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻄﺮح.
وﺳﻴﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ )»اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺠﺪد«( – اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ
ﺗﺪاول اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة  -اﻟﺘﺪاول واﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )»ﺗﺪاول« أو »اﻟﺴﻮق«( .وﺗﺒﺪأ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول و ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﻳﻮم ●● ●●١٤٤٠/●●/ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ
●●٢٠١٩/●●/م( ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ ﻳﻮم ●● ●●١٤٤٠/●●/ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ●●٢٠١٩/●●/م( )»ﻓﺘﺮة
اﻟﺘﺪاول«( ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮم ●● ●●١٤٤٠/●●/ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ●●٢٠١٩/●●/م( )»ﻓﺘﺮة
اﻻﻛﺘﺘﺎب«( .وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول وﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺳﻮف ﺗﺒﺪآن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﺘﺮة
اﻟﺘﺪاول ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة.
وﺳﻴﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﺗﺪاول ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ أو ﺷﺮاء ﺣﻘﻮق إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮق .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺠﺪد ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
اﻟﺘﺪاول اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﺮاء ﺣﻘﻮق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮق وﺑﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول.
وﺳﻴﺘﺎح اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺣﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
.١

ﺳﻴﺘﺎح ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺠﺪد اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

.٢

ﺳﻴﺘﺎح ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ اﻟﻤﻘﻴﺪ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪد أﺳﻬﻤﻪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب .وﻓﻲ ﺣﺎل ﺷﺮاءه ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة
ﻓﺴﻴﺘﺎح ﻟﻪ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﻬﺎ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ )ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ(.

.٣

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

.٤

ﺳﻴﺘﺎح اﻻﻛﺘﺘﺎب إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﺪاول اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ

إدﺧﺎل أواﻣﺮ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﻮﺳﻴﻂ.
وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺒﻘﻰ أﺳﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب )»اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ«( ﻓﺴﺘﻄﺮح ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ذوي اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﺑـ »اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ«( )وﻳﺸﺎر إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺮح ﻫﺬه
ﺑـ »اﻟﻄﺮح اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ«( .وﺗﻘﻮم ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوﺿﻬﺎ ﻟﺸﺮاء اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ وﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺮوض اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎً ﻳﻮم ●● ●●١٤٤٠/●●/ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ●●٢٠١٩/●●/م( وﺣﺘﻰ
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎءا ﻣﻦ ﻳﻮم ●● ●●١٤٤٠/●●/ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ●●٢٠١٩/●●/م( )»ﻓﺘﺮة اﻟﻄﺮح اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ«( .وﺳﻴﺘﻢ
ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ذات اﻟﻌﺮض اﻷﻋﻠﻰ ﺛﻢ اﻷﻗﻞ ﻓﺎﻷﻗﻞ )ﺷﺮط أن ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ
اﻟﻄﺮح( ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺮض .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻜﺴﻮر اﻷﺳﻬﻢ ﻓﺴﻴﺘﻢ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻄﺮح اﻟﻤﺤﺼﻞ
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺮح اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،وﺗﻮزع ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺮح ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب أي رﺳﻮم أو اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت
)ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻌﺮ اﻟﻄﺮح( ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه ●● ●●١٤٤٠/●●/ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ
●●٢٠١٩/●●/م(.
وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﻜﺘﺘﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ وﻛﺴﻮر اﻷﺳﻬﻢ ،ﻓﺴﻴﺨﺼﺺ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ
ﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻄﺮح )ﻓﻀ ً
ﻼ راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ ) » (١٢ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب«(.
وﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه ●● ●●١٤٤٠/●●/ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ●●٢٠١٩/●●/م(
)»ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ«( )ﻓﻀﻼ راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ )» (١٢ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب«( .وﺑﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب،
ﺳﻴﺼﺒﺢ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺘﺎ أﻟﻒ ) (٤٣٥٫٢٠٠٫٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ
ﺛﻼﺛﺔ وأرﺑﻌﻮن ﻣﻠﻴﻮن وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮون أﻟﻒ ) (٤٣٫٥٢٠٫٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي .وﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺘﺤﺼﻼت
اﻟﻄﺮح ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ )ﻓﻀﻼ راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ )» (٦اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﻄﺮح«( .إن ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ
واﺣﺪ ،وﻻ ﻳﻌﻄﻲ أي ﺳﻬﻢ ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ .وﺳﺘﻜﻮن اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻣﺴﺎوﻳﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .وﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻬﻢ ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺻﻮت واﺣﺪ وﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ )»اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ«( ﺣﻀﻮر
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ )»اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«( )ﺳﻮاء اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ( واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻴﻪ .وﺳﻴﺴﺘﺤﻖ
ﻣﺎﻟﻜﻮ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة أي أرﺑﺎح ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪارﻫﺎ )إن وﺟﺪت(.
ﺗﻢ إدراج أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق )ﺑﻌﺪد ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ) (٥٫٠٠٠٫٠٠٠ﺳﻬﻢ وﺑﻘﻴﻤﺔ إﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺧﻤﺴﻮن )(٥٠
رﻳﺎل ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ( ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤١٩/٠٧/٠١ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ١٩٩٨/١٠/٢٢م( وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي .ﻛﻤﺎ وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٥/٠٨/١٢ﻫـ )ﻣﻮاﻓﻖ
٢٠٠٤/٠٩/٢٦م( ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠رﻳﺎل إﻟﻰ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن )(٦٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
رﻳﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ) (٨٫٠٠٠٫٠٠٠ﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺧﻤﺴﻮن ) (٥٠رﻳﺎل
ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ،وزﻳﺎدة رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٧/٠٥/١٨ﻫـ )ﻣﻮاﻓﻖ ٢٠٠٦/٠٦/١٤م( ﻣﻦ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن
) (٦٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠رﻳﺎل إﻟﻰ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٦٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠رﻳﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ
) (٣٫٠٠٠٫٠٠٠ﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻋﺸﺮة ) (١٠رﻳﺎﻻت ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻐﺮض ﺷﺮاء أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺒﻴﻞ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ »ﺟﻨﺎ« ،وزﻳﺎدة رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٨/٠٥/١٦ﻫـ )ﻣﻮاﻓﻖ ٢٠٠٧/٠٦/٠٢م( ﻣﻦ
ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٦٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠رﻳﺎل إﻟﻰ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺲ وﺳﺘﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٧٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠رﻳﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﻨﺢ ﺳﻬﻢ واﺣﺪ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻜﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،وزﻳﺎدة رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٩/٠٧/٢٣ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٨/٠٧/٢٦م(
ﻣﻦ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺳﺘﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٧٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠رﻳﺎل إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎر وﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ
) (١٫٢٨٥٫٢٠٠٫٠٠٠رﻳﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار اﺛﻨﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ ) (٥٢٫٠٢٠٫٠٠٠ﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق
أوﻟﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻋﺸﺮة ) (١٠رﻳﺎﻻت وﻋﻼوة إﺻﺪار ﻗﺪرﻫﺎ ) (٥رﻳﺎﻻت ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ .ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٣٨/٠٨/١٥ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠١٧/٠٥/١١م( ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر وﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن
وﻣﺎﺋﺘﻲ اﻟﻒ ) (١٫٢٨٥٫٢٠٠٫٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺘﻲ اﻟﻒ )(٢٣٥٫٢٠٠٫٠٠٠
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ
) (١٢٨٫٥٢٠٫٠٠٠ﺳﻬﻢ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ ) (٢٣٫٥٢٠٫٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻟﻐﺎء
ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﻮن ) (١٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠ﺳﻬﻢ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻘﺪارﻫﺎ ) (٪٨١٫٧ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،وﺑﻤﻌﺪل
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻬﻢ واﺣﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ) (١٫٢٢٤ﺳﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺪاول اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .وﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )»اﻟﻬﻴﺌﺔ«( ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻃﺮح اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻠﺐ إﻟﻰ ﺗﺪاول ﻟﻘﺒﻮل
إدراﺟﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﻮﻓﺎء ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار ﻫﺬه .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﺪأ ﺗﺪاول اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ورد اﻟﻔﺎﺋﺾ )ﻓﻀﻼ راﺟﻊ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ )ط( »اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻟﻤﻬﻤﺔ وإﺟﺮاءات
اﻻﻛﺘﺘﺎب«( .وﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة  -ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﻗﺒﻮل إدراﺟﻬﺎ  -ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ وﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻟﺸﺮﻛﺎت وﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﺒﺎدﻟﺔ
ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ )»اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ«( ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺳﻴﻜﻮن
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻸﺳﻬﻢ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﺮاءة ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار ﻫﺬه ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ودراﺳﺔ ﻗﺴﻢ »إﺷﻌﺎر ﻫﺎم« ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ )أ( واﻟﻘﺴﻢ )» (٢ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة«
اﻟﻮاردﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق أو ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ

وﻣﺪﻳﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب وﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

ﺗﺤﺘﻮي ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار ﻫﺬه ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ُﻗﺪﻣﺖ ﺿﻤﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻃﺮح اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﺮح اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑـ«اﻟﻬﻴﺌﺔ«(
وﻃﻠﺐ ﻗﺒﻮل إدراج اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﻮاﻋﺪ اﻹدراج اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .وﻳﺘﺤﻤﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻈﻬﺮ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ )ج( ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ وﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ دﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧﺸﺮة
اﻹﺻﺪار ﻫﺬه ،وﻳﺆﻛﺪون ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻠﻤﻬﻢ واﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ ،ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ وإﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻌﻘﻮل ،أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أيّ وﻗﺎﺋﻊ أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدى ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ اﻟﻨﺸﺮة إﻟﻰ ﺟﻌﻞ أيّ إﻓﺎدة واردة ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻀﻠﻠﺔ .وﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أيّ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ،وﻻ ﺗﻌﻄﻴﺎن أيّ ﺗﺄﻛﻴﺪات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻗﺘﻬﺎ أو اﻛﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ،وﺗﺨﻠﻴﺎن ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻦ أيّ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ أيّ ﺧﺴﺎرة ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة أو ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أيّ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ.
ﺻﺪرت ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ●● ●●١٤٤٠/●●/ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ●●٢٠١٩/●●/م(

إشعـــار هــــام
تحتوي نشرة اإلصدار هذه ("نشرة اإلصدار") على تفاصيل وافية عن شركة نماء للكيماويات وعن أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب .وعند
التقدم بطلب لالكتتاب في األسهم الجديدة ،ستتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلبـاتهم تستنـد إلى المعلـومات التي تحتـويها نشرة اإلصدار
هذه والتي يمكن الحصـول على نسخة منها من المقر الرئيسي للشركة ومن مدير االكتتاب أو من خالل زيارة المواقع اإللكترونية لكل من الشركة
(  )www.nama.com.saوالمستشار المالي (  )www.aljaziracapital.com.saوموقع هيئة السوق المالية ( .)www.cma.org.sa
سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن ( )14يوماً قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة
رأس المال ،وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية خالل ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل وطرح حقوق األولوية ُع ّدت موافقة
الهيئة ملغاة.
وقد قامت الشركة بتعيين شركة الجزيرة لألسواق المالية ("الجزيرة كابيتال") كمستشار مالي ("المستشار المالي") ومدير االكتتاب ("مدير االكتتاب")
ومتعهد التغطية ("متعهد التغطية") فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس مال الشركة بموجب هذه النشرة.
تحتوي نشرة اإلصدار على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة .ويتحمل أعضاء
مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون
بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء الدراسات الممكنة وإلى 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 هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) 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 نشرة اإلصدار هذه
أو عن االعتماد على أي جزء منه.
وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بكافة الدراسات المعقولة للتحري عن صحة المعلومات الواردة في هذه النشرة في تاريخ إصدارها ،إال أن جزءاً من
المعلومات الواردة في هذه النشرة تم الحصول عليها من مصادر خارجية ،ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو أي من مدراءها أو أعضاء مجلس إدارتها أو
المستشار المالي أو أي من مستشاري الشركة الواردة أسماؤهم في الصفحة (د) ("المستشارون") أي سبب لالعتقاد بأن هذه المعلومات غير دقيقة في
جوهرها ،إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات ،وبالتالي ال يمكن تقديم أي التزام أو إفادة فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو اكتمالها.
إن المعلومات التي تضمنتها نشرة اإلصدار هذه كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير ،السيما أن الوضع المالي للشركة وقيمة أسهم االكتتاب يمكن أن
تتأثر بشكل سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو العوامل
األخرى الخارجة عن سيطرة الشركة (فضال راجع القسم (" )2عوامل المخاطرة") .وال يجوز اعتبار تقديم نشرة اإلصدار هذه أو أية معلومات شفهية أو
كتابية متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها ،بأي شكل من األشكال ،على أنها وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج أو
أحداث مستقبلية.
ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها للمشاركة في عملية االكتتاب.
وتعتبر المعلومات الموجودة في نشرة اإلصدار هذه ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي
أو االحتياجات االستثمارية الخاصة .ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار هذه ،وقبل اتخاذ قرار باالستثمار ،مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من
مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة هذا االستثمار والمعلومات الواردة بخصوصه في نشرة اإلصدار هذه
لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.
وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين ("المستثمرين الجدد") – الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم
الجديدة  -التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية ("تداول" أو "السوق") .وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم ●●
●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م) على أن تنتهي فترة التداول في يوم ●● ●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م) ("فترة التداول")،
بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم ●● ●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م) ("فترة االكتتاب") .وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة
االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة ،بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم
التاسع من بداية نفس الفترة.
وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق إضافية
عن طريق السوق ،كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل
فترة التداول.
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحله واحدة وفقا لما يلي:
-1
-2
-3
-4

1سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.
2سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب .وفي حال شراءه حقوقا جديدة فسيتاح له االكتتاب بها انتهاء فترة
تسويتها (يومي عمل).
3سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة (يومي عمل).
4سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أومر البيع والشراء
باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب ("األسهم المتبقية") فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي
(ويشار إليهم بـ "المؤسسات االستثمارية") (ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ "الطرح المتبقي") .وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء
األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً يوم ●● ●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م) وحتى الساعة

أ

الخامسة مساءاً من يوم ●● ●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م) ("فترة الطرح المتبقي") .وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات
االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (شرط أن ال يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية
التي تقدم نفس العرض .أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل ،وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح المحصل من
عملية الطرح المتبقي للشركة وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح (بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه
●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م).
وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم ،فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم
بشرائها بسعر الطرح (فض ً
ال راجع القسم (" )12شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب") .وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه
●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م) ("تاريخ التخصيص") (فضال راجع القسم (" )12شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب").

املعلومات املالية
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م واإليضاحات المرفقة بها وفقاً للمعايير
المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .كما تم إعداد القوائم المالية الموحدة
المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م واإليضاحات المرفقة بها ،والقوائم المالية الموحدة األولية غير المدققة للفترة المالية
المنتهية في  30يونيو 2018م واإليضاحات المرفقة بها ،وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( .)IFRSوقد تمت المراجعة من شركة الدكتور
محمد العمري وشركاه لعام 2015م وعام 2016م وعام 2017م ،بينما تم فحص القوائم المالية المنتهية في  30يونيو 2018م من قبل مكتب البسام وشركاه
المحاسبون المتحالفون .وتصدر الشركة قوائمها بالريال السعودي.

التوقعات واإلفادات املستقبلية
لقد تم إعداد التوقعات المستقبلية التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات ُمحددة و ُمعلنة تم ذكرها في المواضع ذات العالقة .وقد تختلف
ظروف التشغيل عن االفتراضات المستخدمة ،وبالتالي فإنه ال يوجد أي ضمان أو تعهد في ما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات .وتؤكد الشركة
بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بنا ًء على العناية المهنية الالزمة.
تمثل بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات حول التطلعات المستقبلية .ويُستدل على هذه البيانات المستقبلية بصورة عامة من خالل طريقة
استخدام بعض الكلمات مثل "تعتزم /تخطط" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "تتوقع" أو "من الممكن" أو "سوف" أو "ينوي" أو "ينبغي" أو "متوقع" أو "قد" أو "يعتقد"
أو الصيغ النافية من هذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المعاكسة لها في المعنى .وتعكس بيانات التطلعات هذه وجهة نظر الشركة الحالية
وإدارتها فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ،ولكنها ليست ضماناً لألداء المستقبلي .وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى أن تكون النتائج الفعلية أو
األداء أو اإلنجازات التي تحققها الشركة ،مختلفة بشكل كبير عن أية نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية يمكن أن يعبر عنها صراح ًة أو ضمناً في بيانات تلك
التطلعات .وقد تم استعراض أهم المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصي ً
ال في أقسام أخرى من هذه النشرة (راجع
القسم (" )2عوامل المخاطرة") .وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة ،أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات
التي تم االعتماد عليها ،فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك المذكورة في هذه النشرة من توقعات واعتقادات أو تقديرات أو خطط.
مع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،يجب على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت الشركة في أي
وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي )1( :وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار أو ( )2ظهور أي
مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار .وباستثناء هاتين الحالتين ،فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات تتضمنها هذه النشرة
سوا ًء كان ذلك نتيجة معلومات إضافية جديدة أو نتيجة حوادث مستقبلية أو غير ذلك تتعلق بالشركة أو القطاع أو عوامل المخاطرة.

ب

دليل الرشكة
أعضاء مجلس اإلدارة:
االسم

ممث ًال لـ

المنصب

الجنسية

األسهم المملوكة
مباشر

غير مباشر*

إجمالي

نسبة

تاريخ
العضوية

127.149

127.332

%0.5414

1992م

201

%0.0009

2013م

%0.0012

2006م
2006م

العمر

الصفة

سعود عبدالعزيز
القصيبي**

الرئيس

شركة أحمد حمد
القصيبي وإخوانه

سعودي

54

غير مستقل /
غير تنفيذي

183

عدنان عبداهلل
النعيم

نائب
الرئيس

-

سعودي

46

مستقل  /غير
تنفيذي

201

-

خالد سليمان
الرواف

عضو

-

سعودي

74

مستقل  /غير
تنفيذي

277

-

277

محمد عبدالعزيز
البحر

عضو

-

كويتي

57

مستقل  /غير
تنفيذي

534

-

534

%0.0023

عبدالمحسن
حسين العقيلي

عضو

-

سعودي

60

مستقل  /غير
تنفيذي

345

-

345

%0.0015

2006م

فهد راشد العتيبي

عضو

-

سعودي

57

مستقل  /غير
تنفيذي

1.283

-

1.283

%0.0055

2012م

محمد عقيل
الشايع

عضو

-

سعودي

53

مستقل  /غير
تنفيذي

100

-

100

%0.0004

2018م

محمد عبدالكريم
الحمد

عضو

-

سعودي

61

مستقل  /غير
تنفيذي

100

-

100

%0.0004

2018م

المصدر :إدارة الشركة

* تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة أو األسهم المملوكة من قبل أقرباء أعضاء مجلس
اإلدارة سواء بشكل مباشر أو من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة

** الملكية غير المباشرة للسيد سعود عبدالعزيز القصيبي ناتجة عن ملكية أقربائه في الشركة باإلضافة إلى ملكيته في شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه التي تملك  1.740.690سهماً
في رأس مال الشركة أي ما يعادل  %7.4من مجموع أسهم الشركة

عنوان الرشكة
شركة نماء للكيماويات
ص ب  11919الجبيل الصناعية 31961
مركز النخيل التجاري  -الدور الثاني
هاتــــف+966 133478888 :
فاكس+133478666966 :
موقع إلكترونيwww.nama.com.sa:
بريد إلكترونيcsr@nama.com.sa :
ممثل الشركة المفوض األول
سعود عبدالعزيز القصيبي
رئيس مجلس اإلدارة
شركة نماء للكيماويات
ص ب  11919الجبيل الصناعية 31961
مركز النخيل التجاري  -الدور الثاني
هاتــــف +966 133478888 :التحويلة 300
فاكس+966 133478666 :
موقع إلكترونيwww.nama.com.sa :
بريد إلكترونيsalgosaibi@hotmail.com :

ممثل الشركة المفوض الثاني
كمال محمد فطايرجي
الرئيس التنفيذي
شركة نماء للكيماويات
ص ب  11919الجبيل الصناعية 31961
مركز النخيل التجاري  -الدور الثاني
هاتــــف +966 133478888 :التحويلة 111
فاكس+966 133478666 :
موقع إلكترونيwww.nama.com.sa :
بريد إلكترونيkamal@nama.com.sa :
سوق األسهم

السوق المالية السعودية (تداول)
أبراج التعاونية ،البرج الشمالي 700 ،طريق الملك فهد
ص.ب  60612الرياض 11555
المملكة العربية السعودية
هاتــــف+966 11 2181200 :
فاكس+966 11 2181220 :
موقع إلكترونيwww.tadawul.com.sa :
البريد اإللكترونيwebinfo@tadawul.com.sa :

ج

املستشارون
المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية
شركة الجزيرة لألسواق المالية
طريق الملك فهد
ص.ب  20438الرياض 11455
المملكة العربية السعودية
هاتــــف+966 11 2256000 :
فاكس+966 11 2256068 :
الموقع اإللكترونيwww.aljaziracapital.com.sa :
البريد اإللكترونيcontactus@aljaziracapital.com.sa :
المستشار القانوني
مكتب الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية
بالتعاون مع مكتب ضاهر محامون ومستشارون
طريق الملك عبداهلل ،حي الورود
ص.ب  90549الرياض 11623
المملكة العربية السعودية
هاتـــــف+966 11 2054555 :
فاكس+966 11 2054222 :
الموقع اإللكترونيwww.ssfirm.com.sa :
البريد اإللكترونيcorporate@ssfirm.com.sa :
تنويه :جميع الجهات المذكورة أعاله أعطت موافقتها الكتابية على اإلشارة إلى أسمائها وشعاراتها وإفاداتها في السياق الذي ورد في نشرة اإلصدار هذه ،كما لم يتم سحب تلك الموافقة كما
في تاريخ هذه النشرة.

المحاسبون القانونيون للشركة لعام 2015م وعام 2016م وعام 2017م
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه
ص.ب  2590الدمام 31461
المملكة العربية السعودية
هاتـــــف+966 13 8344311 :
فاكس+966 13 8338553 :
الموقع اإللكترونيwww.alamri.com :
البريد اإللكترونيdammam@alamri.com :
المحاسبون القانونيون للشركة للفترة المنتهية في  30يونيو 2018م
البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون
شارع األمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ،حي السليمانية
ص.ب  69658الرياض 11557
المملكة العربية السعودية
هاتـــــف+966 11 2065333 :
فاكس+966 11 2065444 :
الموقع اإللكترونيwww.pkf.com :
البريد اإللكترونيinfo.sa@pkf.com :
تنويه :أعطى المحاسبون القانونيون للشركة المذكورون أعاله موافقتهم الكتابية على نشر أسمائهم وشعاراتهم في نشرة اإلصدار هذه ،كما لم يتم سحب تلك الموافقة كما في تاريخ هذه النشرة.

د

ملخص الطرح
يجب على المستثمرين الراغبين في االكتتاب في أسهم هذا الطرح قراءة نشرة اإلصدار كاملة قبل اتخاذ قرارهم االستثماري المتعلق باالكتتاب في أسهم
حقوق األولوية ،حيث أن ملخص الطرح غير كافي التخاذ قرار استثماري .وفيما يلي ملخص عن الطرح:
الشركة أو مناء

شركة نماء للكيماويات (ويشار إليها بـ "الشركة" أو "نماء") .وهي شركة مساهمة سعودية ،تم تأسيسها تحت اسم "الشركة
العربية للتنمية الصناعية" بموجب القرار الوزاري رقم ( )719وتاريخ 1412/06/29هـ (الموافق 1992/01/05م) وبسجل
تجاري رقم ( )2050023216بتاريـخ 1412/11/10هـ (الموافق 1992/05/12م) ،وكان مقرها الرئيسي في مدينة الدمام
في المملكة العربية السعودية .وقد تم تعديل االسم التجاري ليصبح االسم الحالي "شركة نماء للكيماويات" ،كما تم نقل
مركز الشركة الرئيسي من مدينة الدمام إلى مدينة الجبيل الصناعية بموجب سجل تجاري معدل برقم ()2055007420
وتاريخ 1427/02/20هـ (الموافق 2006/03/20م).

أنشطة الشركة

تتلخص األغراض الرئيسة للشركة وفقا لنظامها األساسي في:
1 -1امتالك وإقامة المشاريع الصناعية وخاصة في مجال الصناعات البتروكيماوية والكيماوية.
2 -2تشغيل وإدارة المصانع التي تنشئها الشركة وتقديم الدعم الفني والصيانة الصناعية لخدمة مشاريع الشركة
والمشاريع الصناعية األخرى.
3 -3تطوير التقنية الصناعية ذاتياً في المجاالت الممكنة عن طريق تدعيم القدرة على البحث والتطوير وتشجيع مواهب
االبتكار واالختراع وإنشاء معامل البحث والتطوير المتخصصة.
4 -4التجارة فيما يتعلق بأعمال الشركة.
5 -5تملك العقارات وإنشاء المباني والمستودعات الالزمة لحفظ منتجات المشاريع الصناعية وتخزينها والمعارض الالزمة
لعرضها ولغير ذلك من الوجوه التي تحتاج الشركة إلى استعمالها في التصنيع والتخزين والبيع والشراء.

املساهمون الكبار

إن المساهمين الكبار في الشركة ،الذين يمتلكون نسبة  %5أو أكثر من أسهم الشركة ،هي شركة أحمد حمد القصيبي
وإخوانه ،شركة سعودية تضامنية ،وتمتلك  1.740.690سهماً في رأس مال الشركة أي ما يعادل  %7.4من مجموع أسهم
الشركة.

اجلمهور

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

طبيعة الطرح

زيادة رأس المال من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.

الغرض من الطرح

تهدف الشركة من خالل زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى تمويل إنتاج الشركة لمنتجات كيماوية
متخصصة باإلضافة إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية لمصانع المنتجات الوسيطة التابعة للشركة.

إجمالي عدد أسهم الشركة القائمة
واملصدرة قبل الطرح

ثالثة وعشرون مليون وخمسمائة وعشرون ألف ( )23.520.000سهم عادي.

القيمة االسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودي للسهم الواحد.

رأس مال الشركة قبل الطرح

مئتان وخمسة وثالثون مليون ومائتا ألف ( )235.200.000ريال سعودي.

إجمالي عدد األسهم اجلديدة
املطروحة لالكتتاب

عشرون مليون ( )20.000.000سهم عادي.

سعر الطرح

عشرة ( )10رياالت سعودي للسهم الواحد.

القيمة اإلجمالية الطرح

مائتا مليون ( )200.000.000ريال سعودي.

السعر املعدل

تم تعديل سعر سهم الشركة في السوق المالية إلى (●●) ريال سعودي للسهم وذلك قبل تداول اليوم التالي ليوم انعقاد
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال ،ويمثل ذلك انخفاض بسعر السهم بمقدار (●●) ريال سعودي للسهم
الواحد.

املساهمون املقيدون

المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في
سجل الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

املستثمرون اجلدد

عامة المستثمرين من األفراد والمؤسسات – غير المساهمين المقيدين -ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة
التداول.

املستثمرون املستهدفون

المساهمون المقيدون والمستثمرون الجدد.

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة بعد الموافقة على زيادة رأس المال ،وهو
حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين .ويجوز تداول الحق خالل فترة التداول .ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب
بسهم واحد من األسهم الجديدة بسعر الطرح .وسيتم إيداع حقوق األولوية في محافظ المساهمين المقيدين بعد انعقاد
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال .وستظهر هذه الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز
جديد خاص بحقوق األولوية.

األسهم اجلديدة

عشرون مليون ( )20.000.000سهم عادي ،والتي ستصدر نتيجة لزيادة رأس المال.

ه

و

معامل األحقية

يمنح كل مساهم مقيد ( )0.85حق تقريبا عن كل ( )1سهم واحد يملكه وهذا المعامل هو ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة
على عدد األسهم الحالية للشركة.

عدد حقوق األولوية املصدرة

عشرون مليون ( )20.000.000حق.

عدد األسهم اجلديدة املتعهد بتغطيتها

عشرون مليون ( )20.000.000سهم عادي.

إجمالي قيمة األسهم اجلديدة املتعهد
بتغطيتها

مائتا مليون ( )200.000.000ريال سعودي.

عدد األسهم املصدرة بعد زيادة رأس
املال

ثالثة وأربعون مليون وخمسمائة وعشرون ألف ( )43.520.000سهم عادي.

رأس مال الشركة بعد زيادة رأس املال

أربعمائة وخمسة وثالثون مليون ومائتا ألف ( )435.200.000ريال سعودي.

نسبة األسهم املطروحة من رأس مال
الشركة

( )%85.03تقريبا.

تكاليف الطرح

تبلغ قيمة تكاليف الطرح حوالي سبعة ماليين وخمسمائة ألف ( )7.500.000ريال سعودي ،علما بأن هذا المبلغ تقديري
(فضال راجع القسم (" )6استخدام متحصالت الطرح").

صايف متحصالت الطرح بعد خصم
تكاليف الطرح

من المتوقع أن تبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي مائة واثنان وتسعون مليون وخمسمائة ألف ( )192.500.000ريال
سعودي ريال سعودي وذلك بعد خصم جميع تكاليف الطرح والبالغة سبعة ماليين وخمسمائة ألف ( )7.500.000ريال
سعودي ،علما بأن هذا المبلغ تقديري (فضال راجع القسم (" )6استخدام متحصالت الطرح").

استخدام متحصالت الطرح

سوف تستخدم الشركة صافي متحصالت الطرح لتمويل إنتاج الشركة لمنتجات كيماوية متخصصة باإلضافة إلى زيادة
الطاقة اإلنتاجية لمصانع المنتجات الوسيطة التابعة للشركة .ولن يحصل المساهمون على أي متحصالت ناشئة عن
االكتتاب (فضال راجع القسم (" )6استخدام متحصالت الطرح").

إجمالي املتحصالت التي سبق
احلصول عليها يف آخر عملية إصدار
أسهم
حقوق أولوية

تمت آخر عملية إصدار أسهم حقوق أولوية قامت بها الشركة في عام 2008م ،حيث قامت الشركة بزيادة رأسمالها
بتاريخ 1429/07/23هـ (الموافق 2008/07/26م) من سبعمائة وخمسة وستين مليون ( )765.000.000ريال إلى مليار
ومائتين وخمسة وثمانين مليون ومائتي ألف ( )1.285.200.000ريال عن طريق إصدار اثنين وخمسين مليونا وعشرين
ألف ( )52.020.000سهم حقوق أولوية بقيمة إسمية قدرها عشرة ( )10رياالت وعالوة إصدار قدرها خمسة ()5
رياالت للسهم الواحد .بلغ إجمالي متحصالت عملية إصدار أسهم حقوق األولوية هذه سبعمائة وثمانون مليون وثالثمائة
ألف ( )780.300.000ريال .كما تم اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار ذات العالقة ،كانت الشركة تعتزم استخدام هذه
المتحصالت كالتالي:
 تكاليف الطرح :ستة عشر مليون وثالثمائة ألف ( )16.300.000ريال.
 زيادة خطوط اإلنتاج في مصنع االيبوكسي ومشروع حصاد  :2خمسمائة وسبعة وثمانون مليون ( )587.000.000ريال.
 زيادة الطاقة اإلنتاجية لشركة صودا :سبعة وعشرون مليون ( )27.000.000ريال.
 عملية استحواذ :مائة مليون ( )100.000.000ريال.
 بناء مقر جديد :خمسون مليون ( )50.000.000ريال.
وقد تم استخدام هذه المتحصالت فعليا كاآلتي:
 تكاليف الطرح :ثمان ماليين وستمائة وأربعة وسبعون ألف ( )8.674.000ريال.
 زيادة خطوط اإلنتاج في مصنع االيبوكسي :ثالثمائة وثالثة وعشرون مليون ( )323.000.000ريال.
 مشروع حصاد  :2أربعمائة وثمانية عشر مليون وستمائة وستة وعشرون ألف ( )418.626.000ريال.
 زيادة الطاقة اإلنتاجية لشركة صودا :اثنا عشر مليون ( )12.000.000ريال.
 بناء مقر جديد :ثمانية عشر مليون ( )18.000.000ريال.
ويعود االختالف بين االستخدام الفعلي لمتحصالت آخر عملية إصدار أسهم حقوق أولوية للشركة مقارنة بما أ ُ ِ
فصح عنه
في نشرة اإلصدار ذات العالقة إلى التالي:
 انخفاض تكاليف الطرح الفعلية مقارنة بالتكاليف التقديرية.
 تم البدء في مشروع زيادة الطاقة اإلنتاجية لشركة صودا لكن لم يتم إكمال هذا المشروع ،وعليه ،لم يتم استخدام إال
مبلغ اثنا عشر مليون ( )12.000.000ريال من متحصالت عملية إصدار أسهم حقوق األولوية لتمويل هذا المشروع
مقارنة بالمبلغ التقديري البالغ سبعة وعشرون مليون ( )27.000.000ريال.
 تم تمويل بناء المقر الجديد جزئيا بقرض بقيمة سبعين مليون ( )70.000.000ريال من قبل بنك الجزيرة ،ولذا لم يتم
استعمال إال مبلغ ثمانية عشر مليون ( )18.000.000ريال من متحصالت عملية إصدار أسهم حقوق األولوية لتمويل
هذا المشروع مقارنة بالمبلغ التقديري البالغ خمسين مليون ( )50.000.000ريال.
 لم تقم الشركة بإتمام عملية االستحواذ التي كانت تعتزم القيام بها.
 تم استعمال المتحصالت التي يتم استعمالها في البنود اآلنف ذكرها لتمويل تجاوز تكلفة مشروع حصاد .2

تاريخ األحقية

المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون
في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال،
وذلك بتاريخ ●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م).

فترة التداول

تبدأ فترة التداول يوم ●● ●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م) وتستمر حتى نهاية يوم ●● ●●1440/●●/هـ
(الموافق ●●2019/●●/م) ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولية  -سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو
مستثمرين جدد  -القيام بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب

تبدأ فترة االكتتاب يوم ●● ●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م) وتستمر حتى نهاية يوم ●● ●●1440/●●/هـ
(الموافق ●●2019/●●/م) ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولية  -سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو
مستثمرين جدد  -ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

األسهم املتبقية

األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب.

الطرح املتبقي

في حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب (األسهم المتبقية) فستطرح تلك األسهم على عدد من
المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي (المؤسسات االستثمارية) .وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء
األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً يوم ●● ●●1440/●●/هـ (الموافق
●●2019/●●/م) وحتى الساعة الخامسة مساءا من يوم ●● ●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م) (فترة الطرح
المتبقي) .وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (شرط أن ال يقل
عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض .أما بالنسبة
لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

دفع مبالغ التعويض (إن وجدت)

سيتم دفع مبالغ التعويض النقدي لألشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب كليا أو جزئيا في األسهم
الجديدة ولمستحقي كسور األسهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه ●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م)،
علما بأن مبالغ التعويض النقدي تمثل المبلغ الذي يزيد على سعر الطرح من صافي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور
األسهم.

إدراج وتداول حقوق األولوية

تدرج حقوق األولية في تداول ويتم تداولها خالل فترة تداول حقوق األولية .ويكون لحقوق األولوية رمز منفصل ومستقل عن
رمز األسهم الحالية للشركة على شاشة تداول.
ويملك المساهمون المقيدون خالل فترة التداول عدة خيارات والتي تتضمن قيامهم ببيع الحقوق أو جزء منها في السوق
أو شراء حقوق إضافية من خالل السوق أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال حقوق األولوية سواء ببيعها أو شراء حقوق إضافية.
وسيكون للمستثمرين الجدد خالل فترة التداول الحق في شراء حقوق عن طريق السوق أو بيع تلك الحقوق أو جزء منها أو
عدم اتخاذ أي إجراء حيال الحقوق التي تم شراؤها خالل فترة التداول.
وسيقوم نظام "تداول" بإلغاء رمز حقوق األولوية للشركة على شاشة التداول بعد انتهاء فترة تداول حقوق األولوية ،وبالتالي
سيتوقف تداول حقوق األولوية مع انتهاء تلك الفترة.

طريقة االكتتاب

يتم تقديم طلبات االكتتاب إلكترونيا عبر مواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات للمكتتبين أو من
خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء.

ممارسة االكتتاب يف حقوق األولوية

يحق لألشخاص المستحقين ممارسة حقهم باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية عن طريق االكتتاب إلكترونيا عبر مواقع
ومنصات الوسطاء اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات االكتتاب أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء .كما يمكن
لألشخاص المستحقين ممارسة حقوق األولوية كالتالي:
1 -1يحق للمساهمين المقيدين خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق الممنوحة لهم في تاريخ األحقية وأي حقوق إضافية
قاموا بشرائها خالل فترة التداول عن طريق االكتتاب في األسهم الجديدة .كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء
بخصوص الحقوق التي يملكونها.
2 -2يحق للمستثمرين الجدد خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق التي قاموا بشرائها خالل فترة التداول عن طريق
االكتتاب في األسهم الجديدة .كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.
وفي حال عدم قيام أي من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد بممارسة حقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة
خالل فترة االكتتاب ،فسيتم طرح األسهم المرتبطة بتلك الحقوق في فترة الطرح المتبقي.

قيمة احلق اإلرشادية

تتمثل قيمة الحق اإلرشادية في الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.
وستقوم "تداول" باحتساب ونشر قيمة الحق اإلرشادية خالل فترة التداول على موقعها اإللكتروني متأخرة بخمس دقائق،
وسيقوم أيضا مزودو خدمات معلومات السوق بنشر هذه المعلومة حتى يتسنى للمستثمرين االطالع على قيمة الحق
اإلرشادية عند إدخال األوامر.

سعر تداول احلق

هو السعر الذي يتم تداول الحق به علما بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب ،وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق
اإلرشادية.

تاريخ التخصيص

سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم ●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م).

تخصيص األسهم

سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل صحيح ومكتمل .وسيتم جمع كسور األسهم
وإضافتها إلى األسهم المتبقية ومن ثم طرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي.
ستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح المحصل من بيع األسهم المتبقية ،فيما ستوزع باقي متحصالت الطرح المتبقي
بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات (أي ما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها الذين لم يكتتبوا كليا أو جزئيا في
األسهم الجديدة ولمستحقي كسور األسهم (فضال راجع القسم (" )12شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب").

تداول األسهم اجلديدة

يبدأ تداول األسهم الجديدة في "تداول" بعد استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم الجديدة وتخصيصها
وإدراجها.

األحقية يف األرباح

سيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها

حقوق التصويت

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحد ،وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية .وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة
بالكامل ومساوية تماما لألسهم القائمة .ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة
حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين (سواء العادية أو غير العادية) والتصويت فيه.

القيود املفروضة على تداول األسهم

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول أسهم الشركة ،باستثناء القيود التنظيمية المفروضة على األسهم المدرجة بشكل
عام.

القيود املفروضة على تداول احلقوق

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق إال باستثناء المساهمين األجانب الذين ال يحق لهم شراء حقوق إضافية إال
بموافقة الجهات المعنية.

ز

األسهم التي سبق لل ُمصدر إدراجها

تم إدراج أسهم الشركة في السوق (بعدد خمسة ماليين ( )5.000.000سهم وبقيمة إسمية قدرها خمسون ( )50ريال
للسهم الواحد) بتاريخ 1419/07/01هـ (الموافق 1998/10/21م) وذلك بعد الحصول على موافقة كل من وزارة التجارة
واالستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي .كما وقد سبق للشركة زيادة رأسمالها بتاريخ 1425/08/12هـ (موافق
2004/09/26م) من مائتين وخمسين مليون ( )250.000.000ريال إلى ستمائة وخمسين مليون ()650.000.000
ريال عن طريق إصدار ثمانية ماليين ( )8.000.000سهم حقوق أولوية بقيمة إسمية قدرها خمسون ( )50ريال للسهم
الواحد ،وزيادة رأسمالها بتاريخ 1427/05/18هـ (موافق 2006/06/14م) من ستمائة وخمسين مليون ()650.000.000
ريال إلى ستمائة وثمانين مليون ( )680.000.000ريال عن طريق إصدار ثالثة ماليين ( )3.000.000سهم جديد بقيمة
إسمية قدرها عشرة ( )10رياالت للسهم الواحد بغرض شراء أسهم الشركاء في شركة الجبيل للصناعات الكيماوية "جنا"،
وزيادة رأسمالها بتاريخ 1428/05/16هـ (موافق 2007/06/02م) من ستمائة وثمانين مليون ( )680.000.000ريال إلى
سبعمائة وخمسة وستين مليون ( )765.000.000ريال عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل ثمانية أسهم قائمة ،وزيادة
رأسمالها بتاريخ 1429/07/23هـ (الموافق 2008/07/26م) من سبعمائة وخمسة وستين مليون ( )765.000.000ريال
إلى مليار ومائتين وخمسة وثمانين مليون ومائتي ألف ( )1.285.200.000ريال عن طريق إصدار اثنين وخمسين مليونا
وعشرين ألف ( )52.020.000سهم حقوق أولوية بقيمة إسمية قدرها عشرة ( )10رياالت وعالوة إصدار قدرها ()5
رياالت للسهم الواحد .كما قامت الشركة بتاريخ 1438/08/15هـ (الموافق 2017/05/11م) بتخفيض رأس مالها من مليار
ومائتين وخمسة وثمانين مليون ومائتي الف ( )1.285.200.000ريال سعودي إلى مائتين وخمسة وثالثين مليون ومائتي
الف ( )235.200.000ريال سعودي ،وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من مائة وثمانية وعشرين مليون وخمس مائة
وعشرين ألف ( )128.520.000سهم إلى ثالثة وعشرين مليون وخمسمائة وعشرين ألف ( )23.520.000سهم عن طريق
إلغاء مائة وخمسة مليون ( )105.000.000سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها ( )%81.7تقريبا ،وبمعدل
تخفيض سهم واحد عن كل ( )1.224سهم تقريبا.

عوامل املخاطرة

ينطوي االستثمار في أسهم حقوق األولوية على مخاطر معينة ،ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى )1( :مخاطر تتعلق بأعمال
الشركة )2( ،مخاطر تتعلق بالسوق والقطاع و( )3مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة ،وقد تمت استعراض هذه المخاطر في
القسم (" )2عوامل المخاطرة" من هذه النشرة ،والذي يتوجب دراسته بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري في الحقوق أو
األسهم الجديدة.

شروط االكتتاب يف أسهم حقوق
األولوية

يجب على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب باألسهم الجديدة استيفاء شروط االكتتاب ذات الصلة .ولالطالع
على شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب يرجى مراجعة القسم (" )12شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب".

التعديالت اجلوهرية التي طرأت على
املعلومات التي مت اإلفصاح عنها يف
آخر نشرة إصدار

تمت موافقة الهيئة على نشر آخر نشرة إصدار للشركة في تاريخ 2008/07/26م .فضال راجع القسم الفرعي ()7-9
"المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم" للمعلومات الجوهرية التي تعتقد الشركة
أنها تغيرت منذ ذلك التاريخ.

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

ح

التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب
التاريخ

الجدول الزمني
انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة
رأس المال وتحديد تاريخ األحقية والمساهمين المستحقين علماً بأن
المساهمين المستحقين هم المساهمون المقيدون في سجل الشركة وال
يتم تقييدهم إال بعد يومين من تاريخ االنعقاد

••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م)

فترة التداول

تبدأ فترة التداول يوم •• ••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م) وتستمر حتى نهاية
يوم •• ••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م) ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة
حقوق األولية  -سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد  -القيام بتداول حقوق
األولوية.

فترة االكتتاب

تبدأ فترة االكتتاب يوم •• ••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م) وتستمر حتى نهاية
يوم •• ••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م) ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة
حقوق األولية  -سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد  -ممارسة حقهم
باالكتتاب في األسهم الجديدة.

تاريخ انتهاء فترة االكتتاب

تنتهي فترة االكتتاب وينتهي استقبال طلبات االكتتاب بانتهاء يوم •• ••1440/••/هـ
(الموافق ••2019/••/م)
ً
تبدأ الساعة العاشرة صباحا من يوم •• ••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م)
وتستمر إلى الساعة الخامسة مسا ًء من يوم •• ••1440/••/هـ (الموافق
••2019/••/م)

اإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم •• ••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م)

دفع مبالغ التعويض (إن وجدت) لألشخاص المستحقين الذين لم
يشاركوا في االكتتاب كليا أو جزئيا ومستحقي كسور األسهم

يوم •• ••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م)

التاريخ المتوقع لبدء التداول في األسهم الجديدة

بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات الالزمة ،سوف يتم اإلعالن عن تاريخ بدء التداول في
األسهم الجديدة على موقع تداول

فترة الطرح المتبقي

تنويه :جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية ،وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول ()www.tadawul.com.sa

تواريخ اإلعالنات املهمة
اإلعالن

المعلن
ُ

تاريخ اإلعالن

اإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة
بزيادة رأس المال

الشركة

يوم •• ••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م)

اإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس
المال

الشركة

يوم •• ••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م)

اإلعالن عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق
اإلرشادية

تداول

يوم •• ••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م)

اإلعالن عن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب في األسهم
الجديدة

الشركة

يوم •• ••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م)

إعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

الشركة

يوم •• ••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م)

إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول الحقوق والتنويه بأهمية قيام الذين
ال يرغبون في االكتتاب ببيع الحقوق الذي يملكونها

تداول

يوم •• ••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م)

اإلعالن عن نهاية فترة االكتتاب

الشركة

يوم •• ••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م)

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

الشركة

يوم •• ••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م)

اإلعالن عن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

الشركة

يوم •• ••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م)

اإلعالن عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين

تداول

يوم •• ••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م)

اإلعالن عن توزيع مبالغ التعويض لمستحقيها (إن وجدت)

الشركة

يوم •• ••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م)

تنويه :جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية ،وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول ()www.tadawul.com.sa

كما تجدر اإلشارة بأنه في حال نشر إعالن يتعلق بالطرح في جريدة محلية بعد نشر نشرة اإلصدار يجب أن يتضمن اإلعالن ما يلي )1 :اسم ال ُمصدر
ورقم سجله التجاري و )2األوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها و )3العناوين واألماكن التي يمكن
الجمهور الحصول فيها على نشرة اإلصدار و )4تاريخ نشر نشرة اإلصدار و )5بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعو ًة أو طرحاً المتالك األوراق
المالية شرائها أو االكتتاب فيها و )6اسم مدير االكتتاب ومتعهد التغطية (إن وجد) والمستشار المالي والمستشار القانوني و )7إخالء مسؤولية بالصيغة
أي تأكيدات تتعلق
اآلتية" :ال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا اإلعالن ،وال تعطيان ّ
أي جزء منه".
أي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلعالن أو عن االعتماد على ّ
أي مسؤولية مهما كانت عن ّ
بدقته أو اكتماله ،وتخليان نفسيهما صراح ًة من ّ

ط

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو مستثمرين جدد .وفي حال عدم ممارسة
حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين فإن أية أسهم متبقية لم يكتتب بها من قبل األشخاص المستحقين سوف تطرح على المؤسسات
االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي ،ويتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات
االكتتاب من خالل الوسائل والخدمات التي يوفرها الوسيط للمستثمرين ،وذلك بشرط أن يكون للشخص المستحق حساب استثماري لدى أحد الوسطاء
الذي يقدمون هذه الخدمات.
منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضاف ًة إلى إمكانية
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في ّ
االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم .وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب لالكتتاب في األسهم
الجديدة كليا أو جزئيا ،في حالة عدم استيفائه ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب .وال يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه ويمثل طلب
االكتتاب عند تقديمه عقدا ملزما بين الشركة والمساهم المستحق.

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية
ماهي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال ،وهو حق مكتسب لجميع
المساهمين الملكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع
بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية .ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد ،وذلك بسعر الطرح.
لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية ،وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ
الخاصة بالمساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية ،وستظهر األسهم في
محافظهم تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية ،ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.
كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة (تداوالتي) المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية
قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.
كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية
العامة غير العادية.
ما هو معامل األحقية؟

هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعد
انعقاد الجمعية العامة غير العادية .ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة .وعليه فإن معامل األحقية هو
( )0.8503حق تقريبا لكل سهم ( )1واحد مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية .ووفقا لذلك ،إذا كان مساهم مقيد يملك ألف ( )1.000سهم في
تاريخ األحقية فسيخصص له ثمانمائة وخمسون ( )850حق مقابل ما يملكه من أسهم.
هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

نعم ،حيث سيتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي ،وبإضافة كلمة حقوق أولوية ،إضافة إلى رمز جديد لهذه
الحقوق.
ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح (قيمة الحق اإلرشادية) .فعلى سبيل المثال ،إذا
كان سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق ( )15ريال سعودي ،وسعر الطرح عشرة ( )10رياالت سعودية ،فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون خمسة
( )5رياالت سعودية.
من هو المساهم المقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

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

ي

هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على
زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

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

منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضاف ًة إلى إمكانية
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في ّ
االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم.
هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.
في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية ،في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق .فعلى سبيل المثال ،إذا كان مساهم يملك ألف ()1.000
سهم في الشركة على النحو التالي :ثمانمائة ( )800سهم في محفظة (أ) ومائتا ( )200سهم في محفظة (ب) ،فإن مجموع الحقوق التي ستودع ثمانمائة
وخمسون ( )850حق على اعتبار أن لكل سهم ( )0.8503حق تقريبا .عليه فسيتم إيداع ستمائة وثمانون ( )680حق في محفظة (أ) ومائة وسبعون ()170
حق في محفظة (ب).
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

لح َملة شهادات األسهم االكتتاب ،لكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات المستلمة أو شركة
نعم ،يحق َ
مركز إيداع األوراق المالية ("مركز اإليداع") ،وإحضار الوثائق الالزمة.
هل يحق لمن اشترى حقوقاً إضافي ً
ة تداولها مرة أخرى؟

نعم ،يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

نعم ،بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.
متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟

بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق (وهي يومي عمل) ،على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب.
هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال ،ال يمكن ذلك .بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك .وفي حال
عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلة االكتتاب؟

في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب ،تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب ،ويتم احتساب قيمة
التعويض (إن وجد) لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب .علما أن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر
الطرح.
من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة غير
العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة
رأس مال المصدر؟

نعم ،حيث انه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم (أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد
الجمعية العامة غير العادية) ،مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول
يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية .ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

ك

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

سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر ،بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة ،وفي حال وجود كسور سيتم تجميع
تلك الكسور ،واذا أكملت رقما صحيحا أو اكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.
ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس ،بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في
هذه النشرة وإعالنات الشركة.
هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

ال ،ال يمكن ذلك.
هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟

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

مساعدة إضافية:
في حال وجود أي استفسارات ،الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني .csr@nama.com.sa :وألسباب قانونية ،سوف يكون بمقدور الشركة
فقط تقديم المعلومات الواردة في هذا النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة
المالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية.
ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام االكتتاب ،فضال راجع القسم (" )12شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب" وبقية المعلومات الواردة في هذه النشرة.

ل

ملخص املعلومات الرئيسية

يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات األساسية الواردة في هذه النشرة .ونظراً ألنه ملخص ،فإنه ال يشتمل على كل المعلومات التي قد تهم
المساهمين وغيرهم من عامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد .ويتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق
بالحقوق أو األسهم الجديدة.

نبذة عن الرشكة
شركة نماء للكيماويات ("نماء" أو "الشركة") شركة مساهمة سعودية ،تم تأسيسها تحت اسم "الشركة العربية للتنمية الصناعية" بموجب القرار الوزاري
رقم ( )719وتاريخ 1412/06/29هـ (الموافق 1992/01/05م) وبسجل تجاري رقم ( )2050023216بتاريـخ 1412/11/10هـ (الموافق 1992/05/12م)،
وكان مقرها الرئيسي في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية .وقد تم تعديل االسم التجاري ليصبح االسم الحالي "شركة نماء للكيماويات" ،كما
تم نقل مركز الشركة الرئيسي من مدينة الدمام إلى مدينة الجبيل الصناعية بموجب سجل تجاري معدل برقم ( )2055007420وتاريخ 1427/02/20هـ
(الموافق 2006/03/20م).

ملخص أنشطة الرشكة
تمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية من خالل ثالث ( )3شركات تابعة تملك فيها حصة سيطرة (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) وتعين
فيها أغلبية أعضاء مجالس المديرين:






شركة الجبيل للصناعات الكيماوية "جنا" :تم تأسيس شركة جنا عام 1999م كشركة مساهمة مقفلة وتم تحويلها فيما بعد إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة .تملك نماء  %95من حصص رأس مال شركة جنا ،ويتمثل نشاط شركة جنا الرئيسي في تصنيع وتسويق مادة راتنجات
االيبوكسي ،والتي تستخدم في الطالء ،الغراء ،اإللكترونيات ،المركبات وغيرها .تبلغ الطاقة اإلنتاجية لمصنع راتنجات االيبوكسي مائة
وعشرين ألف ( )120.000طن سنويا.
الشركة العربية للقلويات "صودا" :تم تأسيس شركة صودا عام 1995م كشركة ذات مسؤولية محدودة .تملك شركة نماء  %90من حصص رأس
مال شركة صودا ،ويتمثل نشاط شركة صودا الرئيسي في تصنيع وتسويق حبيبات الصودا والصودا السائلة والصودا الصلبة ،والتي تستخدم
في عدة صناعات كصناعة الورق والنسيج والمنظفات وغيرها .تبلغ الطاقة اإلنتاجية لشركة صودا خمسين ألف ( )50.000طن سنويا.
شركة نماء لالستثمار الصناعي :شركة ذات مسؤولية محدودة تملك فيها شركة نماء  %95من حصص رأس المال .تم تأسيس شركة نماء
لالستثمار الصناعي عام 2007م لغرض االستثمار في مجال إقامة وتطوير وإدارة وتشغيل مصانع البتروكيماويات والغاز والبترول ،وتوليد ونقل
وتوزيع الطاقة الكهربائية ،واألعمال الميكانيكية والصناعية.

وتمارس الشركة نشاطها خارج المملكة العربية السعودية من خالل شركتين تابعتين:




شركة نماء أوروبا :شركة ذات مسؤولية محدودة تملك فيها شركة نماء  %1من حصص رأس المال بينما تملك الشركة التابعة (شركة نماء
لالستثمار الصناعي) نسبة ( .)%99تم تأسيس شركة نماء أوروبا عام 2008م في إطار خطة الشركة لتعزيز برامج التسويق وخدمات
العمالء في دول االتحاد األوربي.
شركة نماء ألمانيا :شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة المملوكة بالكامل من شركة نماء أوروبا .تم تأسيس شركة نماء ألمانيا
عام 2012م خصيصاً لخدمة عمالء شركة نماء في ألمانيا والدول المجاورة لها.

هيكل رأس مال الرشكة
تم إدراج أسهم الشركة في السوق (بعدد خمسة ماليين ( )5.000.000سهم وبقيمة إسمية قدرها خمسون ( )50ريال للسهم الواحد) بتاريخ 1419/07/01هـ
(الموافق 1998/10/22م) وذلك بعد الحصول على موافقة كل من وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي .كما وقد سبق للشركة زيادة رأسمالها
بتاريخ 1425/08/12هـ (موافق 2004/09/26م) من مائتين وخمسين مليون ( )250.000.000ريال إلى ستمائة وخمسين مليون ()650.000.000
ريال عن طريق إصدار ثمانية ماليين ( )8.000.000سهم حقوق أولوية بقيمة إسمية قدرها خمسون ( )50ريال للسهم الواحد ،وزيادة رأسمالها بتاريخ
1427/05/18هـ (موافق 2006/06/14م) من ستمائة وخمسين مليون ( )650.000.000ريال إلى ستمائة وثمانين مليون ( )680.000.000ريال عن
طريق إصدار ثالثة ماليين ( )3.000.000سهم جديد بقيمة إسمية قدرها عشرة ( )10رياالت للسهم الواحد بغرض شراء أسهم الشركاء في شركة
الجبيل للصناعات الكيماوية "جنا" ،وزيادة رأسمالها بتاريخ 1428/05/16هـ (موافق 2007/06/02م) من ستمائة وثمانين مليون ()680.000.000
ريال إلى سبعمائة وخمسة وستين مليون ( )765.000.000ريال عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل ثمانية أسهم قائمة ،وزيادة رأسمالها بتاريخ
1429/07/23هـ (الموافق 2008/07/26م) من سبعمائة وخمسة وستين مليون ( )765.000.000ريال إلى مليار ومائتين وخمسة وثمانين مليون ومائتي
ألف ( )1.285.200.000ريال عن طريق إصدار اثنين وخمسين مليونا وعشرين ألف ( )52.020.000سهم حقوق أولوية بقيمة إسمية قدرها عشرة ()10
رياالت وعالوة إصدار قدرها ( )5رياالت للسهم الواحد .كما قامت الشركة بتاريخ 1438/08/15هـ (الموافق 2017/05/11م) بتخفيض رأس مالها من
مليار ومائتين وخمسة وثمانين مليون ومائتي الف ( )1.285.200.000ريال سعودي إلى مائتين وخمسة وثالثين مليون ومائتي الف ( )235.200.000ريال
سعودي ،وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من مائة وثمانية وعشرين مليون وخمسمائة وعشرين ألف ( )128.520.000سهم إلى ثالثة وعشرين مليون
وخمسمائة وعشرين ألف ( )23.520.000سهم عن طريق إلغاء مائة وخمسة مليون ( )105.000.000سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها
( )%81.7تقريبا ،وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل ( )1.224سهم تقريبا.
أوصى مجلس إدارة الشركة في قراره بتاريخ 1437/11/03هـ (الموافق 2016/08/06م) بزيادة رأس مال الشركة بقيمة أربعمائة مليون ()400.000.000
ريال سعودي ،وذلك لتمويل إنتاج الشركة لمنتجات كيماوية متخصصة باإلضافة إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية لمصانع المنتجات الوسيطة التابعة للشركة.
كما قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1439/11/15هـ (الموافق 2018/07/28م) بإعادة النظر بتوصيته للجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ
1437/11/03هـ (الموافق 2016/08/06م) بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال
سعودي لتصبح توصيته بزيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائتا مليون ( )200.000.000ريال سعودي وذلك تماشيا مع متطلبات

م

مشاريع الشركة الرأسمالية.

رؤية الرشكة
تسعى الشركة لتلبية احتياجات عمالئها في مجال صناعة الكيماويات ،وتقديم الحلول المبتكرة التي تعزز رضاهم ،إيمانا منها بقيمة الشراكات التجارية
االستراتيجية.

رسالة الرشكة
تحرص شركة نماء على تطوير وتنفيذ وتشغيل المشاريع االستراتيجية التي تستفيد من الموارد الهيدروكربونية والملح والموارد الطبيعية المحلية األخرى،
من خالل قدراتها الخاصة أو بالتعاون مع أطراف مختصة ،وذلك من أجل تحقيق قيمة مضافة لعمالئها ومساهميها.
كما تسعى الشركة لتكون العبا إقليميا مهما في تصنيع وتسويق راتنجات االيبوكسي والمنتجات المتخصصة ذات الصلة ،وشركة صناعية رائدة معترف
بها الستثماراتها المربحة ومنتجاتها الممتازة وقدرتها على تطوير والحفاظ على التحالفات التجارية.

اسرتاتيجية الرشكة
تتمثل االستراتيجية المعلنة للشركة فيما يلي:





تعزيز كفاءة المشاريع القائمة من حيث القدرة اإلنتاجية والتنافسية.
تطوير مشاريع جديدة في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات.
بناء هيكل تنظيمي فعال وتطوير نظم الموارد البشرية بما يلبي طموحات الشركة ويحقق أهدافها.
تعزيز ثقة كافة ذوي المصلحة في الشركة عبر تسويق إنجازاتها واآلفاق الرحبة الممتدة أمامها.

نواحي القوة وامليزات التنافسية للرشكة








اتفاقيات المواد الخام.
انخفاض تكلفة اإلنتاج.
مجمع كيميائي متكامل.
تراخيص تقنية مع شركاء عالمين.
الموقع الجغرافي والقرب من األسواق المستهدفة (أوروبا ودول الخليج).
حواجز الدخول والتي تشمل صعوبة الحصول على التكنولوجيا.
دعم الحكومة للتنمية الصناعية مما يعطي الشركة ميزة تنافسية مقارنة بمنافسيها العالميين.

مقدمة عن السوق
تعتبر السوق السعودية للكيماويات من قبل العديد من المراقبين األكثر جاذبية في منطقة الشرق األوسط ،وذلك نتيجة توفر احتياطيات ضخمة من المواد
الخام باإلضافة إلى سياسة حكومية داعمة ،شركات أجنبية راغبة في االستثمار ،القرب من األسواق األوروبية واآلسيوية ،والطلب المتزايد.
البنية التحتية المتميزة في المملكة والمزايا التنافسية المرتبطة بتدني التكاليف تجعل المملكة جذابة لالستثمارات .استراتيجية الطاقة في المملكة
تشجع الصناعة التحويلية وتطوير الصناعات الموجهة للتصدير .ثقة المستثمرين في صناعة الكيماويات واضحة من خالل االستثمارات الكبرى التي قامت
بها الشركات العالمية خالل السنوات القليلة الماضية وذلك من خالل مشاريع مشتركة أو توسعية.
تنتج شركة نماء المواد الكيميائية المستخرجة من الملح والتي تستخدم كمواد خام لتصنيع المواد الكيميائية األساسية األخرى .يتم تقسيم المحلول
الملحي عن طريق التحليل الكهربائي إلنتاج الصودا الكاوية والكلورين التي يتم بعد ذلك جمعها مع البروبيلين المتوفرة محليا إلنتاج مشتقات الكلور بما في
ذلك اإليبكلوروهيدرين .تعتبر هذه المشتقات اللبنة األساسية إلنتاج راتنجات االيبوكسي والعديد من المواد الكيميائية المتخصصة األخرى ،والتي بدورها
تستخدم إلنتاج المواد الكيميائية الوسيطة للصناعات التحويلية .تستخدم راتنجات االيبوكسي في الطالء ،الغراء ،اإللكترونيات ،المركبات وغيرها .كما
تقوم الشركة بإنتاج حبيبات الصودا والتي تستخدم في عدة صناعات كصناعة الورق والنسيج والمنظفات وغيرها.

ملخص عوامل املخاطرة
يوجد عدد من المخاطر التي تتعلق بإصدار أسهم حقوق األولوية ،وهي تتلخص فيما يلي:




ن

مخاطر تتعلق بأعمال الشركة
مخاطر تتعلق بالسوق والقطاع
مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة

ملخص املعلومات املالية
إن ملخص المعلومات المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م
و2017م واإليضاحات المرفقة بها ،والقوائم المالية الموحدة األولية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في  30يونيو 2018م واإليضاحات المرفقة بها.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م واإليضاحات المرفقة بها وفقاً للمعايير
المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .كما تم إعداد القوائم المالية الموحدة
المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م واإليضاحات المرفقة بها ،والقوائم المالية الموحدة األولية غير المدققة للفترة المالية
المنتهية في  30يونيو 2018م واإليضاحات المرفقة بها ،وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( .)IFRSوقد تمت المراجعة من شركة الدكتور
محمد العمري وشركاه لعام 2015م وعام 2016م وعام 2017م ،بينما تم فحص القوائم المالية المنتهية في  30يونيو 2018م من قبل مكتب البسام وشركاه
المحاسبون المتحالفون.
قائمة المركز المالي (آالف الرياالت السعودية)

السنة المالية
المنتهية في
2015/12/31م
(مدققة)

السنة المالية
المنتهية في
2016/12/31م
(مدققة)

السنة المالية
المنتهية في
2017/12/31م
(مدققة)

الفترة المالية
المنتهية في
2017/06/30م
(غير مدققة)

الفترة المالية
المنتهية في
2018/06/30م
(غير مدققة)

املوجودات
موجودات متداولة
نقد وما في حكمه

119.225

47.558

28.575

9.221

38.664

استثمارات

81.250

81.250

-

81.250

-

ذمم مدينة تجارية

93.214

92.547

117.799

130.438

131.559

مخزون

74.262

52.026

46.230

66.710

70.267

دفعات ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

19.862

18.730

16.594

17.782

47.208

مجموع املوجودات املتداولة

387.813

292.111

209.198

305.401

287.698

استثمارات
مكافآت موظفين طويلة األجل مدفوعة مقدماً

144.523

185.650

117.974

184.685

149.372

-

-

175.269

-

171.902

موجودات غير متداولة أخرى

8.185

5.604

2.911

5.604

2.911

موجودات غير متداولة

تكاليف مشاريع تحت التطوير

163.456

200.902

-

207.895

-

ممتلكات وآالت ومعدات

1.570.140

846.271

794.198

819.242

769.393

استثمارات عقارية

82.385

80.173

130.547

79.067

128.784

مجموع الموجودات غير المتداولة

1.968.689

1.318.600

1.220.899

1.296.493

1.222.362

2.356.502

1.610.711

1.430.097

1.601.894

1.510.060

مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق املساهمني
مطلوبات متداولة
قرض قصير األجل

72.059

94.072

110.779

95.681

59.285

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

283.579

606.555

600.271

724.841

577.872

ذمم دائنة

63.488

65.963

78.804

91.146

69.893

مستحقات ومطلوبات أخرى

77.591

102.058

82.426

104.624

148.437

مقايضة أسعار الفائدة

849

-

-

-

-

مجموع املطلوبات املتداولة

497.566

868.648

872.280

1.016.292

855.487

قروض طويلة األجل

777.600

421.500

225.811

266.200

234.589

تعويض نهاية الخدمة

35.860

42.428

54.878

44.355

59.823

مجموع املطلوبات غير املتداولة

813.460

463.928

280.689

310.555

294.412

مطلوبات غير متداولة

حقوق املساهمني
رأس المال

1.285.200

1.285.200

235.200

235.200

235.200

فائض إعادة تقييم

45.084

88.455

97.924

91.916

129.323

تسويات فروقات تحويل عملة

()664

()696

()634

()640

()608

خسائر متراكمة

()284.144

()1.094.824

()55.362

()51.429

()3.754

مجموع حقوق املساهمني

1.045.476

278.135

277.128

275.047

360.161

مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني

2.356.502

1.610.711

1.430.097

1.601.894

1.510.060

المصدر :القوائم المالية للشركة

س

السنة المالية
المنتهية في
2015/12/31م
(مدققة)

السنة المالية
المنتهية في
2016/12/31م
(مدققة)

السنة المالية
المنتهية في
2017/12/31م
(مدققة)

الفترة المالية
المنتهية في
2017/06/30م
(غير مدققة)

الفترة المالية
المنتهية في
2018/06/30م
(غير مدققة)

مبيعات

459.670

452.865

598.673

290.188

344.193

تكلفة المبيعات

()484.619

()1.137.893

()507.581

()249.803

()244.125

مجمل الربح (اخلسارة)

()24.949

()685.028

91.092

40.385

100.068

مصاريف بيع وتسويق

()37.192

()43.208

()40.054

()19.539

()16.815

مصاريف عمومية وإدارية

()30.757

()58.786

()30.875

()13.221

()17.758

اخلسارة من العمليات

()92.898

()787.022

20.163

7.625

65.495

إيرادات استثمار

31.517

7.823

7.612

4.109

3.509

التغير في مقايضة أسعار الفائدة

2.128

-

-

-

-

إيرادات أخرى

20.464

11.059

7.915

1.588

492

صايف الربح (اخلسارة) قبل الفوائد والزكاة

()38.789

()768.140

35.690

13.322

69.496

مصاريف مالية

()30.099

()32.251

()32.863

()17.262

()14.383

صايف الربح (اخلسارة) قبل الزكاة

()68.888

()800.391

2.827

()3.940

55.113

الزكاة

()5.622

()11.034

()4.342

()2.665

()3.505

صايف الربح (اخلسارة)

()74.510

()811.425

()1.515

()6.605

51.608

قائمة الدخل (آالف الرياالت السعودية)

المصدر :القوائم المالية للشركة

السنة المالية
المنتهية في
2015/12/31م
(مدققة)

السنة المالية
المنتهية في
2016/12/31م
(مدققة)

السنة المالية
المنتهية في
2017/12/31م
(مدققة)

الفترة المالية
المنتهية في
2017/06/30م
(غير مدققة)

الفترة المالية
المنتهية في
2018/06/30م
(غير مدققة)

النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

169.071

119.225

47.558

47.558

28.575

صافي النقد وما في حكمه من األنشطة
التشغيلية

6.466

()1.984

32.037

5.361

73.780

صافي النقد وما في حكمه من األنشطة
االستثمارية

()31.328

()58.540

134.184

()8.349

1.397

صافي النقد وما في حكمه من األنشطة التمويلية

()24.923

()11.111

()185.266

()35.405

()65.115

صايف التغيير يف النقد وما يف حكمه للسنة

()49.785

()71.635

()19.045

()38.393

10.062

فروقات تحويل عموالت أجنبية من العمليات
األجنبية

()61

()32

62

56

27

النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

119.225

47.558

28.575

9.221

38.664

التدفقات النقدية (آالف الرياالت السعودية)

المصدر :القوائم المالية للشركة

ع

السنة المالية
المنتهية في
2015/12/31م
(مدققة)

السنة المالية
المنتهية في
2016/12/31م
(مدققة)

السنة المالية
المنتهية في
2017/12/31م
(مدققة)

الفترة المالية
المنتهية في
2017/06/30م
(غير مدققة)

الفترة المالية
المنتهية في
2018/06/30م
(غير مدققة)

()%31.9

()%1.5

%32.2

%23.4

%18.6

هامش إجمالي الربح (الخسارة)

()%5

()%151

%15

%14

%29

هامش الربح (الخسارة) التشغيلي

()%20

()%174

%3

%3

%19

هامش صافي الربح (الخسارة)

()%16

()%179

%0

()%2

%15

مصاريف بيع وتسويق كنسبة مئوية من المبيعات

()%8

()%10

()%7

()%7

()%5

مصاريف عمومية وإدارية كنسبة مئوية من
المبيعات

()%7

()%13

()%5

()%5

()%5

%77.9

%33.6

%24.0

%30.1

%33.6

العائد على الموجودات

()%3.16

()%50.38

()%0.11

()%0.41

%3.42

العائد على حقوق المساهمين

()%7.13

()%291.74

()%0.55

()%2.40

%14.33

%108

%403

%338

%395

%242

مؤشرات األداء الرئيسية
نمو المبيعات

مجموع الموجودات المتداولة  /مجموع المطلوبات
المتداولة

نسبة الدين إلى إجمالي حقوق المساهمين
المصدر :الشركة

ف

جدول املحتويات
 .1التعريفات واملصطلحات

1

 .2عوامل املخاطرة

5

   1-2املخاطر املتعلقة بالشركة

5

   2-2املخاطر املرتبطة بالسوق والقطاع

11

   3-2مخاطر األوراق املالية املطروحة

14

 .3خلفية عن الرشكة وطبيعة أعاملها

16

   1-3مقدمة

16

   2-3تاريخ الشركة وأهم التطورات

16

   3-3الرؤية والرسالة واالستراتيجية

17

   4-3الشركات التابعة

17

   5-3االستثمارات يف الشركات األخرى

19

   6-3هيكل رأس املال

20

   7-3كبار مساهمي الشركة

20

   8-3نشاط الشركة

20

   9-3الطاقة اإلنتاجية ملصانع الشركة

21

   10-3املنتجات املستقبلية

21

   11-3املزايا التنافسية

21

   12-3انقطاع األعمال

21

   13-3املوظفون والسعودة

22

   14-3برنامج أسهم املوظفني

22

 .4الهيكل التنظيمي للرشكة

23

   1-4الهيكل التنظيمي

23

   2-4مجلس اإلدارة

24

   3-4تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني

24

   4-4جلان مجلس اإلدارة

24

 .5املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة

26

   1-5مقدمة

26

   2-5إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم املالية

26

   3-5الهيكل القانوني ونظرة عامة على األنشطة والعمليات

26

   4-5أسس اإلعداد

28

   5-5ملخص ألهم السياسات احملاسبية

29

   6-5نتائج العمليات

34

   7-5االلتزامات احملتملة واالرتباطات الرأسمالية

80

   8-5املعامالت مع األطراف ذات العالقة

80

 .6استخدام متحصالت الطرح

81

   1-6صايف متحصالت الطرح

81

   2-6استخدام متحصالت الطرح

81

 .7إفادات الخرباء

83

 .8إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة

84

 .9املعلومات القانونية

85

   1-9تأسيس الشركة

85

   2-9نشاط الشركة

90

   3-9املوافقات والتراخيص احلكومية

95

   4-9ملخص العقود اجلوهرية

100

   5-9األصول الغير ملموسة

104

   6-9املنازعات والدعاوى القضائية

104

   7-9املعلومات اجلوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم

105

   8-9إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق باملعلومات القانونية

105

 .10تغطية االكتتاب

106

   1-10متعهد التغطية

106

   2-10ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية

106

 .11اإلعفاءات

107

 .12رشوط وأحكام وتعليامت االكتتاب

108

   1-12الطرح

108

   2-12كيفية التقدم بطلب االكتتاب يف أسهم حقوق األولوية (األسهم اجلديدة)

108

   3-12طلب االكتتاب

108

   4-12مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح املتبقي

108

   5-12التخصيص ورد الفائض

109

   6-12نشرة اإلصدار التكميلية

109

   7-12تعليق أو إلغاء الطرح

110

   8-12أسئلة وأجوبة عن اآللية املطورة حلقوق األولوية املتداولة

110

   9-12القرارات واملوافقات التي ستطرح األسهم مبوجبها

112

   10-12بنود متفرقة

112

   11-12إفادة عن أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف يف أسهم معينة

112

 .13التغريات يف سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال

113

 .14التعهدات الخاصة باالكتتاب

114

   1-14نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب

114

   2-14عمليات التخصيص

114

   3-14السوق املالية السعودية (تداول)

114

   4-14تداول أسهم الشركة يف سوق األسهم السعودي

114

 .15املستندات املتاحة للمعاينة

115

دليل الجداول
 - 1الجدول رقم ( :)1-3االستثمارات في الشركات األخرى كما في تاريخ هذه النشرة

19

 - 2الجدول رقم ( :)2-3كبار مساهمي الشركة

20

 - 3الجدول رقم ( :)3-3الطاقة اإلنتاجية لمصانع الشركة كما في تاريخ هذه النشرة

21

 - 4الجدول رقم ( :)4-3األسهم المعروضة للموظفين لألعوام 2015م و2016م و2017م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

22

 - 5الجدول رقم ( :)1-4أعضاء مجلس اإلدارة

24

 - 6الجدول رقم ( :)2-4تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة مدراء تنفيذيين

24

 - 7الجدول رقم ( :)3-4أعضاء اللجنة التنفيذية

24

 - 8الجدول رقم ( :)4-4أعضاء لجنة المراجعة

25

 - 9الجدول رقم ( :)5-4أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

25

 - 10الجدول رقم ( :)1-5مؤشرات األداء الرئيسية لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م
27

 - 11الجدول رقم ( :)2-5قائمة الدخل لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م

34

 - 12الجدول رقم ( :)3-5المبيعات حسب الشركة التابعة ضمن المجموعة لألعوام 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و 30يونيو
35
2018م
 - 13الجدول رقم ( :)4-5االستبعادات بين شركات المجموعة لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
36
و2018م
 - 14الجدول رقم ( :)5-5المنتجات الرئيسية

37

 - 15الجدول رقم ( :)6-5المبيعات حسب فئة المنتجات الرئيسية ضمن المجموعة لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر
37
المنتهية في  30يونيو 2017م و 2018م
 - 16الجدول رقم ( :)7-5مبيعات اإليبوكسي لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م 38
 - 17الجدول رقم ( :)8-5مبيعات االيبوكسي إلى االتحاد األوروبي وتركيا لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في 30
39
يونيو 2017م و2018م
 - 18الجدول رقم ( :)9-5مبيعات حبيبات الصودا والصودا السائلة والصودا الصلبة لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر
39
المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م
 - 19الجدول رقم ( :)10-5مبيعات المواد الكيماوية لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م
40

 - 20الجدول رقم ( :)11-5اإليرادات لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م

41

 - 21الجدول رقم ( :)12-5المبيعات حسب المنتجات وكميتها المباعة بالسوق المحلي والمصدرة لعام 2015م

42

 - 22الجدول رقم ( :)13-5المبيعات حسب المنتجات وكميتها المباعة بالسوق المحلي والمصدرة لعام 2016م

42

 - 23الجدول رقم ( :)14-5المبيعات حسب المنتجات وكميتها المباعة بالسوق المحلي والمصدرة لعام 2017م

43

 - 24الجدول رقم ( :)15-5المبيعات حسب المنتجات وكميتها المباعة بالسوق المحلي والمصدرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م

43

 - 25الجدول رقم ( :)16-5المبيعات حسب المنتجات وكميتها المباعة بالسوق المحلي والمصدرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

44

 - 26الجدول رقم ( :)17-5تكلفة المبيعات لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م

44

 - 27الجدول رقم ( :)18-5تكلفة المبيعات بحسب الشركة التابعة لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
46
2017م و2018م
 - 28الجدول رقم ( :)19-5تكلفة مبيعات شركة جنا لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م
47

 - 29الجدول رقم ( :)20-5إنتاج ومبيعات مصنع حصاد لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
48
و2018م
 - 30الجدول رقم ( :)21-5اإلنتاج وحجم المبيعات من راتنجات االيبوكسي لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في
48
 30يونيو 2017م و2018م
 - 31الجدول رقم ( :)22-5تفاصيل ونسبة مجمل الربح /الخسارة لشركة جنا لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية
50
في  30يونيو 2017م و2018م
 - 32الجدول رقم ( :)23-5تكلفة مبيعات شركة صودا لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
50
و2018م

 - 33الجدول رقم ( :)24-5تحليل تكلفة مبيعات شركة صودا لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
51
و2018م
 - 34الجدول رقم ( :)25-5تفاصيل ونسبة مجمل الربح /الخسارة لشركة صودا لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية
51
في  30يونيو 2017م و2018م
 - 35الجدول رقم ( :)26-5مصاريف بيع وتسويق لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م
52

 - 36الجدول رقم ( :)27-5مصاريف الشحن والتسليم لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
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و2018م
 - 37الجدول رقم ( :)28-5مصاريف الشحن والتسليم لشركة جنا لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
53
2017م و2018م
 - 38الجدول رقم ( :)29-5مصاريف الشحن والتسليم لشركة صودا لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
53
2017م و2018م
 - 39الجدول رقم ( :)30-5المصاريف اإلدارية والعمومية لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
54
و2018م
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55
و2018م
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2017م و2018م
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 - 47الجدول رقم ( :)38-5نقد وما في حكمه كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
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1.1التعريفات والمصطلحات
التعريف

المصطلح
"الشركة" أو "مناء" أو "املصدر"

شركة نماء للكيماويات ،شركة مساهمة عامة سعودية.

املستشارون

مستشارو الشركة الموضحة أسماؤهم على الصفحة (د).

اإلدارة

إدارة الشركة.

املجلس أو مجلس اإلدارة

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

كبار املساهمني

إن كبار المساهمين في الشركة ،الذين يمتلكون نسبة  %5أو أكثر من أسهم الشركة ،هي شركة أحمد حمد القصيبي
وإخوانه ،شركة سعودية تضامنية ،وتمتلك  1.740.690سهماً في رأس مال الشركة أي ما يعادل  %7.4من مجموع
أسهم الشركة.

األطراف ذوي العالقة

يقصد بهم:
 -1تابعي الشركة.
 -2المساهمين الكبار في الشركة.
 -3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للشركة.
 -4أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الشركة.
 -5أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة.
 -6أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( ،4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.
 -7أي شركة يسيطر عليها أي األشخاص مشار إليهم في (،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.
 -8األشخاص الذين يعملون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين ( )%5أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.

معدل النمو السنوي املركب

أحد الطرق المستخدمة لحساب معدل النمو في بند معين خالل فترة زمنية محددة.

النظام األساسي

النظام األساسي للشركة.

هيئة السوق املالية أو الهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

نظام الشركات

نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/01/28هـ
(الموافق 2015/11/10م) والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1437/07/25هـ (الموافق2016/05/02م) والمعدل
بالمرسوم الملكي رقم (م )79/وتاريخ 1439/07/25هـ (الموافق 2018/04/11م).

سوق األسهم

السوق المالية السعودية (تداول).

املساهمون املؤسسون

المساهمون المؤسسون للشركة.

اجلمعية العامة

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.

اجلمعية العامة العادية

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

اجلمعية العامة غير العادية

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

مجلس التعاون اخلليجي

مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

الناجت احمللي

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية.

احلكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم
( )2017-16-8وتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي
رقم م 3 /وتاريخ 1437/1/28هـ (الموافق 2015/11/10م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (-45-3
 )2018وتاريخ 1439/08/07هـ (الموافق 2018/04/23م).

الشركات التابعة

أي شركة أخرى تسيطر عليها الشركة .وتضم الشركات التابعة للشركة ،كما بتاريخ هذه النشرة ،كل من:
 شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) :شركة ذات مسؤولية محدودة تملك فيها شركة نماء خمس وتسعون
بالمائة ( )%95من حصص رأس المال.
 شركة العربية للقلويات (صودا) :شركة ذات مسؤولية محدودة تملك فيها شركة نماء تسعون بالمائة ( )%90من
حصص رأس المال.
 شركة نماء لالستثمار الصناعي :شركة ذات مسؤولية محدودة تملك فيها الشركة خمس وتسعون بالمائة ()%95
من حصص رأس المال.
 شركة نماء أوروبا :شركة ذات مسؤولية محدودة تملك فيها شركة نماء واحد بالمائة ( )%1بينما تملك الشركة
التابعة (شركة نماء لالستثمار الصناعي) نسبة (.)%99
 شركة نماء ألمانيا :شركة الشخص الواحد (ذات مسؤولية محدودة) مملوكة بالكامل من شركة نماء أوروبا.
لمزيد من التفاصيل عن الشركات التابعة ،فضال راجع القسم الفرعي (" )4-3الشركات التابعة".
معاً ،الشركة وشركاتها التابعة.

صندوق التنمية الصناعية السعودي

صندوق التنمية الصناعية السعودي وهو جهة حكومية مرتبطة بوزارة المالية ،تم تأسيسها في عام 1394هـ (1974م)،
لتطوير الصناعة في المملكة العربية السعودية والمساعدة في إنشاء وتطوير وتوسيع المصانع في المملكة عن طريق
منح قروض طويلة األجل بتكاليف منخفضة ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

املجموعة

1

التعريف

المصطلح
جنا

شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم ()2055004384
الصادر من الجبيل بتاريخ 1420/03/21هـ (الموافق 1999/07/04م).

صودا

شركة العربية للقلويات (صودا) شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم ( )2055003673الصادر
من مدينة الجبيل بتاريخ  1416/03/27هـ (الموافق 1995/08/24م).

شركة مناء لالستثمار الصناعي

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم ( )2055008234الصادر من مدينة الجبيل بتاريخ
1428/02/13هـ (الموافق 2007/03/03م).

شركة مناء أوروبا

شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري الصادر من الجمهورية السويسرية برقم CH-8-0364041685

شركة مناء أملانيا

شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري الصادر من جمهورية ألمانيا االتحادية برقم HRB 702839

سابك

الشركة السعودية للصناعات األساسية ،شركة مساهمة عامة سعودية متخصصة في إنتاج الكيماويات المتنوعة.

ابن رشد

الشركة العربية لأللياف الصناعية ،شركة مساهمة سعودية متخصصة في إنتاج مادة البوليستر وحامض الترافثاليك
النقي والعطريات.

ينساب

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ،شركة مساهمة عامة سعودية متخصصة في إنتاج عدد من مواد البتروكيماويات
مثل االيثلين والبروبلين والبولمرات ومواد متنوعة أخرى.

ناسك

الشركة الوطنية للكيماويات (البحرين) ،شركة مساهمة بحرينية متخصصة في إنتاج مادة الصوديوم ومادة ميتا ثاني
أكسيد الكبريت.

كيان السعودية

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ،شركة مساهمة عامة سعودية متخصصة في إنتاج الكيماويات ،والبوليمرات
والمنتجات المتخصصة.

شركة اجلبيل شيفرون فيليبس

شركة الجبيل شيفرون فيليبس ،شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في إنتاج اإلثلين والستايرين والبروبيلين
وتعود ملكيتها لكل من المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي وشركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات
بالتساوي.

صدف

الشركة السعودية للبتروكيماويات ،شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لشركة سابك تعمل في مجال صناعة الكيماويات
مثل األثيلين والصودا وغيرها.

كيمانول

شركة كيمائيات الميثانول ،شركة مساهمة عامة سعودية متخصصة في إنتاج الميثانول والفورمالدهيد.

مرافق

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع .شركة مساهمة سعودية تعمل في مجال معالجة المياه الصناعية
والصحية وتوليد الكهرباء.

شوا دينكو
()Showa Denko

شركة شوا دينكو ،شركة مساهمة يابانية متخصصة في إنشاء وهندسة وتصميم المصانع.

هنتسمان ادفانسد ماتيريالز
()Huntsman Advanced Materials

هنتسمان ادفانسد ماتيريالز ،شركة ذات مسؤولية محدودة وفرع من فروع شركة هنتسمان األمريكية يتخصص
في تكنولوجيا راتنجات االيبوكسي وألياف األكريليك ( )Acrilicومنتجات البوليمير المكونة من البولي يوريثان
(.)Polyurethane

ارالدايت ()Araldite

عالمة تجارية مسجلة لشركة هانتسمان ادفانسد ماتيريالز تشمل تكنولوجيا راتنجات االيبوكسي وألياف األكريليك
( )Acrilicوالمواد الالصقة المكونة من البولي يوريثان (.)Polyurethane

رزين ()Razeen

عالمة تجارية مسجلة لشركة جنا تشمل تكنولوجيا راتنجات االيبوكسي.

رزين كيور ()Razeen Cure

عالمة تجارية مسجلة لشركة جنا تشمل تكنولوجيا المواد المعالجة.

راتنجات االيبوكسي
()Epoxy Resins

راتنجات االيبوكسي مادة تتصلب بالحرارة بحيث تتحول إلى حالة صلبة بواسطة معالجة كيميائية بين الراتنج والمادة
المعالجة .تستخدم راتنجات االيبوكسي في الطالء ،الغراء ،اإللكترونيات ،المركبات وغيرها.

الصودا الكاوية ()Caustic Soda

الصودا الكاوية (أو هيدروكسيد الصوديوم) مركب كيميائي صلب أبيض ،تأثيره كاو على الجلد ،يذوب في الماء
بسهولة وي ّكون محلول قلوي يتفاعل مع األحماض المخففة .يعتبر ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) المصدر األساسي
في صناعة الصودا الكاوية ،وتستخدم الصودا الكاوية في عدة صناعات كصناعة الورق والنسيج والمنظفات وغيرها.

اإليبكلوروهيدرين ()Epichlorohydrin

مركب شديد التفاعل ال يذوب في الماء ،لكنه قابل لالمتزاج مع أغلب المواد العضوية األيونية الذائبة .يستخدم
اإليبكلوروهيدرين في إنتاج العديد من المواد على غرار الجلسرين والبالستيك والمواد الالصقة وراتنجات االيبوكسي.

كلوريد الكالسيوم
()Calcium Chloride

مركب صلب أبيض اللون سهل الذوبان في الماء له خاصية االسترطاب.

حامض الهيدروكلوريك
()Hydrochloric Acid

حامض معدني قوي ،وهو عبارة عن محلول مائي لغاز كلوريد الهيدروجين.

ثنائي الفينول أيه

مركب عضوي اصطناعي صلب عديم اللون قابل للذوبان في المذيبات العضوية ،ولكن سيئ الذوبان في الماء.
تستخدم مادة ثنائي الفينول أيه في إنتاج راتنجات االيبوكسي.

ثنائي الفينول اف

مركب عضوي تكمن سمته الرئيسية في مقاومته للتبلور ،مما يمكن من إنتاج راتنجات محدودة اللزوجة.

البولي بروبيلني ()Polypropylene

لدائن ملدنة حراريا تصنع كيميائيا وتستخدم في نطاق واسع من التطبيقات.

)Bisphenol (A

)Bisphenol (F
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تاريخ 2008/04/04م.

وتاريخ 2012/02/21م.

التعريف

المصطلح
طن متري

قياس كتلة مساوية أللف كيلوجرام.

أيزو ()ISO

هي منظمة دولية تضع المعايير التجارية والصناعية العالمية وتحدد أفضل الممارسات واإلجراءات التي يجب اتباعها
من قبل الشركات والهيئات والمنشآت الصناعية وهي تمنح شهادات تؤكد التزامهم بتلك المعايير التي تضعها منظمة
األيزو.

املصانع التحويلية

المصانع التي يترتب عليها التحويل الميكانيكي أو الكيميائي للمواد العضوية وغير العضوية إلى منتجات وتشمل:
الصناعات الكيماوية ومشتقاتها األساسية ،صناعة مشتقات النفط المكررة ،الصناعات البالستيكية ،الصناعات
الغذائية ،صناعة الورق والطباعة وغيرها.

اململكة

المملكة العربية السعودية.

احلقوق أو حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة عند الموافقة على الزيادة في رأس
المال .وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين ،ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد من
األسهم الجديدة بسعر الطرح .ويتم إيداع الحقوق بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس مال.
وستظهر هذه الحقوق في حسابات المساهمين .المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية .وسيتم إبالغ
المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.

نظام السوق املالية

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/بتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/08/01م).

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات
املستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم
 2017-123-3وتاريخ 1439/4/9هـ (الموافق 2017/12/27م) بنا ًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم
الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم ( )2018-45-3وتاريخ 1439/08/07هـ
(الموافق 2018/04/23م).

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية (تداول) والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم
 2017-123-3بتاريخ 1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م).

اإلدراج

إدراج األوراق المالية في السوق الرئيسية أو  -حيث يسمح سياق النص بذلك  -تقديم طلب إدراج إلى السوق المالية
السعودية (تداول).

مدير االكتتاب

شركة الجزيرة لألسواق المالية.

صايف متحصالت الطرح

صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح.

سعر الطرح/االكتتاب

 10رياالت سعودية لكل سهم.

أسهم مطروحة لالكتتاب

 20.000.000سهم عادي.

قيمة احلق اإلرشادية

الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.

فترة الطرح

الفترة التي تبدأ من يوم ●● ●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م) إلى يوم ●● ●●1440/●●/هـ (الموافق
●●2019/●●/م).

الطرح املتبقي

طرح أية أسهم متبقية غير مكتتب فيها من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها
في فترة الطرح المتبقي.

فترة الطرح املتبقي

وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب ("األسهم المتبقية") فستطرح تلك األسهم على عدد من
المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي (ويشار إليهم بـ "المؤسسات االستثمارية") (ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ "الطرح
المتبقي") .وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض
ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً يوم ●● ●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م) وحتى الساعة الخامسة
مساءا من يوم ●● ●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م) ("فترة الطرح المتبقي") .وسيتم تخصيص األسهم
المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (شرط أن ال يقل عن سعر الطرح) على أن يتم
تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض .أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم
إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

األشخاص املستحقون

جميع حملة حقوق األولوية سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة
التداول.

املساهمون املقيدون

المساهمون المالكون لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل
مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

اجلريدة الرسمية

جريدة أم القرى ،وهي الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية.

الشخص

الشخص الطبيعي.

نشرة اإلصدار

هذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق األولوية.

ريال

الريال السعودي ــ العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

فرنك سويسري

العملة الرسمية الحالية لالتحاد السويسري.

يورو

العملة الرسمية الحالية للمنطقة األوروبية.

املساهم

مالك أو حامل األسهم اعتبارا من أي وقت محدد.
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التعريف

المصطلح
األسهم

األسهم العادية للشركة والبالغ عددها ثالثة وعشرون مليوناً وخمسمائة وعشرون ألف ( )23.520.000سهم بقيمة
اسمية عشرة ( )10رياالت للسهم الواحد.

شركة اجلزيرة لألسواق املالية

شركة الجزيرة لألسواق المالية وهي شركة مساهمة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية للقيام بأعمال اإلدارة،
تقديم المشورة ،الترتيب ،التعامل ،والحفظ في األوراق المالية وهي مملوكة بنسبة  %100لبنك الجزيرة.

الوسطاء

هم مؤسسات السوق المرخص لهم عن طريق هيئة السوق المالية بمزاولة نشاط التعامل باألوراق المالية بصفة وكيل.

املؤسسات االستثمارية

تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:
1 -1الجهات الحكومية والشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة ،أو أي هيئة
دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.
2 -2صناديق االستثمار العامة المؤسسة في المملكة المطروحة طرحا عاما إضافة إلى الصناديق الخاصة والتي
تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح له ذلك،
مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار.
3 -3األشخاص المرخص لهم في التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل ،مع التزام متطلبات الكفاية المالية.
4 -4عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه
بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق المالية السعودية
نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
5 -5أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ،آخذا
باالعتبار ضوابط استثمار الشركات المدرجة في األوراق المالية ،على أن ال تؤدي مشاركة الشركة إلى أي
تعارض في المصالح.
6 -6المستثمرين الخليجين من ذوي الشخصية االعتبارية والتي تشمل الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
7 -7المستثمرون األجانب المؤهلون.
8 -8مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له وفق شروط وضوابط
اتفاقيات المبادلة.

الهيئة السعودية للمحاسبني ()SOCPA

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
()IFRS

مجموعة من المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس
واجلودة

هيئة حكومية أسند لها مهام تنظيم ورقابة على قطاع المواصفات والمقاييس والجودة.

وزارة التجارة واالستثمار

وزارة التجارة واالستثمار في المملكة العربية السعودية.

املكتتب

أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب.

تداول

نظام آلي لبيع وشراء األسهم السعودية.

ضريبة القيمة املضافة ()VAT

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من  1يناير 2018م ،كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب
والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة ،وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي .مقدار هذه الضريبة ( ،)%5وقد تم استثناء عدد من المنتجات منها (كاألغذية األساسية والخدمات المتعلقة
بالرعاية الصحية والتعليم).

متعهد التغطية

شركة الجزيرة لألسواق المالية.

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة والمتعهد بالتغطية.

القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية
األجنبية املؤهلة يف األوراق املالية املدرجة

صادر عن مجلس الهيئة بموجب القرار ( )2015-42-1وتاريخ 1436/07/15هـ (الموافق 2015/05/04م) والمعدلة
بقرار مجلس الهيئة رقم ( )2018-3-1وتاريخ 1439/04/22هـ (الموافق 2018/01/09م) ،وهي قواعد خاصة بتنظيم
االستثمار باألوراق المالية من قبل أشخاص غير سعوديين مقيمين خارج المملكة ،وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي
المؤهل والعميل الموافق عليه من الشخص المرخص له التداول في أسهم الشركة حسب (القواعد المنظمة الستثمار
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة) .كما يجوز للمؤسسات المسجلة (خارج المملكة)
عبر اتفاقيات المبادلة من خالل أحد األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة والمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة
المرخص لها من قبل الهيئة بالتداول في األسهم الجديدة بعد إدراجها وتداولها بالسوق.

اإلجراءات والتعليمات اخلاصة بالشركات
املدرجة أسهمها يف السوق التي بلغت
خسائرها املتراكمة ( )%20فأكثر من رأس
مالها

قواعد خاصة بالشركات ذات الخسائر المتراكمة صادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار ()2013-48-4
وتاريخ 15/01/1435هـ (الموافق 2013/11/18م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم ()2016-130-1
وتاريخ 1438/01/23هـ (الموافق 2016/10/24م) .وقد بدأ العمل باإلجراءات والتعليمات المعدلة من تاريخ
1438/07/25هـ (الموافق 2017/04/22م).
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2.2عوامل المخاطرة
باإلضافة إلى المعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة ،يتوجب على كل من يرغب االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب دراسة كافة المعلومات
التي تحتويها نشرة اإلصدار بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه في هذا القسم من نشرة اإلصدار قبل اتخاذ قرار شراء أسهم الطرح ،علماً
بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل كافة المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة ،بل من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في
الوقت الحالي ،أو قد تعتبرها الشركة غير جوهرية ،أو أنها قد ال تعيق عملياتها .وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها
النقدية وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطر المشار إليها أدناه.
كما يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة ،بحسب علمهم واعتقادهم ،بعدم وجود أي مخاطر جوهرية من الممكن أن يؤثر عدم ذكرها على قرار المساهمين
والمستثمرين المحتملين ،وتكون معلومة لديهم حتى تاريخ هذه النشرة غير ما تم اإلفصاح عنه ضمن هذا القسم .ال يكون االستثمار في األسهم المطروحة
مناسباً سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك االستثمار والذين يملكون موارد كافية لتحمل أية خسارة قد تنجم عن ذلك االستثمار،
وينبغي على المستثمر المحتمل الذي لديه أي شكوك بشأن قرار االستثمار في الشركة أن يستعين بمستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق المالية
للحصول على المشورة المناسبة بشأن االستثمار في األسهم المطروحة.
وفي حال حدوث أو تحقق أي من عوامل المخاطرة التي تعتقد الشركة في الوقت الحاضر بأنها مهمة ،أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن للشركة أن
تحددها ،أو التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وقد يخسر المستثمر المحتمل كامل
استثماره بهذه األسهم أو جزء منها.
إن المخاطر المبينة أدناه مذكورة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها.

2-222المخاطر المتعلقة بالشركة
222222المخاطر المتعلقة بالتغير في أسعار منتجات الشركة
تتكون مبيعات المجموعة بشكل رئيسي من مبيعات مادة االيبوكسي وحبيبات الصودا والصودا السائلة والصودا الصلبة ،باإلضافة إلى مواد كيماوية
أخرى والتي تتضمن قلويات الكلور (الصودا الكاوية) ،ومادة األيبكلوروهيدرين ،وكلوريد الكالسيوم ،وحامض الهيدروكلوريك (فضال راجع القسم الفرعي
(" )1-1-6-5المبيعات").
تتغير أسعار منتجات الشركة محليا وفي األسواق العالمية نتيجة لتغير العرض والطلب على هذه المنتجات .حيث بلغ متوسط سعر بيع الشركة للطن
المتري من مادة االيبوكسي ( )8.982ريال في العام 2015م ،و( )6.771ريال في 2016م ،و( )7.601ريال في عام 2017م ،و( )10.794ريال خالل فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م .كما بلغ متوسط سعر بيع الشركة للطن المتري من حبيبات الصودا والصودا السائلة والصودا الصلبة ()1.608
ريال في العام 2015م ،و( )1.581ريال في 2016م ،و( )2.579ريال في عام 2017م ،و( )3.080ريال خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م.
وبلغ متوسط سعر بيع الشركة للطن المتري من المواد الكيماوية األخرى ( )749ريال في العام 2015م ،و( )964ريال في 2016م ،و( )1.061ريال في عام
2017م ،و( )1.298ريال خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م.
إن انخفاض األسعار السوقية لمنتجات الشركة سيكون له تأثير سلبي على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

222222المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام الرئيسية وتغير أسعارها
تعتبر مادة االيبكلوروهيدرين (التي يتم تصنيعها في الشركة) ،وثنائي الفينول أيه (التي يتم توريدها من شركة كيان السعودية والسوق العالمي) ،والبولي
بروبيلين (التي يتم توريدها من شركة الجبيل شيفرون فيليبس) ،ومادة الصودا الكاوية (التي يتم تصنيعها في الشركة أو يتم توريدها من شركة سابك
صدف) المواد الخام الرئيسة للشركة.
بصفتها وكيل التسويق لشركة َ
تعتمد الشركة بشكل أساسي على توفر تلك المواد ،وقد تتأثر عملياتها بشكل مباشر وسلبي في حال حدوث أي تأخير في تلك اإلمدادات أو أي تغيير في
شروط توفيرها أو انقطاعها .كما أن تغير أسعار المواد الخام الرئيسية المستخدمة في اإلنتاج بالشركة سوف يؤثر في نتائج عمليات الشركة ،فقد تتأثر
ربحية الشركة بارتفاع أسعار المواد الخام إذا لم تنجح الشركة في رفع أسعار بيع منتجاتها أو تغطية العجز عن طريق خفض التكاليف التشغيلية األخرى
مما سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

222222المخاطر المتعلقة بتوفر المرافق وتغير أسعارها
تعتمد عمليات تشغيل الشركة بشكل كبير على توفر المرافق (وهي في األساس المياه والكهرباء والغاز الطبيعي وغازات النيتروجين واألكسجين) بأسعار
تنافسية وبكميات كبيرة جدا .لذا أي انقطاع أو تقليص لهذه اإلمدادات أو أي ارتفاع في أسعار المرافق من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على حجم اإلنتاج
ودرجة الربحية من عمليات تشغيل الشركة.
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1437/03/17هـ (الموافق 2015/12/28م) زيادة أسعار المرافق في المملكة .وقد أدت هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج
بمبلغ  12.5مليون ريال في عام 2016م (أي بنسبة تبلغ حوالي  %2.5من هذه التكاليف).
إن أي ارتفاع في أسعار المرافق سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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222222مخاطر مصادر التمويل
تعتمد االحتياجات التمويلية للشركة وشركاتها التابعة على رأسمالها وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية والتمويل التي تحصل عليه
من الجهات والبنوك الممولة لها ،وال تضمن الشركة وشركاتها التابعة الحصول على التمويل الالزم في الوقت المناسب بشروط مقبولة إن دعت حاجة
الشركة وشركاتها التابعة لذلك مما سيؤثر سلباً على تنفيذ أعمالها.
كما من الممكن أن تتحمل الشركة وشركاتها التابعة نفقات رأسمالية إلجراء أعمال صيانة وتحسين مستمر لموجوداتها ومعداتها وذلك إ ّما بهدف االلتزام
بأي متطلبات قانونية أو تنظيمية جديدة تستوجب القيام بهذه األعمال ،أو بهدف االلتزام بمعايير جديدة تعتمدها إدارة الشركة في اإلنتاج.
إن التكلفة الفعلية للمشاريع التي تقوم بها الشركة قد تتجاوز قيمة التكلفة المقدرة من الشركة وفقاً للدراسات التي قامت بإعدادها في هذا الشأن مما
ٍ
عندئذ
قد يؤثر على تأخير تمويل المشروع .فإذا ما زادت قيمة هذه التكلفة عن التكلفة المتوقعة له بشكل جوهري ستضطر الشركة أو شركاتها التابعة
إلى اللجوء للحصول على تمويل إضافي لتغطية هذه الزيادة األمر الذي يؤدي إلى تك ّبد الشركة تكاليف تمويلية إضافية باإلضافة إلى تأثيرها المحتمل
على ربحيتها.
وفي حال عدم الحصول أو التأخير في تأمين هذا التمويل عند الحاجة ،أو توفر التمويل ولكن بشروط غير مناسبة ألوضاع الشركة أو شركاتها التابعة،
سوف يؤثر ذلك سلباً على تنفيذ مشاريعها وأداء الشركة المالي ونتائج عملياتها.

222222المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بشروط اتفاقيات القروض والتسهيالت االئتمانية
حصلت الشركة وشركاتها التابعة على قروض وتسهيالت ائتمانية من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي وبنوك محلية لتمويل أعمالها التوسعية
وتشغيل منشآتها (فضال راجع القسم الفرعي (" )1-3-1-2-6-5قرض قصير األجل" والقسم الفرعي (" )1-4-1-2-6-5قروض طويلة األجل" لمزيد من
المعلومات عن القروض والتسهيالت االئتمانية للشركة وشركاتها التابعة).
ففي عام 2006م ،تقدمت شركة جنا بطلب لصندوق التنمية الصناعية السعودي للحصول على قرض بقيمة  315مليون ريال لتمويل مشروع حصاد ،والذي
تم استخدامه بالكامل من قبل شركــة جنا كما في  31ديسمبر 2010م .وفي عام 2012م ،وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على قرض ألجل إضافي
بمبلغ  208.7مليون ريال لتمويل تجاوز تكاليف مشروع حصاد والذي أستخدم منه مبلغ  166.96مليون ريال حتى  31ديسمبر 2013م .خالل عام 2014م
قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بإلغاء الجزء غير المستخدم من هذا القرض.
كما وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على قرض ألجل لفائدة شركة جنا بمبلغ  210مليون ريال لتمويل توسعة مصنع االيبوكسي ،وقد تم صرف
مبلغ  179.32مليون ريال من هذا القرض حتى  31ديسمبر 2013م .خالل عام 2014م ألغى صندوق التنمية الصناعية السعودي الجزء غير المستخدم
من هذا القرض.
لم تلتزم شركة جنا ببعض شروط اتفاقيات قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي ،حيث لم تقم شركة جنا بأي سدادات من قروض صندوق التنمية
الصناعي السعودي كما لم تقم بالحفاظ على نسبة رأس المال العامل ال تقل عن  1إلى  1ونسبة المطلوبات إلى صافي القيمة الملموسة ال تزيد عن  3إلى
 1خالل مدة هذه القروض ،مما يسمح للجهة المقرضة بطلب سداد كامل قيمة القرض فوراً وقد تباشر بإجراءات التنفيذ القضائي على األصول المرهونة
لصالحها لبيعها وتحصيل قيمة القروض من متحصالت البيع (لمزيد من التفاصيل عن قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي بما في ذلك األصول
المرهونة فضال راجع القسم الفرعي (" )1-4-1-2-6-5قروض طويلة األجل").
وإذا لم تتمكن الشركة وشركاتها التابعة من الوفاء بالتزامات السداد المترتبة عليها بموجب اتفاقيات القروض والتسهيالت االئتمانية ،أو أخلت في
المستقبل بأي من االلتزامات أو التعهدات الخاصة بالديون المترتبة عليها ،فقد تطلب الجهات المقرضة سداد الدين على الفور وتحصيل الضمانات
المقدمة من الشركة وشركاتها التابعة .وفي هذه الحالة ،ال يوجد ضمان بأن الشركة وشركاتها التابعة ستتمكن من الحصول على مصادر تمويل بديلة كافية
للوفاء بسداد تلك الديون .وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة وشركاتها التابعة ووضعها المالي.

222222المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على موافقة المقرضين على إعادة جدولة قروضهم
تعتمد خطة عمل الشركة على إعادة جدولة ديونها ،ولم يتم الحصول حتى تاريخ هذه النشرة على موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي بهذا
الخصوص .عدم تمكن الشركة على الحصول على موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على إعادة جدولة قروضه سيؤثر على توفر السيولة الالزمة
ألعمال الشركة وخططها التوسعية وسينعكس سلباً على نتائج عملياتها ووضعها المالي.

222222المخاطر المتعلقة بارتفاع مديونية الشركة
بلغت مديونية الشركة مبلغ ( )1.133.2مليون ريال و( )1.122.1مليون ريال و( )936.9مليون ريال و( )871.7مليون ريال كما في  31ديسمبر 2015م
و 31ديسمبر 2016م و 31ديسمبر 2017م و 30يونيو 2018م على التوالي .كما مثلت مديونية الشركة ( )%108و( )%403و( )%338و( )%242من إجمالي
حقوق المساهمين كما في  31ديسمبر 2015م و 31ديسمبر 2016م و 31ديسمبر 2017م و 30يونيو 2018م على التوالي .إذا لم تتكمن الشركة من تخفيض
مديونيتها فسوف يؤثر ذلك سلباً على قدرة الشركة على تنفيذ مشاريعها وأداء الشركة المالي وتوقعاته المستقبلية.

222222المخاطر المتعلقة بخسائر الشركة
أعلنت الشركة في 2017/04/19م أنها سجلت خسائر متراكمة قدرها ( )1.074.3مليون ريال سعودي ،أي ما يم ّثل حوالي ( )%83.6من رأس مالها.
وقد حصلت الشركة في 2017/05/11م على موافقة الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس مالها من ( )1.285.2مليون ريال سعودي إلى ()235.2
مليون ريال سعودي ،مما خفض الخسائر المتراكمة للشركة إلى ( )52.1مليون ريال سعودي ،أي أصبحت تشكل حوالي ( )%22.17من رأس مال الشركة.
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بلغت الخسائر المتراكمة للشركة ( )3.8مليون ريال سعودي كما في 2018/06/30م (وذلك حسب القوائم المالية األولية الموحدة غير المدققة للفترة
المنتهية في  30يونيو 2018م) ،أي ما يمثل ( )%1.6من رأس مال الشركة البالغ ( )235.2مليون ريال.
كما تجدر اإلشارة أنه بتاريخ 1438/01/23هـ (الموافق 2016/10/24م) صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2016-130-1بتعديل اإلجراءات
والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة  %50فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات ،وتم تعديل
مسماها لتصبح "اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة  %20فأكثر من رأس مالها" وتم
العمل بها ابتداء من تاريخ 1438/07/25هـ (الموافق 2017/04/22م) ،والتي تنص على أنه في حال بلغت الخسائر المتراكمة للشركة  %20أو أكثر من
رأس مالها ،يجب على الشركة أن تعلن عن هذا الحدث فوراً.
كذلك تنص تلك اإلجراءات على أنه في حال بلغت الخسائر المتراكمة للشركة  %50أو أكثر من رأس مالها ،يجب على الشركة أن تعلن عن هذا الحدث
موضحاً ما إذا تقترح الجمعية
فوراً مع تقديم توصية من مجلس إدارتها إلى الجمعية العامة غير العادية ،تبعاً لمتطلّبات المادة  150من نظام الشركات،
ّ
زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو تصفية الشركة قبل التاريخ المح ّدد في نظامها األساسي .وفي حال تصفية الشركة بموجب القانون عم ً
ال بالمادة
( )150من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية ،سيُلغى إدراج أسهم الشركة.
ال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية .وفي حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة ( )%20أو أكثر من رأس مال الشركة فإن الشركة
ستخضع لالئحة الهيئة الخاصة بـ"اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة  %20فأكثر من
رأس مالها" .وفي حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة ( )%50أو أكثر فإن الشركة ستخضع لعدد من المتطلبات األكثر صرامة وعلى وجه الخصوص المادة
( )150من نظام الشركات التي تلزم أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائر المتراكمة للشركة  %50أو أكثر من رأس مالها
بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة خالل ( )15يوماً من علمه بذلك دعوة
الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل ( )45يوم من تاريخ علم المجلس بالخسائر لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي
تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع للشركة أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساسي .وقد تعد الشركة
منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة أعاله ،أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع ،أو إذا
قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في المادة ( )150من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل ( )90تسعين يوماً من
صدور قرار الجمعية بالزيادة .وفي حال تصفية الشركة بموجب القانون عم ً
ال بالمادة ( )150من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية،
سيُلغى إدراج أسهم الشركة.
كما تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة الجبيل للصناعات الكيماوية (شركة تابعة) نصف رأسمالها ،وبحسب متطلبات المادة ( )181من نظام الشركات،
فإنه يتوجب على مديري الشركة دعوة الشركاء لالجتماع للبحث في للنظر في استمرار الشركة أو حلها ،ويجب شهر قرار الشركاء  -سواء باستمرار
الشركة أو حلها  -على موقع وزارة التجارة واالستثمار .وستعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء
إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها.
كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه ،إن شركة جنا ملتزمة بأحكام المادة ( )181من نظام الشركات حيث وافق الشركاء باإلجماع بتاريخ 2018/10/18م
على استمرار عمليات شركة جنا مع تقديم الدعم المالي لتغطية خسائرها وتم نشر قرار الشركاء في تاريخ 2018/11/07م على موقع وزارة التجارة
واالستثمار .وفي حال عدم تمكن الشركة من عكس نتائج هذا الدعم في القوائم المالية للسنة المالية التالية وعدم تمكنها من خفض الخسائر عن نسبة
( )%50من رأسمالها فستكون الشركة أمام خيارين ال ثالث لهما وهما :تقديم تعهد جديد من الشركاء بالمحافظة على شركة جنا من خالل تقديم دعم
مالي لها على أن يتم إظهار النتيجة في الميزانية التالية أو تصفيتها ،خاصة وأن تخفيض رأس المال بإلغاء أسهم إلطفاء الخسائر غير مسموح به للشركات
ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز خسائرها ( )%50من رأس المال وذلك وفق أحكام المادة ( )177من نظام الشركات .وفي حال تعذر إصدار قرار
باستمرار شركة جنا أو بحلها فإن ذلك سوف يؤدي إلى اعتبارها منقضية بقوة النظام مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.

222222مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات
يتعين على الشركة وشركاتها التابعة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها والمحافظة عليها .وتشمل
هذه التراخيص على سبيل المثال ال الحصر :تراخيص صناعية التي حصلت عليها شركتي جنا وصودا من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
وتراخيص بيئية للمرافق الصناعية الصادرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع ،شهادات تسجيل الشركة وشركاتها التابعة الصادرة من وزارة التجارة
واالستثمار ،شهادات عضوية الغرفة التجارية ،شهادات تسجيل العالمات التجارية ،شهادات السعودة والزكاة وشهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة
والتأمينات االجتماعية.
إن عدم تمكن الشركة وشركاتها التابعة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم
تعليق أو انتهاء أي من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة وشركاتها التابعة ،أو في حالة عدم قدرة الشركة
وشركاتها التابعة على الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات اإلضافية التي قد تُطلب منها في المستقبل ،فإن ذلك قد يعرض الشركة وشركاتها
التابعة للتوقف والمنع من القيام بأعمالها كإغالق المقر الرئيسي للشركة أو إغالق المصانع أو تجميد جزء أو جميع الخدمات التي تقدمها الجهات
الرقابية للشركة ،مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وشركاتها التابعة وتكبدها تكاليف إضافية مما سيؤثر سلباً على نتائج عملياتها ووضعها المالي.

22-2222المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة
يعتمد أداء الشركة في المستقبل على التنفيذ الفعال لخطط أعمالها واستراتيجيات نموها التي تشمل إنتاج الشركة لمنتجات كيماوية متخصصة باإلضافة
إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية لمصانع المنتجات الوسيطة التابعة للشركة .إن إخفاق الشركة وشركاتها التابعة في تنفيذ خطط العمل واستراتيجيات النمو
وبناء خطوط اإلنتاج الالزمة على النحو المالئم أو انسحاب أو إهمال الشركات المشرفة سوف يؤثر سلباً على أعمال الشركة وشركاتها التابعة ،وعملياتها،
ووضعها المالي.
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إن قدرة الشركة وشركاتها التابعة على إدارة التوسع في أعمالها في المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم المعلومات التشغيلية
والمالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب وكذلك على قدرتها على زيادة قوتها العاملة وتدريبها وتحفيزها وإدارتها .وليس هناك أي ضمانات بأن
الموظفين الذين تعينهم الشركة وشركاتها التابعة أو النظم واإلجراءات والضوابط التي تعتمدها ستكون كافية لدعم النمو والتوسع المستقبلي ،كما ال توجد
ضمانات بعدم حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل خطوط اإلنتاج أثناء عملية التوسع.
عالوة على ذلك ،فإن أي خطط توسع في األعمال تعتزم الشركة أو شركاتها التابعة القيام بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ
الزمني المحدد لها ،وقد تحتاج الشركة إلى تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع ،وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقاً للجدول الزمني المحدد لها
ووفق التكاليف 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 المشاريع أو خلل في دراسة الجدوى ،فإن ذلك سيؤثر على الوضع التنافسي للشركة ،وبالتالي نتائج أعمالها وربحيتها.

22-2222مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين
تعتمد إدارة الشركة بشكل رئيسي على الموظفين المؤهلين لشغل المناصب الرئيسية في الشركة ،وهي ال تضمن نجاحها باستقطاب الموظفين المؤهلين
أو جذبهم للعمل لديها واالحتفاظ بهم.
إضافة إلى ذلك ،لدى الشركة العديد من الموظفين غير السعوديين الذين يشغلون مناصب رئيسية وقيادية في الشركة ،وهم يعملون وفقاً ألنظمة وزارة
العمل في المملكة .وفي حال تم تغيير األنظمة والسياسات المعمول بها أو فرض قيود جديدة على العاملين بالمملكة من غير السعوديين ،فقد يعوق ذلك
من قدرة الشركة في المحافظة على الموظفين غير السعوديين لديها أو استقطاب موظفين جدد ،أو في إجراء المعامالت الرسمية مثل إصدار تصاريح
العمل أو إعادة تجديدها وغيرها.
وإذا لم تستطع الشركة المحافظة على الموظفين الرئيسيين ،وفي حال فقدانهم أو فصلهم ،فسوف ينعكس ذلك سلباً على أعمالها ووضعها المالي ونتائج
عملياتها.

22-2222المخاطر المتعلقة بخلو بعض المناصب الهامة في الشركة
لدى الشركة ثالثة مناصب هامة شاغرة هي منصب نائب الرئيس للتشغيل والصيانة ومنصب مدير اإلدارة العامة للتشغيل ومنصب مدير اإلدارة العامة
للدعم التقني ،ولم يتم حتى تاريخ هذه النشرة إشغالها .ويقوم حاليا موظفون آخرون في الشركة بالقيام بالمهام المرتبطة بالمناصب الشاغرة وذلك بصفة
مؤقتة .شغل هذه المناصب يعد من األمور الضرورية ،حيث أنها تؤثر على قدرة الشركة على إدارة عملياتها بكفاءة.
ستتأثر إنتاجية الشركة وأداؤها المالي سلباً في حال تأخّ رها في التوظيف أو في حال عدم تمكنها من تعيين الشخص الذي يمتلك الكفاءة والخبرة
المطلوب توفرهما في المرشحين لشغل هذه المراكز لما لتلك المراكز من تأثير يصب في قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجياتها وخططها المرسومة.

22-2222مخاطر أخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم
لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية معتمدة من قبل وزارة العمل بموجب قرار معالي نائب وزير العمل رقم ( )1/1051وتاريخ 1431/04/29هـ (الموافق
2010/04/14م) وسياسات وضوابط رقابية ولوائح داخلية .ولكن على الرغم من ذلك فإن الشركة ال تستطيع أن تضمن تالفي سوء سلوك الموظفين
أو أخطائهم كالغش واألخطاء المتعمدة واالختالس واالحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نياب ًة عنها دون الحصول على
التفويضات اإلدارية المطلوبة .وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة ،أو عقوبات نظامية ،أو مسؤولية مالية مما سوف
يؤثر سلباً على سمعة الشركة وشركاتها التابعة .لذا فإن الشركة ال تستطيع أن تضمن أن سوء سلوك موظفيها لن يؤدي إلى اإلضرار بشكل جوهري على
وضعها المالي أو نتائج عملياتها.

22-2222المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة
صدرت الئحة حوكمة الشركات بموجب قرار مجلس الهيئة رقم ( )2017-16-8وتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) بنا ًء على نظام الشركات
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ ،والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2018-45-3وتاريخ 1439/08/07هـ
(الموافق 2018/04/23م) ،وتتضمن الالئحة المعدلة بنود إلزامية أكثر صرامة من تلك المضمنة في الالئحة السابقة.
وتجدر اإلشارة بأن الشركة ملتزمة بجميع المواد اإللزامية في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة فيما عدا المواد التالية:





المادة /9ب :وضع سياسة مستقلة وواضحة حول عملية توزيع األرباح.
المادة  :61إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية.
المادة  :65إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
المادة  : 86إعداد سياسة للسلوك المهني والقيم األخالقية.

إن إخفاق الشركة في تطبيق الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة قد يعرضها لغرامات تفرضها الهيئة مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتطلعاتها المستقبلية.

22-2222مخاطر السيولة
تواجه الشركة مخاطر السيولة عندما تعجز عن توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن األنشطة التشغيلية والمطلوبات في الوقت
المحدد .وال تضمن الشركة عدم وقوع أية أحداث مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية ،مما قد يؤثر على األداء التشغيلي للشركة وعلى وضعها المالي.
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22-2222مخاطر االئتمان
تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر .وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حاالت مؤقتة
أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العمالء ،وفشل أطراف أخرى دائنة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة ،وغيرها.
ال تستطيع الشركة ضمان عدم فشل األطراف التي تتعامل معم في الوفاء بالتزاماتهم ،وهي ال تستطيع أيضاً توقع قدرتهم المستقبلية بااللتزام بشكل
دقيق .وفي حالة عدم التزام الدائنين بسداد مستحقات الشركة ،فسوف يؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها.

22-2222المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا المرخصة
تعتمد الشركات التابعة لنماء على أطراف ثالثة مزودة للتقنية للحصول على حق استخدام التقنية الالزمة لمختلف عملياتها اإلنتاجية .هذه التقنيات مهمة
جدا لعمليات اإلنتاج ،كتقنية المحفزات التي تقوم شركة شوا دينكو ( )Showa Denkoاليابانية بإمداد الشركة بها والتي تعتبر ضرورية لتشغيل مصنع
اإليبكلوروهيدرين.
وعليه ،فإنه في حال قيام أي من تلك األطراف بإيقاف أو إنهاء ترخيص استعمال تلك التقنيات ،أو امتناعه عن تجديد تلك االتفاقيات أو تمديدها ،أو
في حالة عدم االلتزام بها ،فإن الشركة والشركات التابعة ستضطر إلى البحث عن تقنيات بديلة قد تكون أقل جودة أو أكثر تكلفة أوقد يتأخر تطبيق تلك
التقنية الجديدة ،األمر الذي سيؤثر سلبا على األداء المالي للشركة وشركاتها التابعة وعملياتها.

22-2222العقود مع الغير
أبرمت الشركة عدد من العقود واالتفاقيات وتشمل هذه العقود عقود التوريد وعقود مع مقدمي الخدمات وعقود اإليجار .وعليه تتعرض الشركة لخطر
عدم قدرة الجهة المتعاقدة معها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية .وقد تخل الجهات التي تتعاقد معها الشركة بالتزاماتها ألي سبب من األسباب
بما في ذلك نتيجة إلفالسها أو عدم مالءتها المالية أو تعطل عملياتها ،وتصبح المخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات اكثر ح ّدة في ظ ّل ظروف
السوق الصعبة التي يزد فيها خطر إخاللها بااللتزامات المترتبة عليها.
كما ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة ،وفي حال عدم قدرة الشركة أو األطراف المتعاقدة معها على االلتزام
ببنود تلك العقود أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا وخسارة الشركة لتلك المنازعات فإن ذلك سيؤثر سلبياً على مركزها المالي والتدفقات
النقدية والنتائج التشغيلية للشركة وتطلعاتها.

22-2222مخاطر الحوادث غير المتوقعة
تتألف المنشاة الصناعية التابعة للشركة من عدة خطوط إنتاج وآالت على درجة عالية من التعقيد لصناعة راتنجات االيبوكسي وحبيبات الصودا .وفي
حالة حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل هذه الخطوط أو اآلالت ،فإن من شأن ذلك التأثير بصورة سلبية على إنتاج الشركة طيلة مدة
الخلل أو العطل أو االنقطاع (خاصة في حال طال التعطل ألكثر من خط إنتاج في وقت واحد) ،وبالتالي التأثير سلباً على أعمال الشركة وتوقعاتها ونتائج
عملياتها طيلة فترة توقف اإلنتاج .ويكون هذا التأثير جوهر ًيا.
كما أن وقوع حوادث في احد مرافق التصنيع التابعة للشركة وبالتالي تعليق وتوقف إنتاجها من شأنه التأثير سلباً على المرافق اإلنتاجية األخرى المتربطة
به .فعلى سبيل المثال وجدت الشركة نفسها مضطرة إلى إغالق مصنع شركة صودا في  13نوفمبر 2014م وذلك بسبب اندالع حريق وتم إعادة تشغيل
المصنع في  06يناير 2015م.
وعليه ،فإن أعمال ونتائج الشركة تعتمد بشكل كامل على أعمال مصانعها واستمراريتها ،وبالتالي فإذا ما طرأ أي أمر من شأنه التأثير على أعمالها سلباً،
سواء ألسباب فنية (كانقطاع إمدادات الكهرباء أو الطاقة أو المياه) أو تعرضه ألي حادث أو طارئ يؤثر على استمرارية أعماله سواء بصورة مؤقتة أو
دائمة ،أو أي من الكوارث الطبيعية (كالسيول) فإن ذلك سيؤثر بشكل جوهري على نتائج الشركة التشغيلية والمالية.

22-2222المخاطر المتعلقة بتوفر الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية
استفادة الشركات التابعة للشركة تاريخياً من الحوافر التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من أجل دعم التصنيع في المملكة ،بما في ذلك توفير التمويل
مخفضة في
ميسرة لدعم القطاع الصناعي ،ودعم البنية التحتية وتوفير األراضي والطاقة والمياه بأسعار
ّ
من خالل صندوق التنمية الذي يق ّدم قروض ّ
المدن الصناعية .وكان لهذه الحوافز دور هام في نجاح المشاريع التي نفذتها الشركة وسيؤدي أي وقف أو تعليق لهذه الحوافز إلى تأثير سلبي على أعمال
الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

22-2222المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على مواكبة التطورات التقنية
تستخدم الشركة تقنيات ونظم متطورة ومكلفة لتصنيع منتجاتها ،ولمواكبة تطور قطاع الكيماويات يجب إجراء تحسينات متكررة على المنتجات واستخدام
التقنيات المتطورة .ال تضمن الشركة قدرتها على سرعة توفير التقنيات الجديدة وتطبيق األنظمة الخاصة بها على منتجاتها في الوقت والشكل المناسب
كما أنها ستتكبد تكاليف عالية في هذا المجال مما سيؤثر على إنتاج المنتجات المطلوبة من عمالئها في المواعيد المحددة ،وسيكون لذلك أثر سلبي
على نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

22-2222مخاطر فروقات في مبالغ الزكاة
قدمت الشركة وشركاتها التابعة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى عام 2017م وحصلت على اإليصاالت والشهادات الرسمية الصالحة
حتى  30أبريل 2019م .خالل عام 2017م ،استلمت الشركة الربوط النهائية من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من عام 2000م إلى عام 2011م
مع مطالبة إضافية بمبلغ ( )38.8مليون ريال .قامت إدارة الشركة مع مستشارها في مجال الزكاة والضريبة باالعتراض على هذه الربوط ولم تقم بدفع
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أي مبالغ أو تقديم أي ضمانات بنكية .بناء على توصية مستشار الشركة في مجال الزكاة والضريبة ،لم تقم الشركة بتكوين أي مخصصات إضافية بالقوائم
المالية بهذا الخصوص.
وحيث أن الموقف الزكوي عن السنوات 2012م إلى 2017م للشركة لم يصبح نهائيا حتى اآلن ،فإن هناك خطر بأن تكون الشركة وشركاتها التابعة ملزمة
بدفع مبالغ للهيئة العامة للزكاة والدخل تزيد عن ما تم تخصيصه لتلك السنوات األمر الذي سيؤثر سلباً على ربحية الشركة وأدائها المالي ونتائج عملياتها.

22-2222مخاطر حماية العالمة التجارية والملكية الفكرية
تعتمد قدرة الشركة وشركاتها التابعة في تسويق منتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالماتها التجارية .وقد قامت الشركة بتسجيل
عالماتها التجارية لدى الجهات المختصة (فضال راجع القسم الفرعي (" )1-5-9العالمات التجارية").
إن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية للشركة أو االستخدام غير المشروع للعالمات الخاصة بالشركة أو شركاتها التابعة سيؤدي إلى إقامة دعاوي قضائية
أمام المحاكم المختصة لحماية هذه الحقوق .ويمكن أن تحتاج أية مالحقة قضائية وتسوية أية مطالبات خاصة بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة
إلى وقت طويل وتكلفة باهظة ،فض ً
ال عن الجهد المبذول من قبل اإلدارة في متابعتها .إن عدم قدرة الشركة على منع انتهاك حقوقها بهذا الخصوص
سيؤثر سلبياً على عالمتها التجارية وسوف يجعل ممارسة عملها أكثر تكلفة وبالتالي يؤثر على نتائج الشركة التشغيلية .وسوف يتأثر عمل الشركة أكثر إذا
كان عليها أن تتنافس مع عالمات تجارية مشابهة ضمن األسواق الرئيسية التي تعمل فيها والتي ال تملك فيها حقوق ملكية مسجلة.
كما تقوم شركة جنا ببيع منتجات راتنجات االيبوكسي تحت العالمة التجارية ارالدايت® ،المملوكة من شركة "هنتسمان ادفانسد ماتيريالز بي في بي
ايه (بلجيكا)" وذلك استناداً إلى اتفاقية ترخيص باستخدام عالمة تجارية ،حيث تعتمد الشركة على حقوق الملكية الفكرية والتقنية والمعرفة الفنية
المرخصة لها من قبل شركة هنتسمان منذ تاريخ 1415/08/15هـ (الموافق 1995/01/17م) .وبشكل عام يكون الحق في استخدام مثل هذه التراخيص
مشروط بتلبية المتطلبات التي يتم بموجبها منح الترخيص وتقديم الخدمات .إنّ عدم تلبية تلك المتطلبات يعرض حقوق الشركة المرخص لها لخطر
سحب الترخيص وعدم تمكينها من استخدام حقوق العالمة التجارية ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها
ووضعها المالي و/أو سعر سهمها .كما أن أي تراجع في مستوى ثقة العمالء في العالمة التجارية ارالدايت® سوف يكون له تأثير سلبي على مبيعات الشركة
وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

22-2222المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية
قد يحد عدم قدرة الشركة في الحصول على الغطاء التأميني الكافي من قدرتها على ممارسة عملها بالشكل المطلوب ،مما سيؤثر على أعمال الشركة.
كما أنه من الممكن أن تتعرض الشركة أو أعمالها أو المنشآت الصناعية التابعة لها للعديد من الحوادث التي تخرج عن نطاق سيطرتها والتي يمكن أن
تؤثر على سير أعمالها ،منها الكوارث الطبيعية والحوادث واألعمال اإلرهابية واألحداث المرتبطة بالحروب والتي ال تتوفر تغطية تأمينية كافية عليها أو ال
تتوفر بشروط معقولة تجارياً ،باإلضافة إلى ذلك فإن جدية وتكرار أحداث أخرى مختلفة مثل الحوادث المفاجئة وانقطاعات العمل أو األضرار المحتملة
لمرافق الشركة وشركاتها التابعة وممتلكاتها ومعداتها الناجمة عن سوء األحوال والخطأ البشري والتلوث والنزاعات العمالية والكوارث الطبيعية جميعها
أمور سوف تؤدي إلى تكبد الشركة لخسائر كبيرة أو تعرضها اللتزامات تتجاوز التغطية التأمينية التي توفرها ،وال تقدم الشركة ضمانات بأن تكون التغطية
التأمينية كافية لتغطية الخسائر الناتجة عن أي أو كل من هذه األحداث ،أو أنها سوف تكون قادرة على تجديد التغطية التأمينية القائمة بشروط معقولة
تجارياً أو حتى القيام بذلك من األساس.
باإلضافة إلى ذلك ،تتضمن عقود تأمين الشركة على مبالغ مقتطعة وعوامل مستثناة من التغطية التأمينية ،باإلضافة إلى قيود أخرى تتعلق بالغطاء
التأميني يتم التفاوض عليه مع شركات التأمين ،كما تعتمد إمكانية حصول الشركة على التعويض المستحق لها من قبل شركة التأمين ذات العالقة على
مالءتها المالية وقدرتها على الوفاء بقيمة هذا التعويض ،لذا قد ال يغطي التأمين جميع الخسائر التي تكبدتها الشركة وال يتم إعطاء أي ضمان بأن لن
تتكبد الشركة خسائر تتجاوز حدود وثائق التأمين أو خارج نطاق التغطية الواردة في هذه الوثائق ،وفي حال لم تتوفر التغطية التأمينية الكافية لحادث
ما ،فقد تفقد الشركة رأس المال المستثمر في أي ممتلكات تضررت أو دمرت وقد تخسر كذلك اإليرادات المستقبلية المتوقعة من تلك الممتلكات،
وقد تتعرض في بعض الحاالت اللتزامات مالية تتعلق بالملكية المتضررة ،وبالمثل في حالة إجراء أي تقييم ضد الشركة بما يتجاوز أي تغطية تأمينية
تحتفظ بها ،فقد تتعرض موجوداتها للحجز أو المصادرة بموجب اإلجراءات القضائية المختلفة .وسيكون ألي من هذه الحوادث تأثير سلبي على األعمال
المستقبلية للشركة ومنشآتها الصناعية التابعة وطاقتها اإلنتاجية.
وتحتفظ الشركة بغطاء تأميني يشمل الخسارة أو الضرر المادي المفاجئ وغير المتوقع لآلالت وخسارة األرباح الناتجة عن توقف نشاط الشركة نتيجة
عطل تعرضت له آلة مشمولة بالتغطية التأمينية كما تحتفظ الشركة بوثائق تأمين على مركباتها تشمل الخسارة أو الضرر العرضي ألي مركبة مؤمنة،
إضافة إلى وثيقة تأمين األجهزة اإللكترونية والتي تغطي الضرر المادي المفاجئ وغير المتوقع الذي يلحق باألجهزة اإللكترونية ووثيقة تأمين المسؤولية
العامة التي تغطي المسؤولية عن اإلصابات الجسدية العرضية للغير ووثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمجموعات التي تغطي األشخاص المؤمن لهم
نتيجة الوفاة بحادث أو الحوادث الشخصية إال أنه من الممكن أن تنشأ حاالت تتجاوز فيها قيمة المطالبة قيمة التأمين الذي تحتفظ به الشركة أو أن يتم
رفض مطالبة التعويض المقدمة من قبل الشركة لشركة التأمين ذات العالقة أو أن تطول فترة المطالبة والتعويض مما سيؤثر سلبيا على أعمال الشركة
وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي (لمزيد من المعلومات عن التغطية التأمينية ،فض ً
ال راجع القسم الفرعي (" )5-4-9عقود التأمين").

22-2222المخاطر المرتبطة باالتفاقيات التي تخضع لقوانين أجنبية والختصاص محاكم أجنبية أو التحكيم
الدولي
أبرمت الشركة وشركاتها التابعة في معرض أعمالها العديد من االتفاقيات التي تخضع في تفسيرها لقوانين أجنبية غير سعودية وتشمل اتفاقيات بيع
وتوزيع وتسويق وقعتها شركة جنا التابعة للشركة ،كما تنص هذه االتفاقيات على إحالة أي نزاع ينشأ عنها للفصل في قبل محاكم أجنبية أو التحكيم
األجنبي ،وفي حالة حدوث نزاع مع أحد األطراف المتعاقد معهم وصدور حكم قضائي أجنبي أو حكم تحكيم ضد الشركة أو شركاتها التابعة بنا ًء على
القانون األجنبي الواجب التطبيق ،فإن من الممكن أن تكون التبعات القانونية والمالية التي ستتعرض لها والناشئة عن مثل هذا الحكم أكبر مما لو صدر
الحكم من قبل المحاكم السعودية وفقاً للنظام السعودي المطبق مما سيؤثر سلبيا على عمليات الشركة.
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22-2222مخاطر التقاضي والدعاوي القانونية
إن الشركة وشركاتها التابعة قد تتعرض في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها ،وال تضمن الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين أطراف
أخرى تتعامل معهم كالموردين والموزعين وسواهم ،مما قد يؤدي إلى رفع قضايا لدى الجهات القضائية المختصة .ونتيجة لذلك ،قد تكون الشركة
وشركاتها التابعة ُعرضة لمطالبات قضائية من هيئات وإدارات حكومية وتحقيقات .وبطبيعة الحال ،ال يمكن للشركة تو ُّقع نتائج تلك المطالبات في حال
حدوثها ،كما ال تضمن أن ال يكون لتلك المطالبات تأثير جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها .كما أن الشركة وشركاتها التابعة ال تستطيع
أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي
تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات ،وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا سوف تؤثر سلباً على الشركة.
كما تؤكد الشركة بأنها أو أحد الشركات التابعة لها ليست طرفاً في أي دعوى قضائية أو مطالبة أو تحكيم أو إجراءات إدارية مجتمعة أو منفردة قائمة
أو من المحتمل إقامتها ،من شأنها أن تؤثر جوهرياً على أعمال الشركة أو الشركات التابعة أو وضعها المالي

22-2222مخاطر فرض عقوبة الغرامة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل
ال تلتزم الشركة بتطبيق تعليمات نظام العمل الصادر عن وزارة العمل والتنمية االجتماعية التالية:





عدم فتح ملف عمل لشركة نماء لالستثمار الصناعي حيث أن شركة نماء لالستثمار الصناعي لم توظف أحد منذ تأسيسها.
اعتمدت الشركة على اتفاقيات إعارة الموظفين يسمح بموجبها لموظفي المجموعة باالنتقال للعمل لدى الشركة أو شركاتها التابعة بغض النظر
عما إذا كان نفس صاحب العمل هو الكفيل الذي استقدمه .فعلى سبيل المثال ،تم إعارة كل من مدير المالي ومدير المبيعات لنماء من شركة
َّ
جنا .لم تلتزم الشركة بشروط نظام "أجير" التي وضعتها وزارة العمل من ناحية االستفادة من خدمة إعارة الموظفين بين الشركات س ّيما أنها
لم تصدر إشعار إعارة للعمالة التي ستعمل في موقع المنشأة المستفيدة من الخدمة عبر البوابة اإللكترونية ألجير لخدمات األعمال ،حيث ال
يجوز البدء بتوفير الخدمة إال بعد موافقة النظام وصدور اإلشعار .كما يجب على العامل الوارد اسمه في اإلشعار حمل اإلشعار معه إلبرازه
عند الحاجة لذلك طوال مدة سريان مفعول اإلشعار.
وفقاً للقرار الوزاري رقم ( )1/400وتاريخ 1428/2/1هـ يجب على صاحب العمل في المنشآت التي يكون عدد العاملين بها خمسين عام ً
ال
فأكثر تعيين مسعف أولي متفرغ يحمل مؤهالت مصدقة من الجهة المختصة وذلك بغض النظر عما إذا كان هناك طبيب زائر أو طبيب يعمل
بدوام كامل أو وجود رعاية طبية متكاملة على أن يتوفر بمكان العمل غرفة لإلسعافات األولية .لم تلتزم جنا وصودا بالقرار الوزاري المذكور
أعاله.

إن عدم إزالة المخالفات أعاله يعطي وزارة العمل والتنمية االجتماعية الحق بفرض عقوبة (غرامة ال تزيد عن عشرة آالف ريال سعودي) عن كل مخالفة
األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

22-2222المخاطر المتعلقة بإمكانية عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين
بتاريخ 1440/11/03هـ (الموافق 2018/11/19م) أعلنت الشركة عن استالمها خطابا من بعض مساهميها الذين يملكون أكثر من ( )%5من رأس مالها
بخصوص طلب عقد جميعه عامة للمساهمين .وذلك للنظر في عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين وانتخاب مجلس إدارة جديد ،وذلك استنادا إلى
نص المادة ( )90من نظام الشركات .وعليه ،قامت الشركة بتاريخ 1440/03/19هـ (الموافق 2018/11/27م) بفتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة
للدورة التي بدأت بتاريخ 1440/08/03هـ (الموافق 2018/04/19م) والتي تنتهي بتاريخ 1442/09/06هـ (الموافق 2021/04/18م) .وال تستطيع الشركة
التأكيد بأن تغيير أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين سيكون في صالح الشركة أو في غير صالحها .وفي حال لم يكن هذا التغيير في صالح الشركة
فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

2-222المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع
222222مخاطر المتعلقة باألنظمة والمعايير البيئية
تتطلب أعمال الشركة وشركاتها التابعة المتربطة بالصناعات التحويلية االلتزام بالتشريعات واألنظمة والتعليمات البيئية المطبقة في المملكة والتي ّ
تنظم
عدة جوانب منها المعايير البيئية والصحة المهنية وسالمة المنشئات الصناعية والعاملين فيها .فعلى سبيل المثال يمكن أن ينتج عن عمليات شركة جنا
وشركة صودا عدد من مواد النفايات والمواد الملوثة المنبعثة التي يمكن أن تؤدي ،في حال لم يتم السيطرة عليها وإدارتها بالشكل الصحيح أو في حال
تُركت من دون عالج أو إدارة سليمة ،إلى خطر تلوث مصادر المياه والتأثير على نوعية الهواء مما سينتج عنه ضرر بالبيئة وصحة اإلنسان.
إن عدم االلتزام واالمتثال الكامل بالتشريعات واألنظمة البيئية يمكن أن يؤدي إلى إغالق المنشئات الصناعية التابعة للشركة كما سوف يعرض الشركة
وشركاتها التابعة إلى مخالفات أو غرامات أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها والتي ستؤثر سلباً على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو
تعليق عملها أو ترخيصها وسوف يؤثر ذلك على مقدرتها على مزاولة أعمالها وبالتالي التأثير سلباً على نتائجها المالية وربحيتها.

222222مخاطر سحب الترخيص الصناعي
تمارس الشركة نشاطها الصناعي من خالل شركتين تابعتين ،شركة جنا وشركة صودا ،تقومان بتصنيع منتجات بتروكيماوية في مصنعيهما المرخصين
في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة .وتمارس شركة جنا نشاطها الصناعي وفقاً للترخيص الصناعي رقم  293وتاريخ 1412/09/05هـ (الموافق
1992/08/03م) ،كما تمارس شركة صودا نشاطها الصناعي وفقاً للترخيص الصناعي رقم  229وتاريخ 1415/03/10هـ (الموافق 1994/08/16م)
(فضال راجع القسم الفرعي (" )3-9الموافقات والتراخيص الحكومية").
يجب على كل من شركة صودا وشركة جنا االلتزام بالشروط والتعليمات التي تفرضها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على الشركات التي حصلت
على تراخيص صناعية ،وعلى المرخّ ص له بمزاولة نشاط صناعي التقدم فوراً لوزارة التجارة بعد البدء بإنشاء المصنع الستكمال البيانات الصناعية
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بمعلومات عن إجمالي التمويل والطاقة اإلنتاجية والمواد واآلالت والعمالة المطلوبة ليتسنى لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تقديم الدعم الالزم
وذلك حسب شروط الرخصة .ويجوز للوزارة إلغاء الرخصة في األحوال التالية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

1عدم االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية المعمول بها في المملكة وإذا لم تتوفر تلك المواصفات فيتم التنسيق بين صاحب المشروع
والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الختيار أنسب مواصفات دولية تفي بالغرض لحين صدور مواصفة سعودية.
2عدم االلتزام باتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على البيئة من التلوث.
3عدم الحصول على موافقة البلدية المختصة والتقيد بما يصدر من تعليمات في حالة إقامة المصنع خارج المدن الصناعية المرخصة.
4ضم شركاء آخرين قبل الحصول على موافقة وزارة التجارة.
5جمع أموال أو تغيير في ملكية الترخيص قبل الحصول على موافقة وزارة التجارة.
6عدم االلتزام بما ورد بالقرار الوزاري (1404/902هـ) وتاريخ 1404/3/21هـ الصادر من وزارة الداخلية "الدفاع المدني" بشأن تطبيق القواعد
التنظيمية لمفهوم السالمة واألمن الصناعي في جميع المنشآت الصناعية.
7عدم االلتزام بالحد األدنى إلجمالي التمويل المطلوب لمنح التراخيص الصناعية وفقاً للنشاط الصناعي.
8عدم تق ّدم صاحب الترخيص بطلب تجديده قبل نهاية مدته فيعتبر هذا الترخيص الغياً.

وعلى كافة الشركات الصناعية المرخصة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التقدم بطلب تعديل ترخيصها تبعاً ألي تعديالت في بياناتها ومنها
على سبيل المثال تغير الملكية أو زيادة رأس المال أو تعديل االسم التجاري أو زيادة عدد عمالة .وإذا تم سحب الترخيص من شركة صودا أو شركة جنا فإنه
لن يكون باستطاعتهما االستمرار في ممارسة نشاطهما .وسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وعلى سعر سهمها.
وبالنسبة للبند  6أعاله حصلت الشركة على خطاب من الهيئة الملكية بالجبيل وينبع بالمملكة يفيد بأن جميع الصناعات األساسية والثانوية بمدينة الجبيل
الصناعية يتم الترخيص لها بمزاولة النشاط من خالل إصدار ترخيص بيئي للتشغيل من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع وال تلزم الشركات بالحصول
على ترخيص من الدفاع المدني .وتقوم الهيئة الملكية بالجبيل وينبع بدور رقابي وإشرافي على الشركات الصناعية من خالل زيارة المصانع ومتابعتها منذ
إصدار الترخيص للتأكد من مدى تطبيق المعايير الدولية من حيث األمن والسالمة.
في حالة عدم استيفائها لمتطلبات الهيئة الملكية ،قد تخضع الشركة لعقوبات وغرامات األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

222222المخاطر السياسية
إن األوضاع السياسية المتوترة في الشرق األوسط قد تؤثر سلباً على اقتصاد المملكة ،وبالتالي على قدرة عمالء الشركة على تجديد عالقتهم معها وعدم
قدرتها على الحصول على عمالء جدد وبالتالي التأثير بشكل سلبي على إيراداتها وأرباحها ونتائج عملياتها .ومن شأن هذه المخاطر أن يكون لها أثر سلبي
على أسواق المال وبالتالي ستؤدي إلى تأثير سلبي جوهري على سعر سهم الشركة وخسارة المستثمر كامل أو جزء من قيمة استثماره.

222222مخاطر المنافسة
تعمل الشركة في بيئة تنافسية وتواجه منافسة قوية وال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعال مع الشركات األخرى في السوق.
باإلضافة إلى ذلك ،تؤثر سياسات تسعير منافسي الشركة وشركاتها التابعة على أدائها المالي ،وعالوة على ذلك ،فإن الزيادة في العرض على المنتجات
التي تصنعها بالمقارنة مع الطلب عليها سيؤدي إلى الضغط سلباً على أسعارها ،وبالتالي التأثير سلباً على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج
عملياتها ووضعها المالي بشكل عام.
تعتمد قدرة الشركة التنافسية على تمييز منتجات شركاتها التابعة عن المنتجات األخرى المعروضة في السوق ،وذلك من خالل توفير منتجات عالية
الجودة وبأسعار معقولة.
وفي حال قام المنافسين الحاليين أو المحتملين بتقديم منتجات ذات جودة أعلى أو ذات أسعار تنافسية أفضل من تلك التي تقدمها الشركة فال تضمن
الشركة مواكبتها وتكيفها بشكل سريع مع اتجاهات الصناعة المتطورة أو متطلبات السوق المتغيرة مما سوف يكون له األثر السلبي على نتائج الشركة
المالية وربحيتها.

222222المخاطر المتعلقة االستيراد والتصدير
تم فرض رسوم استيراد قدرها  %6.5من قبل تركيا واالتحاد األوروبي على صادرات راتنجات االيبوكسي من دول مجلس التعاون الخليجي من بداية يناير
2014م .ولقد كان لهذه الرسوم أثرا سلبيا على ربحية الشركة .وعالوة على ذلك ،استحوذ المنافسون الرئيسيون للشركة من دولة كوريا الجنوبية على نسبة
أكبر من السوق األوروبية وذلك لعدم وجود رسوم استيراد بسبب اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية واالتحاد األوروبي.
إن فرض متطلبات قانونية أو تنظيمية جديدة ،مثل رسوم مكافحة اإلغراق أو التدابير التعويضية ،حصص االستيراد ،والتعريفات الجمركية ،والعقوبات،
والمقاطعة وغيرها من التدابير التي قد تعتمدها السلطات الحكومية ،قد تؤثر على الوضع التنافسي للمنتجات المصنعة من قبل الشركات التابعة لنماء أو
يحول دون بيع هذه المنتجات في بعض البلدان ،والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على نتائج وعمليات الشركة ،وتوقعاتها المستقبلية ومركزها
المالي.
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222222مخاطر المتعلقة بالموظفين غير السعوديين
اتخذت حكومة المملكة تدابير وإجراءات لتنظيم توظيف الموظفين غير السعوديين وفقا لنظام العمل وأنظمة اإلقامة والتي تسعى من خاللها إلى اتخاذ
إجراءات ضد الشركات والموظفين األجانب الذين ال يعملون لدى صاحب العمل الذي يكلفهم أو يقومون بأعمال ال تتطابق مع المسمى الوظيفي وفقا
لرخص إقاماتهم.
إن تغريم الشركة أو فرض عقوبات عليها في حال عدم التزامها بنظام العمل واللوائح والتعليمات المطبقة بهذا الخصوص سيكون له تأثير سلبي على
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

222222مخاطر متطلبات السعودة
تندرج الشركة حاليا تحت النطاق "البالتيني" من برنامج نطاقات السعودة الذي تم إطالقه من قبل وزارة العمل (فضال راجع القسم الفرعي ()13-3
"الموظفون والسعودة") .تتأثر نسبة السعودة سلباً بخروج الموظفين السعوديين من عملهم في الشركة ،وفي ظل صعوبة توفر األيدي العاملة المحلية
ال ُمؤهلة والمنافسة على استقطابها من قبل الشركات العاملة في قطاع الكيماويات ،فليس هنالك أي ضمان من قبل الشركة بالمحافظة على نسبة السعودة
المطلوبة في المستقبل .وفي حال انخفضت نسبة السعودة لدى الشركة إلى ما دون النسبة المطلوبة ،فإنها ستتعرض إلى عقوبات قد تصل إلى إيقاف
إصدار أي تصاريح عمل جديدة ،وإيقاف عمليات نقل كفالة الموظفين غير السعوديين ،وحظر المشاركة في المناقصات الحكومية ،ومنع الحصول على
التمويالت والحوافز الحكومية األخرى ،مما سيؤثر سلباً على عمليات الشركة وأدائها المالي.

222222المخاطر المتعلقة بندرة الكوادر المحلية المؤهلة
يعتمد نجاح الشركة المستقبلي ٍ
لحد كبير على قدراتها في استقطاب الكفاءات المؤهلة من العمالة وقدرتها على االحتفاظ بها .إن احتدام المنافسة
على استقطاب الكفاءات أو االحتفاظ بهذه الكفاءات أمر في غاية الحيوية بالنسبة للشركة .كما أنه وفي حال خسرت الشركة األشخاص الرئيسيين في
المستويات اإلدارية العليا وعجزت عن اجتذاب القوى العاملة المؤهلة والمحافظة على استمرارها بالشركة ،فان ذلك قد يؤثر على أنشطة الشركة ونتائج
أعمالها ومركزها المالي.

222222مخاطر التقلبات في أسعار صرف العموالت
حصلت الشركة على  %55من مبيعاتها في عام 2017م من خالل صادرات منتجاتها للسوق العالمية .باإلضافة إلى ذلك ،تقوم الشركة بشراء تجهيزات
المصنع ومعداته بعمالت غير الريال السعودي .لذا ،فإن الشركة عرضة للتأثر بمخاطر التغيرات في صرف العمالت األجنبية فيما يتعلق بالتزاماتها
ومصروفاتها المرتبطة بعملة غير عملة المملكة ،وبالتالي فان التذبذب في أسعار صرف العمالت األجنبية قد يكون له آثار سلبية على أرباح الشركة.

22-2222المخاطر المتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد
بتاريخ 1437/02/22هـ (الموافق 2015/12/04م) وافق مجلس الوزراء على إصدار نظام جديد للشركات ليحل محل نظام الشركات القديم ،والذي دخل
حيز التنفيذ في شهر مايو 2016م .ويفرض نظام الشركات بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة االلتزام بها وسيفرض ذلك على الشركة
القيام باإلجراءات المناسبة وتعديل بعض القواعد المتبعة في الشركة والتي من الممكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقت طويل .كما فرض
نظام الشركات الحالي عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية ،حيث تصل حسب نظام الشركات الجديد (المادة  )213إلى ()500
ألف ريال وقد تصل في بعض األحيان إلى ( )5مليون ريال بحسب طبيعة ونوع المخالفة المرتكبة؛ وبالتالي من الممكن أن تتعرض الشركة إلى مثل هذه
العقوبات في حال عدم التزامها بتلك القواعد واألحكام ،والذي من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم تحديث النظام األساسي للشركة وعقود التأسيس شركاتها التابعة تماشياً مع نظام الشركات الجديد.

22-2222المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة
قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  1يناير 2018م .ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة  %5على عدد
من المنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو وارد في النظام .أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة التكاليف والمصاريف التشغيلية التي تتحملها
الشركة مما سيكون له أثرا سلبي على ربحية الشركة ونتائج عملياتها.

22-2222مخاطر التقارير المطلوبة
تخضع أعمال الشركة وشركاتها التابعة داخل مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة ألنظمة حماية سالمة البيئة (لحماية المنشآت القائمة في المدينة
الصناعية) صادرة عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع .وتعمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع كهيئة تنظيم بيئي وهي مسؤولة عن التحكم في التلوث المرتبطة
بتطوير المدن الصناعية وتشغيلها ،وقد أصدرت الهيئة الملكية للجبيل وينبع األنظمة البيئية للهيئة الملكية لعام 2010م وآخر إصدار لها عام 2015م التي
تنص على األنظمة والمعايير واإلرشادات للمدن الصناعية (األنظمة البيئية للهيئة الصناعية للجبيل وينبع).
وتتطلب عملية السيطرة على نوعية المواد المنبعثة أو التي يتم إطالقها أو إبداعها داخل المدن الصناعية أن يتم تزويد الهيئة الملكية بتقارير عن هذه
المواد المنبعثة .وقد اشترطت إدارة الحماية والمراقبة البيئية/الهيئة الملكية بالنسبة لجنا (مصنع االيبوكسي) االلتزام باإلفصاح اليومي حول عملية
الصرف الصحي ونوعية المياه .ويمكن أن تتعرض الشركة لتدابير نظامية وعقوبات وغرامات إذا اعتقدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بأن الشركة لم تلتزم
بالقوانين واألنظمة أو التوجيهات واجبة التطبيق .وإن أي فشل في االلتزام باألنظمة المطبقة يمكن أن ينتج عنه فرض قيود كبيرة على قدرة المصانع على
ممارسة عملها أو يعرضها لجزاءات هامة مما سيؤثر سلباً على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي ونتائج أعمالها.
باإلضافة إلى ذلك ،قد تخضع الشركة لعقوبات وغرامات في حالة عدم استيفائها لمتطلبات هيئة السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية وقواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية (تداول) ،األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على
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أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2-222مخاطر األوراق المالية المطروحة
222222المخاطر المرتبطة بالتذبذب المحتمل في سعر الحقوق األولوية
قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب التغير في العوامل المؤثرة على سهم الشركة .وقد يكون هذا التذبذب كبيرا بسبب الفرق
بين نسبة التذبذب اليومي المسموح بها بالنسبة للحقوق مقارنة بنسبة التذبذب اليومي المسموح بها بالنسبة ألسهم الشركة .ويعتمد سعر تداول الحقوق
على سعر تداول أسهم الشركة ورؤية السوق للسعر العادل للحقوق .وقد تؤثر هذه العوامل سلبا على سعر تداول الحقوق.

222222مخاطر متعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم
قد ال يكون السعر السوقي للحقوق أثناء فترة التداول مؤشرا على السعر السوقي ألسهم الشركة بعد الطرح .وكذلك قد ال يكون سعر سهم الشركة مستقرا
وقد يتأثر بشكل كبير بسبب التقلبات الناتجة عن ظروف السوق المتعلقة بالحقوق أو األسهم الحالية للشركة .وقد تنتج هذه التقلبات أيضا عن العديد
من العوامل منها دون الحصر :ظروف سوق األسهم ،ضعف أداء الشركة ،عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة المستقبلية ،دخول منافسين جدد للسوق،
التغير في رؤية أو تقديرات الخبراء والمحللين لسوق األوراق المالية ،وأي إعالن للشركة أو أي من منافسيها يتعلق بعمليات اندماج واستحواذ أو تحالفات
استراتيجية.
و سيؤثر بيع كميات كبيرة من األسهم من قبل المساهمين أو االعتقاد باحتمالية حدوث مثل هذا البيع سلبا على سعر أسهم الشركة في السوق .باإلضافة
إلى ذلك ،قد ال يتمكن المساهمون من بيع أسهمهم في السوق دون أن يؤثر ذلك سلبا على سعر األسهم .ليس هناك ما يضمن أن السعر السوقي ألسهم
الشركة لن يكون أقل من سعر الطرح ،واذا حدث هذا األمر بعد اكتتاب المستثمرين في األسهم الجديدة ،فانه ال يمكن إلغاء االكتتاب أو تعديله .وعليه قد
يتكبد المستثمرون خسائر نتيجة لذلك .عالوة على ما تقدم ،ليس هناك ما يضمن أن المساهم سوف يتمكن من بيع أسهمه بسعر يساوي سعر الطرح أو
يزيد عنه بعد االكتتاب في األسهم الجديدة.

222222مخاطر عدم ربحية أو بيع الحقوق األولوية
ليس هنالك ما يضمن ربحية السهم من خالل التداول به بسعر أعلى .ويضاف إلى ذلك ،عدم ضمان التمكن من بيعه من األساس ،مما ينوه إلى عدم وجود
ما يضمن الطلب الكافي في السوق لممارسة حقوق األولوية أو استالم تعويض من قبل الشركة.

222222المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية
إن النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعلياً وقد تختلف عن ما هي موجودة في هذه النشرة .إذ أن إنجازات وقدرة الشركة على
التطور هي من تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها .إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي يجب على المساهم
التعرف عليها حتى ال تؤثر على قراره االستثماري.

222222المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة
في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة ،فإن ملكية األسهم سوف تنخفض بشكل تناسبي إضافة إلى ملحقاته من حق التصويت والحصول على األرباح
مما سيؤثر على السعر السوقي للسهم.

222222المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على أسهم الشركة والحقوق
ليس هناك ما يضمن أنه سيكون هناك طلب كاف على حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك لتمكين حامل حقوق األولوية (سواء كان مساهم مقيد أو
مستثمر جديد) من بيع حقوق األولوية وتحقيق ربح منها ،أو تمكينه من بيع الحقوق على اإلطالق .كما أنه ليس هناك أي ضمان بأنه سيكون هناك طلب
كاف على أسهم الشركة من قبل المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي .وفي حال لم تقم المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض لألسهم
المتبقية بسعر عالي ،قد ال يكون هناك تعويض كافي لتوزيعه على أصحاب حقوق األولوية الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب .وعالوة على ذلك ،ليس
هناك ضمان من وجود طلب كاف في السوق على األسهم التي حصل عليها مكتتب إما من خالل ممارسة حقوق األولوية لهذه األسهم ،أو من خالل الطرح
المتبقي أو من خالل السوق المفتوحة.

222222مخاطر انخفاض نسب الملكية
إذا لم يكتتب أصحاب حقوق األولوية بكامل حقهم في األسهم الجديدة ،سوف تنخفض ملكيتهم وحقوق التصويت التابعة لها .كما أنه ليس هناك أي ضمان
في حال رغب حامل حقوق األولوية المقيد ببيع حقوق األولوية الخاصة به خالل فترة التداول ،بأن يكون العائد الذي يتلقاه كافيا لتعويضه بالكامل عن
انخفاض نسبة ملكيته في راس مال الشركة نتيجة لزيادة رأس مالها.

222222مخاطر عدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب
تبدأ فترة االكتتاب في ••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م) وستنتهي في ••1440/••/هـ (الموافق ••2019/••/م) .ويجب على مالكي الحقوق
والوسطاء الماليين الذين يمثلونهم اتخاذ التدابير المناسبة التباع جميع التعليمات الالزمة قبل انقضاء فترة االكتتاب .إذا لم يتمكن المساهمون المستحقون
من ممارسة حقوق االكتتاب بشكل صحيح بحلول نهاية فترة االكتتاب ،بناء على ما يملكونه من حقوق األولوية ،فال يوجد ضمان أن يكون هناك مبلغ تعويض
يوزع على المساهمين المستحقين غير المشاركين أو ممن لم يقوموا بإجراءات ممارسة االكتتاب بشكل صحيح.
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222222مخاطر توزيع أرباح لحاملي األسهم
تعتمد أرباح السهم في المستقبل على عدد من العوامل من بينها ربحية الشركة والمحافظة على مركزها المالي الجيد واالحتياجات الرأسمالية
واحتياطاتها القابلة للتوزيع والقوة االئتمانية المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة .قد تؤدي زيادة رأس مال الشركة إلى انخفاض ربحية السهم
في المستقبل على خلفية أن أرباح الشركة سوف توزع على عدد أكبر من األسهم نتيجة لزيادة رأس مالها.
ال تضمن الشركة بأن أية أرباح على األسهم سوف توزع فعلياً ،كما ال تضمن المبلغ الذي سيوزع في أي سنة معينة .يخضع توزيع األرباح لقيود وشروط
معينة ينص عليها النظام األساسي للشركة.

22-2222المخاطر المتعلقة بالمضاربة في حقوق األولوية
تخضع المضاربة في حقوق األولوية لمخاطر قد تتسبب في خسائر جوهرية .ويفوق نطاق التذبذب اليومي المسموح به لسعر تداول حقوق األولوية نطاق
التذبذب اليومي المسموح به للسعر السوقي (والذي يمثل في  %10ارتفاعا وهبوطا من سعر اإلغالق لليوم السابق) .كما توجد عالقة طردية بين سعر
سهم الشركة وقيمة الحق اإلرشادية .وعليه ستتأثر الحدود السعرية اليومية (أي نطاق التذبذب اليومي) لتداول الحقوق بالحدود السعرية اليومية لتداول
األسهم .وفي حال عدم بيع المضارب للحقوق قبل نهاية فترة التداول ،فسيضطر لممارسة هذه الحقوق لالكتتاب في األسهم الجديدة ،وقد يتكبد بعض
الخسائر .وبالتالي يجب على المستثمرين مراجعة التفاصيل الكاملة عن آلية إدراج وتداول الحقوق واألسهم الجديدة وطريقة عملها ،واإللمام بجميع
العوامل المؤثرة فيها ،وذلك للتأكد من استناد أي قرار استثماري على وعي وإدراك كاملين.
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3.3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها
3-333مقدمة
تأسست الشركة في العام 1992م تحت مسمى "الشركة العربية للتنمية الصناعية" بموجب السجل التجاري رقم ( )2050023216بتاريـخ 1412/11/10هـ
(الموافق 1992/05/12م) .وقد تم تعديل اسم الشركة للمرة األولى في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1419/02/20هـ (الموافق
1998/06/16م) ليصبح مسمى الشركة بعد التعديل "الشركة العربية للتنمية الصناعية -نماء" .وبتاريخ 1426/11/09هـ (الموافق 2005/12/10م) تم
تعديل اسم الشركة ليصبح "شركة نماء للكيماويات" ،كما تم نقل مركز الشركة الرئيسي من مدينة الدمام إلى مدينة الجبيل الصناعية وتم استخراج شهادة
سجل تجاري معدلة بالرقم ( )2055007420وتاريخ 1427/02/20هـ (الموافق 2006/03/20م).
وتتلخص األغراض الرئيسة للشركة وفقا لنظامها األساسي في:






امتالك وإقامة المشاريع الصناعية وخاصة في مجال الصناعات البتروكيماوية والكيماوية.
تشغيل وإدارة المصانع التي تنشئها الشركة وتقديم الدعم الفني والصيانة الصناعية لخدمة مشاريع الشركة والمشاريع الصناعية األخرى.
تطوير التقنية الصناعية ذاتياً في المجاالت الممكنة عن طريق تدعيم القدرة على البحث والتطوير وتشجيع مواهب االبتكار واالختراع وإنشاء
معامل البحث والتطوير المتخصصة.
التجارة فيما يتعلق بأعمال الشركة.
تملك العقارات وإنشاء المباني والمستودعات الالزمة لحفظ منتجات المشاريع الصناعية وتخزينها والمعارض الالزمة لعرضها ولغير ذلك من
الوجوه التي تحتاج الشركة إلى استعمالها في التصنيع والتخزين والبيع والشراء.

3-333تاريخ الشركة وأهم التطورات
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تأسست الشركة في عام 1992م كشركة مساهمة مقفلة تحت مسمى "الشركة العربية للتنمية الصناعية" بموجب السجل التجاري رقم
( )2050023216بتاريـخ 1412/11/10هـ (الموافق 1992/05/12م) بنا ًء على القرار رقم (/979ق) الصادر من معالي وزير التجارة والصناعة
بتاريخ 1412/09/05هـ (الموافق 1992/03/08م).
تم تعديل اسم الشركة للمرة األولى في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1419/02/20هـ (الموافق 1998/06/14م) ليصبح مسمى
الشركة بعد التعديل "الشركة العربية للتنمية الصناعية  -نماء".
تم إدراج أسهم الشركة في السوق (بعدد خمسة ماليين ( )5.000.000سهم وبقيمة إسمية قدرها خمسون ( )50ريال للسهم الواحد) بتاريخ
1419/07/01هـ (الموافق 1998/10/22م) وذلك بعد الحصول على موافقة كل من وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي
بتاريخ 1425/08/12هـ (الموافق 2004/09/26م) وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على زيادة رأس المال من
( )250.000.000مئتان وخمسون مليون ريال إلى ( )650.000.000ستمائة وخمسين مليون ريال.
بتاريخ 1426/11/09هـ (الموافق 2005/12/10م) تم تعديل اسم الشركة ليصبح بعد التعديل "شركة نماء للكيماويات" ونقل المركز الرئيسي
للشركة من مدينة الدمام إلى مدينة الجبيل الصناعية.
بتاريخ 1427/03/18هـ (الموافق 2006/04/16م) ،تم توقيع اتفاقية استحواذ بين الشركة ومساهمي األقلية في شركة جنا وتحويل ملكية
األسهم المتبقية من شركة جنا إلى الشركة.
بتاريخ 1427/05/18هـ (الموافق 2006/06/14م) وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على زيادة رأس المال الشركة من مبلغ
( )650.000.000ستمائة وخمسين مليون ريال إلى ( )680.000.00ستمائة وثمانين مليون ريال بغرض شراء أسهم الشركاء في شركة جنا.
بتاريخ 1427/08/26هـ (الموافق 2006/09/19م) قامت الشركة بشراء أغلبية ( )%75الحصص في شركة صودا من الشركة السعودية للتنمية
الصناعية (صدق) ،وبتاريخ 1428/01/12هـ (الموافق 2007/01/31م) تملكت الشركة حصص إضافية في شركة صودا لتصبح نسبة ملكيتها
في رأس المال تسعون في المائة ( )% 90من الحصص.
بتاريخ 1427/11/22هـ (الموافق 2006/12/13م) تح ّولت شركة جنا من فرع للشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال
( )265.000.000مائتين وخمسة وستين مليون ريال حيث تملك فيها شركة نماء نسبة  %95من الحصص.
بتاريخ 1428/02/13هـ (الموافق 2007/03/03م) قامت الشركة بتأسيس شركة نماء لالستثمار الصناعي كشركة ذات مسؤولية محدودة وذلك
بموجب السجل التجاري رقم ( .)2055008234
بتاريخ 1428/05/16هـ (الموافق 2007/06/02م) وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على زيادة رأس المال من مبلغ
( )680.000.00ستمائة وثمانين مليون ريال ليصبح ( )765.000.000سبعمائة وخمسة وستين مليون ريال بمنح سهم واحد مجاني لكل
ثمانية أسهم قائمة.
بتاريخ  1429/03/27هـ (الموافق 2008/04/04م) تم تأسيس شركة نماء أوروبا في برن – الجمهورية السويسرية وهي شركة ذات مسؤولية
محدودة تملك فيها الشركة واحد بالمائة ( )%1من حصص رأس المال وتملك شركة نماء لالستثمار نسبة ( )%99المتبقية.
بتاريخ 1429/07/23هـ (الموافق 2008/07/26م) وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على زيادة رأس المال من
( )765.000.000سبعمائة وخمسة ستين مليون ريال إلى ( )1.285.200.000مليار ومائتين وخمسة وثمانين مليونا ومائتي ألف ريال وذلك
من خالل طرح أسهم حقوق أولوية مع عالوة إصدار .وتمت هذه الزيادة من خالل االكتتاب بأسهم حقوق أولوية بعدد ( )52.020.000اثنين
وخمسين مليونا وعشرين ألف سهم جديد بقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت إضافة إلى عالوة إصدار قدرها ( )5خمسة رياالت للسهم
الواحد.
بتاريخ 1433/03/29هـ (الموافق 2012/02/21م) تم تأسيس شركة نماء ألمانيا في مدينة الوريكس في جمهورية ألمانيا االتحادية وهي شركة
الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة المملوكة بالكامل من نماء أوروبا.






بتاريخ 1438/07/03هـ (الموافق 2017/03/31م) بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ ( )1.074.319.117مليار وأربعة وسبعون مليون
وثالثمائة وتسعة عشر ألف ومائة وسبعة عشر ريال (أي حوالي ( )%83.6من رأس مال الشركة).
بتاريخ 1438/08/15هـ (الموافق 2017/05/11م) وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على تخفيض رأس مال الشركة من
( )1.285.200.000مليار ومائتين وخمسة وثمانين مليونا ومائتي ألف ريال إلى ( )235.200.000مائتين وخمسة وثالثين مليون ومائتي ألف
ريال عن طريق إلغاء ( )1.050.000مليون وخمسين ألف سهم من أسهم الشركة وذلك إلطفاء ( )1.050.000.000مليار وخمسون مليون
ريال من الخسائر المتراكمة للشركة (أي حوالي ( )%81.7من رأس مال الشركة قبل التخفيض).
بتاريخ 1440/11/03هـ (الموافق 2018/11/19م) أعلنت الشركة عن استالمها خطابا من بعض مساهميها الذين يملكون أكثر من ( )%5من
رأس مالها بخصوص طلب عقد جميعه عامة للمساهمين .وذلك للنظر في عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين وانتخاب مجلس إدارة
جديد ،وذلك استنادا إلى نص المادة ( )90من نظام الشركات .وعليه ،قامت الشركة بتاريخ 1440/03/19هـ (الموافق 2018/11/27م) بفتح
باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة التي بدأت بتاريخ 1440/08/03هـ (الموافق 2018/04/19م) والتي تنتهي بتاريخ 1442/09/06هـ
(الموافق 2021/04/18م).

3-333الرؤية والرسالة واالستراتيجية
رؤية الرشكة
تسعى الشركة لتلبية احتياجات عمالئها في مجال صناعة الكيماويات ،وتقديم الحلول المبتكرة التي تعزز رضاهم ،إيمانا منها بقيمة الشراكات التجارية
االستراتيجية.
رسالة الرشكة
تحرص شركة نماء على تطوير وتنفيذ وتشغيل المشاريع االستراتيجية التي تستفيد من الموارد الهيدروكربونية والملح والموارد الطبيعية المحلية األخرى،
من خالل قدراتها الخاصة أو بالتعاون مع أطراف مختصة ،وذلك من أجل تحقيق قيمة مضافة لعمالئها ومساهميها.
كما تسعى الشركة لتكون العبا إقليميا مهما في تصنيع وتسويق راتنجات االيبوكسي والمنتجات المتخصصة ذات الصلة ،وشركة صناعية رائدة معترف
بها الستثماراتها المربحة ومنتجاتها الممتازة وقدرتها على تطوير والحفاظ على التحالفات التجارية.
اسرتاتيجية الرشكة
تتمثل االستراتيجية المعلنة للشركة فيما يلي:





تعزيز كفاءة المشاريع القائمة من حيث القدرة اإلنتاجية والتنافسية.
تطوير مشاريع جديدة في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات.
بناء هيكل تنظيمي فعال وتطوير نظم الموارد البشرية بما يلبي طموحات الشركة ويحقق أهدافها.
تعزيز ثقة جميع أصحاب المصلحة في الشركة عبر تسويق إنجازاتها وآفاقها المستقبلية.

3-333الشركات التابعة
تمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية من خالل استثمارها في ثالثة شركات تابعة تملك فيها حصة سيطرة وتعين فيها أغلبية أعضاء
مجالس المديرين ،وهي شركة الجبيل للصناعات الكيماوية "جنا" (شركة ذات مسؤولية محدودة تملك فيها شركة نماء خمس وتسعون بالمائة ( )%95من
حصص رأس المال) ،والشركة العربية للقلويات "صودا" (شركة ذات مسؤولية محدودة تملك فيها شركة نماء تسعون بالمائة ( )%90من حصص رأس
المال) ،وشركة نماء لالستثمار الصناعي (شركة ذات مسؤولية محدودة تملك فيها الشركة خمس وتسعون بالمائة ( )%95من حصص رأس المال).
كما تمارس الشركة نشاطها خارج المملكة العربية السعودية من خالل شركتين تابعتين :شركة نماء أوروبا التي تم تأسيسها كشركة ذات مسؤولية محدودة
ويقع مركزها الرئيسي في مدينة برن – الجمهورية السويسرية وتملك فيها نماء واحد بالمائة ( )%1بينما تملك الشركة التابعة (شركة نماء لالستثمار
الصناعي) نسبة ( ،)%99وشركة نماء ألمانيا وهي شركة الشخص الواحد (ذات مسؤولية محدودة) مملوكة بالكامل من نماء أوروبا ويقع مركزها الرئيسي
في جمهورية ألمانيا االتحادية .يتمثل نشاط شركتي نماء أوروبا ونماء ألمانيا في بيع وتصدير منتجات شركة جنا إلى االتحاد األوربي باإلضافة إلى تسويق
بعض المنتجات الكيماوية المصنعة في االتحاد األوروبي.
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يبين الرسم البياني أدناه الشركات التابعة لشركة نماء:

ﺷﺮﻛﺔ ﳕﺎء ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت

٪٩٠
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وتؤكد الشركة على أنه ال يوجد لديها أو لدى شركاتها التابعة أية أصول جوهرية خارج المملكة العربية السعودية.

333333الشركات التابعة داخل المملكة
رشكة الجبيل للصناعات الكياموية "جنا"
تأسست شركة جنا ابتدا ًء كشركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم  2055004384في تاريخ 1420/03/21هـ (الموافق 1999/07/04م)،
وبلغ رأس مال الشركة ( )300.000.000ثالثمائة مليون ريال مقسم إلى ( )6.000.000ستة ماليين سهم عادي بقيمة اسمية ( )50خمسين ريال للسهم
الواحد .تم تخفيض رأس مالها بتاريخ 1427/11/22هـ (الموافق 2006/12/13م) من ( )300.000.000ثالثمائة مليون ريال إلى ()265.000.000
مائتين وخمسة وستين مليون ريال مقسم إلى ( )26.500.000ستة وعشرين مليونا وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة إسمية ( )10عشرة ريال للسهم
الواحد ،وذلك لتغطية الخسائر المتراكمة.
وحتى شهر أبريل 2006م ،كانت الشركة تمتلك  %51من أسهم جنا ،بينما كان يمتلك الباقي  19مساهم آخر ،من أكبرهم شركة بيوبيان البتروكيماوية بحصة
 ،%7.5شركة الخليج لالستثمار بحصة  ،%7.5وشركة دبي لالستثمار بحصة  .%7.5بينما يملك المساهمون الباقون ما نسبته  %5أو أقل.
بتاريخ 1427/03/18هـ (الموافق 2006/04/16م) ،تم توقيع اتفاقية استحواذ بين الشركة ومساهمي األقلية في جنا وتحويل ملكية األسهم المتبقية (%49
من الملكية) من جنا إلى الشركة ابتدا ًء من تاريخ 2006/06/01م .وقد تم إقرار هذه االتفاقية من الجمعية العامة لكل من شركتي نماء وجنا المنعقدتين في
تاريخ 2006/05/29م و2006/06/14م على التوالي ،وتم إصدار ( )3.000.000ثالثة ماليين سهم جديد من قبل الشركة مقابل كامل أسهم المساهمين
في شركة جنا ،وذلك بواقع سهم واحد من أسهم الشركة مقابل ( )4.9سهم من أسهم شركة جنا ،وبلغت القيمة العادلة لألسهم المصدرة ()122.200.000
مائة واثنان وعشرون مليون ومائتا ألف ريال بنا ًء على تقييم مستشارين ماليين مستقلين والتي تقارب القيمة العادلة لصافي موجودات شركة جنا التي
تم امتالكها من الشركة .وبلغ رأس مال الشركة بعد عملية االستحواذ ( )680.000.000ستمائة وثمانون مليون ريال مقسم إلى ( )68.000.000ثمانية
وستون مليون سهم بقيمة إسمية ( )10عشرة ريال للسهم الواحد .وقد اكتملت اإلجراءات القانونية بنقل ملكية األسهم وصدر السجل التجاري المعدل
لتصبح جنا فرعاً لشركة نماء بتاريخ 1427/08/26هـ (الموافق 2006/09/19م).
وفي 1427/11/22هـ (الموافق 2006/12/13م) تح ّولت شركة جنا من فرع للشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال ( )265.000.000مائتين
وخمسة وستين مليون ريال حيث تملك فيها شركة نماء نسبة  %95من الحصص والسيد حمد بن سالم بن محمد المري  %5من الحصص.
وقد تمت زيادة رأس مال شركة جنا بمبلغ ( )161.000.000مائة وواحد وستون مليون ريال ليصبح ( )426.000.000أربعمائة وستة وعشرون مليون
ريال من خالل تحويل المبالغ المستحقة للشركة من شركة جنا ،وذلك بموجب قرار الشركاء المعدل لعقد التأسيس بتاريخ 1428/06/11هـ (الموافق
2007/06/26م) .وبنفس القرار تنازل السيد حمد بن سالم بن محمد المري عن كامل حصصه لشركة نماء لالستثمار الصناعي فأصبحت شركة جنا
مملوكة بنسبة  %95من شركة نماء للكيماويات وبنسبة  %5من شركة نماء لالستثمار الصناعي .وفي  1430/02/08هـ (الموافق 2009/02/03م) تم زيادة
رأس مال شركة جنا بمبلغ ( )90.000.000تسعين مليون ريال ليصبح ( )516.000.000خمسمائة وستة عشر مليون ريال وقد تم الوفاء بقيمة الزيادة
من حساب الشركة.
وفي  1431/01/19هـ (الموافق 2010/01/15م) تمت زيادة رأس مال شركة جنا بمبلغ ( )150.000.000مائة وخمسين مليون ريال ليصبح
( )666.000.000ستمائة وستة وستين مليون ريال وقد تم الوفاء بقيمة الزيادة من حساب الشركة.
وفي 1433/03/23هـ (الموافق 2012/02/15م) تمت زيادة رأس مال شركة جنا بمبلغ ( )109.000.000مائة وتسعة مليون ريال ليصبح ()775.000.000
سبعمائة وخمسة وسبعين مليون ريال وقد تم الوفاء بقيمة الزيادة من حساب الشركة.
وفي 1440/04/06هـ (الموافق 2018/12/13م) تمت زيادة رأس مال شركة جنا بمبلغ ( )650.000.000ستمائة وخمسون مليون ريال ليصبح
( )1.425.000.000مليار وأربعمائة وخمسة وعشرون مليون ريال من خالل التمويل من رصيد حساب المدفوع تحت زيادة رأس المال.
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الرشكة العربية للقلويات "صودا"
تم تأسيس شركة صودا كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب سجل تجاري رقم ( )2055003673الصادر من مدينة الجبيل بتاريخ  1416/03/27هـ
(الموافق 1995/08/24م) ،وبتاريخ 1427/08/26هـ (الموافق 2006/09/19م) قامت الشركة بشراء أغلبية ( )%75الحصص في صودا من الشركة
السعودية للتنمية الصناعية (صدق) لتصبح ملكية صودا على النحو التالي :شركة نماء ( )%75وشركة صالح وعبد العزيز أبا حسين المحدودة ( )%15وشركة
مجموعة الزامل القابضة ( .)%10وتمت زيادة رأس المال من ( )36.750.000ستة وثالثين مليون وسبعمائة وخمسين ألف ريال إلى ( )42.380.000اثنين
وأربعين مليون وثالثمائة وثمانين ألف ريال.
وبتاريخ 1428/01/12هـ (الموافق 2007/01/31م) تملكت الشركة حصة شركة صالح وعبد العزيز أبا حسين المحدودة البالغة  %15من رأس مال شركة
صودا في حين تملكت شركة جنا نسبة  ،%10وهي حصة شركة مجموعة الزامل القابضة.
وبتاريخ 1429/03/16هـ (الموافق 2008/03/24م) ،تمت زيادة رأس المال من ( )42.380.000اثنين وأربعين مليون وثالثمائة وثمانين ألف ريال إلى
( )50.000.000خمسين مليون ريال.
وبتاريخ 1435/08/19هـ (الموافق 2014/06/17م) ،تم تعديل غرض الشركة ليصبح :إنتاج الصودا الكاوية الجافة (حبيبات ورقائق) والبراميل الحديدية
وتجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتسويق المواد الكيماوية لألغراض التجارية والصناعية .وقد أصدرت الشركة ترخصيها الصناعي المعدل برقم ()109
بعد تحديث بياناته بتاريخ 1436/01/11هـ (الموافق 2014/11/04م).
رشكة مناء لالستثامر الصناعي
قامت الشركة بتأسيس شركة نماء لالستثمار الصناعي كشركة ذات مسؤولية محدودة وذلك بموجب السجل التجاري رقم ( )2055008234وتاريخ
1428/02/13هـ (الموافق 2007/03/03م) صادر من مدينة الجبيل ،وتبلغ قيمة رأس مالها ( )1.000.000مليون ريال مقسم إلى ( )1.000ألف حصة
قيمة الحصة الواحدة ( )1.000ألف ريال وجميعها مدفوعة القيمة بالكامل.

333333الشركات التابعة خارج المملكة
رشكة مناء أوروبا
قامت الشركة بتأسيس شركة نماء أوروبا بتاريخ 1429/03/27هـ (الموافق 2008/04/04م) كشركة ذات مسؤولية محدودة ويقع مركزها الرئيسي في
مدينة برن – الجمهورية السويسرية وتملك فيها شركة نماء واحد بالمائة ( )%1من حصص رأس المال وتملك شركة نماء لالستثمار نسبة ( )%99المتبقية.
يبلغ رأس مال شركة نماء أوروبا مبلغ ( )20.000فرنك سويسري (أي ما يعادل ( )70.000ريال تقريبا).
رشكة مناء أملانيا
تم تأسيس شركة نماء ألمانيا بتاريخ 1433/03/29هـ (الموافق 2012/02/21م) ،وهي شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة المملوكة بالكامل
من نماء أوروبا ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الوريكس في جمهورية ألمانيا االتحادية.
يبلغ رأس مال شركة نماء ألمانيا مبلغ ( )25.000يورو (أي ما يعادل ( )104.000ريال تقريبا).
لمزيد من التفاصيل عن الشركات التابعة ،فضال راجع القسم الفرعي (" )2-1-2-9الشركات التابعة".

3-333االستثمارات في الشركات األخرى
لدى شركة نماء استثمارات أخرى في شركات في المملكة العربية السعودية ،وهي تملك نسبة غير مسيطرة في ك ّل من الشركة العربية لأللياف الصناعية
(ابن رشد) والشركة الوطنية للكيماويات (ناسك) وشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) .ويبين الجدول أدناه ملخص عن ملكية نماء للحصص
واألسهم:
 - 1الجدول رقم ( :)1-3االستثمارات في الشركات األخرى كما في تاريخ هذه النشرة
اسم الشركة

مكان التأسيس

النشاط

األسهم/الحصص
المملوكة

القيمة الدفترية بتاريخ
2018/09/30م

نسبة

الشركة العربية لأللياف الصناعية (ابن رشد)*

السعودية

إنتاج المواد الكيماوية

1.561.692

صفر

%0.78

الشركة الوطنية للكيماويات (ناسك)**

البحرين

إنتاج المواد الكيماوية

36.450

صفر

%4.05

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)**

السعودية

إنتاج المواد الكيماوية

2.005.000

 142.2مليون ريال

%0.356

المصدر :الشركة

* تم تخفيض قيمة االستثمارات في شركة ابن رشد بسبب خسائرها المتراكمة والتي تجاوزت رأس مالها
** تم تخفيض قيمة االستثمارات في شركة ناسك بسبب خسائرها المتراكمة والتي تجاوزت رأس مالها

*** تم رهن االستثمار في شركة ينساب مقابل القرض المستلم من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية
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3-333هيكل رأس المال
حدد رأسمال الشركة عند التأسيس بمائتين وخمسين مليون ( )250.000.000ريال .تم إدراج أسهم الشركة في السوق (خمسة ماليين ()5.000.000
سهم بقيمة إسمية قدرها خمسون ( )50ريال للسهم الواحد) بتاريخ 1419/07/01هـ (الموافق 1998/10/21م) وذلك بعد الحصول على موافقة كل من
وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي .كما وقد سبق للشركة زيادة رأسمالها بتاريخ 1425/08/12هـ (موافق 2004/09/26م) من مائتين وخمسين
مليون ( )250.000.000ريال إلى ستمائة وخمسين مليون ( )650.000.000ريال عن طريق إصدار ثمانية ماليين ( )8.000.000سهم حقوق أولوية
بقيمة إسمية قدرها خمسون ( )50ريال للسهم الواحد ،وزيادة رأسمالها بتاريخ 1427/05/18هـ (موافق 2006/06/14م) من ستمائة وخمسين مليون
( )650.000.000ريال إلى ستمائة وثمانين مليون ( )680.000.000ريال عن طريق إصدار ثالثة ماليين ( )3.000.000سهم جديد بقيمة إسمية قدرها
عشرة ( )10رياالت للسهم الواحد بغرض شراء أسهم الشركاء في شركة الجبيل للصناعات الكيماوية "جنا" ،وزيادة رأسمالها بتاريخ 1428/05/16هـ
(موافق 2007/06/02م) من ستمائة وثمانين مليون ( )680.000.000ريال إلى سبعمائة وخمسة وستين مليون ( )765.000.000ريال عن طريق منح
سهم واحد مجاني لكل ثمانية أسهم قائمة ،وزيادة رأسمالها بتاريخ 1429/07/23هـ (الموافق 2008/07/26م) من سبعمائة وخمسة وستين مليون
( )765.000.000ريال إلى مليار ومائتين وخمسة وثمانين مليون ومائتي ألف ( )1.285.200.000ريال عن طريق إصدار اثنين وخمسين مليونا وعشرين
ألف ( )52.020.000سهم حقوق أولوية بقيمة إسمية قدرها عشرة ( )10رياالت وعالوة إصدار قدرها ( )5رياالت للسهم الواحد .كما قامت الشركة
بتاريخ 1438/08/15هـ (الموافق 2017/05/11م) بتخفيض رأس مالها من مليار ومائتين وخمسة وثمانين مليون ومائتي الف ( )1.285.200.000ريال
سعودي إلى مائتين وخمسة وثالثين مليون ومائتي الف ( )235.200.000ريال سعودي ،وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من مائة وثمانية وعشرين
مليون وخمسمائة وعشرين ألف ( )128.520.000سهم إلى ثالثة وعشرين مليون وخمسمائة وعشرين ألف ( )23.520.000سهم عن طريق إلغاء مائة
وخمسة مليون ( )105.000.000سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها ( )%81.7تقريبا ،وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل ( )1.224سهم
تقريبا.
أوصى مجلس إدارة الشركة في قراره بتاريخ 1437/11/03هـ (الموافق 2016/08/06م) بزيادة رأس مال الشركة بقيمة أربعمائة مليون ()400.000.000
ريال سعودي ،وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة .كما قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1439/11/15هـ (الموافق 2018/07/28م)
بإعادة النظر بتوصيته للجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ 1437/11/03هـ (الموافق 2016/08/06م) بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح
أسهم حقوق أولوية بقيمة أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال سعودي لتصبح توصيته بزيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائتا
مليون ( )200.000.000ريال سعودي وذلك تماشيا مع متطلبات مشاريع الشركة الرأسمالية .وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية التي ُعقدت بتاريخ
●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م) على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة.

3-333كبار مساهمي الشركة
يوضح الجدول التالي كبار مساهمي الشركة (المساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة) كما في تاريخ هذه النشرة:
 - 2الجدول رقم ( :)2-3كبار مساهمي الشركة
االسم

رقم

شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه

1

املجموع

الجنسية
سعودية

نسبة الملكية

عدد األسهم قبل
التخفيض

القيمة اإلسمية
(ريال سعودي)

%7.4

1.740.690

17.406.900

%7.4

1.740.690

17.406.900

المصدر :الشركة

نبذة عن �شركة �أحمد حمد الق�صيبي و�إخوانه:
تم تأسيس شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه كشركة تضامنية بموجب سجل تجاري رقم ( )2051001439وتاريخ 1389/01/06هـ (الموافق
1969/03/24م) .تتمثل نشاطات شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ،وفقا لسجلها التجاري ،في تجارة المعدات (الزراعية والصناعية) واألعمال
الميكانيكية والبحرية والكهربائية والمقاوالت واإلنشاءات العامة وصيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية واالستيراد والتصدير للغير وتعبئة وتوزيع المشروبات
الغازية والمياه وعلبها والوكاالت التجارية والنقل البحري بحدود الميناء.
يبلغ رأس مال شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ( )300.000.000ثالثمائة مليون ريال.

3-333نشاط الشركة
تنقسم أنشطة شركة نماء إلى ثالث أنشطة رئيسية:




أنشطة شركة جانا.
أنشطة شركة صودا.
أنشطة شركة نماء لالستثمار الصناعي.

ويتمثل نشاط شركتي نماء أوروبا ونماء ألمانيا في بيع وتصدير منتجات شركة جنا إلى االتحاد األوربي باإلضافة إلى تسويق بعض المنتجات الكيماوية
المصنعة في االتحاد األوروبي.
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أنشطة رشكة جانا
يتمثل نشاط شركة جنا الرئيسي في تصنيع وتسويق مادة راتنجات االيبوكسي ،والتي تستخدم في الطالء ،الغراء ،اإللكترونيات ،المركبات وغيرها.
كما تقوم شركة جنا بإنتاج مواد كيماوية أخرى (إيبكلوروهيدرين والصودا الكاوية وكلوريد الكلسيوم وحامض الهيدروكلوريك) ويتم استعمال هذه المواد إما
إلنتاج راتنجات االيبوكسي وحبيبات الصودا والصودا السائلة والصلبة ،أو يتم بيعها محليا أو خارج المملكة.
أنشطة رشكة صودا
يتمثل نشاط شركة صودا الرئيسي في تصنيع وتسويق حبيبات الصودا والصودا السائلة والصودا الصلبة ،والتي تستخدم في عدة صناعات كصناعة الورق
والنسيج والمنظفات وغيرها.
أنشطة رشكة مناء لالستثامر الصناعي
تتمثل المشاريع الرئيسية لشركة نماء لالستثمار الصناعي في:



مشروع تشييد مبنى تجاري في مدينة الجبيل الصناعية :قامت شركة نماء بتنفيذ هذا المشروع ثم حولت أصوله إلى شركة نماء لالستثمار
الصناعي .تم تأجير هذا المبنى لشركة سابك منذ شهر أبريل 2014م.
مشروع تمليك سكن الموظفين :تم االنتهاء من بناء  116وحدة سكنية للموظفين ،تم توزيع  102وحدة سكنية منها بتاريخ هذه النشرة.

3-333الطاقة اإلنتاجية لمصانع الشركة
 - 3الجدول رقم ( :)3-3الطاقة اإلنتاجية لمصانع الشركة كما في تاريخ هذه النشرة
اسم المنتج

الشركة المنتجة

الطاقة اإلنتاجية (بالطن المتري)

مصنع االيبوكسي
مادة االيبوكسي

جنا

120.000

مصنع حصاد
مادة اإليبكلوروهيدرين

جنا

30.000

مادة كلوريد الكالسيوم

جنا

45.000

مادة قلويات الكلور (الصودا الكاوية)

جنا

50.000

مادة حامض الهيدروكلوريك

جنا

33.000

مصنع صودا
مادة حبيبات الصودا

صودا

50.000

المصدر :الشركة

3-3-33المنتجات المستقبلية
المنتجات المستقبلية للشركة تتركز على تطوير منتجات كيماوية متخصصة .ال يوجد سوى عدد قليل من الالعبين الكبار في سوق المنتجات المتخصصة
ونماء تهدف إلى أن تكون واحدا منهم .تقوم الشركة حاليا بإجراء تجارب في مختبر شركة جانا لتطوير أنواع من الراتنجات المتخصصة.

3-3-33المزايا التنافسية








اتفاقيات المواد الخام.
انخفاض تكلفة اإلنتاج.
مجمع كيميائي متكامل.
تراخيص تقنية مع شركاء عالمين.
حواجز الدخول والتي تشمل صعوبة الحصول على التكنولوجيا.
الموقع الجغرافي والقرب من األسواق المستهدفة (أوروبا ودول الخليج).
دعم الحكومة للتنمية الصناعية مما يعطي الشركة ميزة تنافسية مقارنة بمنافسيها العالميين.

3-3-33انقطاع األعمال
باستثناء إيقاف وحدات اإلنتاج في الشركات التابعة لغرض القيام بأعمال الصيانة الدورية (والتي تدوم في المتوسط بين أسبوع وأسبوعين) ،لم يكن هناك
أي شركة من شركاتها التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل الـ( )12شهراً األخيرة.
أي انقطاع في أعمال الشركة أو ّ

21

3-3-33الموظفون والسعودة
كما في تاريخ هذه النشرة ،بلغ عدد موظفي الشركة ( )307موظف منهم ( )149موظف سعودي و( )158موظف غير سعودي أي بنسبة سعودة قدرها حوالي
( )%48.53وتندرج الشركة حالياً تحت النطاق "البالتيني" من برنامج نطاقات للسعودة.

3-3-33برنامج أسهم الموظفين
خالل عام 2010م ،وافق مجلس اإلدارة على برنامج أسهم الموظفين والذي يتم بموجبه منح مكافآت خدمة للموظفين المؤهلين والذين أمضوا فترة ()5
سنوات في خدمة الشركة .هؤالء الموظفون ،بنا ًء على اشتراكهم في برنامج أسهم الموظفين واستيفائهم للشروط األساسية ،قد أعطوا الخيار لشراء
( )1.130.339سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ متفق عليه بواقع ( )9.58ريال للسهم لتاريخ آجل (تاريخ تخويل الحق) وذلك عندما يصبحون مؤهلين
كليا لهذه األسهم .إن االستحقاق لألسهم سيكون في مراحل مختلفة تتراوح ما بين ( )%10إلى ( )%40على أساس فترة تخويل الحق.
فيما يتعلق ببرنامج أسهم الموظفين ،فقد قامت شركة نماء بشراء أسهمها بمبلغ ( )10.000.000ريال في عام 2009م من خالل هيئة مالية محلية
("مشرف") بموجب ترتيبات إشراف ،وإن هذه األسهم محتفظ بها بواسطة المشرف .تم إظهار قيمة هذه األسهم ضمن بند موجودات غير متداولة أخرى
وسيتم سدادها للشركة بتاريخ تخويل الحق لبرنامج أسهم الموظفين عن طريق الموظفين المؤهلين .كما في 2018/06/30م ،فإن نسبة ( )%20تقريباً من
إجمالي األسهم تم االكتتاب فيها بواسطة الموظفين.
تم تسوية األسهم المشتراة والمخصصة للموظفين منذ بدء البرنامج على النحو التالي:
 - 4الجدول رقم ( :)4-3األسهم المعروضة للموظفين لألعوام 2015م و2016م و2017م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م
برنامج أسهم الموظفين
إجمالي األسهم المشتراة للبرنامج في السنة المالية 2010م

1.130.339

السعر السائد في وقت الشراء (ريال  /للسهم الواحد)  -تقريباً

8.85

مجموع األسهم املعروضة للموظفني

789.283

عدد األسهم في  1يناير 2015م

1.003.121

ناقصاً :المخصص للموظفين خالل العام المالي 2015م

()78.228

عدد األسهم يف  31ديسمبر 2015م

924.893

ناقصاً :المخصص للموظفين خالل العام المالي 2016م

()21.065

عدد األسهم يف  31ديسمبر 2016م

903.828

ناقصاً :المخصص للموظفين خالل العام المالي 2017م

ال شيء

ناقصاً :تخفيض رأس المال

()738.422

عدد األسهم يف  31ديسمبر 2017م

165.406

ناقصاً :المخصص للموظفين خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

ال شيء

عدد األسهم يف  30يونيو 2018م

165.406

الرصيد كما يف  30يونيو 2018م مقيم بسعر السوق  17.6ريال  /سهم

2.911.146

المصدر :إدارة الشركة

وتجدر اإلشارة إلى أنه بتاريخ 2018/08/12م ،بلغت ملكية موظفي الشركة في رأس مالها ( )6.035سهماً ،أي ما يعادل ( )%0.0257من مجموع أسهم
الشركة.
كما بتاريخ هذه النشرة ،وباستثناء برنامج أسهم للموظفين ،ليس لدى الشركة ترتيبات أخرى تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.
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4.4الهيكل التنظيمي للشركة
4-444الهيكل التنظيمي
يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة:
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﳉﻨﺔ اﳌﻜﺎﻓﺂت
واﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت

ﳉﻨﺔ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻛﻤﺎل ﻓﻄﺎﻳﺮﺟﻲ

ﻣﺸﺮف ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻋﺒﺎس ﺧﻠﻴﻔﺔ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻴﺼﻞ اﳌﻄﻴﺮي

ﻣﺸﺮف أﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺷﺌﻮن اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
ﻋﺒﺪاﳌﺠﻴﺪ اﳌﻄﻴﺮي

ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ واﳌﺒﻴﻌﺎت
راي ﻛﺎﻻدﻳﻦ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﺷﺎﻏﺮ

ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
أﺑﺮاﻫﺎم ﺟﻮزﻳﻒ

ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ
ﺷﺎﻏﺮ

ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺷﺎﻏﺮ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ

ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ إﻧﺘﺎج ﻛﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
ﻣﻨﻮر ﺷﺎه إﻋﺠﺎز
ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻮرﻳﻦ واﻟﺼﻮدا اﻟﻜﺎوﻳﺔ
ﻫﺎري ﻛﺮﻳﺸﻨﺎ ﻛﻮﻣﺎر
ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻻﻳﻞ اﻟﻜﺤﻮل واﻹﻳﺒﻜﻠﻮروﻫﻴﺪرﻳﻦ
دﻟﻴﺐ ﻛﻮﻣﺎر ﺗﺮﻳﺒﺎﺛﻲ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻗﺴﻢ اﻻﻳﺒﻮﻛﺴﻲ
ﺳﻤﻴﺮ اﺑﻮ زﻫﻴﺮ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻗﺴﻢ ﺻﻮدا
ﺑﺎدﻣﻴﺶ ﺳﺎﺛﻮراﻣﺎن
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4-444مجلس اإلدارة
ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة:
 - 5الجدول رقم ( :)1-4أعضاء مجلس اإلدارة
األسهم المملوكة
االسم

ممث ًال لـ

المنصب

الجنسية

مباشر

غير
مباشر*

إجمالي

نسبة

تاريخ
العضوية

127.149

127.332

%0.5414

1992م

201

%0.0009

2013م

%0.0012

2006م
2006م

العمر

الصفة

سعود عبدالعزيز
القصيبي**

الرئيس

شركة أحمد حمد سعودي
القصيبي وإخوانه

54

غير مستقل  /غير
تنفيذي

183

عدنان عبداهلل
النعيم

نائب
الرئيس

-

سعودي

46

مستقل  /غير
تنفيذي

201

-

خالد سليمان
الرواف

عضو

-

سعودي

74

مستقل  /غير
تنفيذي

277

-

277

محمد عبدالعزيز
البحر

عضو

-

كويتي

57

مستقل  /غير
تنفيذي

534

-

534

%0.0023

عبدالمحسن
حسين العقيلي

عضو

-

سعودي

60

مستقل  /غير
تنفيذي

345

-

345

%0.0015

2006م

فهد راشد
العتيبي

عضو

-

سعودي

57

مستقل  /غير
تنفيذي

1.283

-

1.283

%0.0055

2012م

محمد عقيل
الشايع

عضو

-

سعودي

53

مستقل  /غير
تنفيذي

100

-

100

%0.0004

2018م

محمد عبدالكريم
الحمد

عضو

-

سعودي

61

مستقل  /غير
تنفيذي

100

-

100

%0.0004

2018م

المصدر :إدارة الشركة

* تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة أو األسهم المملوكة من قبل أقرباء أعضاء مجلس
اإلدارة سواء بشكل مباشر أو من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة

** الملكية غير المباشرة للسيد سعود عبدالعزيز القصيبي ناتجة عن ملكية أقربائه في الشركة باإلضافة إلى ملكيته في شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه التي تملك  1.740.690سهماً
في رأس مال الشركة أي ما يعادل  %7.4من مجموع أسهم الشركة

4-444تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
تقع مسؤولية اقتراح التعويضات والمكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ضمن إطار عمل لجنة المكافآت والترشيحات .ويوضح
الجدول التالي قيمة الرواتب والمكافآت والبدالت التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة مدراء تنفيذيين خالل الثالثة أعوام الماضية:
 - 6الجدول رقم ( :)2-4تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة مدراء تنفيذيين
2016م

2017م

2015م

بآالف الرياالت السعودية
أعضاء مجلس اإلدارة

972.148

1.147.538

1.047.148

أعلى خمسة مدراء تنفيذيين

4.245.258

4.032.368

4.425.420

المصدر :إدارة الشركة

4-444لجان مجلس اإلدارة
قام المجلس بتكوين عدد من اللجان المتخصصة ،سواء وفق متطلبات نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية أو على ضوء حاجة
العمل بالشركة ،مساعدة المجلس في إدارة مهامه بفعالية أكبر ،وهي على النحو التالي:

444444اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء وتضطلع ببعض المهام التي يفوضها إليها المجلس من وقت آلخر وفقا لحاجات الشركة ومتطلبات العمل .وتعقد
اللجنة التنفيذية اجتماعات دورية وترفع التوصيات الالزمة لمجلس اإلدارة.
 - 7الجدول رقم ( :)3-4أعضاء اللجنة التنفيذية
االسم
سعود عبدالعزيز القصيبي

المنصب

عبدالمحسن حسين العقيلي

رئيس اللجنة
عضواً

عدنان عبداهلل النعيم

عضواً

فهد راشد العتيبي
المصدر :إدارة الشركة
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عضواً

تاريخ العضوية
1439/08/28هـ (الموافق 2018/05/14م)
1439/08/28هـ (الموافق 2018/05/14م)
1439/08/28هـ (الموافق 2018/05/14م)
1439/08/28هـ (الموافق 2018/05/14م)

444444لجنة المراجعة
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة المراجعة المالية وفقا لمتطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركة .وتختص لجنة المراجعة بمراجعة القوائم المالية
والتوصية بشأن المسائل المالية والمحاسبية لمجلس اإلدارة والتوصية بتعيين المراجع الخارجي واإلشراف على كفاءة عمل المراجع الداخلي والمسائل
األخرى المندرجة تحت اختصاصها وفقا للتعديالت التي اعتمدتها الئحة حوكمة الشركة.
 - 8الجدول رقم ( :)4-4أعضاء لجنة المراجعة
االسم

المنصب

تاريخ العضوية

عدنان عبداهلل النعيم

رئيس اللجنة

1439/08/28هـ (الموافق 2018/05/14م)

نعيم فخري عبدالغني

عضواً

1439/08/28هـ (الموافق 2018/05/14م)

جاسم شاهين الرميحي

عضواً

1439/08/28هـ (الموافق 2018/05/14م)

المصدر :إدارة الشركة

444444لجنة المكافآت والترشيحات
تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وفقا لمتطلبات الئحة حوكمة الشركة المستندة على الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية وتضطلع
لجنة الترشيحات والمكافآت بمهام تقييم التزام ومساهمة األعضاء في عمل المجلس وتحديد مكافآت األعضاء على ضوء التقييم المشار إليه باإلضافة
إلى مراجعة متطلبات الشركة فيما يخص الخبرات التي يجب توافرها في عضوية مجلس اإلدارة والتوصية بمتطلبات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.
 - 9الجدول رقم ( :)5-4أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
االسم

المنصب

تاريخ العضوية

سعود عبدالعزيز القصيبي

رئيس اللجنة

1439/08/03هـ (الموافق 2018/04/19م)

عدنان عبداهلل النعيم

عضواً

1439/08/03هـ (الموافق 2018/04/19م)

خالد سليمان الرواف

عضواً

1439/08/03هـ (الموافق 2018/04/19م)

المصدر :إدارة الشركة

25

5.5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة
5-555مقدمة
يتضمن قسم المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة مراجعة تحليلية ألداء الشركة ووضعها المالي خالل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2015م ،و2016م ،و2017م ،وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م والمتضمنة أرقام المقارنة للفترة المنتهية في  30يونيو 2017م .وهي تستند
وينبغي أن تُقرأ باالقتران مع القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م ،وكذلك
القوائم المالية الموحدة غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في  30يونيو 2017م والفترة المالية المنتهية في  30يونيو 2018م ،واإليضاحات المرفقة
بها (يشار إليها فيما يلي باسم "القوائم المالية").
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م واإليضاحات المرفقة بها وفقاً للمعايير
المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .كما تم إعداد القوائم المالية الموحدة
المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م واإليضاحات المرفقة بها ،والقوائم المالية الموحدة األولية غير المدققة للفترة المالية
المنتهية في  30يونيو 2018م واإليضاحات المرفقة بها ،وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( .)IFRSوقد تمت المراجعة من شركة الدكتور
محمد العمري وشركاه لعام 2015م وعام 2016م وعام 2017م ،بينما تم فحص القوائم المالية المنتهية في  30يونيو 2018م من قبل مكتب البسام وشركاه
المحاسبون المتحالفون .وتصدر الشركة قوائمها بالريال السعودي.
المعلومات المالية الواردة بهذا القسم مستخرجة دون تغييرات جوهرية من القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2015م ،و2016م ،و2017م للشركة وشركاتها التابعة الجوهرية ،والقوائم المالية الموحدة األولية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في  30يونيو
2018م للشركة وشركاتها التابعة الجوهرية ،كما أنها مقدمة بشكل يتفق مع المتبع في القوائم المالية السنوية للشركة وشركاتها التابعة الجوهرية.
تختلف المعلومات المالية المتعلقة بعام 2015م المدرجة ضمن القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2015م عن
المعلومات المالية لعام 2015م التي أدرجت ألغراض المقارنة في القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م والقوائم
المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م .إن المعلومات المالية لعام 2015م المدرجة في القوائم المالية الموحدة المدققة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م والقوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م تشتمل على تعديالت
تتالءم مع طبيعة األرصدة لكي تتوافق مع العرض في  31ديسمبر 2016م والعرض في  31ديسمبر 2017م.
كما تختلف المعلومات المالية المتعلقة بعام 2016م المدرجة ضمن القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م عن
المعلومات المالية لعام 2016م التي أدرجت ألغراض المقارنة في القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م .أن
المعلومات المالية لعام 2016م المدرجة في القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م تشتمل على تعديالت تتالءم
مع طبيعة األرصدة لكي تتوافق مع العرض في  31ديسمبر 2017م.
لذلك ،ومن أجل ضمان تحليل المثل بالمثل ،تم االعتماد في هذه النشرة على المعلومات المالية لعام 2015م التي أدرجت ألغراض المقارنة في القوائم
المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م والقوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م.
كما تم االعتماد في هذه النشرة على المعلومات المالية لعام 2016م التي أدرجت ألغراض المقارنة في القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2017م.
يحتوي هذا القسم الذي أعدته إدارة الشركة على إفادات مستقبلية تنطوي على مخاطر وتوقعات غير مؤكدة .وقد يختلف األداء الفعلي للشركة بشكل
جوهري عما هو وارد في هذه اإلفادات المستقبلية نتيجة عوامل مختلفة ،بما في ذلك تلك التي وردت مناقشتها أدناه وفي مواضع أخرى من نشرة
اإلصدار هذه.
إن بعض األرقام الواردة بهذا القسم معروضة بآالف الرياالت وتم تقريبها إلى أقرب عدد صحيح .ولهذا فإن مجموع تلك األرقام قد يختلف عما هو وارد
بالجداول .كما تجدر اإلشارة إلى أن كافة النسب المئوية والهوامش والمصاريف السنوية ومعدالت النمو السنوي تستند إلى هذه األرقام المق ّربة.

5-555إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار فيما يتعلق بانخفاض قيمة أصول الشركة ،وخسائرها المتراكمة ،وتخفيض رأس مالها ،يقر أعضاء مجلس
إدارة الشركة مجتمعين ومنفردين بأنه لم يحدث أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة وشركاتها التابعة الجوهرية خالل السنوات
المالية الثالث السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة ،إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب
القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

5-555الهيكل القانوني ونظرة عامة على األنشطة والعمليات
شركة نماء للكيماويات (ويشار إليها بـ "الشركة" أو "نماء") .وهي شركة مساهمة سعودية ،تم تأسيسها تحت اسم "الشركة العربية للتنمية الصناعية" بموجب
القرار الوزاري رقم ق )979(/وتاريخ 1412/09/05هـ (الموافق 1992/03/08م) وبسجل تجاري رقم ( )2050023216بتاريـخ 1412/11/10هـ (الموافق
1992/05/12م) ،وكان مقرها الرئيسي في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية .وقد تم تعديل االسم التجاري ليصبح االسم الحالي "شركة نماء
للكيماويات" ،كما تم نقل مركز الشركة الرئيسي من مدينة الدمام إلى مدينة الجبيل الصناعية بموجب سجل تجاري معدل برقم ( )2055007420وتاريخ
1427/02/20هـ (الموافق 2006/03/20م) .تتلخص األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") ،والتي تعمل كل واحدة منها بموجب سجل
تجاري مستقل ،في امتالك وإقامة وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية في المجاالت البتروكيماوية والكيماوية وممارسة عمليات العقارات.
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الشركات التابعة لشركة نماء هي :






شركة الجبيل للصناعات الكيماوية ("جنا") :شركة ذات مسؤولية محـدودة مملوكة بنسبة  %95من قبل شركة نماء ونسبة  %5من قبل شركة
نماء لالستثمار الصناعي.
شركة نماء ونسبة  %10من قبل شركة جنا.
الشركة العربية للقلويات ("صودا") :شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة  %90من قبل
شركة نماء لالستثمار الصناعي :شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة  %95من قبل شركة نماء ونسبة  %5من قبل صودا.
نماء أوروبا :شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في سويسرا وهي مملوكة بنسبة  %99من قبل شركة نماء لالستثمار الصناعي و %1من
قبل شركة نماء.
نماء ألمانيا  :شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في ألمانيا وهي مملوكة بالكامل من قبل شركة نماء أوروبا.

وتجدر اإلشارة إلى أن الشركات التابعة الجوهرية للشركة هي شركة جنا وشركة صودا وشركة نماء لالستثمار الصناعي.
مؤشرات األداء الرئيسية
 - 10الجدول رقم ( :)1-5مؤشرات األداء الرئيسية لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

حتليل النسب الرئيسية
مناء (موحدة)
هامش إجمالي الربح (الخسارة)

()%5

()%151

%15

%14

%29

هامش الربح (الخسارة) التشغيلي

()%20

()%174

%3

%3

%19

هامش صافي الربح (الخسارة)

()%16

()%179

%0

()%2

%15

مصاريف بيع وتسويق كنسبة مئوية من المبيعات

()%8

()%10

()%7

()%7

()%5

مصاريف عمومية وإدارية كنسبة مئوية من المبيعات

()%7

()%13

()%5

()%5

()%5

العائد على األصول

()%3.16

()%50.38

()%0.11

()%0.41

%3.42

العائد على حقوق الملكية

()%7.13

()%291.74

()%0.55

()%2.40

%14.33

1.08

4.03

3.38

3.95

2.42

نسبة الدين إلى إجمالي حقوق الملكية*

جنا
هامش إجمالي الربح (الخسارة)

()%13

()%217

%10

%9

%28

هامش الربح (الخسارة) التشغيلي

()%23

()%239

%1

%0

%22

هامش صافي الربح (الخسارة)

()%34

()%251

()%4

()%7

%17

مصاريف بيع وتسويق كنسبة مئوية من المبيعات

()%6

()%10

()%6

()%7

()%4

مصاريف عمومية وإدارية كنسبة مئوية من المبيعات

()%4

()%12

()%2

()%2

()%2

العائد على األصول

()%6

()%84

()%2

()%2

%4

العائد على حقوق الملكية

()%34

ال ينطبق

%7

ال ينطبق

()%20

نسبة الدين إلى إجمالي حقوق الملكية*

4.75

ال ينطبق

14.88

ال ينطبق

7.39

صودا
هامش إجمالي الربح (الخسارة)

%17

%16

%16

%15

%14

هامش الربح (الخسارة) التشغيلي

()%1

%2

%6

%5

%2

%4

%9

%4

%4

%0

هامش صافي الربح (الخسارة)
مصاريف بيع وتسويق كنسبة مئوية من المبيعات

()%12

()%7

()%6

()%5

()%5

مصاريف عمومية وإدارية كنسبة مئوية من المبيعات

()%7

()%7

()%4

()%5

()%7

العائد على األصول

%4

%11

%4

%3

%0

العائد على حقوق الملكية

%6

%15

%10

%4

%0

نسبة الدين إلى إجمالي حقوق الملكية*

-

-

-

-

-

هامش إجمالي الربح (الخسارة)

%0

%89

%88

%100

%100

هامش الربح (الخسارة) التشغيلي

%0

%85

%88

%86

%82

%100

%86

%79

%87

%68

شركة مناء لالستثمار الصناعي

هامش صافي الربح (الخسارة)
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السنة المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%0

%0

%0

%0

%0

()%100

()%4

()%3

()%14

()%18

العائد على األصول

%5

%5

%6

%2

%5

العائد على حقوق الملكية

%51

%34

%24

%15

%9

4.94

3.50

1.71

1.75

-

مصاريف بيع وتسويق كنسبة مئوية من المبيعات
مصاريف عمومية وإدارية كنسبة مئوية من المبيعات

نسبة الدين إلى إجمالي حقوق الملكية*
المصدر :إدارة الشركة

* تتضمن نسبة الدين كافة قروض المجموعة القصيرة األجل والطويلة األجل

تقر إدارة الشركة بالتالي:







ال توجد أي مؤشرات عن أي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في األعمال أو الوضع المالي للشركة فيما
عدا ما يرد النص عليه في مواضع أخرى من هذه النشرة.
ال توجد معلومات عن أي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري،
مباشر أو غير مباشر على عمليات الشركة فيما عدا ما يرد النص عليه في مواضع أخرى من هذه النشرة.
ال تملك الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية أي أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد
من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم الموقف المالي.
لم يخضع رأس مال الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية ألي حق خيار كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2018م.
ال يوجد أي رهن عقاري أو حقوق أو رهون أخرى أو أعباء على ممتلكات الشركة وشركاتها التابعة حتى تاريخ هذه النشرة فيما عدا ما يرد
النص عليه في مواضع أخرى من هذه النشرة.
أي عوض غير نقدي خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة
أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو ّ
لم تمنح الشركة أو شركاتها التابعة ّ
أي أوراق مالية.
لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح ّ

5-555أسس اإلعداد
555555بيان االلتزام
أعدت القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م واإليضاحات المرفقة بها ،والقوائم المالية الموحدة األولية
غير المدققة للفترة المالية المنتهية في  30يونيو 2018م واإليضاحات المرفقة بها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي أصدرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ("المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية").
لكل الفترات حتى السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م ،أعدت المجموعة قوائمها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً في المملكة العربية
السعودية الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

555555أسس توحيد القوائم المالية
تقوم اإلدارة بإعادة تقييم ما إذا كانت الشركة تسيطر على الشركة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغييرات على واحد أو
اكثر من عناصر التحكم الثالثة .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة
السيطرة على الشركة التابعة .تدرج الموجودات ،المطلوبات ،اإليرادات والمصروفات للشركة التابعة التي تم االستحواذ عليها أو المستبعدة خالل السنة
في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على التحكم حتى تاريخ توقف المجموعة عن التحكم على الشركة التابعة.
ينسب الربح أو الخسارة وكل عنصر من مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي األسهم للشركة األم للمجموعة والحقوق غير المسيطرة ،حتى لو أدى
ذلك إلى وجود عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة .عند الحاجة ،يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لجعل سياساتها المحاسبية
متوافقة مع السياسات المحاسبية للمجموعة .يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات ،حقوق الملكية ،اإليرادات ،المصروفات والتدفقات النقدية
المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
يتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة ،دون فقدان التحكم ،كمعاملة حقوق ملكية .إذا فقدت المجموعة التحكم على شركة تابعة ،يتم استبعاد
الموجودات ذات الصلة (بما في ذلك الشهرة) ،المطلوبات ،الحصص غير المسيطرة ومكونات حقوق الملكية ،بينما يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة في
الربح أو الخسارة .أي استثمار محتفظ به يتم االعتراف به بالقيمة العادلة.

555555أساس القياس
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين واالستثمارات المتاحة للبيع والتي تم
قياسها بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة والقيمة العادلة تباعاً.
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555555العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي ،وهي عبارة عن العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.

555555استخدام األحكام والتقديرات
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،قامت اإلدارة بعمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق المجموعة للسياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات
المفصح عنها ،المطلوبات ،الدخل ،المصروفات ،اإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االرتباطات المحتملة .إن النتائج الحقيقة قد تختلف عن هذه
التقديرات.
يتم تقييم التقديرات واألحكام األساسية بشكل مستمر ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات مستقبلياً.

5-555ملخص ألهم السياسات المحاسبية
تتلخص السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة على النحو التالي:

555555ممتلكات ،مصنع ومعدات
تظهر الممتلكات ،المصنع والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة و/أو خسائر االنخفاض المتراكمة (إن وجدت) .تتضمن التكلفة كل النفقات
المنسوبة مباشرة إلنشاء أو شراء بند من بنود الممتلكات ،المصنع والمعدات .تشمل مثل هذه التكلفة تكلفة قطع غيار اإلحالل للممتلكات ،المصنع
والمعدات وتكاليف االقتراض لمشاريع اإلنشاء طويلة األجل إذا استوفت معايير االعتراف .عندما يكون مطلوباً إحالل قطع الغيار األساسية للممتلكات،
المصنع والمعدات على فترات ،تعترف المجموعة بمثل هذه القطع كموجودات مستقلة بأعمار إنتاجية محددة وبالتالي تقوم باستهالك هذه الموجودات.
يتم االعتراف بكل تكاليف اإلصالح والصيانة في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها .ترسمل التحسينات التي تزيد القيمة أو تؤدي مادياً إلى إطالة
عمر الموجودات ذات العالقة .تدرج المشاريع تحت اإلنشاء بالتكلفة وال تستهلك وتحول إلى ممتلكات ،مصنع ومعدات متى ما كان األصل متاحاً للغرض
المرجو منه.
يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات .ويتم استهالك التحسينات على المباني على أساس
العمر اإلنتاجي أو فترة اإليجار أيهما اقل.
يتم استبعاد بند من بنود الممتلكات ،المصنع والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع منه منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده .أي
ربح أو خسارة تنتج من إلغاء االعتراف باألصل (يحتسب كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) ويضمن في قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة عند استبعاد األصل .القيم التجريدية ،األعمار اإلنتاجية وطريقة االستهالك للممتلكات ،المصنع والمعدات يتم مراجعتها في نهاية كل
سنة مالية وتعدل مستقب ً
ال ،إذا كان ذلك مناسباً.
األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات الحتساب االستهالك هي كما يلي :
مباني وتحسينات على األرض المستأجرة

 40 - 20سنة

آالت ومعدات

 30 - 5سنة

سيارات

 4سنوات

أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 10 - 5سنوات

ال تتوقع الشركة وشركاتها التابعة أن يتم تعديل على سياسة االستهالك.

555555ممتلكات االستثمار
يتم قياس ممتلكات االستثمار مبدئياً بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة .في أعقاب االعتراف المبدئي ،تقوم المجموعة بقياس ممتلكات استثمارها
باستخدام نموذج التكلفة ،مث ً
ال :التكلفة ناقصا االستهالك المتراكم واالنخفاض المتراكم أن وجد.
األعمار اإلنتاجية المقدرة لممتلكات االستثمار الحتساب االستهالك هي كما يلي :
مباني

 40سنة

وحدات سكنية

 30سنة
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يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لممتلكات االستثمار.
تستبعد ممتلكات االستثمار إما عند استبعادها أو عند سحب ممتلكات االستثمار بشكل دائم من االستخدام وال يتوقع منها منافع اقتصادية مستقبلية من
استبعادها .يتم االعتراف بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الدخل أو الخسارة الموحدة في فترة االستبعاد.

555555األدوات المالية
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية غير المشتقة إلى أربعة فئات ،مثال لذلك  :موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل ربح أو خسارة ،موجودات
مالية محتفظ بها إلى حين استحقاقها ،قروض وذمم مدينة ،موجودات مالية متاحة للبيع .تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة إلى
فئتين ،مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل ربح أو خسارة ،وفئة المطلوبات المالية األخرى
 أالموجودات المالية غير المشتقة والمطلوبات المالية  -االعتراف وإلغاء االعترافتقوم المجموعة باالعتراف مبدئياً بالقروض والذمم المدينة في تاريخ نشوئها .كل الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى يتم االعتراف بها مبدئياً
في تاريخ المتاجرة عندما تصبح المنشأة جزءاً من األحكام التعاقدية لألداة.
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف باألصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية ،أو بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية في
معاملة يتم فيها تحويل جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل المالي فعلياً ،أو إذا لم تحول أو يحتفظ فعلياً بكافة مخاطر ومكافآت الملكية ولم يحتفظ
بالتحكم في األصل المحول .أي فائدة من تلك الموجودات المالية التي تم إلغاء االعتراف بها والتي أنشئت أو أحتفظ بها بواسطة المجموعة يتم االعتراف
بها كأصل منفصل أو التزام.
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء فترتها.
تعوض الموجودات والمطلوبات المالية ويتم قيد صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون للمجموعة حق قانوني أو ملزم لتعويض
المبالغ وتنوي إما تسديدها على أساس الصافي أو تحقق األصل وتسديد االلتزام في نفس الوقت.
 بالموجودات المالية غير المشتقة  -القياسيتم تصنيف األصل المالي كما هو بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفه
كمحتفظ به للمتاجرة أو معلوم هكذا عند االعتراف المبدئي.
يتم االعتراف بتكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة
موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة

عند تكبدها.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة تقاس بالقيمة العادلة خالل
الربح أو الخسارة تقاس بالقيمة العادلة ،والتغيرات التي تحدث ،بما في ذلك أي فائدة
أو دخل من توزيعات أرباح يتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة.
يتم قياس هذه الموجودات مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف معاملة منسوبة مباشرة.

موجودات مالية محتفظ بها لحين استحقاقها

فيما بعد االعتراف المبدئي ،يتم االعتراف بها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل
الفائدة الفعلي.

القروض والذمم المدينة

تقاس هذه الموجودات مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف معاملة منسوبة مباشرة.
فيما بعد االعتراف يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
يتم قياس هذه الموجودات مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف معاملة منسوبة مباشرة.
فيما بعد االعتراف المبدئي ،يتم قياسها بالقيمة العادلة والتغيرات التي تحصل خالفاً

موجودات مالية متاحة للبيع

لخسائر االنخفاض وفروقات العملة األجنبية على أدوات الدين يتم االعتراف بها في قائمة
الدخل الشامل اآلخر وتجمع في احتياطي القيمة العادلة .عند استبعاد هذه
الموجودات ،فإن الربح أو الخسارة المجمعة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
الموحدة يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة الموحدة.

 جالمطلوبات المالية غير المشتقة  -القياسيتم تصنيف المطلوبات المالية كما هي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة أو مصنفة هكذا عند االعتراف
المبدئي .يتم االعتراف بتكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة تقاس بالقيمة العادلة والتغيرات التي تطرأ متضمنة أي مصروفات فائدة يتم االعتراف بها في
الربح أو الخسارة الموحدة.
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المطلوبات المالية غير المشتقة األخرى تقاس مبدئياً بالقيمة العادلة ناقصاً أي تكاليف معاملة منسوبة مباشرة .في الفترة الالحقة لالعتراف المبدئي،
تقاس هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 داالنخفاضالموجودات المالية غير المشتقة

موجودات مالية غير مصنفة كما بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة يتم تقييمها في كل تاريخ قائمة مركز مالي لتحديد إذا كان هنالك دليل موضوعي
النخفاض قيمتها.
تتضمن األدلة الموضوعية التي تشير إلى أن الموجودات المالية قد تم انخفاضها اآلتي:






تعثر أو تقصير المدين في سداد دينه.
إعادة هيكلة لمبلغ مستحق للمجموعة بشرط أن ال تعتقد المجموعة خالف ذلك.
مؤشرات على أن المدين أو جهة اإلصدار ستدخل في عملية إفالس.
تغيرات سلبية في موقف المقترضين في سداد القروض أو جهات اإلصدار.
بيانات جديرة بالمالحظة على أن هنالك انخفاض ممكن قياسه في التدفقات المالية المتوقعة من مجموعة موجودات مالية.

موجودات مالية تم قياسها بالتكلفة المطفأة

تأخذ المجموعة بعين االعتبار االنخفاض لهذه الموجودات على مستوى األصل الفردي والمستوى الجماعي معاً.
كل الموجودات الهامة فردياً يتم تقييمها بصفة فردية لالنخفاض.
للموجودات التي أكتشف على أنها لم تنخفض في قيمها يتم تقييمها جماعياً ألي انخفاض حدث ولكن لم يحدد
بعد بصورة فردية كل على حدة.
الموجودات التي لم تكن هامة فردياً يتم تقييمها بشكل جماعي لالنخفاض.
يتم عمل تقييم جماعي عن طريق تجميع الموجودات التي لها خصائص مخاطر مماثلة على بعضها البعض.
عند عملية تقييم االنخفاض الجماعي ،تستخدم المجموعة معلومات تاريخية لتوقيت االسترداد ومبلغ الخسارة
المتكبدة ،وعمل تعديل إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالية من حيث أن الخسائر الفعلية يحتمل أن
تكون أكبر من أو اقل عن تلك المقترحة بواسطة االتجاهات التاريخية .يتم احتساب خسارة االنخفاض كالفرق
بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بمعدل الفائدة
الفعلي األساسي.
يتم االعتراف بالخسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وتظهر في حساب البدالت .عندما تعتقد المجموعة
بعدم وجود احتماالت واقعية السترداد األصل يتم شطب المبالغ ذات العالقة .إذا قل الحقاً مبلغ خسارة االنخفاض
ويمكن أن ينسب هذا االنخفاض بصورة موضوعية إلى واقعة حدثت بعد االعتراف باالنخفاض ،تم عكس خسارة
االنخفاض المعترف بها في السابق من خالل الربح أو الخسارة الموحدة.

الموجودات المالية المتاحة للبيع

يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع عن طريق إعادة تصنيف الخسائر
المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
يمثل المبلغ الذي أعيد تصنيفه الفرق بين تكلفة االستحواذ (صافي بعد خصم أي تسديد أولي وإطفاء)والقيمة
العادلة الحالية ناقصاً أي خسارة انخفاض في القيمة تم االعتراف بها سابقاً في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
إذا تم الحقاً زيادة القيمة العادلة لسند الدين المتاح للبيع والذى تم انخفاض قيمته ويمكن نسبة الزيادة بصورة
موضوعية إلى واقعة حدثت بعد االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة سيتم عكس خسارة االنخفاض من خالل
الربح أو الخسارة.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

بتاريخ قائمة كل مركز مالي تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية (خالفاً للمخزون) لتحديد ما إذا كان هنالك أي مؤشر
النخفاض في القيمة .في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.
ألجل اختبار االنخفاض في القيمة ،يتم تجميع الموجودات مع بعضها البعض في شكل أصغر مجموعات موجودات تولد تدفقات نقدية داخلة من
االستخدام المتواصل المستقلة بشكل واسع عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو وحدات توليد النقد .الشهرة الناتجة عن اندماج األعمال
يتم توزيعها إلى وحدات توليد النقد أو مجموعات وحدات توليد نقد التي يتوقع أن تستفيد من التعاون الناتج من االندماج.
القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو وحدة توليد النقد هي عبارة عن اعلى قيمة منفعة والقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع .قيمة المنفعة قائمة على
أساس التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة تم خصمها إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم ما قبل الضريبة والذي يظهر تقييمات السوق
الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر الخاصة باألصل أو وحدة توليد النقد .يتم االعتراف بخسارة االنخفاض إذا تجاوزت القيمة الدفترية لألصل أو
وحدة توليد النقد قيمته القابلة لالسترداد.
يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في الربح أو الخسارة الموحدة .يتم تخصيصها أوالً لتنزيل القيمة الدفترية ألي شهرة خصصت لوحدة توليد النقد ،ومن
ثم تنزيل القيم الدفترية للموجودات األخرى في وحدة توليد النقد على أساس التناسب.
خسارة االنخفاض فيما يتعلق بالشهرة لم يتم عكسها .أما بالنسبة للموجودات األخرى فيتم عكس خسارة االنخفاض فقط للحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة
الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي يتم تحديدها بالصافي بعد االستهالك واإلطفاء إذا لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض.
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555555المخزون
يقيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .أن صافي القيمة القابلة للتحقق هي عبارة عن سعر البيع المقدر في سياق األعمال
العادية ناقصاً أي تكلفة إلكمال عملية البيع .تحدد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح .تشتمل تكلفة المخزون كافة تكلفة الشراء ،تكاليف التحول
والتكاليف األخرى المتكبدة لجلب المخزون إلى موقعه الحالي وحالته الراهنة.
عند بيع المخزون ،سيتم االعتراف بالقيم الدفترية لذلك المخزون كمصروف في الفترة التي يتم فيها االعتراف باإليرادات ذات العالقة .مبلغ أي تخفيض
في قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق وكل خسائر المخزون يتم االعتراف بها كمصروف في الفترة التي تخفض فيها القيمة أو تحصل فيها
خسائر .عندما ال تكون الظروف التي تسببت في السابق في تخفيض قيمة المخزون إلى ما تحت التكلفة موجودة ،أو عندما يكون هنالك دليل للزيادة في
صافي القيمة القابلة للتحقق بسبب تغير الظروف االقتصادية ،يتم عكس مبلغ التخفيض (العكس محدد بقيمة انخفاض القيمة األساس) لتصبح القيمة
الدفترية الجديدة عبارة عن التكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقق المعدلة أيهما اقل.

555555الذمم المدينة التجارية
تدرج الذمم المدينة التجارية بالتكلفة المطفأة ،والتي تضاهي بشكل عام القيمة االسمية (مبلغ الفاتورة األصلي) وال تحمل فائدة ،وتكون على العموم
لفترة 30إلى  60يوماً ،ناقصاً أي مخصص النخفاض القيمة .ويتم عمل مخصص لالنخفاض بنا ًء على أفضل تقديرات المجموعة للخسائر المتعلقة بتلك
الذمم المدينة .ويحدد ذلك التقدير على أساس الوضع المالي للعمالء والخبرة التاريخية بشأن عملية الشطب .وتشطب أرصدة الذمم المدينة مقابل هذا
المخصص بعد استنفاذ كافة وسائل التحصيل وأن احتمال استرداد المبالغ بعيد .وتسجل الديون المعدومة المشطوبة في هذه الحالة في قائمة الدخل
عند تكبدها.

555555النقد وما في حكمه
يتضمن النقد وما في حكمه نقد بالصندوق ونقد بالبنوك واستثمارات سائلة أخرى قصيرة األجل بفترات استحقاق لثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء.
وتتضمن أيضاً سحوبات على المكشوف من البنوك والتي تمثل جزءاً مكم ً
ال من إدارة المجموعة للنقد ،والتي من المحتمل أن تتذبذب من سحب على
المكشوف إلى أرصدة إيجابية.

555555مزايا الموظفين
1 -1التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

تستحق مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين وفقاً لشروط وأحكام نظام العمل المتبعة في المجموعة عند انتهاء عقود خدماتهم أو التقاعد.
يتم احتساب التزام المجموعة فيما يخص خطة المكافآت المحددة بتقدير مبالغ المكافآت التي اكتسبها الموظفون في الفترات الحالية والسابقة وذلك
بخصم ذلك المبلغ للوصول إلى القيمة الحالية.
تضع المجموعة االفتراضات التي تستخدم في تحديد العناصر الرئيسية للتكاليف للوصول إلى مثل هذه االلتزامات المستقبلية .يتم وضع هذه االفتراضات
بعد التشاور مع الخبير اإلكتواري للمجموعة وتتضمن تلك التي تستخدم لتحديد تكاليف الخدمة المنتظمة االعتيادية وكذلك عناصر التمويل المتعلقة
بالمطلوبات .تتم عملية احتساب التزام المكافآت المحدد بواسطة إكتوراي مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
إعادة قياس التزام المكافآت المحدد والذي يتكون من مكاسب إكتوارية وخسائر ،يتم االعتراف بها في الحال في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة.
تحدد المجموعة صافي مصروف الفائدة على التزام المكافآت المحدد للفترة وذلك عن طريق تطبيق معدل الخصم الذي يستخدم في قياس التزام
المكافآت المحدد عند بداية الفترة السنوية لصافي المكافآت المحدد خالل الفترة نتيجة للمساهمات وتسديدات المكافآت .يتم االعتراف بصافي
مصروف الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة بخطط المكافآت المحدد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
2 -2برنامج متليك وحدات سكنية للموظفني

لدى المجموعة برنامج تمليك سكن للموظفين يسمى برنامج تمليك السكن للموظفين والذى بموجبه يكون للموظفين السعوديين المؤهلين الفرصة لشراء
وحدات سكنية تم تشييدها بواسطة المجموعة من خالل سلسلة دفعات على مدى عدد معين من السنوات .يتم نقل ملكية المنازل عند إتمام السداد
بالكامل.
يتم االعتراف بالتكاليف المتعلقة ببرنامج تمليك السكن كمصروف مكافأة موظفين غير متداولة مدفوعة مقدماً غير متداولة في الوقت الذي يتم فيه
تخصيص الوحدات السكنية للموظفين وتطفأ على مدى فترة سداد الموظفين لتكاليف الوحدات السكنية.

555555الذمم الدائنة التجارية
تمثل هذه المبالغ المطلوبات غير المسددة والمتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية السنة المالية .تدفع المبالغ عادة خالل  30إلى
 60يوماً من تاريخ االعتراف .يتم عرض الذمم الدائنة التجارية كمطلوبات متداولة ما لم يكن السداد غير مستحق خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية
المفصح عنها .ويعترف بها مبدئياً بقيمها العادلة ،وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

555555المخصصات
يتم االعتراف بالمخصص عندما يكون للمجموعة التزام حالي (قانوني أو استنتاجي) نتيجة لحدث ماضي ويكون من المحتمل أن يترتب على ذلك تدفق
خارجي لموارد تتضمن مزايا اقتصادية مطلوبة لسداد االلتزام .ومن الممكن عمل تقدير موثوق لمبلغ االلتزام .إذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقد هاماً،
يتم خصم المخصصات باستخدام المعدل الحالي الذي يظهر في الوقت المناسب المخاطر الخاصة بااللتزام.
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عند استخدام عملية الخصم ،يتم االعتراف بالزيادة في المخصص نتيجة لمرور الزمن كتكلفة تمويل.
تقييم األحداث الطارئة المستقبلية يتضمن استعمال أحكام رئيسية نسبة ألن نتائج األحداث المستقبلية ال يمكن التنبؤ بها بصورة مؤكدة.

55-5555احتياطي نظامي
وفقاً للنظام األساسي للشركة ،يتعين على المجموعة تجنيب  %10من صافي الدخل للسنة وتحول إلى االحتياطي النظامي .يمكن للشركة أن تقرر التوقف
عن تلك التحويالت عندما يساوي االحتياطي  %30من رأس المال .هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.

55-5555االعتراف باإليرادات
يتم االعتراف باإليراد عندما تنتقل منافع ومخاطر الملكية إلى العميل ،احتمال استرداد المقابل المالي ،يمكن تقدير التكاليف المشتركة ذات العالقة
واحتمال إرجاع البضائع بصورة موثوقة ،ال يوجد تدخل مستمر من قبل اإلدارة مع البضائع ،ويمكن قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوقة .يتم قياس اإليراد
بالصافي بعد خصم المرتجعات ،الخصومات التجارية وخصومات الكميات.
يختلف توقيت انتقال المخاطر والمنافع اعتمادا على الشروط الفردية التفاقية المبيعات .بالنسبة للمبيعات المحلية ،يحصل االنتقال في العادة عند تسليم
المنتج إلى مستودع العميل ،ولكن لبعض الشحنات العالمية ،فإن عملية االنتقال تحدث عند شحن البضاعة على الناقل ذي الصلة عند الميناء .عموماً
لمثل هذه المنتجات ،ليس لدى العميل حق اإلرجاع.
يتم االعتراف باإليرادات األخرى على أساس االستحقاق عندما يكون استرداد مبلغ العوض المالي المقابل محتم ً
ال.
دخل اإليجارات

يتم احتساب الدخل الناتج من ممتلكات االستثمار بطريقة القسط الثابت على فترة اإليجار وتكون مشمولة في اإليرادات في الربح أو الخسارة الموحدة
نسبة لطبيعتها التشغيلية

55-5555اإليجارات
الدفعات تحت اإليجارات التشغيلية (اإليجارات) يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة الموحدة بطريقة القسط السنوي على مدى فترة اإليجار.

55-5555تكلفة االقتراض
تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ ،إنشاء أو إنتاج اصل مؤهل والذي بالضرورة يأخذ فترة كبيرة من الوقت حتى يصبح جاهزاً لالستخدام
المرجو منه أو البيع تتم رسملتها كجزء من تكلفة األصل كل على حدة .تعتبر جميع تكاليف االقتراض األخرى كمصاريف في الفترة التي تحدث فيها.
تتكون تكاليف االقتراض من فوائد وتكاليف أخرى تتكبدها الشركة فيما يتعلق باقتراض اعتمادات مالية.

55-5555المصاريف
تصنف المصاريف وفقاً لوظائفها كجزء من تكلفة البيع والتوزيع أو المصاريف اإلدارية .تتكون مصاريف البيع والتوزيع بصفة رئيسية من التكاليف التي
تنشأ من توزيع وبيع منتجات المجموعة .تصنف جميع المصاريف األخرى كمصاريف عمومية وإدارية .تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية التكاليف
المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر جزءاً من تكلفة المبيعات وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير المالية .يتم توزيع البنود بين
مصاريف عمومية وإدارية وتكلفة مبيعات عندما يتطلب ذلك بنا ًء على أساس ثابت.

55-5555المعامالت المدرجة بالعمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت المدرجة بالعمالت األجنبية إلى العمالت الوظيفية للمجموعة ،كل معاملة على حدة باألسعار السائدة في تاريخ تلك المعامالت.
الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية تحول إلى العملة الوظيفية باألسعار السائدة في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي .الموجودات
والمطلوبات غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية تحول إلى العملة الوظيفية بأسعار التحويل السائدة عند تحديد القيمة العادلة.
البنود غير النقدية التي تم قياسها على أساس التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية تحول بأسعار التحويل في تاريخ المعاملة .فروقات العملة األجنبية تسجل
عموماً في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

55-5555الزكاة
تخضع المجموعة لنظام الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .يتم احتساب الزكاة على أساس االستحقاق وتحمل على قائمة الربح
أو الخسارة الموحدة .تحتسب الزكاة على وعاء الزكاة أو صافي الدخل المعدل أيهما اعلى .يسجل أي فرق في التقدير عند الموافقة على الربط النهائي
وعندها تتم تسوية المخصص.

55-5555القطاع التشغيلي
القطاع التشغيلي هو عنصر مكون للمجموعة مرتبط في أنشطة األعمال التي سيتحصل منها على مكاسب ويتكبد مصاريف متضمنة إيرادات ومصاريف
تتعلق بمعامالت مع أي من العناصر األخرى المكونة للمجموعة .تتم مراجعة كافة نتائج عمليات القطاع التشغيلي بصورة منتظمة بواسطة متخذ القرار
الرئيس للمجموعة لعمل قرارات عن موارد يتوجب توزيعها إلى القطاع وتقييم أدائها والتي لها معلومات مالية محددة متاحة .تتضمن نتائج القطاع التي
يتم رفع تقرير بها إلى متخذ القرار الرئيس للمجموعة بنود خاصة بالقطاع وكذلك تلك التي يمكن توزيعها بين القطاعات على أساس معقول.
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5-555نتائج العمليات
555555قائمة الدخل الموحدة
 - 11الجدول رقم ( :)2-5قائمة الدخل لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م
2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

النمو
السنوي
المركب

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

2015م2017-م

مبيعات

459.670

452.865

598.673

290.188

344.193

()1

32

19

%14.12

تكلفة المبيعات

()484.619

()1.137.893

()507.581

()249.803

()244.125

135

()55

()2

%2.34

مجمل الربح (اخلسارة)

()24.949

()685.028

91.092

40.385

100.068

2.646

()113

148

ال ينطبق

مصاريف بيع وتسويق

()37.192

()43.208

()40.054

()19.539

()16.815

16

()7

()14

%3.78

مصاريف عمومية وإدارية

()30.757

()58.786

()30.875

()13.221

()17.758

91

()47

34

%0.19

اخلسارة من العمليات

()92.898

()787.022

20.163

7.625

65.495

747

()103

759

ال ينطبق

إيرادات استثمار

31.517

7.823

7.612

4.109

3.509

()75

()3

()15

()%50.86

التغير في مقايضة أسعار
الفائدة

2.128

-

-

-

-

()100

-

-

()%100

إيرادات أخرى

20.464

11.059

7.915

1.588

492

()46

()28

()69

()%37.81

صايف الربح (اخلسارة) قبل
الفوائد والزكاة

()38.789

()768.140

35.690

13.322

69.496

1.880

()105

422

ال ينطبق

مصاريف مالية

()30.099

()32.251

()32.863

()17.262

()14.383

7

2

()17

%4.49

صايف الربح (اخلسارة) قبل
الزكاة

()68.888

()800.391

2.827

()3.940

55.113

1.062

()100

1.499

ال ينطبق

الزكاة

()5.622

()11.034

()4.342

()2.665

()3.505

96

()61

32

()%12.12

صايف الربح (اخلسارة)

()74.510

()811.425

()1.515

()6.605

51.608

989

()100

881

()%85.74

السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

تحليل النسب الرئيسية
هامش إجمالي الربح
(الخسارة)

()%5

()%151

%15

%14

%29

هامش الربح (الخسارة)
التشغيلي

()%20

()%174

%3

%3

%19

هامش صافي الربح
(الخسارة)

()%16

()%179

%0

()%2

%15

مصاريف بيع وتسويق كنسبة
مئوية من المبيعات

()%8

()%10

()%7

()%7

()%5

مصاريف عمومية وإدارية
كنسبة مئوية من المبيعات

()%7

()%13

()%5

()%5

()%5

المصدر :إدارة الشركة

تتضمن عمليات الشركة (المجموعة) التشغيلية لألعوام 2015م و2016م و2017م والفترات المنتهية في  30يونيو 2017م و 30يونيو 2018م عمليات
الشركات التالية:






شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا).
الشركة العربية للقلويات (صودا).
شركة نماء لالستثمار الصناعي.
شركة نماء أوروبا.
شركة نماء ألمانيا.

تتملك شركة نماء للكيماويات الشركات المذكورة أعاله بنسبة  %100بشكل مباشر أو غير مباشر .تم استبعاد المعامالت بين شركات المجموعة لألعوام
والفترات المعروضة بقائمة الدخل أعاله.
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55555555المبيعات
تتكون مبيعات المجموعة بشكل رئيسي من مبيعات مواد كيماوية متمثلة في مادة االيبوكسي ،األيبكلوروهيدرين ،كلوريد الكالسيوم ،قلويات الكلور (الصودا
الكاوية) ،حامض الهيدروكلوريك ،وحبيبات الصودا ،وذلك عن طريق التصنيع ثم بيعها لعمالء محليين وعمالء تصدير .ويتم تصدير منتجات الشركة
مباشرة من خالل شركة (جنا) أو عن طريق شركة نماء أوروبا ونماء ألمانيا .كما أن الشركة تمتلك شركة نماء لالستثمار الصناعي ،والتي تتمثل إيراداتها
في إيجار مباني وتدرج ضمن بند اإليرادات األخرى للسنة المالية 2015م وضمن اإليرادات لسنوات المالية 2016م و2017م و2018م بقائمة الدخل
الموحدة للمجموعة.
5555555555المبيعات حسب الشركة التابعة ضمن المجموعة
 - 12الجدول رقم ( :)3-5المبيعات حسب الشركة التابعة ضمن المجموعة لألعوام 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2017م و 30يونيو 2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

جنا

350.065

333.351

455.987

226.797

289.933

()5

37

28

الشركة العربية للقلويات (صـــودا)

102.894

112.720

157.921

72.269

52.254

10

40

()28

نماء أوروبا

610

-

-

-

-

()100

-

-

نماء ألمانيا

52.907

4.621

2.402

1.738

4.056

()91

()48
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شركة نماء لالستثمار الصناعي

-

20.700

20.742

10.350

10.489

100

-

1

اإلجمالي

506.476

471.392

637.052

311.154

356.732

()7

35

15

االستبعادات بين شركات المجموعة

()46.806

()18.527

()38.379

()20.966

()12.539

()60

107

()40

إجمالي املبيعات

459.670

452.865

598.673

290.188

344.193

()1

32

19

جنا

%76

%74

%76

%78

%84

الشركة العربية للقلويات (صـــودا)

%22

%25

%26

%25

%15

نماء أوروبا

%0

%0

%0

%1

%0

نماء ألمانيا

%12

%1

%0

%1

%1

النسبة من المبيعات

شركة نماء لالستثمار الصناعي
االستبعادات بين شركات المجموعة
إجمالي املبيعات

المصدر :إدارة الشركة

%0

%4

%3

%4

%3

()%10

()%4

()%5

()%7

()%3

%100

%100

%100

%100

%100

انخفضت مبيعات المجموعة بمبلغ  6.8مليون ريال سعودي بنسبة  %1من  459.7مليون ريال سعودي في عام 2015م إلى  452.9مليون ريال سعودي في
عام 2016م نتيجة النخفاض مبيعات شركة جنا وشركة نماء ألمانيا والذي قابله ارتفاع في مبيعات شركة صودا ،ثم عادت وارتفعت مبيعات المجموعة
بمبلغ  145.8مليون ريال سعودي لتبلغ  598.7مليون ريال سعودي في عام 2017م وذلك للزيادة في مبيعات كل من شركة جنا وشركة صودا.
مبيعات جنا

انخفضت مبيعات شركة جنا بمبلغ  16.7مليون ريال في عام 2016م بنسبة  %5من  350.1مليون ريال سعودي في عام 2015م إلى  333.4مليون ريال في
عام 2016م ،ويرجع ذلك االنخفاض إلى محصلة التغيرات في المبيعات المحلية ومبيعات التصدير لاليبوكسي والمواد الكيماوية األخرى ،حيث انخفضت
المبيعات المحلية من االيبوكسي والمواد الكيماوية األخرى بمبلغ  58.1مليون ريال كنتيجة النخفاض الكميات المباعة وكذلك انخفاض متوسط سعر بيع
االيبوكسي بمقدار  2.515ريال للطن المتري ،ويعود ذلك بصفة أساسية إلى الركود في مجال اإلنشاءات والمقاوالت .وعلى الرغم من انخفاض المبيعات
المحلية ،إال أن مبيعات التصدير من االيبوكسي قد ارتفعت بمبلغ  36.0مليون ريال والذي نتج عن زيادة الكميات المباعة بمقدار  10.2آالف طن متري
والذي صاحبه انخفاض في متوسط سعر البيع بمقدار  1.848ريال للطن المتري وذلك لخلق ميزة تنافسية وتعويض االنخفاض في المبيعات المحلية.
ارتفعت مبيعات شركة جنا بمبلغ  122.6مليون ريال في عام 2017م بنسبة  %37من  333.4مليون ريال في عام 2016م إلى  456.0مليون ريال في عام
2017م ويرجع ذلك للزيادة في كل من المبيعات المحلية ومبيعات التصدير .ارتفعت المبيعات المحلية بمبلغ  70.7مليون ريال حيث ساهمت مبيعات
االيبوكسي المحلية بمقدار  21.3مليون ريال من هذا االرتفاع ويعود ذلك للزيادة في سعر بيع الطن المتري بمقدار  710ريال .أيضا ساهمت مبيعات المواد
الكيماوية األخرى بمقدار  49.4مليون ريال في هذا االرتفاع ويرجع ذلك لزيادة متوسط سعر البيع بمقدار  172ريال للطن المتري والذي صاحبه زيادة
كبيرة في كميات المبيعات بمقدار  40.2ألف طن متري .أيضاً ارتفعت مبيعات التصدير بمبلغ  52.0مليون ريال كمحصلة للتغير في مبيعات االيبوكسي
والمواد الكيماوية األخرى ،حيث ساهم ارتفاع مبيعات تصدير االيبوكسي بمقدار  54.6مليون ريال بسبب الزيادة في متوسط سعر البيع بمقدار 900
ريال للطن المتري ،في حين انخفضت مبيعات التصدير للمواد الكيماوية األخرى بمقدار  2.6مليون ريال كنتيجة لالنخفاض في كميات المبيعات بمقدار
 1.7ألف طن متري.
ارتفعت مبيعات شركة جنا بمبلغ  63.1مليون ريال بنسبة  %28خالل فترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2018م مقارنة بنفس الفترة من عام 2017م
كمحصلة الرتفاع مبيعات كل من االيبوكسي بمقدار  46.4مليون ريال ومبيعات المواد الكيماوية األخرى بمقدار  16.7مليون ريال.
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مبيعات صودا

ارتفعت مبيعات شركة صودا بمبلغ  9.8مليون ريال خالل عام 2016م بنسبة  %10من  102.9مليون ريال في عام 2015م إلى  112.7مليون ريال في عام
2016م وذلك كمحصلة لصافي التغيرات في المبيعات المحلية ومبيعات التصدير ،ويرجع ذلك بصفة رئيسية لالرتفاع في المبيعات المحلية بمبلغ 9.5
مليون ريال كنتيجة الرتفاع الكميات المباعة من حبيبات الصودا بمقدار  9.3ألف طن متري.
واصلت مبيعات شركة صودا في االرتفاع في عام 2017م بمبلغ  45.2مليون ريال بنسبة  %40من  112.7مليون ريال في عام 2016م إلى  157.9مليون ريال
في عام 2017م ،حيث ارتفعت المبيعات المحلية بمقدار  8.2مليون ريال نتيجة لزيادة متوسط سعر بيع الصودا السائلة بمقدار  1.220ريال للطن المتري،
وأيضاً صاحبه ارتفاع في مبيعات التصدير بمبلغ  37.0مليون ريال نتيجة للزيادة في متوسط سعر بيع حبيبات الصودا بمقدار  806ريال للطن المتري.
إال أنه في خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م ،قد انخفضت مبيعات شركة صودا بمبلغ  20.0مليون ريال بالمقارنة بنفس الفترة من
2017م من  72.3مليون ريال سعودي في  30يونيو 2017م إلى  52.3مليون ريال سعودي في  30يونيو 2018م ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى توقف الشركة
عن بيع الصودا السائلة بداية من يناير 2018م ،حيث يتم بيعها من ذلك التاريخ عن طريق شركة جنا.
مبيعات نماء أوروبا

انخفضت مبيعات نماء أوروبا في السنوات األخيرة وذلك يرجع بشكل رئيسي إلى إنشاء الشركة لشركة نماء ألمانيا حيث أن شركة نماء أوروبا قد تم
إنشاؤها في دولة سويسرا ،والتي ليست عضواً بدول االتحاد األوربي ،مما أدى إلى بعض العوائق وفرض جمارك على البيع لدول االتحاد األوربي ،وحيث
أن النسبة األكبر لمبيعات الشركة كانت في دول االتحاد األوربي ،فقد ارتأت الشركة إنشاء شركة نماء ألمانيا للعمل على تسهيل عمليات البيع داخل دول
االتحاد األوربي واستمر االنخفاض في مبيعات نماء أوروبا في عام 2015م ليصل إلى  0.6مليون ريال وليتوقف بالكامل خالل عام 2016م.
مبيعات نماء ألمانيا

تتمثل مبيعات نماء ألمانيا في عام 2015م في بيع وتصدير منتجات شركة جنا إلى االتحاد األوربي.
إن فرض رسوم االستيراد أدى إلى تراجع المبيعات لكل من الفترات الالحقة مما افقد الشركة قدرتها التنافسية .وعالوة على ذلك فقد استحوذ المنافسون
الرئيسيون للشركة من دولة كوريا الجنوبية على نسبة أكبر من السوق األوروبية وذلك لعدم وجود رسوم استيراد حسب اتفاقية التجارة الحرة مع السوق
األوروبية.
جدير بالذكر أن شركة نماء ألمانيا توقفت عن بيع منتجات المجموعة لألسباب المذكورة أعاله ،ومن عام 2016م تقوم شركة نماء ألمانيا بالبيع التجاري
فقط من خالل بيع المنتجات المصنعة في ألمانيا.
نماء لالستثمار الصناعي

تمتلك شركة نماء لالستثمار الصناعي مبنى تجاري بمدينة الجبيل الصناعية والتي تقوم بتأجيره للشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) مقابل
إيجار سنوي قيمته  20.7مليون ريال سعودي ،وتتمثل كامل قيمة إيرادات الشركة في إيجار المبنى.
في عام 2015م ،لم يظهر إيراد اإليجار ضمن بند المبيعات حيث كان يتم تصنيفه ضمن اإليرادات األخرى بحسب معايير المحاسبة المتعارف عليها في
المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين ،أما في األعوام الالحقة ،فقد تم تصنيفه ضمن مبيعات المجموعة بحسب
المعايير الدولية للتقارير المالية التي تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية.
االستبعادات بين شركات المجموعة

 - 13الجدول رقم ( :)4-5االستبعادات بين شركات المجموعة لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

مبيعات االيبوكسي من جنا إلى نماء ألمانيا

25.800

-

-

-

-

()100

-

-

مبيعات االيبوكسي من جنا إلى نماء أوروبا

-

-

-

-

-

-

-

-

مبيعات االيبوكسي من نماء ألمانيا إلى نماء
أوروبا

212

-

-

-

-

()100

-

-

مبيعات االيبوكسي من نماء أوروبا إلى نماء
ألمانيا

178

-

-

-

-

()100

-

-

مبيعات الصودا الكاوية من صودا إلى جنا

-

-

-

-

2.527

-

-

-

مبيعات الصودا الكاوية من جنا إلى صودا

20.616

18.527

38.379

20.966

10.012

()10

107

()52

إجمالي االستبعادات

46.806

18.527

38.379

20.966

12.539

()60

107

()40

نسبة االستبعادات
مبيعات االيبوكسي من جنا إلى نماء ألمانيا
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%55

%0

%0

%0

%0

السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

مبيعات االيبوكسي من جنا إلى نماء أوروبا

%0

%0

%0

%0

%0

مبيعات االيبوكسي من نماء ألمانيا إلى نماء
أوروبا

%0

%0

%0

%0

%0

مبيعات االيبوكسي من نماء أوروبا إلى نماء
ألمانيا

%0

%0

%0

%0

%0

مبيعات االيبوكسي من جنا إلى صودا

%0

%0

%0

%0

%20

مبيعات الصودا الكاوية من جنا إلى صودا

%44

%100

%100

%100

%80

إجمالي االستبعادات

%100

%100

%100

%100

%100

المصدر :إدارة الشركة

تتكون االستبعادات بشكل رئيسي من مبيعات االيبوكسي من شركة جنا إلى نماء ألمانيا وقد توقفت تلك االستبعادات من عام 2016م ،وذلك بسبب توقف
التصدير بسبب الرسوم التي فرضت بواسطة االتحاد األوربي كما تم ذكره سابقا.
أيضاً تتضمن االستبعادات مبيعات قلويات الكلور (الصودا الكاوية) من شركة جنا إلى شركة صودا حيث تعتبر مادة وسيطة إلنتاج حبيبات الصودا التي
تنتجها شركة صودا .ويرجع التفاوت في المبيعات خالل السنوات/الفترات محل الدراسة كنتيجة مباشرة للتفاوت في إنتاج ومبيعات شركة صودا.
5555555555المبيعات حسب فئة المنتجات الرئيسية
 - 14الجدول رقم ( :)5-5المنتجات الرئيسية
اسم المنتج

الشركة
المنتجة

الطاقة اإلنتاجية
بالطن المتري

استخدامات المنتج

مادة االيبوكسي

جنا

120.000

صناعة الطالء وبعض الصناعات األخرى

مادة االيبكلوروهيدرين

جنا

30.000

مادة أولية إلنتاج االيبوكسي

مادة كلوريد الكالسيوم

جنا

45.000

مادة ثانوية تستخدم في أعمال التنقيب عن البترول

مادة قلويات الكلور (الصودا الكاوية)

جنا

50.000

مادة ثانوية تستخدم في صناعات عدة مثل االيبكلوروهيدرين ومادة
وسيطة لعديد من الصناعات

مادة حامض الهيدروكلوريك

جنا

33.000

مادة ثانوية لها استخدامات صناعية متعددة

حبيبات الصودا والصودا السائلة والصودا
الصلبة

صودا

50.000

الصناعات الكيماوية ،المنظفات ،الورق وصناعات أخرى

المصدر :إدارة الشركة

تمثل مبيعات مادة االيبوكسي ومادة حبيبات الصودا بجانب بعض المواد الكيماوية األخرى النسبة األكبر في مبيعات المجموعة ،كما تمثل مبيعات التصدير
جزء كبير وهام من إجمالي مبيعات المجموعة ،كما سيتم اإلشارة إليه الحقا.
يوضح الجدول التالي المبيعات حسب فئة المنتجات الرئيسية ضمن المجموعة لكل من األعوام من 2015م إلى 2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2017م و2018م.
 - 15الجدول رقم ( :)6-5المبيعات حسب فئة المنتجات الرئيسية ضمن المجموعة لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية
االيبوكسي

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

343.155

280.558

354.241

178.748

227.485

()18

26

27

حبيبات الصودا

102.894

112.720

157.921

72.269

52.254

10

40

()28

مواد كيماوية أخرى

60.427

57.414

104.148

49.787

66.504

()5

81

34

اإلجمالي

506.476

450.692

616.310

300.804

346.243

()11

37

15

االستبعادات بين شركات المجموعة

()46.806

()18.527

()38.379

()20.966

()12.539

()60

107

()40

459.670

432.165

577.931

279.838

333.704

()6

34

19

إجمالي املبيعات
النسبة من المبيعات
االيبوكسي

%75

%65

%61

%64

%68
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السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية
حبيبات الصودا

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

%26

%16

%26

%22

%27

مواد كيماوية أخرى

%13

%13

%18

%18

%20

االستبعادات بين شركات المجموعة

()%10

()%4

()%7

()%7

()%4

%100

%100

%100

%100

%100

إجمالي المبيعات

المصدر :إدارة الشركة

نسبة التغير

مبيعات اإليبوكسي

تقوم المجموعة بإنتاج منتج االيبوكسي وبيعه إما محليا أو عن طريق التصدير ويتم البيع محليا عن طريق الشركة مباشرة ،أما بالنسبة لمبيعات التصدير
فتتم إما من خالل الشركة مباشرة أو عن طريق بيعها للشركات التي تم تأسيسها في أوروبا (شركة نماء ألمانيا وشركة نماء أوروبا) .يتم تسوية مبيعات
اإليبوكسي بين شركات المجموعة على مستوى القوائم المالية الموحدة.
تمثلت التغيرات على مبيعات اإليبوكسي في السنوات من 2015م إلى 2017م وكذلك فترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م فيما يلي:
 - 16الجدول رقم ( :)7-5مبيعات اإليبوكسي لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

االيبوكسي – محلي
الكمية (طن متري)

15.037

13.298

14.869

7.418

7.231

()12

12

()3

متوسط السعر (ريال)

9.360

6.845

7.554

7.371

11.848

()27

10

61

املبيعات احمللية

140.748

91.022

112.326

54.677

85.666

()36

25

57

االيبوكسي – تصدير
الكمية (طن متري)

23.166

28.136

31.736

17.076

13.844

21

13

()21

متوسط السعر (ريال)

8.737

6.736

7.623

7.266

10.244

()23

13

41

المبيعات تصدير

202.407

189.537

241.915

124.071

141.820

()6

28

14

إجمالي مبيعات االيبوكسي

343.155

280.558

354.241

178.748

227.485

()18

26

27

النسبة من مبيعات االيبوكسي
محلي

%41

%32

%32

%31

%38

تصدير

%59

%68

%68

%69

%62

إجمالي مبيعات االيبوكسي

%100

%100

%100

%100

%100

المصدر :إدارة الشركة

انخفضت مبيعات االيبوكسي في عام 2016م بمبلغ  62.6مليون ريال بنسبة  %18من  343.2مليون ريال في عام 2015م إلى  280.6في عام 2016م ،حيث
انخفضت المبيعات المحلية بمقدار  49.7مليون ريال وذلك بصفة رئيسية لالنخفاض في الكميات المباعة بمقدار  1.7ألف طن متري وكذلك انخفاض
متوسط السعر بمقدار  2.515ريال للطن المتري وذلك بسبب االنخفاض في الطلب محليا نتيجة للركود في مجال اإلنشاءات والمقاوالت وقد صاحبه
تخفيض في أسعار البيع حتى يتسنى للشركة زيادة كمية البيع وذلك من خالل عرض منتجاتها بسعر تنافسي .كما انخفضت مبيعات التصدير بمبلغ 12.9
مليون ريال والذي نتج عن زيادة الكميات المباعة بمقدار  4.9ألف طن متري وانخفاض متوسط سعر التصدير بمقدار  2.001ريال للطن المتري وذلك
لخلق ميزة تنافسية وتعويض االنخفاض في المبيعات المحلية.
ارتفعت مبيعات االيبوكسي في عام 2017م بمبلغ  73.6مليون ريال بنسبة  %26من  280.6مليون ريال في عام 2016م إلى  354.2مليون ريال في عام
2017م حيث ارتفعت المبيعات المحلية بمبلغ  21.3مليون ريال نتيجة للزيادة في كل من كمية المبيعات بمقدار  1.6ألف طن متري وكذلك متوسط سعر
البيع بمقدار  709ريال للطن المتري حيث بدأ قطاع اإلنشاءات في االزدهار مرة أخرى .كذلك ارتفعت مبيعات التصدير بمبلغ  52.4مليون ريال ويرجع
ذلك إلى الزيادة في الكميات المباعة بمقدار  3.6ألف طن متري والزيادة في متوسط سعر البيع بمقدار  887ريال للطن المتري وذلك بسبب التحسن
العام في صناعة الطالء والتشييد.
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م ارتفعت مبيعات االيبوكسي بمبلغ  48.8مليون ريال بنسبة  %27بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2017م
حيث ارتفعت المبيعات المحلية بمبلغ  31.0مليون ريال ويرجع ذلك بصفة أساسية للزيادة في متوسط سعر البيع الذي ارتفع بمقدار  4.477ريال للطن
المتري ورغم انخفاض طفيف في كمية المنتجات المباعة .كذلك ارتفعت مبيعات التصدير بمبلغ  17.7مليون ريال على الرغم من انخفاض الكمية المباعة
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بمقدار  3.2ألف طن متري والذي صاحبه زيادة في متوسط سعر البيع بمقدار  2.978ريال للطن المتري .إن الزيادة في متوسط سعر البيع خالل هذه
الفترة يرجع بصفة رئيسية للزيادة في تكلفة اإلنتاج حيث فرضت الصين أنظمة بيئية ووضعت سقف لإلنتاج السنوي على صناعة البتروكيماويات مما كان
له أثر جوهري على زيادة أسعار المواد الخام المستخدمة في اإلنتاج.
 - 17الجدول رقم ( :)8-5مبيعات االيبوكسي إلى االتحاد األوروبي وتركيا لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية
مبيعات االيبوكسي إلى االتحاد األوروبي وتركيا

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

96.467

113.500

104.767

53.540

46.675

18

()8

()13

المصدر :إدارة الشركة

ارتفعت مبيعات االيبوكسي إلى االتحاد األوربي وتركيا بمبلغ  17.0مليون ريال في عام 2016م من  96.5مليون ريال في 2015م إلى  113.5مليون ريال
في 2016م ،وذلك رغم انخفاض متوسط سعر البيع من  8.173ريال للطن المتري في 2015م إلى  6.724ريال للطن المتري في 2016م ،ويعود هذا
االرتفاع إلى زيادة كمية المبيعات بمقدار  5.1ألف طن متري في عام 2016م .إال أن المبيعات عادت وانخفضت بمبلغ  8.7مليون ريال في عام 2017م
من  113.5في 2016م إلى  104.8في 2017م ،وذلك رغم ارتفاع متوسط سعر البيع بمقدار  1.430ريال للطن المتري ،ويعود ذلك إلى انخفاض كمية
المبيعات بمقدار  4.0ألف طن متري.
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م انخفضت المبيعات بمبلغ  6.8مليون ريال بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2017م من  53.5مليون
ريال سعودي في  30يونيو 2017م إلى  46.7مليون ريال سعودي في  30يونيو 2018م ،وذلك رغم زيادة متوسط سعر البيع بمقدار  4.128ريال للطن
المتري ،ويعود ذلك إلى انخفاض كمية المبيعات بمقدار  3.0ألف طن متري من  7.0ألف طن متري في  30يونيو 2017م إلى  4.0آالف طن متري في
 30يونيو 2018م.
مبيعات منتجات الصودا

تقوم المجموعة بإنتاج حبيبات الصودا والصودا السائلة والصودا الصلبة وبيعها إما محليا أو عن طريق التصدير ويتم البيع عن طريق الشركة مباشرة.
تمثلت التغيرات على مبيعات حبيبات الصودا في السنوات من 2015م إلى 2017م وكذلك فترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م فيما
يلي:
 - 18الجدول رقم ( :)9-5مبيعات حبيبات الصودا والصودا السائلة والصودا الصلبة لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

محلي

26.407

35.887

44.071

26.349

3.213

36

23

()88

تصدير

76.487

76.833

113.850

45.920

49.041

0

48

7

102.894

112.720

157.921

72.269

52.254

10

40

()28

املبيعات

إجمالي املبيعات
النسبة من المبيعات
محلي

%26

%32

%28

%36

%6

تصدير

%74

%68

%72

%64

%94

إجمالي املبيعات

%100

%100

%100

%100

%100

المصدر :إدارة الشركة

ارتفع إجمالي مبيعات منتجات الصودا في عام 2016م بمبلغ  9.8مليون ريال بنسبة  %10من  102.9مليون ريال في عام 2015م إلى  112.7مليون ريال
في عام 2016م ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى زيادة المبيعات المحلية بمبلغ  9.5مليون ريال نتيجة لزيادة مبيعات الصودا بمقدار  9.3ألف طن متري
حيث زاد الطلب على الصودا السائلة المصنعة محلياً .كما ارتفعت مبيعات التصدير بمبلغ  0.3مليون ريال كنتيجة النخفاض كمية المبيعات من حبيبات
الصودا بمقدار  2.0ألف طن متري قابله زيادة في ارتفاع متوسط سعر البيع بمقدار  84ريال للطن المتري.
واصلت مبيعات منتجات الصودا في االرتفاع في عام 2017م بمبلغ  45.2مليون ريال بنسبة  %40من  112.7مليون ريال في عام 2016م إلى 157.9
مليون ريال في عام 2017م ،حيث ارتفعت المبيعات المحلية بمبلغ  8.2مليون ريال وذلك نتيجة لزيادة متوسط سعر بيع الصودا بمقدار  1.220ريال
للطن المتري .أيضاً ارتفعت مبيعات التصدير بمبلغ  37.0مليون ريال ويعزى هذا االرتفاع إلى الزيادة في متوسط سعر بيع حبيبات الصودا بمقدار 806
ريال للطن المتري.
انخفضت مبيعات منتجات الصودا خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م بمبلغ  20.0مليون ريال بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2017م
حيث انخفضت المبيعات المحلية بمبلغ  23.1مليون ريال نتيجة لتحويل بيع الصودا السائلة من شركة الصودا إلى شركة جنا في يناير 2018م .بينما
ارتفعت مبيعات التصدير بمبلغ  3.1مليون ريال نتيجة لزيادة متوسط سعر بيع حبيبات الصودا بمقدار  658ريال للطن المتري.
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مبيعات المواد الكيماوية األخرى

تقوم المجموعة بإنتاج مواد كيماوية أخرى (إيبكلوروهيدرين .الصودا الكاوية .كلوريد الكلسيوم .أكسيد الهيدروكلوريك) ويتم بيعها إما محليا أو عن طريق
التصدير مباشرة بواسطة الشركة .يتم بيع بعض هذه المواد إلى شركة صودا ويتم تسوية تلك المبيعات بين شركات المجموعة على مستوى القوائم
المالية الموحدة.
تمثلت التغيرات على مبيعات المواد الكيماوية األخرى في السنوات من 2015م إلى 2017م وكذلك فترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
و2018م فيما يلي:
 - 19الجدول رقم ( :)10-5مبيعات المواد الكيماوية لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

مواد كيماوية أخرى  -محلي
الكمية (ألف طن متري)

69.5

49.5

89.8

47.0

48.7

()29

81

4

متوسط السعر (ريال)

722

843

1.015

952

1.315

17

20

38

المبيعات المحلية

50.122

41.754

91.104

44.696

64.070

()17

118

43

مواد كيماوية أخرى  -تصدير
الكمية (ألف طن متري)

11.2

10.1

8.4

3.9

2.5

()10

()17

()36

متوسط السعر (ريال)

921

1.558

1.556

1.318

970

69

()0

()26

مبيعات تصدير

10.305

15.660

13.043

5.091

2.434

52

()17

()52

إجمالي مبيعات املواد الكيماوية

60.427

57.414

104.148

49.787

66.504

()5

81

34

المصدر :إدارة الشركة

انخفضت مبيعات المواد الكيماوية األخرى في عام 2016م بمبلغ  3.0مليون ريال بنسبة  %5من  60.4مليون ريال في عام 2015م إلى  57.4مليون ريال
في عام 2016م حيث انخفضت المبيعات المحلية بمبلغ  8.3مليون ريال على الرغم من الزيادة في متوسط سعر البيع بمقدار  121ريال للطن المتري إال
أن المبيعات انخفضت بمقدار  20.0ألف طن متري نتيجة لزيادة العرض بالسوق السعودي من قبل شركات أخرى بدول مجلس التعاون الخليجي ومنافسة
شركة الصحراء للبتروكيماويات في مجال إنتاج أكسيد الهيدروكلوريك .لقد قابل االنخفاض في المبيعات المحلية زيادة في مبيعات التصدير بمبلغ 5.4
مليون ريال والذي نتج بشكل أساسي من زيادة متوسط سعر الطن بمقدار  637ريال على الرغم من انخفاض كمية المبيعات بمقدار  1.1ألف طن متري.
ارتفعت مبيعات المواد الكيماوية األخرى في عام 2017م بمبلغ  46.7مليون ريال بنسبة  %81من  57.4مليون ريال في عام 2016م إلى  104.1مليون ريال
في عام 2017م حيث ارتفعت المبيعات المحلية بمقدار  49.3مليون ريال بسبب الزيادة في متوسط سعر البيع بمقدار  172ريال للطن المتري وكذلك
الزيادة في كمية المبيعات بمقدار  40.3الف طن متري بعد إبرام اتفاقيات توريد مع شركات محلية .إال أن ذلك االرتفاع في المبيعات المحلية قد قابله
انخفاض في مبيعات التصدير بمبلغ  2.7مليون ريال نتيجة النخفاض كمية المبيعات بمقدار  1.7ألف طن متري.
ارتفعت مبيعات المواد الكيماوية األخرى خالل الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م بمقدار  16.7مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2017م،
حيث ارتفعت المبيعات المحلية بمبلغ  19.4مليون ريال نتيجة للزيادة في كل من الكمية المباعة بمقدار  1.7ألف طن متري ومتوسط سعر البيع بمقدار
 363ريال للطن المتري .إال أن تلك الزيادة في المبيعات المحلية قد قابلها انخفاض في مبيعات التصدير بمبلغ  2.7مليون ريال نتيجة لالنخفاض في كل
من الكمية المباعة بمقدار  1.4ألف طن متري وكذلك االنخفاض في متوسط سعر البيع بمقدار  348ريال للطن المتري .ارتفاع مبيعات المواد الكيماوية
األخرى يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الصودا الكاوية في األسواق العالمية وذلك على إثر انخفاض الكميات المنتجة عالميا من هذه المادة نتيجة
اإلغالق المؤقت لبعض المصانع في الصين وأوروبا والتي كانت تنتجها باستعمال تكنولوجيا غير صديقة للبيئة.
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5555555555الصادرات مقارنة بالمبيعات المحلية
تمثل مبيعات التصدير الجزء األكبر من مبيعات المجموعة خالل األعوام من 2015م إلى 2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
و2018م ،وتتضمن مبيعات التصدير مبيعات إلى دول االتحاد األوروبي ،دولة اإلمارات ،والمملكة المتحدة.
يوضح الجدول التالي اإليرادات لألعوام 2015م2016 ،م2017 ،م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م.
 - 20الجدول رقم ( :)11-5اإليرادات لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

تصدير

289.200

282.030

368.808

175.082

193.295

()2

31

10

محلي

217.277

168.663

247.501

125.722

152.949

()22

47

22

إيراد إيجارات

-

20.700

20.742

10.350

10.489

ال ينطبق

0

1

االستبعادات بين شركات المجموعة

()46.806

()18.527

()38.379

()20.966

()12.539

()60

107

()40

إجمالي اإليرادات

459.670

452.865

598.673

290.188

344.193

()1

32

19

تصدير

%63

%62

%61

%61

%56

محلي

%47

%37

%42

%43

%44

النسبة من اإليرادات

إيراد إيجارات

%0

%5

%3

%4

%3

االستبعادات بين شركات المجموعة

()%10

()%4

()%6

()%7

()%4

%100

%100

%100

%100

%100

إجمالي اإليرادات
المصدر :إدارة الشركة

مبيعات التصدير

انخفضت مبيعات التصدير بمبلغ  7.2مليون ريال بنسبة  %2من  289.2مليون ريال في عام 2015م إلى  282.0مليون ريال في عام 2016م نتيجة
النخفاض مبيعات شركة نماء ألمانيا وذلك لتوقف بيع شركة نماء ألمانيا لمنتجات شركة جنا إلى االتحاد األوربي في عام 2016م.
ارتفعت مبيعات التصدير بمبلغ  86.8مليون ريال بنسبة  %31من  282.0مليون ريال في عام 2016م إلى  368.8مليون ريال في عام 2017م حيث ساهمت
مبيعات شركة جنا ،والتي مثلت  %68من إجمالي مبيعات التصدير للمجموعة في عام 2017م ،بمقدار  48.2مليون ريال بينما ساهمت شركة صودا ،والتي
مثلت  %31من إجمالي مبيعات التصدير للمجموعة في عام 2017م ،بمبلغ  37.0مليون ريال .حيث ارتفع متوسط سعر البيع لمبيعات التصدير لشركة
جنا بمقدار  898ريال للطن المتري ،بينما ارتفع متوسط سعر البيع لمبيعات التصدير لشركة صودا بمقدار  806ريال للطن المتري ،وذلك بارتفاع تكلفة
اإلنتاج نتيجة للزيادة في أسعار منتجات الطاقة.
ارتفعت مبيعات التصدير بمبلغ  18.2مليون ريال خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م بنسبة  %10بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2017م،
حيث ساهمت مبيعات شركة جنا ،والتي مثلت  %73من إجمالي مبيعات التصدير للمجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م ،بمبلغ
 12.8مليون ريال وشركة صودا ،والتي مثلت  %25من إجمالي مبيعات التصدير للمجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م ،بمبلغ
 3.1مليون ريال وشركة نماء ألمانيا ،والتي مثلت  %2من إجمالي مبيعات التصدير للمجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م ،بمبلغ
 2.3مليون ريال .إن الزيادة في مبيعات شركة جنا ترجع إلى زيادة متوسط سعر بيع الطن المتري لمبيعات التصدير بمقدار  2.605ريال .كذلك بالنسبة
لمبيعات شركة صودا فترجع إلى الزيادة في متوسط سعر بيع الطن المتري لمبيعات التصدير بمقدار  658ريال ،بينما تعزى الزيادة في مبيعات شركة
نماء ألمانيا إلى الزيادة في متوسط سعر البيع بمقدار  1.226ريال للطن المتري والزيادة في كمية المنتجات المباعة بمقدار  156طن متري من  138طن
متري في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م إلى  294طن متري في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م.
المبيعات المحلية

انخفضت المبيعات المحلية بمبلغ  48.6مليون ريال بنسبة  %22من  217.3مليون ريال في عام 2015م إلى  168.7مليون ريال في عام 2016م حيث
شهدت المبيعات المحلية من االنخفاض نتيجة لركود قطاع المقاوالت واإلنشاءات.
ارتفعت المبيعات المحلية بمبلغ  78.8مليون ريال بنسبة  %47من  168.7مليون ريال في عام 2016م إلى  247.5مليون ريال في عام 2017م .ساهمت
شركة جنا بالنصيب األكبر في هذا االرتفاع حيث زادت مبيعات االيبوكسي لشركة جنا بمقدار  21.2مليون ريال نتيجة لزيادة متوسط سعر البيع بمقدار
 710ريال للطن المتري وزادت مبيعات المواد الكيماوية األخرى بمقدار  49.4مليون ريال نتيجة لزيادة سعر الطن المتري لاليبوكلوروهيدرين بمقدار 537
ريال .بينما ساهمت شركة صودا في هذا االرتفاع بمبلغ  8.2مليون ريال نتيجة لزيادة متوسط سعر الصودا السائلة بمقدار  1.220ريال للطن المتري.
ارتفعت المبيعات المحلية خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م بمبلغ  27.2مليون ريال بنسبة  %22بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2017م،
ويعزى هذا االرتفاع إلى الزيادة في مبيعات شركة جنا بمقدار  50.3مليون ريال بينما انخفضت مبيعات صودا بمقدار  23.1مليون ريال وذلك لتحويل بيع
الصودا السائلة من شركة صودا إلى شركة جنا بداية من يناير 2018م.
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لقد أدى التفاوت في كمية المنتجات المباعة في السوق المحلي ومبيعات التصدير وكذلك متوسط سعر البيع إلى التفاوت الحاصل في المبيعات خالل
األعوام 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م .يوضح الجدول التالي ملخص تفاصيل المبيعات حسب
المنتجات وكميتها المباعة بالسوق المحلي والمصدرة.
 - 21الجدول رقم ( :)12-5المبيعات حسب المنتجات وكميتها المباعة بالسوق المحلي والمصدرة لعام 2015م
2015م

مبيعات جنـــا
مبيعات االيبوكسي
محلي
تصدير
مبيعات مواد كيماوية أخرى
محلي
تصدير
مبيعات صـــودا
محلي
تصدير
مبيعات مناء أوروبا
محلي
تصدير
مبيعات مناء أملانيا
محلي
تصدير

الكمية

متوسط السعر

إجمالي المبيعات

(طن متري)

(ريال)

(آالف الرياالت)

15.037
17.436

9.360
8.539

140.748
148.890

69.465
11.193

722
921

50.122
10.305

18.686
45.307

1.413
1.688

26.407
76.487

68

8.939

610

5.662

9.344

52.907

مبيعات املجموعة

506.476

االستبعادات بني شركات املجموعة

()46.806

إجمالي مبيعات املجموعة

459.670

المصدر :إدارة الشركة

 - 22الجدول رقم ( :)13-5المبيعات حسب المنتجات وكميتها المباعة بالسوق المحلي والمصدرة لعام 2016م
2016م
الكمية

متوسط السعر

إجمالي المبيعات

(طن متري)

(ريال)

(آالف الرياالت)

مبيعات جنـــا
مبيعات االيبوكسي
محلي

13.298

6.845

91.022

تصدير

27.634

6.692

184.916

49.517

843

41.754

10.050

1.558

15.660

مبيعات مواد كيماوية أخرى
محلي
تصدير
مبيعات صـــودا
محلي

27.960

1.284

35.887

تصدير

43.343

1.773

76.833

مبيعات مناء أوروبا
محلي

-

-

-

تصدير

-

-

-

-

-

-

503

9.195

4.621

مبيعات مناء أملانيا
محلي
تصدير
مبيعات املجموعة

450.692

االستبعادات بني شركات املجموعة

()18.527

إجمالي مبيعات املجموعة

432.165

المصدر :إدارة الشركة
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 - 23الجدول رقم ( :)14-5المبيعات حسب المنتجات وكميتها المباعة بالسوق المحلي والمصدرة لعام 2017م
2017م
الكمية

متوسط السعر

إجمالي المبيعات

(طن متري)

(ريال)

(آالف الرياالت)

مبيعات جنـــا
مبيعات االيبوكسي
محلي

14.869

7.554

112.326

تصدير

31.549

7.592

239.514

89.753

1.015

91.105

8.382

1.556

13.043

مبيعات مواد كيماوية أخرى
محلي
تصدير
مبيعات صـــودا
محلي
تصدير

17.605

2.503

44.071

44.151

2.579

113.850

مبيعات مناء أوروبا
محلي
تصدير

-

-

-

-

-

-

مبيعات مناء أملانيا
محلي
تصدير

-

-

-

187

12.848

2.401

مبيعات املجموعة

616.310

االستبعادات بني شركات املجموعة

()38.379

إجمالي مبيعات املجموعة

577.931

المصدر :إدارة الشركة

 - 24الجدول رقم ( :)15-5المبيعات حسب المنتجات وكميتها المباعة بالسوق المحلي والمصدرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
الكمية

متوسط السعر

إجمالي المبيعات

(طن متري)

(ريال)

(آالف الرياالت)

مبيعات جنـــا
مبيعات االيبوكسي
محلي
تصدير

7.418

7.371

54.677

16.938

7.223

122.333

مبيعات مواد كيماوية أخرى
محلي
تصدير

46.953

952

44.696

3.864

1.318

5.091

مبيعات صـــودا
محلي
تصدير

12.608

2.090

26.349

18.580

2.471

45.920

مبيعات مناء أوروبا
محلي

-

-

-

تصدير

-

-

-

مبيعات مناء أملانيا
محلي

-

-

-

تصدير

138

12.566

1.738

مبيعات املجموعة

300.804

االستبعادات بني شركات املجموعة

()20.966

إجمالي مبيعات املجموعة

279.838

المصدر :إدارة الشركة
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 - 25الجدول رقم ( :)16-5المبيعات حسب المنتجات وكميتها المباعة بالسوق المحلي والمصدرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م
الكمية

متوسط السعر

إجمالي المبيعات

(طن متري)

(ريال)

(آالف الرياالت)

مبيعات جنـــا
مبيعات االيبوكسي
محلي

7.231

11.848

85.666

تصدير

13.549

10.167

137.763

مبيعات مواد كيماوية أخرى
محلي

48.740

1.315

64.070

تصدير

2.509

970

2.434

مبيعات صـــودا
محلي

1.296

2.479

3.213

تصدير

15.670

3.130

49.041

مبيعات مناء أوروبا
محلي

-

-

-

تصدير

-

-

-

مبيعات مناء أملانيا
محلي

-

-

-

تصدير

294

13.792

4.057

مبيعات املجموعة

346.243

االستبعادات بني شركات املجموعة

()12.539

إجمالي مبيعات املجموعة

333.704

المصدر :إدارة الشركة

55555555تكلفة المبيعات
تتمثل منتجات المجموعة األساسية في مادة االيبوكسي ومادة حبيبات الصودا بجانب بعض المواد الكيماوية األخرى حيث تمثل النسبة األكبر في مبيعات
المجموعة .تتكون تكلفة مبيعات المجموعة بشكل أساسي من تكلفة المواد الخام والتي شكلت في المتوسط ما نسبته  %51من إجمالي تكلفة المبيعات
خالل األعوام من 2015م إلى 2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م ،يليها تكلفة االستهالك وتكلفة العاملين والتي شكلت في
المتوسط ما نسبته  %14و %10على التوالي من إجمالي تكلفة المبيعات.
وفيما يلي تفاصيل تكلفة مبيعات هذه المواد مصنفة حسب عناصر التكلفة:
 - 26الجدول رقم ( :)17-5تكلفة المبيعات لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

تكلفة المواد الخام

243.656

257.862

313.665

149.172

144.449

6

22

()3

تكلفة العاملين

59.278

60.265

56.984

27.255

27.816

2

()5

2

االستهالك

95.696

95.413

54.665

29.214

26.553

0

()43

()9

تكلفة المياه والصرف

22.717

18.402

15.256

7.284

7.460

()19

()17

2

غاز ووقود

5.899

10.378

10.978

5.711

5.018

76

6

()12

كهرباء

35.512

40.466

40.778

20.949

21.317

14

1

2

صيانة المصنع واآلالت

6.908

9.600

5.545

2.446

2.988

39

()42

22

44

السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

تأمين

5.544

8.759

8.502

4.360

3.697

58

()3

()15

انخفاض القيمة*

0

629.704

-

-

-

100

()100

0

أخرى

9.409

6.767

1.208

3.254

4.827

()28

()82

48

اإلجمالي

484.619

1.137.616

507.581

249.645

244.125

135

()55

()2

النسبة من المبيعات
تكلفة المواد الخام

%53

%57

%52

%51

%42

تكلفة العاملين

%13

%13

%10

%9

%8

االستهالك

%21

%21

%9

%10

%8

تكلفة المياه والصرف

%5

%4

%3

%3

%2

غاز ووقود

%1

%2

%2

%2

%1

كهرباء

%8

%9

%7

%7

%6

صيانة المصنع واآلالت

%2

%2

%1

%1

%1

تأمين

%1

%2

%1

%2

%1

انخفاض القيمة

%0

%139

%0

%0

%0

أخرى

%2

%1

%0

%1

%1

%105

%251

%85

%86

%71

اإلجمالي
المصدر :إدارة الشركة

* انخفاض القيمة المضمن في تكلفة المبيعات في عام 2016م يتعلق فقط بمصنع شركة جنا

مالحظة :يستعرض الجدول أعاله صافي تكلفة مبيعات المجموعة بعد استبعاد التكاليف المشتركة بين شركات المجموعة.

ارتفعت تكلفة المبيعات في عام 2016م بمبلغ  653.0مليون ريال بنسبة  %135من  484.6مليون ريال في عام 2015م إلى  1.137.6مليون ريال في عام
2016م وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي المبيعات بقيمة  6.8مليون ريال (بنسبة  )%1ويرجع ذلك بشكل عام إلى الزيادة في تكلفة المواد الخام
بمبلغ  14.2مليون ريال كذلك الزيادة في تكلفة الكهرباء بمبلغ  5.0مليون ريال وتكلفة الغاز والوقود بمبلغ  4.5مليون ريال وذلك بسبب الزيادة في أسعار
منتجات الوقود وتعرفة استهالك الكهرباء والذي صدر بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ  17ربيع أول 1437هـ (الموافق  28ديسمبر 2015م) ،والزيادة
الجوهرية في مصروف انخفاض القيمة بمبلغ  629.7مليون ريال والذي تم إثباته بمصنع جنا وفق دراسة االنخفاض في القيمة التي أعدها مستشار
خارجي.
انخفضت تكلفة المبيعات في عام 2017م بمبلغ  630.0مليون ريال بنسبة  %55من  1.137.6مليون ريال في عام 2016م إلى  507.6مليون ريال في
عام 2017م وذلك بالرغم من الزيادة في المبيعات بقيمة  145.8مليون ريال (بنسبة  ،)%32إال أن هذا االنخفاض يرجع بشكل رئيسي إلى الزيادة الطارئة
بالتكلفة عام 2016م والتي تعزى إلى إثبات انخفاض قيمة مصنع جنا بمبلغ  629.7مليون ريال وهو مالم يكن موجوداً في عام 2017م .إن الزيادة في تكلفة
المواد الخام خالل العام ترجع بصفة رئيسية إلى الزيادة في كمية المبيعات .كذلك انخفض مصروف االستهالك بشكل جوهري خالل العام بما نسبته
 %43ويرجع ذلك إلى تخفيض قيمة مصنع جنا مما انعكس بشكل إيجابي على مصروف االستهالك .أيضا انخفضت تكلفة المياه والصرف الصحي خالل
العام نتيجة لقيام الشركة بتجديد محطة مياه الصرف الصحي القديمة لمصنع االيبوكسي .وكذلك انخفضت تكلفة العاملين بمبلغ  3.3مليون ريال بنسبة
 %5حيث طبقت الشركة ضوابط أكثر صرامة على أوقات العمل اإلضافي والعقود التشغيلية محققة بذلك توفير قدره  1.7مليون ريال و 1.2مليون ريال
على التوالي في هذين البندين باإلضافة عن االستغناء عن خدمات  7موظفين.
بالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م ،فلقد انخفضت تكلفة المبيعات بمبلغ  5.5مليون ريال بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2017م
على الرغم من الزيادة في المبيعات بمقدار  54.0مليون ريال (بنسبة  ،)%19ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى انخفاض مصروف االستهالك بمبلغ 2.6
مليون ريال حيث أن آالت مصنع الصودا قد تم استهالكها بالكامل ،وانخفاض مصروف التأمين الصحي نتيجة النخفاض أعداد العاملين بالشركة وفق
نهج الشركة لتخفيض التكلفة.
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وفيما يلي تفاصيل تكلفة المبيعات بحسب الشركة التابعة خالل األعوام من 2015م إلى 2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م:
 - 27الجدول رقم ( :)18-5تكلفة المبيعات بحسب الشركة التابعة لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

جنا

395.373

1.057.535

411.346

207.381

207.908

167

()61

0

الشركة العربية للقلويات (صـــودا)

85.026

94.230

132.393

61.738

44.932

11

40

()27

نماء ألمانيا

50.418

4.378

2.221

1.492

3.824

()91

()49

156

نماء أوروبا

608

-

-

-

-

()100

0

0

تكلفة المبيعات

531.425

1.156.143

545.960

270.611

256.664

118

()53

()5

االستبعادات بين شركات المجموعة

()46.806

()18.527

()38.379

()20.966

()12.539

()60

107

()40

إجمالي تكلفة املبيعات

484.619

1.137.616

507.581

249.645

244.125

135

()55

()2

النسبة من المبيعات
جنا

%86

%234

%69

%71

%60

الشركة العربية للقلويات (صـــودا)

%18

%21

%22

%21

%13

نماء ألمانيا

%11

%1

%0

%1

%1

نماء أوروبا

%0

%0

%0

%0

%0

االستبعادات بين شركات المجموعة

()%10

()%4

()%6

()%7

()%4

%105

%251

%85

%86

%71

اإلجمالي
المصدر :إدارة الشركة

جنا
ارتفعت تكلفة مبيعات جنا بمبلغ  662.1مليون ريال بنسبة  %167من  395.4مليون ريال في عام 2015م إلى  1.057.5مليون ريال في عام 2016م ويرجع
سبب هذه الزيادة بصفة رئيسية إلى االنخفاض في القيمة لمصنع جنا بمبلغ  629.7مليون ريال والذي تم إثباته حسب دراسة قام بها مستشار خارجي.
ويعزى االنخفاض في القيمة إلى عدم االستفادة من الطاقة اإلنتاجية للمصنع وانخفاض اإلنتاج نتيجة عوامل السوق التي أثرت على طلب المنتجات.
انخفضت تكلفة مبيعات جنا بمبلغ  646.2مليون ريال بنسبة  %61من  1.057.5مليون ريال في عام 2016م إلى  411.3مليون ريال في عام 2017م
ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى الزيادة الطارئة خالل عام 2016م بسبب إثبات االنخفاض في قيمة المصنع والتي لم تكن موجودة بعام 2017م وأيضاً أثر
االنخفاض في قيمة المصنع المثبت في عام 2016م على معدل االستهالك السنوي خالل عام 2017م والذي أدى إلى انخفاض في قيمة استهالك العام.
صودا
ارتفعت تكلفة المبيعات بمبلغ  9.2مليون ريال أو نسبة  %11من  85.0مليون ريال في عام 2015م إلى  94.2مليون ريال في عام 2016م ويرجع ذلك إلى
الزيادة في حجم مبيعات الصودا السائلة بمقدار  3.3ألف طن بسبب الزيادة في الطلب المحلي وكذلك الزيادة في تكلفة الخام والتي ارتفعت بمقدار
 116ريال للطن المتري.
ارتفعت تكلفة المبيعات بمبلغ  38.2مليون ريال أو نسبة  %40من  94.2مليون ريال في عام 2016م إلى  132.4مليون ريال في عام 2017م ،ويرجع ذلك
بصفة أساسية إلى ارتفاع أسعار شراء المواد الخام نتيجة لزيادة أسعار الوقود ومنتجات الطاقة.
انخفضت تكلفة المبيعات بمبلغ  16.8مليون ريال أو نسبة  %27من  61.7مليون ريال خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م إلى 44.9
مليون ريال ،لتحويل بيع الصودا السائلة من شركة الصودا إلى شركة جنا وتركز إنتاجها ومبيعاتها على حبيبات الصودا فقط فيما كان له أثر على انخفاض
تكلفة المبيعات.
مناء أوروبا
توقفت مبيعات نماء أوروبا بالكامل في عام 2016م وذلك يرجع إلى إنشاء الشركة لشركة نماء ألمانيا.
مناء أملانيا
توقفت نماء ألمانيا عن بيع المنتجات المصنعة داخل المجموعة في عام 2016م واعتمدت فقط على النشاط التجاري حيث تقوم بشراء المنتجات المصنعة
بألمانيا ومن ثم إعادة بيعها مرة أخرى ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى قيام االتحاد األوربي وتركيا بفرض رسوم استيراد على جميع الواردات من دول
مجلس التعاون الخليجي.
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5555555555تكلفة مبيعات شركة جنا
يوجد لدى شركة جنا وحدتي إنتاج ،مصنع حصاد ومصنع االيبوكسي .يقوم مصنع حصاد بتصنيع االيبكلوروهيدرين وسائل الصودا الكاوية .وتستخدم كل
من هذه المواد الكيميائية إلنتاج راتنجات االيبوكسي من قبل مصنع اإليبوكسي.
 - 28الجدول رقم ( :)19-5تكلفة مبيعات شركة جنا لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

تكلفة المواد الخام

174.676

196.112

232.414

116.304

117.861

12

19

1

تكلفة العاملين

50.443

48.225

45.018

23.343

22.961

()4

()7

()2

االستهالك

90.146

89.595

49.074

26.278

24.848

()1

()45

()5

تكلفة المياه والصرف

22.604

17.819

14.669

7.029

7.240

()21

()18

3

غاز ووقود

5.066

9.132

9.585

5.043

4.636

80

5

()8

كهرباء

34.519

39.335

39.796

20.384

20.767

14

1

2

صيانة المصنع واآلالت

4.617

8.827

4.937

2.253

2.585

91

()44

15

تأمين

5.045

8.217

7.999

4.112

3.463

63

()3

()16

انخفاض القيمة

0

629.704

0

0

0

100

()100

-

أخرى

8.257

10.569

7.854

2.792

3.547

28

()26

27

395.373

1.057.535

411.346

207.538

207.908

167

()61

-

اإلجمالي
النسبة من المبيعات
تكلفة المواد الخام

%50

%59

%51

%35

%41

تكلفة العاملين

%14

%14

%10

%7

%8

االستهالك

%26

%27

%11

%12

%9

تكلفة المياه والصرف

%6

%5

%3

%1

%2

غاز ووقود

%1

%3

%2

%2

%2

كهرباء

%10

%12

%9

%9

%7

صيانة المصنع واآلالت

%1

%3

%1

%1

%1

تأمين

%1

%2

%2

%2

%1

انخفاض القيمة

%0

%189

%0

%0

%0

أخرى

%2

%3

%2

%22

%1

%113

%317

%90

%92

%72

اإلجمالي
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تشكل تكلفة المواد الخام والعمالة واالستهالك أعلى نسبة من إجمالي تكلفة المواد المباعة من بين مكونات التكلفة األخرى.
555555555555تكلفة المواد الخام
تتكون المواد الخام بشكل رئيسي من مادة االيبكلوروهيدرين ،البيسفينول ،البولي بروبيلين والمواد الكيميائية التي يتم توفيرها بشكل رئيسي من قبل مصنع
حصاد (أحد القطاعات اإلنتاجية بشركة جنا) ،وك ً
ال من شركة الجبيل شيفرون فيليبس وشركة سابك وشركة إل جي للكيماويات المحدودة.
ترجع تغيرات تكلفة المواد الخام في شركة جنا إلى األسباب التالية:




ارتفعت تكلفة المواد الخام بمبلغ  21.4مليون ريال بنسبة  %12من  174.7مليون ريال في عام 2015م إلى  196.1مليون ريال في عام 2016م،
ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى زيادة الطلب على االيبوكسي حيث تبع ذلك زيادة في الكميات المنتجة بمقدار  4.6ألف طن متري.
ارتفعت تكلفة المواد الخام بمبلغ  36.3مليون ريال بنسبة  %19من  196.1مليون ريال في عام 2016م إلى  232.4مليون ريال في عام 2017م،
ويرجع ذلك أيضاً إلى الزيادة في إنتاج االيبوكسي بمقدار  5.9ألف طن متري خالل السنة.
في حين أن في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م ارتفعت تكلفة المواد الخام بمبلغ  1.6مليون ريال من  116.3مليون ريال في
 30يونيو 2017م إلى  117.9مليون ريال في  30يونيو 2018م ،إال أن ذلك االرتفاع قابله انخفاض في الكميات المنتجة من االيبوكسي بمقدار
 4.3ألف طن متري ،ويرجع سبب االرتفاع في تكلفة اإلنتاج إلى الزيادة في أسعار المواد الخام (ثنائي الفينول أيه).
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بشكل عام ،تأثرت تكلفة المواد الخام خالل األعوام/الفترات قيد الدراسة بالتغيرات في الكميات المنتجة والمبيعات والتي كانت كالتالي:
اإلنتاج وحجم املبيعات من مصنع حصاد
ينتج مصنع حصاد مواد االيبكلوروهيدرين والصودا الكاوية وكلوريد الكالسيوم .يستخدم إجمالي إنتاج االيبكلوروهيدرين في مصنع اإليبوكسي كمادة خام
إلنتاج راتنجات االيبوكسي .وكذلك تستخدم الصودا الكاوية في مصنع اإليبوكسي على نطاق محدود بينما يتم بيع النسب األكبر من منتج الصودا الكاوية
إلى مصنع الصودا .ال يستخدم كلوريد الكالسيوم داخل مجموعة نماء ويتم بيعه في السوق المحلية مباشرة.
وفيما يلى تحليل لحجم إنتاج ومبيعات مصنع حصاد خالل األعوام من 2015م إلى 2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م:
 - 29الجدول رقم ( :)20-5إنتاج ومبيعات مصنع حصاد لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بالطن المتري

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

الصودا الكاوية
إنتاج

43.291

41.403

50.148

26.290

27.194

()4

21

3

مبيعات

29.872

21.961

35.711

19.028

19.838

()26

%63

%4

االيبكلوروهيدرين
إنتاج

20.351

20.802

24.791

13.815

11.726

مبيعات

1.000

3.042

2.445

749

38

2

19

()15

204

()20

()95

كلوريد الكالسيوم
إنتاج
مبيعات

المصدر :إدارة الشركة

9.948

8.817

8.142

4.770

4.828

()11

()8

1

9.112

4.719

12.823

7.136

4.153

()48

172

()42

يتم بيع كامل مبيعات االيبكلوروهيدرين إلى مصنع راتنجات االيبوكسي وهو ما يمثل ما نسبته  %99.5من مبيعات مصنع حصاد ،يتم تسوية تلك المبيعات
من كل من المبيعات وتكلفة مبيعات المجموعة على مستوى القوائم المالية لشركة جنا والقوائم المالية الموحدة للمجموعة.
اإلنتاج وحجم املبيعات من راتنجات االيبوكيس
راتنجات االيبوكسي هو المنتج الرئيسي الذي يباع في األسواق المحلية والخارجية .لقد كانت قدرة شركة جنا على إنتاج راتنجات االيبوكسي 60.000
طن متري في السنة المالية 2015م والتي ارتفعت إلى  120.000طن متري في السنة التالية.
تفاوتت المبيعات نتيجة لألسباب التالية:




فرض رسوم استيراد قدرها  %6.5من قبل تركيا واالتحاد األوروبي على صادرات راتنجات االيبوكسي من دول مجلس التعاون الخليجي من
بداية يناير 2014م.
 -دخول الشركات الكورية الجنوبية في السوق األوروبية نظرا إلى عدم وجود رسوم استيراد بسبب اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية
واالتحاد األوروبي.
 انخفاض الطلب المحلي ألسباب اقتصادية أهمها ركود قطاع المقاوالت واإلنشاءات.

 - 30الجدول رقم ( :)21-5اإلنتاج وحجم المبيعات من راتنجات االيبوكسي لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م
الطاقة اإلنتاجية

اإلنتاج

المبيعات

القدرة اإلنتاجية المستخدمة

بالطن المتري
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

60.000

21.268

20.780

%35

الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م

60.000

25.572

24.355

%43

2017م

120.000

45.962

46.418

%38

2016م

120.000

40.071

40.932

%33

2015م

120.000

35.464

32.473

%30

المصدر :إدارة الشركة
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555555555555تكلفة العاملين
انخفضت تكلفة العاملين تدريجياً خالل األعوام/الفترات قيد الدراسة من  50.4مليون ريال في عام 2015م إلى  23.0مليون ريال في فترة الستة اشهر
المنتهية في  30يونيو 2018م ويرجع سبب االنخفاض بصفة رئيسية إلى اتباع الشركة سياسة تخفيض اإلنفاق حيث طبقت الشركة ضوابط أكثر صرامة
على أوقات العمل اإلضافي والعقود التشغيلية باإلضافة عن االستغناء عن خدمات  17موظف.
555555555555االستهالك
لم يكن هناك تغير ملموس في مصروف االستهالك في عام 2016م مقارنة بعام 2015م.
انخفض مصروف االستهالك بمبلغ  40.5مليون ريال في عام 2017م بنسبة  %45من  89.6مليون ريال في عام 2016م إلى  49.1مليون ريال في عام
2017م ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إثبات االنخفاض في قيمة مصنع جنا بمقدار  629.7مليون ريال خالل عام 2016م ،مما أدى إلى االنخفاض في
معدل االستهالك.
انخفض مصروف االستهالك بمبلغ  1.5مليون ريال بنسبة  %5من  26.3مليون ريال خالل فترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2017م إلى  24.8مليون
ريال خالل فترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2018م ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى الموجودات التي تم استهالكها بالكامل.
555555555555تكلفة المياه والصرف
انخفضت تكلفة المياه والصرف في عام 2016م بمبلغ  4.8مليون ريال بنسبة  %21من  22.6مليون ريال في عام 2015م إلى  17.8مليون ريال في عام
2016م ،ويعود ذلك إلى قيام شركة مرافق بإصدار فاتورة للشركة بمبلغ  1.75مليون ريال في عام 2015م عن كمية المياه المخصصة وغير المستغلة من
قبل الشركة وهو ما لم يحدث في السنوات التالية ،باإلضافة إلى تجديد محطة مياه الصرف الصحي القديمة لمصنع االيبوكسي بعام 2016م.
واصلت تكلفة المياه والصرف في االنخفاض في عام 2017م بمبلغ  3.1مليون ريال بنسبة  %18من  17.8مليون ريال في عام 2016م إلى  14.7مليون
ريال في عام 2017م نتيجة انخفاض مصاريف التخلص من النفايات كنتيجة لتجديد محطة مياه الصرف الصحي القديمة لمصنع االيبوكسي بعام 2016م.
ارتفعت تكلفة المياه والصرف بمقدار طفيف ( 0.2مليون ريال) بنسبة  %3من  7.0مليون ريال خالل فترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2017م إلى
 7.2مليون ريال خالل فترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2018م.
555555555555منتجات الطاقة والكهرباء
تتمثل تكلفة الغاز والوقود في مصادر الطاقة التي تستخدم ألغراض اإلنتاج وغلي الماء إلنتاج البخار الذي يستخدم في التفاعالت الكيميائية .ترجع
التغيرات في تكلفة الغاز والوقود في شركة جنا إلى األسباب التالية:




ارتفعت تكلفة منتجات الطاقة (غاز ووقود) والكهرباء خالل األعوام/الفترات قيد الدراسة وذلك بسبب الزيادة في أسعار منتجات الوقود
وتعرفة استهالك الكهرباء والذي صدر بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ  17ربيع أول 1437هـ (الموافق  28ديسمبر 2015م) ،حيث ارتفعت
تكلفة الغاز والوقود بمبلغ  4.5مليون ريال بنسبة  %89من  5.1مليون ريال في عام 2015م إلى  9.6مليون ريال في عام 2017م.
كذلك ارتفعت تكلفة الكهرباء بمبلغ  5.3مليون ريال بنسبة  %15من  34.5مليون ريال في عام 2015م إلى  39.8مليون ريال في عام 2017م،
ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى الزيادة في أسعار منتجات الوقود وتعرفة استهالك الكهرباء والذي صدر بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 17
ربيع األول 1437هـ (الموافق  28ديسمبر 2015م).

555555555555صيانة المصنع واآلالت
تتمثل تكلفة صيانة المصنع واآلالت في مصاريف اإلصالح والصيانة للمنشآت والمعدات واآلالت والمصنع الالزمة لتشغيل المصنع باإلضافة إلى تكلفة
الصيانة الدورية .ارتفعت تكلفة الصيانة بمبلغ  4.2مليون ريال بنسبة  %91من  4.6مليون ريال في عام 2015م إلى  8.8مليون ريال في عام 2016م ويرجع
ذلك إلى الصيانة الدورية التي تم تنفيذها في ديسمبر 2016م والتي استمرت لمدة  15يوم.
555555555555تكلفة التامين
تتمثل تكلفة التامين في مصروف التأمين الصحي على العاملين وتأمين الممتلكات.



ارتفعت تكلفة التأمين بمبلغ  3.2مليون ريال بنسبة  %63من  5.0مليون ريال في عام 2015م إلى  8.2مليون ريال في عام 2016م ويرجع ذلك
إلى الزيادة في أسعار وثائق التأمين بصفة رئيسية.
في عام 2017م انخفضت تكلفة التأمين بمبلغ  200الف ريال سعودي بنسبة  ،%0.2كما انخفضت تكلفة التأمين خالل الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2018م مقارنة بنفس الفترة في عام 2017م بمبلغ  600الف ريال سعودي بنسبة  ،%0.6ويرجع ذلك إلى انخفاض أعداد العاملين
بالشركة.

555555555555انخفاض القيمة
في عام 2016م ،قامت الشركة بعمل دراسة لالنخفاض في القيد وبناء على توصية مستشار خارجي تم إثبات انخفاض في قيمة مصنع جنا بمبلغ 629.7
مليون ريال ويعود ذلك االنخفاض في القيمة بشكل رئيسي إلى عدم استغالل كامل الطاقة اإلنتاجية للمصنع.
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5555555555تحليل مجمل الربح بشركة جنا
 - 31الجدول رقم ( :)22-5تفاصيل ونسبة مجمل الربح /الخسارة لشركة جنا لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية
المبيعات

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

350.065

333.351

455.987

226.797

289.933

()5

37

28

تكلفة المبيعات

395.373

1.057.535

411.345

207.381

207.908

167

()61

0

مجمل الربح (اخلسارة)

()45.308

()724.184

44.642

19.416

82.025

1.498

()106

322

نسبة مجمل الربح (الخسارة)

()%13

()%217

%10

%9

%28

المصدر :إدارة الشركة

عام 2016م مقارنة بعام 2015م
بلغ مجمل الخسارة بشركة جنا  45.3مليون ريال في عام 2015م لتبلغ نسبة مجمل الخسارة  ،%13وفي عام 2016م ارتفع مجمل الخسارة بشكل جوهري
ليصل إلى  724.2مليون ريال حيث حققت الشركة خسائر نتيجة النخفاض المبيعات بمبلغ  16.7مليون ريال بنسبة  %5والذي صاحبه ارتفاع جوهري
في تكلفة المبيعات بمبلغ  662.1مليون ريال بنسبة  %167ويرجع ذلك إلى ما يلي:




الزيادة في تكلفة المواد الخام بمبلغ  21.4مليون ريال بنسبة  %12نتيجة لزيادة الكميات المنتجة من االيبوكسي.
الزيادة في تكلفة منتجات الطاقة (غاز ووقود) والكهرباء.
إلى جانب األسباب المذكورة أعاله ،فإن السبب الرئيسي الرتفاع التكلفة هو إثبات االنخفاض في قيمة مصنع جنا بمبلغ  629.7مليون ريال
ويعود ذلك االنخفاض في القيمة إلى عدم استغالل كامل الطاقة اإلنتاجية للمصنع.

عام 2017م مقارنة بعام 2016م
خالل عام 2017م حققت الشركة مجمل ربح بلغ  44.6مليون ريال لتبلغ نسبة مجمل الربح  %10وذلك يرجع إلى الزيادة في المبيعات بمبلغ  122.6مليون
ريال بنسبة  %37حيث ارتفعت كل من المبيعات المحلية ومبيعات التصدير حيث ساهمت مبيعات االيبوكسي المحلية بمقدار  21.3مليون ريال ومبيعات
المواد الكيماوية األخرى بمقدار  49.4مليون ريال ومبيعات التصدير بمقدار  52.0مليون ريال .قابل هذا االرتفاع في المبيعات انخفاض في تكلفة
المبيعات بمبلغ  646.2مليون ريال بنسبة  %61مقارنة بتكلفة عام 2016م والتي تضمنت إثبات االنخفاض في قيمة مصنع جنا بمبلغ  629.7مليون ريال.
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م مقارنة بفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
ارتفع مجمل الربح بالشركة بمبلغ  62.6مليون ريال بنسبة  %322مقارنة بنفس الفترة من عام 2017م ويرجع ذلك االرتفاع إلى الزيادة الجوهرية في
المبيعات بقيمة  63.1مليون ريال والتي ساهمت بها زيادة مبيعات االيبوكسي والذي ارتفع متوسط سعر بيع الطن المتري بمقدار  3.484ريال.
5555555555تكلفة مبيعات شركة صودا
 - 32الجدول رقم ( :)23-5تكلفة مبيعات شركة صودا لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

2015م

2016م

2017م

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو
2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

تكلفة المواد الخام

64.761

76.394

115.109

53.010

35.679

18

51

()33

تكلفة العاملين

8.836

9.623

8.206

4.173

5.177

9

()15

24

االستهالك

5.550

5.596

5.590

2.778

1.705

1

()0

()39

أخرى

5.879

2.617

3.488

1.777

2.371

()55

33

33

اإلجمالي

85.026

94.230

132.393

61.738

44.932

()11

40

27

تكلفة المواد الخام

%63

%68

%73

%73

%68

النسبة من المبيعات
تكلفة العاملين

%9

%9

%5

%6

%10

االستهالك

%5

%5

%4

%4

%3

أخرى

%6

%2

%2

%2

%5

%83

%84

%84

%85

%86

اإلجمالي
المصدر :إدارة الشركة
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تمثل تكلفة المواد الخام والعاملين واالستهالك أعلى نسبة من إجمالي تكلفة المواد المباعة من بين مكونات التكلفة األخرى.
 - 33الجدول رقم ( :)24-5تحليل تكلفة مبيعات شركة صودا لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

كمية المبيعات (طن متري)

63.992

71.303

61.756

31.188

16.966

11

()13

()46

متوسط تكلفة وحدة المبيعات (ريال)

1.329

1.322

2.144

1.980

2.648

()1

62

34

إجمالي تكلفة املبيعات

85.026

94.230

132.393

61.738

44.932

11

40

()27

المصدر :إدارة الشركة

555555555555المواد الخام
تتكون المواد الخام بشكل رئيسي من مادة الصودا الكاوية التي يتم توفيرها بشكل رئيسي من قبل مصنع حصاد (أحد القطاعات اإلنتاجية بشركة جنا).
ترجع تغيرات تكلفة المواد الخام في شركة صودا إلى األسباب التالية:





ارتفعت تكلفة المواد الخام بمبلغ  11.6مليون ريال بنسبة  %18من  64.8مليون ريال في عام 2015م إلى  76.4مليون ريال في عام 2016م،
ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى الزيادة في زيادة كمية المبيعات.
ارتفعت تكلفة المواد الخام بمبلغ  38.7مليون ريال بنسبة  %51من  76.4مليون ريال في عام 2016م إلى  115.1مليون ريال في عام 2017م،
إال أن هذا االرتفاع قد قابله انخفاض في الكميات المباعة بمقدار  9.547طن متري وترجع الزيادة التكلفة بمقدار  822ريال للطن المتري
إلى ارتفاع أسعار شراء الخام نتيجة لزيادة أسعار الوقود ومنتجات الطاقة.
خالل فترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2018م ،انخفضت تكلفة المواد الخام بشكل جوهري بمبلغ  17.3مليون ريال مقارنة بنفس الفترة
من عام 2017م لتحويل بيع الصودا السائلة من شركة الصودا إلى شركة جنا.

555555555555تكلفة العاملين
يرجع االنخفاض في تكلفة العاملين في عام 2017م بمبلغ  1.4مليون ريال بالمقارنة بعام 2016م إلى نهج الشركة سياسة خفض التكلفة ،حيث نفذت
ً
تخفيضا قدره  1مليون ريال سعودي.
الشركة ضوابط أكثر صرامة على وقت العمل اإلضافي والعقود التشغيلية ،وحققت
بينما يرجع االرتفاع في تكلفة العاملين بمبلغ مليون ريال في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م مقارنة بنفس الفترة من عام 2017م بصفة
رئيسية إلى الزيادة في الرواتب واألجور ،حيث ارتفع عدد الموظفين من  69موظف في  30يونيو 2017م إلى  77موظف في  30يونيو 2018م.
555555555555االستهالك
ال يوجد تغير جوهري في قيم االستهالك للسنوات المعروضة ،إال أن االنخفاض في مصروف االستهالك خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2018م مقارنة بنفس الفترة من عام 2017م يرجع بصفة رئيسية إلى االنتهاء من استهالك كامل آالت المصنع.
5555555555تحليل مجمل الربح بشركة صودا
 - 34الجدول رقم ( :)25-5تفاصيل ونسبة مجمل الربح /الخسارة لشركة صودا لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

2015م

2016م

2017م

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو
2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

المبيعات

102.894

112.720

157.921

72.269

52.254

10

40

()28

تكلفة المبيعات

85.023

94.230

132.393

61.738

44.932

11

40

()27

مجمل الربح (الخسارة)

17.871

18.490

25.528

10.531

7.322

3

38

()30

نسبة مجمل الربح (الخسارة)

%17

%16

%16

%15

%14

المصدر :إدارة الشركة

عام 2016م مقارنة بعام 2015م
بلغ مجمل الربح بشركة صودا خالل عام 2015م مبلغ  17.9مليون ريال لتبلغ نسبة مجمل الربح  %17إال أن خالل عام 2016م قد ارتفع مجمل الربح بمقدار
طفيف ( 0.6مليون ريال) بنسبة  %3بالرغم من الزيادة في المبيعات بمبلغ  9.8مليون ريال والتي صاحبها زيادة في تكلفة المبيعات بمقدار  9.2مليون
ريال .ترجع الزيادة في المبيعات بشكل رئيسي إلى زيادة كمية المبيعات بمقدار  7.3ألف طن متري ،والذي صاحبتها زيادة طردية في تكلفة المواد الخام.
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عام 2017م مقارنة بعام 2016م
ارتفع مجمل الربح بشركة صودا بمبلغ  7.0مليون ريال بنسبة  %38من  18.5مليون ريال في عام 2016م إلى  25.5مليون ريال في عام 2017م .يرجع
ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في المبيعات بمبلغ  45.2مليون ريال نتيجة لزيادة متوسط سعر بيع الصودا بمقدار  976ريال للطن المتري .كذلك ارتفعت
تكلفة المبيعات بمبلغ  38.2مليون ريال كنتيجة مباشرة الرتفاع كمية المبيعات المباعة وزيادة تكلفة المواد الخام بمقدار  694ريال للطن المتري والذي
تأثر بالزيادة في أسعار الوقود ومنتجات الطاقة.
فرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو 2018م مقارنة بفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو 2017م
انخفض مجمل ربح شركة صودا بمبلغ  3.2مليون ريال في الفترة المنتهية في  30يونيو 2018م بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2017م متأثراً بانخفاض
المبيعات لتحويل بيع الصودا السائلة من شركة الصودا إلى شركة جنا بداية من يناير 2018م.
55555555مصاريف البيع والتسويق
تتكون مصاريف البيع والتسويق بشكل أساسي من مصاريف شحن وتسليم والتي شكلت في المتوسط ما نسبته  %72من إجمالي مصاريف البيع والتسويق
خالل األعوام من 2015م إلى 2017م وفترات الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م ،يليها تكلفة الرواتب واألجور والمنافع وكذلك عموالت
البيع (أخرى) والتي شكلت في المتوسط ما نسبته  %28من إجمالي مصاريف البيع والتسويق.
 - 35الجدول رقم ( :)26-5مصاريف بيع وتسويق لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

مصاريف شحن وتسليم

26.932

33.147

30.053

15.123

9.630

23

()9

()36

استهالك ممتلكات ،مصنع ومعدات

-

100

96

48

48

100

()4

-

أخرى

10.260

9.961

9.905

4.368

7.137

()3

()1

63

اإلجمالي

37.192

43.208

40.054

19.539

16.815

16

()7

()14

النسبة من المبيعات
مصاريف شحن وتسليم

%6

%7

%5

%5

%3

استهالك ممتلكات ،مصنع ومعدات

%0

%0

%0

%0

%0

أخرى

%2

%2

%2

%2

%2

%8

%9

%9

%7

%5

اإلجمالي
المصدر :إدارة الشركة

ارتفعت مصاريف البيع والتسويق بمبلغ  6.0مليون ريال في عام 2016م بنسبة  %16من  37.2مليون ريال في عام 2015م إلى  43.2مليون ريال في
عام 2016م ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى ارتفاع مصاريف الشحن والتسليم بنفس المقدار حيث ارتفعت مبيعات تصدير االيبوكسي لشركة جنا بمقدار
 10.198طن متري.
انخفضت مصاريف البيع والتسويق بمبلغ  3.1مليون ريال بنسبة  %7في عام 2017م وهو ما يرجع بصفة رئيسية إلى انخفاض مصاريف الشحن والتسليم
بنفس المقدار كنتيجة لتعاقد إدارة الشركة مع شركات نقل جديدة وبأسعار تنافسية مما أدى إلى انخفاض مصاريف الشحن والتسليم.
عادت وانخفضت مصاريف البيع والتسويق بمبلغ  2.7مليون ريال خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م بالمقارنة بنفس الفترة من عام
2017م حيث أن مصاريف الشحن والتسليم قد انخفضت كذلك نتيجة النخفاض كميات مبيعات التصدير من شركة جنا بمقدار  4.743طن متري.
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5555555555مصاريف الشحن والتسليم
تتمثل مصاريف الشحن والتسليم نفقات النقل وغيرها من المصاريف ذات الصلة الالزمة لتوصيل المنتجات إلى العمالء داخل المملكة وخارجها .أبرمت
شركة جنا اتفاقيات مع شركات نقل معينة لتوصيل المنتجات المباعة في المملكة العربية السعودية ومنها إلى ميناء الشحن في حالة مبيعات التصدير.
ترتبط مصاريف الشحن بشكل رئيسي بالمبيعات الخارجية لراتنجات االيبوكسي .لذا فإن هذه المصاريف ترتبط مباشرة بإيرادات الشركة وتتأثر بشكل
أكبر في حال مبيعات التصدير .يوضح الجدول التالي مصاريف الشحن والتسليم في شركات المجموعة:
 - 36الجدول رقم ( :)27-5مصاريف الشحن والتسليم لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

جنا

13.793

26.039

21.696

11.829

8.038

89

()17

()32

نماء ألمانيا

2.749

284

80

46

92

()90

()72

100

صودا

10390

6.824

8.277

3.248

1.500

()34

21

()54

26.932

33.147

30.053

15.123

9.630

إجمالي
المصدر :إدارة الشركة

وحيث أن مصاريف الشحن والتسليم ترتبط بشكل مباشر بمبيعات الشركة ،فإن الجداول والبيانات التالية توضح العالقة ما بين مصاريف الشحن والتسليم
والمبيعات على مستوى شركات المجموعة:
رشكة جنا
 - 37الجدول رقم ( :)28-5مصاريف الشحن والتسليم لشركة جنا لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

مبيعات

350.065

333.351

455.987

226.797

289.933

()5

37

28

مصروف الشحن والتسليم

13.793

26.039

21.696

11.829

8.038

89

()17

()32

نسبتها من المبيعات ()%

%4

%8

%5

%5

%3

المصدر :إدارة الشركة

ارتفعت مصاريف الشحن والتسليم بمبلغ  12.2مليون ريال في عام 2016م بنسبة  %89من  13.8مليون ريال في عام 2015م إلى  26.0مليون ريال في
عام 2016م حيث يتناسب ذلك عكسياً مع المبيعات التي انخفضت بمقدار  16.7مليون ريال ،إال أن مبيعات التصدير قد ارتفعت بمبلغ  41.4مليون ريال
والذي نتج عن زيادة مبيعات االيبوكسي بمقدار  10.2آالف طن متري وهو ما يفسر الزيادة في مصاريف الشحن والتسليم.
انخفضت مصاريف الشحن والتسليم بمبلغ  4.3مليون ريال في عام 2017م بنسبة  %17وهو ما يتناسب عكسياً أيضاً مع الزيادة في المبيعات بمقدار
 122.6مليون ريال ،إال أن إدارة الشركة قد تعاقدت مع شركة نقل وشحن جديدة بأسعار منافسة مما يعزى إليه االنخفاض في مصاريف الشحن والتسليم.
انخفضت مصاريف الشحن والتسليم بمبلغ  3.8مليون ريال بنسبة  %32خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م مقارنة بنفس الفترة من
عام 2017م بالرغم من الزيادة في المبيعات بمبلغ  63.1مليون ريال إال أن كمية مبيعات التصدير قد انخفضت بمقدار  3.142طن متري وهو ما أدى
إلى انخفاض مصاريف الشحن والتسليم.
رشكة صودا
 - 38الجدول رقم ( :)29-5مصاريف الشحن والتسليم لشركة صودا لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

مبيعات

102.894

112.720

157.921

72.269

52.254

10

40

()28

مصروف الشحن والتسليم

10.390

6.824

8.277

3.248

1.500

()34

21

()54

نسبتها من المبيعات ()%

%10

%6

%5

%4

%3

المصدر :إدارة الشركة
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انخفضت مصاريف الشحن والتسليم بمبلغ  3.6مليون ريال في عام 2016م بنسبة  %34من  10.4مليون ريال في عام 2015م إلى  6.8مليون ريال في
عام 2016م ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى انخفاض كمية مبيعات التصدير بمقدار  2.0ألف طن متري.
ثم عادت وارتفعت بمبلغ  1.5مليون ريال في عام 2017م بنسبة  %21من  6.8مليون ريال في عام 2016م إلى  8.3مليون ريال في عام 2017م وذلك نتيجة
للزيادة في مبيعات التصدير بمقدار  0.8ألف طن متري.
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م ،انخفضت مصاريف الشحن والتسليم بمبلغ  1.7مليون ريال بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2017م
لتحويل بيع الصودا السائلة من شركة الصودا إلى شركة جنا.
55555555مصاريف عمومية وإدارية
تتكون المصاريف العمومية واإلدارية بشكل أساسي من رواتب وأجور ومنافع والتي شكلت في المتوسط ما نسبته  %42من إجمالي المصاريف العمومية
واإلدارية خالل األعوام من 2015م إلى 2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م و2018م.
 - 39الجدول رقم ( :)30-5المصاريف اإلدارية والعمومية لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

رواتب وأجور ومنافع

14.394

15.936

13.614

7.288

11.073

11

()15
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إطفاء موجودات غير ملموسة

7.083

-

-

-

-

()100

-

-

استهالكات

2.917

2.676

2.564

1.299

1.939

()8

()4

49

خسائر االنخفاض في القيمة

-

25.210

-

-

-

100

()100

-

مصاريف أخرى

6.363

14.964

14.697

4.634

4.746

135

()2

2

إجمالي املصاريف اإلدارية والعمومية

30.757

58.786

30.875

13.221

17.758

91

()47

34

النسبة من املبيعات
رواتب وأجور ومنافع

%3

%3

%2

%3

%3

إطفاء موجودات غير ملموسة

%2

%0

%0

%0

%0

استهالكات

%1

%1

%1

%0

%1

خسائر االنخفاض في القيمة

%0

%6

%0

%0

%0

مصاريف أخرى

%1

%3

%2

%2

%1

إجمالي املصاريف اإلدارية والعمومية

%7

%13

%5

%5

%5

المصدر :إدارة الشركة

ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية في عام 2016م بمبلغ  28.0مليون ريال بنسبة  %91من  30.8مليون ريال في عام 2015م إلى  58.8مليون ريال
في عام 2016م ،ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى إثبات خسارة االنخفاض في قيمة مباني شركة جنا والتي تمت وفق دراسة قام بها مستشار خارجي .إال
أن ذلك االرتفاع قد قابله انخفاض في إطفاء الموجودات غير الملموسة والتي تتمثل في مصاريف ما قبل التشغيل ومصاريف مؤجلة وأتعاب تمويل محملة
من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي والتي تم إطفاؤها بالكامل خالل عام 2015م وذلك بعد رسملة مصنع االيبوكسي في عام 2014م.
في عام 2017م ،عادت المصاريف العمومية واإلدارية لمعدالتها الطبيعية بعد الزيادة الطارئة التي حدثت في عام 2016م نتيجة لألسباب المذكورة أعاله.
إال أن المصاريف العمومية واإلدارية عادت لالرتفاع مرة أخرى بمبلغ  4.6مليون ريال خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م بالمقارنة
بنفس الفترة في عام 2017م ويرجع سبب ذلك للزيادة في الرواتب واألجور بمبلغ  3.8مليون ريال بنسبة  %52نتيجة للزيادة في مصروف مخصص نهاية
الخدمة والمحتسب وفقاً لتقييمات اكتوارية.
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55555555إيرادات استثمار
 - 40الجدول رقم ( :)31-5إيرادات استثمار لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية
إيرادات استثمار

المصدر :إدارة الشركة

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

31.517

7.823

7.612

4.109

3.509

()75

()3

()15

تتمثل إيرادات االستثمار بصفة رئيسية في الفوائد المكتسبة على الودائع واالستثمارات .في عام 2015م قامت الشركة ببيع بعض االستثمارات في صناديق
االستثمار والتي حققت عنها أرباح بمبلغ  25مليون ريال مما أدى إلى زيادة إيرادات االستثمار في عام 2015م لتصبح بمبلغ  31.5مليون ريال .لم يكن
هناك تغير جوهري في إيراد الفوائد المكتسبة على الودائع خالل السنوات /الفترات محل الدراسة
55555555التغير في مقايضة أسعار الفائدة
دخلت شركة نماء في عقد مقايضة لسعر الفائدة مع البنك السعودي األمريكي إلدارة تقلبات أسعار الفوائد بمبلغ اسمي قدره  300مليون ريال ( 80مليون
دوالر أمريكي) وبدون أي عالوة مقدمة مقابل قرض المرابحة لشركة جنا .يبلغ المعدل الثابت للخيار  %3.85سنوياً ،وهو قابل للتطبيق اعتباراً من 17
ديسمبر 2008م على أساس نصف سنوي وحتى  15ديسمبر 2016م.
 - 41الجدول رقم ( :)32-5التغير في مقايضة أسعار الفائدة لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
2015م

بآالف الرياالت السعودية
التغير في مقايضة أسعار الفائدة

المصدر :إدارة الشركة

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

2.128

-

-

-

-

()%100

-

-

التغير في مقايضة أسعار الفائدة يمثل الفرق الناتج عن قياس القيمة العادلة للجزء الفعال من األدوات المالية المشتقة (عقود مقايضة أسعار الفائدة)
في تاريخ قائمة المركز المالي والتي تعتبر أداة تحوط لقروض بعمالت أجنبية على أساس معدل "اليبور" .لم تعترف المجموعة باألداة المالية المشتقة
ألن فترة العقد انتهت في عام 2016م.
55555555إيرادات أخرى
تتمثل اإليرادات األخرى بشكل أساسي في إيرادات إيجارات وتوزيعات أرباح مستلمة وأرباح بيع أصول وفروقات عملة ومبيعات خردة وإيرادات تعويضات
تأمين .تتكون اإليرادات األخرى بصفة رئيسية مما يلي:
 - 42الجدول رقم ( :)33-5اإليرادات األخرى لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

إيراد إيجارات

20.700

-

-

-

-

()100

-

-

أرباح بيع أصول ثابتة

()355

()481

-

-

-

35

()100

-

فروقات عملة

()5.862

1.398

1.907

1.320

66

()124

36

()95

مبيعات الخردة

96

70

65

-

18

()28

()7

100

أخرى

5.885

10.072

5.943

268

408

71

()41

52

إجمالي

20.464

11.059

7.915

1.588

492

()46

()28

()69

المصدر :إدارة الشركة

إيراد إيجارات
يتمثل إيراد اإليجارات بصفة رئيسية في إيجار مبني تجاري تم تشيده من قبل شركة نماء للكيماويات وتحويل ملكيته إلى شركة نماء لالستثمار الصناعي
(احدى شركاتها التابعة) ،والتي قامت بدورها بتأجير المبنى إلى شركة سابك لمدة  3سنوات مقابل إيجار قدره  1.72مليون ريال شهرياً وبدأت في
تأجيره في أبريل 2013م .انخفض إيراد اإليجارات في عام 2016م ،حيث أعادت الشركة تصنيف اإليراد ضمن إجمالي إيرادات (مبيعات) المجموعة
حسب متطلبات التصنيف بالمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
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فروقات عملة
إن التغيرات في فروقات العملة خالل السنوات /الفترات محل الدراسة يرجع بصفة أساسية إلى التغير في سعر صرف اليورو خالل تلك السنوات/
الفترات وهو العملة المستخدمة في معظم استيرادات المجموعة من المواد الخام .أيضاً من أحد األسباب الرئيسية للتغير في فروقات العملة هو التباين
في كمية المواد الخام المستوردة بحسب الكميات التي تم إنتاجها والذي تم شرحه واإلشارة إليه أعاله.
أخرى
تتكون اإليرادات األخرى بصورة رئيسية من إيراد المناولة ،حيث لدى شركة جنا عقد مناولة مع شركة كيمانول لنقل مواد كيماوية يتم نقلها من شركة
سابك باستخدام خط أنابيب شركة جنا إلى شركة كيمانول ويرجع التغير في اإليراد خالل السنوات/الفترات محل الدراسة حسب الكميات المنقولة.
55555555مصاريف مالية
تتمثل المصاريف المالية بشكل أساسي في المصاريف البنكية المتعلقة بالقروض قصيرة األجل التي حصلت عليها الشركة من البنوك المحلية لتمويل
متطلبات رأس المال العامل ،وكذلك رسوم متابعة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي لتوسعة مصنع اإليبوكسي ،وكذلك فوائد تسهيالت قروض
المرابحة التي حصلت عليها شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) لتمويل إنشاء مشروع إسكان الموظفين ،باإلضافة إلى مصاريف تمويل التورق التي
حصلت عليه الشركة .تتكون المصاريف المالية بصفة رئيسية مما يلي:
 - 43الجدول رقم ( :)34-5المصاريف المالية لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

مصاريف بنكية

6.031

4.234

5.814

3.577

2.576

()30

37

()28

رسوم متابعة صندوق التنمية الصناعية

5.749

8.031

7.544

3.861

3.580

40

()6

()7

فوائد قروض

16.148

16.632

14.536

7.601

6.263

3

()13

()18

فوائد تسهيالت قصيرة األجل

2.171

3.354

4.969

2.223

1.964

54

48

()12

30.099

32.251

32.863

17.262

14.383

7

2

()17

إجمالي
النسبة من المبيعات
مصاريف بنكية

%1

%1

%1

%1

%1

رسوم متابعة صندوق التنمية الصناعية

%1

%2

%1

%1

%1

فوائد قروض

%4

%4

%2

%3

%2

فوائد تسهيالت قصيرة األجل

%0

%0

%1

%1

%0

%7

%7

%5

%6

%4

إجمالي

المصدر :إدارة الشركة

وفيما يلى توزيع المصاريف المالية بحسب الشركات ضمن المجموعة:
 - 44الجدول رقم ( :)35-5المصاريف المالية بحسب الشركات لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

جنا

27.566

31.874

32.419

17.075

13.333

16

2

()22

صودا

401

349

415

178

137

()13

19

()23

نماء غير الموحدة

2.128

28

29

9

51

()99

4

467

()100

-

100

7

2

()17

نماء لالستثمار الصناعي

4

-

-

-

862

إجمالي

30.099

32.251

32.863

17.262

14.383

النسبة من المبيعات
جنا

%1

%1

%1

%1

%1

صودا

%1

%2

%1

%1

%1

نماء غير الموحدة

%4

%4

%2

%3

%2

نماء لالستثمار الصناعي

%0

%0

%1

%1

%0

إجمالي

%7

%7

%5

%6

%4

المصدر :إدارة الشركة
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مصاريف بنكية
انخفضت المصاريف البنكية بمبلغ  1.8مليون ريال في عام 2016م بنسبة  %30من  6.0مليون ريال في عام 2015م إلى  4.2مليون ريال في عام 2016م
ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى انتهاء عقد مقايضة األسعار والذي انتهى في عام 2016م.
ارتفعت المصاريف البنكية بمبلغ  1.6مليون ريال في عام 2017م بنسبة  %37من  4.2مليون ريال في عام 2016م إلى  5.8مليون ريال في عام 2017م
وذلك نتيجة للتسهيالت البنكية الجديدة التي حصلت عليها الشركة من البنك األول والتي لم تكن موجودة بالسنوات السابقة.
انخفضت المصاريف البنكية بمبلغ  1.0مليون ريال خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م مقارنة بنفس الفترة من عام 2017م ويرجع ذلك
بصفة رئيسية النخفاض مشتريات المواد الخام وبالتالي انخفاض تسهيالت االعتمادات المستندية المستخدمة لهذا الغرض.
رسوم متابعة صندوق التنمية الصناعية
ارتفعت رسوم متابعة قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي في عام 2016م بمبلغ  2.3مليون ريال من  5.7مليون ريال في عام 2015م إلى  8.0مليون
ريال في عام 2016م ويرجع ذلك بصفة أساسية لقيام شركة جنا بإعادة جدولة القروض الخاصة بمشروعي حصاد وااليبوكسي.
لم يكن هناك تغير جوهري في الرسوم الخاصة بقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي خالل السنوات /الفترات األخرى محل الدراسة.
فوائد قروض
ارتفعت فوائد القروض بمبلغ  0.5مليون ريال في عام 2016م من  16.1مليون ريال في عام 2015م إلى  16.6مليون ريال في عام 2016م ويرجع ذلك
بصفة رئيسية إلى إعادة جدولة قروض المرابحة في عام 2016م.
انخفضت فوائد القروض بمبلغ  2.1مليون ريال في عام 2017م بنسبة  %13من  16.6مليون ريال في عام 2016م إلى  14.5مليون ريال في عام 2017م
ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى سداد كل من قرض المرابحة وقرض التورق والقرض التجاري بمبلغ  23.4مليون ريال و 97.3مليون ريال و 81.2مليون
ريال على التوالي.
انخفضت فوائد القروض بمبلغ  1.3مليون ريال خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م مقارنة بنفس الفترة من عام 2017م ويرجع ذلك
بسبب قيام الشركة بسداد مبلغ  178مليون ريال من رصيد القروض طويلة األجل خالل الفترة.
فوائد لتسهيالت قصرية األجل
ارتفعت فوائد التسهيالت قصيرة األجل بمبلغ  1.2مليون ريال في عام 2016م بنسبة  %54من  2.2مليون ريال في عام 2015م إلى  3.4مليون ريال في
عام 2016م وذلك نتيجة لحصول الشركة على قرض إضافي بمبلغ  22مليون ريال خالل السنة وذلك لتحويل رأس المال العامل.
ثم عادت وارتفعت الفوائد مرة أخرى في عام 2017م بمبلغ  1.6مليون ريال نتيجة لحصول الشركة على قرض آخر بمبلغ  16مليون ريال خالل العام.
إال أن الفوائد انخفضت في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م بمبلغ  0.2مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2017م ويرجع ذلك لقيام
الشركة بسداد  36مليون ريال من رصيد القروض قصيرة األجل والذي لم ينعكس بشكل ملموس على قيمة الفوائد نتيجة لقيام الشركة بالسداد في آخر
شهر من الفترة.
55555555الزكاة
 - 45الجدول رقم ( :)36-5مصاريف الزكاة لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
و2018م
بآالف الرياالت
السعودية
الزكاة

السنة المنتهية في  31ديسمبر

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

()5.622

()11.034

()4.342

()2.665

()3.505

96

()61

32
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تخضع المجموعة لنظام الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ،يتم احتساب الزكاة على أساس االستحقاق وتحمل على قائمة الربح
أو الخسارة الموحدة .تحتسب الزكاة على وعاء الزكاة أو صافي الربح المعدل أيهما اعلى .يسجل أي فرق في التقدير عند الموافقة على الربط النهائي
وعندها تتم تسوية المخصص.
بلغت الزكاة المدفوعة من قبل المجموعة بحسب اإلقرارات المقدمة للهيئة العامة للزكاة والدخل مبلغ  5.05مليون ريال عن عام 2015م ،حيث بلغت قيمة
الزكاة المدفوعة لشركة صودا  843ألف ريال بالرغم من وجود خسائر خالل العام والتي تم احتسابها من صافي الوعاء الزكوي ،وكان المكون الرئيسي
للوعاء الزكوي هو رأس مال الشركة .وأما بالنسبة لشركة جنا فقد بلغت قيمة الزكاة المدفوعة  2.16مليون ريال بالرغم من وجود خسائر خالل العام
والتي تم احتسابها من صافي الوعاء الزكوي ،وكان المكون الرئيسي للوعاء الزكوي هو رأس المال وقروض طويلة األجل .وأما بالنسبة لشركة نماء فقد
بلغت قيمة الزكاة المدفوعة  978ألف ريال بالرغم من وجود خسائر خالل العام والتي تم احتسابها من صافي الوعاء الزكوي ،وكان المكون الرئيسي للوعاء
الزكوي هو رأس المال وقروض طويلة األجل .وأما بالنسبة لشركة نماء لالستثمار الصناعي فقد بلغت قيمة الزكاة المدفوعة  1.06مليون ريال والتي تم
احتسابها من صافي الوعاء الزكي ألنه أعلى من صافي الربح المعدل ،وكان المكون الرئيسي للوعاء الزكي هو قروض طويلة األجل.
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وقامت المجموعة بدفع زكاة بقيمة  4.08مليون ريال عن عام 2016م ،حيث بلغت قيمة الزكاة المدفوعة لشركة صودا  1.29مليون ريال والتي تم احتسابها
من صافي الوعاء الزكي ألنه كان أعلى من صافي الربح المعدل ،وكان المكون الرئيسي للوعاء الزكي هو رأس مال الشركة والمخصصات باإلضافة إلى
األرباح .وأما بالنسبة لشركة جنا فلم يتم دفع زكاة لذلك العام ألن صافي الوعاء الزكي كان بالسالب لوجود صافي خسائر معدله خالل العام بقيمة 828.68
مليون ريال .وأما بالنسبة لشركة نماء فقد بلغت قيمة الزكاة المدفوعة  1.39مليون ريال والتي تم احتسابها من صافي الوعاء الزكي ألنه أعلى من صافي
الربح المعدل ،وكان المكون الرئيسي للوعاء الزكي هو رأس المال وقروض طويلة األجل .وأما بالنسبة لشركة نماء لالستثمار الصناعي فقد بلغت قيمة
الزكاة المدفوعة  1.41مليون ريال والتي تم احتسابها من صافي الوعاء الزكي ألنه أعلى من صافي الربح المعدل ،وكان المكون الرئيسي للوعاء الزكي هو
قروض طويلة األجل وتمويل من أطراف ذات عالقة واألرباح المرحلة.
وقامت المجموعة بدفع زكاة بقيمة  4.82مليون ريال عن عام 2017م حيث بلغت قيمة الزكاة المدفوعة لشركة صودا  1.58مليون ريال والتي تم احتسابها
من صافي الوعاء الزكي ألنه أعلى من صافي الربح المعدل ،وكان المكون الرئيسي للوعاء الزكي هو رأس مال الشركة والمخصصات باإلضافة إلى األرباح.
وأما بالنسبة لشركة جنا فلم يتم دفع زكاة لذلك العام ألن الوعاء الزكي كان بالسالب وذلك لوجود خسائر مرحلة بلغت قيمتها  1.367.5مليون ريال .وأما
بالنسبة لشركة نماء فلم يتم دفع زكاة لذلك العام ألن الوعاء كان بالسالب وذلك بسبب تخفيض رأس المال ووجود خسائر مرحلة بلغت قيمتها 1.062.25
مليون ريال .وأما بالنسبة لشركة نماء لالستثمار الصناعي فقد بلغت قيمة الزكاة المدفوعة  3.24مليون ريال والتي تم احتسابها من صافي الوعاء الزكي
ألنه أعلى من صافي الربح المعدل ،وكان المكون الرئيسي للوعاء الزكي هو قروض طويلة األجل وتمويل من أطراف ذات عالقة واألرباح المرحلة.
وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة الحظت خالل العام 2016م وجود خطأ في احتساب مخصص الزكاة لشركة جنا عن العام 2015م وتم استدراكه بزيادة قيمة
مخصص الزكاة لعام 2016م بقيمة  5.7مليون ريال.
55-555555صافي الربح
حققت المجموعة صافي خسائر على مدار السنوات 2015م و2016م و2017م وعن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م ،إال أنها بدأت في
تحقيق صافي ربح خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م.
ارتفع صافي الخسارة بمبلغ  736.9مليون ريال من  74.5مليون ريال في عام 2015م إلى  811.4مليون ريال في عام 2016م ،ويرجع ذلك بصفة رئيسية
إلى إثبات االنخفاض في قيمة الموجودات الثابتة حيث قامت شركة جنا بإجراء اختبار انخفاض بمساعدة مستشار خارجي نسبة لخسائرها التشغيلية
المستمرة على مر السنين (وسجلت خسارة انخفاض بمبلغ  655مليون ريال) وارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية بمبلغ 6.0
مليون ريال و 28.0مليون ريال على التوالي ،وأيضاً انخفاض إيرادات االستثمارات بمبلغ  23.7مليون ريال.
في عام 2017م ،تكبدت المجموعة صافي الخسارة بمبلغ  1.5مليون ريال وذلك نتيجة إلى االرتفاع الجوهري للمبيعات بمبلغ  145.8مليون ريال محققة
بذلك مجمل ربح بلغ  91.1مليون ريال وأيضاً انتفاء أسباب االرتفاع الجوهري في الخسارة الناتج عن إثبات انخفاض القيمة في العام السابق وانخفاض
مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية بمبلغ  3.1مليون ريال و 27.9مليون ريال على التوالي لألسباب التي تم مناقشتها في التحليالت
السابقة.
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م ،حققت المجموعة صافي ربح بمبلغ  51.6مليون ريال للمرة األولى خالل السنوات /الفترات محل
الدراسة ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى كل من الزيادة الجوهرية في المبيعات بمبلغ  54.0مليون ريال والذي صاحبه انخفاض في تكلفة المبيعات بمبلغ
 5.7مليون ريال محققة بذلك مجمل ربح بمقدار  100.1مليون ريال وهو ما عزز الربح خالل تلك الفترة.

555555المركز المالي
 - 46الجدول رقم ( :)37-5المركز المالي كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

املوجودات
موجودات متداولة
نقد وما في حكمه

119.225

47.558

28.575

9.221

38.664

استثمارات

81.250

81.250

-

81.250

-

ذمم مدينة تجارية

93.214

92.547

117.799

130.438

131.559

مخزون

74.262

52.026

46.230

66.710

70.267

دفعات ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

19.862

18.730

16.594

17.782

47.208

مجموع املوجودات املتداولة

387.813

292.111

209.198

305.401

287.698

موجودات غير متداولة
استثمارات
مكافآت موظفين طويلة األجل مدفوعة مقدماً

144.523

185.650

117.974

184.685

149.372

-

-

175.269

-

171.902

موجودات غير متداولة أخرى

8.185

5.604

2.911

5.604

2.911

تكاليف مشاريع تحت التطوير

163.456

200.902

-

207.895

-

ممتلكات وآالت ومعدات

1.570.140

846.271

794.198

819.242

769.393
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كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

استثمارات عقارية

82.385

80.173

130.547

79.067

128.784

مجموع املوجودات غير املتداولة

1.968.689

1.318.600

1.220.899

1.296.493

1.222.362

2.356.502

1.610.711

1.430.097

1.601.894

1.510.060

مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق املساهمني
مطلوبات متداولة
قرض قصير األجل

72.059

94.072

110.779

95.681

59.285

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

283.579

606.555

600.271

724.841

577.872

ذمم دائنة

63.488

65.963

78.804

91.146

69.893

مستحقات ومطلوبات أخرى

77.591

102.058

82.426

104.624

148.437

مقايضة أسعار الفائدة

849

-

-

-

-

مجموع املطلوبات املتداولة

497.566

868.648

872.280

1.016.292

855.487

قروض طويلة األجل

777.600

421.500

225.811

266.200

234.589

تعويض نهاية الخدمة

35.860

42.428

54.878

44.355

59.823

مجموع املطلوبات غير املتداولة

813.460

463.928

280.689

310.555

294.412

مطلوبات غير متداولة

حقوق املساهمني
1.285.200

1.285.200

235.200

235.200

235.200

رأس المال
فائض إعادة تقييم

45.084

88.455

97.924

91.916

129.323

تسويات فروقات تحويل عملة

()664

()696

()634

()640

()608

خسائر متراكمة

()284.144

()1.094.824

()55.362

()51.429

()3.754

مجموع حقوق املساهمني

1.045.476

278.135

277.128

275.047

360.161

مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني

2.356.502

1.610.711

1.430.097

1.601.894

1.510.060

المصدر :إدارة الشركة

انخفض إجمالي الموجودات المتداولة بمبلغ  95.7مليون ريال بنسبة  %24.7من  387.8مليون ريال في عام 2015م إلى  292.1مليون ريال في عام
2016م ،وذلك لنتيجة االنخفاض في النقد وما في حكمه بمبلغ  71.6مليون ريال ،وانخفض المخزون بمبلغ  22.3مليون ريال.
كما انخفض إجمالي الموجودات المتداولة بمبلغ  82.9مليون ريال بنسبة  %28.4من  292.1مليون ريال في عام 2016م إلى  209.2مليون ريال في عام
2017م ،وذلك نتيجة االنخفاض في النقد وما في حكمه بمبلغ  19.0مليون ريال واالستثمارات بمبلغ  81.3مليون ريال والمخزون بمبلغ  5.8مليون ريال
ودفعات ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى بمبلغ  2.1مليون ريال وقد قابل هذا االنخفاض زيادة في الذمم المدينة التجارية بمبلغ  25.3مليون ريال.
انخفض إجمالي الموجودات المتداولة بمبلغ  17.7مليون ريال بنسبة  %5.8من  305.4مليون ريال في  30يونيو 2017م إلى  287.7مليون ريال في 30
يونيو 2018م ،وذلك نتيجة النخفاض الودائع ألجل بمبلغ  81.3مليون ريال وقد قابل هذا االنخفاض زيادة في نقد وما في حكمه بمبلغ  29.5مليون ريال
وزيادة في المخزون بمبلغ  3.6مليون ريال وزيادة في المدفوعات المقدمة بمبلغ  29.4مليون ريال.
انخفض إجمالي الموجودات غير المتداولة بمبلغ  650.1مليون ريال بنسبة  %33.0من  1.968.7مليون ريال في عام 2015م إلى  1.318.6مليون ريال
في عام 2016م ،وذلك نتيجة االنخفاض في ممتلكات ومصنع ومعدات بمبلغ  723.8مليون ريال وانخفاض استثمارات عقارية بمبلغ  2.2مليون ريال ،وقد
قابل هذا االنخفاض زيادة في االستثمارات بمبلغ  41.2مليون ريال وزيادة في مشاريع تحت التطوير بمبلغ  37.4مليون ريال.
انخفض إجمالي الموجودات غير المتداولة بمبلغ  97.7مليون ريال بنسبة  %7.4من  1.318.6مليون ريال في عام 2016م إلى  1.220.9مليون ريال
في عام 2017م ،وذلك نتيجة االنخفاض االستثمارات بمبلغ  67.7مليون ريال وانخفاض موجودات غير متداولة أخرى بمبلغ  2.7مليون ريال وانخفاض
مشاريع تحت التطوير بمبلغ  200.9مليون ريال وكذلك انخفاض ممتلكات ومصنع ومعدات بمبلغ  52.1مليون ريال .وقد قابل هذا االنخفاض زيادة في
مكافآت موظفين طويلة األجل مدفوعة مقدماً بمبلغ  175.3مليون ريال واستثمارات عقارية بمبلغ  50.3مليون ريال.
كما انخفض إجمالي الموجودات غير المتداولة بمبلغ  74.1مليون ريال بنسبة  %5.7من  1.296.5مليون ريال في  30يونيو 2017م إلى  1.222.4مليون
ريال في  30يونيو 2018م ،وذلك نتيجة االنخفاض في االستثمارات بمبلغ  35.3مليون ريال وانخفاض مشاريع تحت التطوير بمبلغ  207.9مليون ريال
وانخفاض ممتلكات ومصنع ومعدات بمبلغ  49.8مليون ريال ،إال أن هذا االنخفاض قد قابله زيادة في مكافآت موظفين طويلة األجل مدفوعة مقدماً بمبلغ
 171.9مليون ريال وزيادة في استثمارات عقارية بمبلغ  49.7مليون ريال.
ارتفع إجمالي المطلوبات المتداولة بمبلغ  371.0مليون ريال بنسبة  %74.6من  497.6مليون ريال في عام 2015م إلى  868.6مليون ريال في عام 2016م،
وذلك نتيجة للزيادة في قرض فصير األجل بمبلغ  22.0مليون ريال والزيادة في الجزء المتداول من قروض طويلة األجل بمبلغ  323.0مليون ريال والزيادة
في الذمم الدائنة بمبلغ  2.5مليون ريال والزيادة في المستحقات والمطلوبات األخرى بمبلغ  24.5مليون ريال.
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ارتفع إجمالي المطلوبات المتداولة بمبلغ  3.7مليون ريال بنسبة  %0.4من  868.6مليون ريال في عام 2016م إلى  872.3مليون ريال في عام 2017م،
وذلك نتيجة الرتفاع القرض قصير األجل بمبلغ  16.7مليون ريال والذمم الدائنة بمبلغ  12.8مليون ريال ،وقد قابل هذا االرتفاع انخفاض في كل من
الجزء المتداول من قروض طويلة األجل بمبلغ  6.3مليون ريال والمصاريف المستحقة بمبلغ  19.7مليون ريال.
انخفض إجمالي المطلوبات المتداولة بمبلغ  160.8مليون ريال بنسبة  %15.8من  1.016.3مليون ريال في  30يونيو 2017م إلى  855.5مليون ريال
في  30يونيو 2018م ،وذلك نتيجة انخفاض قرض قصير األجل بمبلغ  36.4مليون ريال وانخفاض الذمم الدائنة بمبلغ  21.2مليون ريال وانخفاض في
الجزء المتداول من قروض طويلة األجل بمبلغ  146.9مليون ريال .وقد قابل هذا االنخفاض زيادة في المصاريف المستحقة بمبلغ  43.8مليون ريال.
انخفض إجمالي المطلوبات غير المتداولة بمبلغ  349.6مليون ريال بنسبة  %43.0من  813.5مليون ريال في عام 2015م إلى  463.9مليون ريال في
عام 2016م ،وذلك نتيجة النخفاض القروض طويلة األجل بمبلغ  356.1مليون ريال والذي قابله زيادة في مخصص تعويض نهاية الخدمة بمبلغ 6.5
مليون ريال.
كما انخفض إجمالي المطلوبات غير المتداولة بمبلغ  183.2مليون ريال بنسبة  %39.5من  463.9مليون ريال في عام 2016م إلى  280.7مليون ريال
في عام 2017م وذلك نتيجة النخفاض القروض طويلة األجل بمبلغ  195.7مليون ريال والذي قابله ارتفاع في مخصص تعويض نهاية الخدمة بمبلغ 12.5
مليون ريال.
كذلك انخفض إجمالي المطلوبات غير المتداولة بمبلغ  16.2مليون ريال بنسبة  %5.2من  310.6مليون ريال في  30يونيو 2017م إلى  294.4مليون
ريال في  30يونيو 2018م ،وذلك نتيجة النخفاض القروض طويلة األجل بمبلغ  31.6مليون ريال والذي قابله زيادة في مخصص تعويض نهاية الخدمة
بمبلغ  15.4مليون ريال.
55555555الموجودات
5555555555الموجودات المتداولة
555555555555نقد وما في حكمه
يشمل النقد وما في حكمه النقد والودائع تحت الطلب واالستثمارات القابلة للتحويل إلى نقد والتي يكون تاريخ استحقاقها األصلي ثالثة أشهر أو اقل.
يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:
 - 47الجدول رقم ( :)38-5نقد وما في حكمه كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

-

-

()7

()38

332
3
319

نقد بالصندوق

-

-

-

58

54

نقدية لدى البنوك

79.551

45.824

28.272

8.860

38.299

()42

ودائع ألجل

39.674

1.734

303

303

311

()96

()83

إجمالي

119.225

47.558

28.575

9.221

38.664

()60

()40

المصدر :إدارة الشركة

انخفض إجمالي النقد وما في حكمه بمبلغ  71.6مليون ريال بنسبة  %60من  119.2مليون ريال في عام 2015م إلى  47.6مليون ريال في عام 2016م
نتيجة االنخفاض في النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية بقيمة  2.0مليون ريال ونتج ذلك بشكل رئيسي من تكلفة التمويل المدفوعة بقيمة 31.2
مليون ريال وكذلك اشتملت خسائر الشركة على مصروف إهالك غير نقدي بقيمة  98.2مليون ريال وأيضاً انخفاض في قيمة ممتلكات ومصنع ومعدات
بقيمة  655مليون ريال .كذلك انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية بمبلغ  58.5مليون ريال وذلك نتيجة لإلضافات إلى ممتلكات
ومصنع ومعدات وإضافات إلى تكاليف مشاريع تحت التطوير بقيمة  27.6مليون ريال و 37.4مليون ريال على التوالي .كما أن األنشطة التمويلية انخفضت
بمبلغ  11.1مليون ريال نتيجة لسداد بعض القروض طويلة األجل بقيمة  33.1مليون ريال والتغير في قروض قصيرة األجل بقيمة  22.0مليون ريال.
ثم عاد وانخفض النقد وما في حكمه بمبلغ  19.0مليون ريال بنسبة  %40من  47.6مليون ريال في 2016م إلى  28.6مليون ريال في عام 2017م
نتيجة للزيادة في النقد الناتج من عمليات التشغيل بمبلغ  32.0مليون ريال ونتج ذلك بشكل أساسي من زيادة المبيعات والربح قبل الزكاة المحقق بعد
رد المعامالت غير النقدية المتمثلة في استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات بقيمة  57.3مليون ريال ،وكذلك الزيادة في النقد المحصل من األنشطة
االستثمارية بمبلغ  134.2مليون ريال والذي تمثل في التغير في رصيد االستثمارات بمبلغ  157.9مليون ريال باإلضافة إلى التكاليف المتكبدة في إضافات
إلى مشاريع تحت التطوير بقيمة  31.7مليون ريال و 3.0مليون ريال كإضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعدات .كما انخفض النقد المستخدم في األنشطة
التمويلية بمبلغ  185.3مليون ريال نتيجة لسداد القروض طويلة األجل بمبلغ  202.0مليون ريال والتغير في قروض قصيرة األجل بقيمة  16.7مليون ريال.
بالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م فقد انخفض النقد بمبلغ  38.4مليون ريال ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى سداد قروض طويلة
األجل بمبلغ  37.0مليون ريال ،أما بالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م ،فقد ارتفع النقد بقيمة  10.1مليون ريال كمحصلة للنقد
الناتج من األنشطة التشغيلية بقيمة  73.8مليون ريال والتي ترجع إلى أرباح الفترة بمبلغ  51.6مليون ريال وانخفاض النقدية المستخدمة في عمليات
التمويل بمبلغ  65.1مليون ريال وذلك لسداد القروض قصيرة وطويلة األجل.
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يتمثل ملخص التغيرات في النقد وما في حكمه وفقا ألنشطة الشركة فيما يلي:
 - 48الجدول رقم ( :)39-5ملخص التغيرات في النقد وما في حكمه لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية
صافي النقد من عمليات التشغيل
صافي النقد المستخدم في عمليات
االستثمار
صافي النقد من عمليات التمويل

كما في  30يونيو
2017م

2015م

2016م

مدققة
6.466

مدققة
()1.984

مدققة
32.037

()31.328

()58.540

134.184

()8.349

()24.923

()11.111

()185.266

()35.405

()65.115

نسبة التغير

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

غير مدققة
5.361

غير مدققة
73.780

%
()131

%
()1.715

%
1.276

1.397

87

()329

()117

()55

1.567

84

صايف التغير يف نقد وما يف حكمه

()49.785

()71.635

()19.045

()38.393

10.062

44

()73

()126

فروقات تحويل عمالت أجنبية من
العمليات األجنبية
نقد وما في حكمه ،أول السنة/الفترة

()61

()32

62

56

27

()48

()294

()52

169.071

119.225

47.558

47.558

28.575

()29

()60

()40

نقد وما يف حكمه ،آخر السنة/الفترة

119.225

47.558

28.575

9.221

38.664

()60

()40

319

المصدر :إدارة الشركة

555555555555استثمارات
فضال راجع القسم الفرعي (" )1-2-1-7-5استثمارات".
555555555555ذمم مدينة تجارية
تتمثل أرصدة الذمم المدينة في األرصدة المستحقة على العمالء والتي يتم إثباتها وفقاً لمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في
تحصيلها والتي يتم تكوينها عند وجود شك جوهري لدى إدارة المجموعة في إمكانية تحصيلها .تتمثل أرصدة الذمم المدينة التجارية بالصافي للسنوات
والفترات محل الدراسة فيما يلي:
 - 49الجدول رقم ( :)40-5ذمم مدينة تجارية كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

الذمم المدينة التجارية

مدققة
95.701

مدققة
99.161

مدققة
121.113

غير مدققة
137.072

غير مدققة
134.866

%
4

%
22

%
()2

مخصص ديون مشكوك في تحصلها

()2.487

()6.614

()3.314

()6.634

()3.307

166

()50

()50

ذمم مدينة جتارية .صايف

93.214

92.547

117.799

130.438

131.559

()1

27

1

المصدر :إدارة الشركة

تدرج الذمم المدينة التجارية بالتكلفة المطفأة ،والتي تضاهي بشكل عام القيمة االسمية (مبلغ الفاتورة األصلي) وال تحمل فائدة ،وتكون على العموم
لفترة  30إلى  60يوماً ،ناقصاً أي مخصص النخفاض القيمة .ويتم عمل مخصص لالنخفاض بنا ًء على أفضل تقديرات المجموعة للخسائر المتعلقة بتلك
الذمم المدينة .ويحدد ذلك التقدير على أساس الوضع المالي للعمالء والخبرة التاريخية بشأن عملية الشطب .تتمثل التغيرات على بند الذمم المدينة
التجارية بالصافي فيما يلي:
انخفض صافي الذمم المدينة التجارية بمبلغ  0.7مليون ريال بنسبة  %1من  93.2مليون ريال في عام 2015م إلى  92.5مليون ريال في عام
2016م .ثم عادت وارتفعت بمبلغ  25.3مليون ريال بنسبة  %27من  92.5مليون ريال في عام 2016م إلى  117.8مليون ريال في عام 2017م
وذلك نتيجة للزيادة في مبيعات الشركة.
بالنسبة لفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م فقد ارتفع صافي الذمم المدينة التجارية بمبلغ  1.2مليون ريال بنسبة %1
من  130.4مليون ريال كما في  30يونيو 2017م إلى  131.6مليون ريال كما في  30يونيو 2018م.
يتناسب االرتفاع/االنخفاض المذكور أعاله طردياً مع مبيعات الشركة عن نفس السنوات والفترات محل الدراسة وذلك الرتباط الذمم التجارية
بالمبيعات .أن ذلك يتضح من نسب األرصدة المدينة إلى قيم المبيعات الواردة في الجدول أدناه:






 - 50الجدول رقم ( :)41-5نسبة الذمم إلى المبيعات لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

2015م

2016م

كما في  30يونيو
2017م

نسبة التغير

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

المبيعات

459.670

452.865

598.673

290.188

344.193

()1

32

19

ذمم مدينة تجارية

93.214

92.547

117.799

130.438

131.559

()1

27

1

نسبة الذمم إلى المبيعات

%20

%20

%20

%45

%38

المصدر :إدارة الشركة
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555555555555المخزون
يتمثل المخزون بصورة رئيسية في مواد أولية وبضاعة جاهزة وتحت التصنيع وبضاعة بالطريق وقطع غيار كما يلي:
 - 51الجدول رقم ( :)42-5المخزون كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

بضاعة جاهزة وبضاعة تحت التصنيع

31.545

28.571

24.851

44.496

43.054

()9

()13

()3

مواد أولية

28.511

17.744

15.308

22.299

24.788

()38

()14

11

مواد أخرى

10.617

9.190

8.874

8.492

8.499

()13

()3

0

قطع غيار

13.334

12.606

12.821

11.901

13.252

()5

2

11

مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم

()9.745

()16.085

()15.624

()20.478

()19.326

65

()3

()6

74.262

52.026

46.230

66.710

70.267

()30

()11

5

إجمالي
المصدر :إدارة الشركة

يقيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .إن صافي القيمة القابلة للتحقق هي عبارة عن سعر البيع المقدر في سياق األعمال
العادية ناقصاً أي تكلفة إلكمال عملية البيع .تحدد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح .تشتمل تكلفة المخزون كافة تكلفة الشراء ،تكاليف التحول
والتكاليف األخرى المتكبدة لجلب المخزون إلى موقعه الحالي وحالته الراهنة .وفيما يلي تحليل لعناصر المخزون وأسباب التغيرات في قيمتها:






يتكون المخزون من المواد الخام األولية ومواد التعبئة والتغليف والبضائع تامة الصنع والبضائع تحت التصنيع .تتكون المواد الخام األولية من
المواد الالزمة لإلنتاج وكذلك مواد التعبئة والتغليف الالزمة لتغليف البضائع تامة الصنع .أما بالنسبة للمنتجات تامة الصنع وتحت التصنيع
فتتمثل بشكل رئيسي في راتنجات االيبوكسي ،والصودا الكاوية ،وحامض الهيدروكلوريك وكلوريد الكالسيوم .ويتم إنتاج راتنجات االيبوكسي في
جنا في حين يتم إنتاج حمض الهيدروكلوريك وكلوريد الكالسيوم كمنتج ثانوي أثناء عملية إنتاج اإليبوكسي .ويتم إنتاج حبيبات الصودا الكاوية
من قبل مصنع الصودا .كما يشتمل المخزون على قطع الغيار الالزمة إلصالح وصيانة المباني والمصانع واآلالت.
انخفض المخزون بمبلغ  22.3مليون ريال بنسبة  %30من  74.3مليون ريال في عام 2015م إلى  52.0مليون ريال في عام 2016م .كما واصل
االنخفاض بمبلغ  5.8مليون ريال بنسبة  %11من  52.0مليون ريال في عام 2016م إلى  46.2مليون ريال في عام 2017م.
إال أن المخزون قد ارتفع بمبلغ  3.6مليون ريال بنسبة  %5من  66.7مليون ريال كما في  30يونيو 2017م إلى  70.3مليون ريال كما في 30
يونيو 2018م.
إن االنخفاض الملحوظ في المخزون يرجع بصفة رئيسية لالنخفاض في المواد األولية والبضاعة الجاهزة وتحت التصنيع نتيجة لزيادة
المبيعات خالل تلك السنوات محل الدراسة وكذلك مجهودات اإلدارة للحفاظ على نسب منخفضة من المخزون وتحسين دورة المخزون للتقليل
من مخاطر تقادم وبطئ حركة المخزون .إال أن الزيادة في رصيد المخزون خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2018م يرجع إلى مشتريات
المواد الخام والمواد الكيماوية لمقابلة الزيادة المتوقعة للمبيعات في الفترة القادمة.

555555555555دفعات ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
تتكون الدفعات والمدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى بشكل أساسي من دفوعات مقدمة للموردين والتي شكلت في المتوسط ما نسبته  %32من
إجمالي الدفعات والمدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى خالل األعوام من 2015م إلى 2017م والفترات المالية كما في  30يونيو 2017م و2018م،
يليها ذمم مدينة لموظفين والتي شكلت في المتوسط ما نسبته  %27من إجمالي الدفعات والمدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى.
تتمثل أرصدة الدفعات والمدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى لألعوام والفترات محل الدراسة فيما يلي:
 - 52الجدول رقم ( :)43-5دفعات ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

دفعات مقدمة للموردين

7.358

5.818

4.782

2.925

23.990

()21

()18

720

ذمم مدينة لموظفين

5.597

7.720

6.319

2.591

6.932

38

()18

168

تأمين مقدم

-

86

235

5.630

3.590

-

()173

()36

جمارك

-

4

4

-

3.271

-

-

100

إيجار مقدم

349

135

198

501

1.523

()61

47

204

فوائد بنكية مستحقة

884

1.467

-

4.200

4.173

66

()100

()1

أخرى

5.674

3.500

5.056

1.935

3.729

()38

44

83

إجمالي

19.862

18.730

16.594

17.782

47.208

()6

()11

165
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انخفضت المدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى بمبلغ  1.2مليون ريال بنسبة  %6من  19.9مليون ريال في 2015م إلى  18.7مليون ريال في
2016م ،وذلك نتيجة النخفاض الدفعات المقدمة للموردين بمبلغ  1.6مليون ريال وكذلك انخفاض الذمم األخرى بمبلغ  2.2مليون ريال والذي قابله زيادة
في ذمم الموظفين المدينة بمبلغ  2.1مليون ريال.
واصلت المدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى االنخفاض في عام 2017م بمبلغ  2.1مليون ريال بنسبة  %11من  18.7مليون ريال في 2016م إلى
 16.6مليون ريال في 2017م ،وذلك نتيجة النخفاض كل من دفعات مقدمة للموردين بمبلغ 1.0مليون ريال وذمم موظفين مدينة بمبلغ  1.4مليون ريال
وفوائد بنكية مستحقة بمبلغ  1.5مليون ريال .إال أن ذلك االنخفاض قد قابله زيادة في الذمم األخرى بمبلغ  1.6مليون ريال والذي يعزى إلى الزيادة في
رسوم االعتمادات المستندية.
بالنسبة لفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م ،فقد ارتفعت المدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى بمبلغ  29.4مليون ريال
بنسبة تعادل  %165من  17.8مليون ريال كما في  30يونيو 2017م إلى  47.2مليون ريال في  30يونيو 2018م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في
دفعات مقدمة للموردين بمبلغ  21.1مليون ريال والتي تتمثل بصفة أساسية في المبالغ المدفوعة مقدماً لشركة سابك مقابل مشتريات المجموعة والتي
تأخرت سابك في فوترتها مما أدى إلى هذه الزيادة في الرصيد .كذلك الزيادة في ذمم الموظفين المدينة بمبلغ  4.3مليون ريال والزيادة في بند الجمارك
بمبلغ  3.3مليون ريال والتي تتمثل في الجمارك المسددة والتي يتم استردادها الحقاً .أيضاً الزيادة في بند ذمم أخرى والذي يرجع بصفة أساسية إلى
الرصيد المدين من ضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ  1.8مليون ريال كما في  30يونيو 2018م.
5555555555الموجودات غير المتداولة
555555555555استثمارات
يتم تصنيف االستثمارات في األدوات المالية كاستثمارات متاحة للبيع وفقاً لنية إدارة الشركة بخصوص تلك األدوات المالية ،وفي حالة عدم وجود نية لدى
إدارة الشركة بتصنيف إحدى األدوات المالية كأدوات مالية بغرض المتاجرة أو أدوات مالية حتى تاريخ استحقاقها فيتم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع.
تظهر االستثمارات في صناديق استثمارية واألوراق المالية القابلة للتداول كاستثمارات مالية متاحة للبيع بالقيمة السوقية .وتقيد أي فروقات دائنة
ومدينة عن القيمة السوقية في حساب فائض إعادة التقييم المدرج ضمن بنود في قائمة حقوق المساهمين الموحدة .يتم تخفيض القيمة الدفترية لهذه
االستثمارات في حال حدوث هبوط دائم في قيمة االستثمار.
يتم تبويب االستثمارات بقائمة المركز المالي كما يلي:
 - 53الجدول رقم ( :)44-5استثمارات كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

استثمارات متداولة

81.250

81.250

-

81.250

-

-

()100

()100

استثمارات غير متداولة

144.523

185.650

117.974

184.685

149.372

28

()36

()19

تتمثل اال�ستثمارات المتداولة في الجزء المتداول من ودائع طويلة الأجل ،بينما اال�ستثمارات غير المتداولة فتتمثل فيما يلي:
 - 54الجدول رقم ( :)45-5استثمارات غير متداولة كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

ودائع طويلة األجل

78.900

76.656

-

71.664

-

()3

()100

-

استثمار في صناديق

641

644

-

683

-

-

()100

-

استثمار في شركات

64.982

108.350

117.974

112.338

149.372

67

9

33

144.523

185.650

117.974

184.685

149.372

28

()36

()19

إجمالي
المصدر :إدارة الشركة

ارتفع إجمالي االستثمارات غير المتداولة بمبلغ  41.2مليون ريال بنسبة  %28من  144.5مليون ريال في عام 2015م إلى  185.7مليون ريال في عام
2016م ،ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع القيمة السوقية لالستثمار في شركة ينساب بمقدار  43.4مليون ريال كنتيجة إلعادة التقييم وفقاً لسعر
إقفال سوق األسهم في  31ديسمبر 2016م ،كما انخفضت الودائع ألجل بمقدار  2.2مليون ريال.
انخفض إجمالي االستثمارات غير المتداولة بمبلغ  67.7مليون ريال بنسبة  %36من  185.7مليون ريال في عام 2016م إلى  118.0مليون ريال في عام
2017م ،ويرجع االنخفاض بصفة أساسية إلى انخفاض الودائع ألجل حيث قامت الشركة خالل السنة باستخدام هذه الودائع لسداد قروض المرابحة
والتورق.
كما ارتفع االستثمار في شركات بمبلغ  37.1مليون ريال بنسبة  %33من  112.3مليون ريال كما في  30يونيو 2017م إلى  149.4مليون ريال كما في 30
يونيو 2018م ،وذلك نتيجة الرتفاع القيمة السوقية لالستثمار في شركة ينساب كنتيجة إلعادة التقييم وفقاً لسعر إقفال سوق األسهم في  30يونيو 2018م.
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تمثلت ودائع طويلة األجل في الودائع التي تم إيداعها في بنك الجزيرة والبنك األول والتي تم تبويبها كودائع قصيرة األجل وودائع طويلة األجل حسب
تواريخ استحقاقها .تتمثل الودائع ألجل فيما يلي:
 - 55الجدول رقم ( :)46-5ودائع ألجل كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

قصيرة األجل
البنك األول

81.250

81.250

-

81.250

-

-

()100

()100

إجمالي قصيرة األجل

81.250

81.250

-

81.250

-

-

()100

()100

طويلة األجل
بنك الجزيرة

78.900

76.656

-

71.664

-

()3

()100

()100

إجمالي طويلة األجل

78.900

76.656

-

71.664

-

()3

()100

()100

160.150

157.906

-

152.914

-

()1

()100

()100

إجمالي الودائع
المصدر :إدارة الشركة

تتعلق الودائع ألجل بودائع مستثمرة في بنوك محلية وذلك لتواريخ استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر ،وتمثلت في وديعة ضمان إضافي نقدي عبارة عن
 %65من قيمة قرض مرابحة بمبلغ  125مليون ريال ،ووديعة ضمان إضافي نقدي عبارة عن  %30من قيمة قرض تورق بمبلغ  253مليون ريال .بلغ معدل
الربح على الودائع من  %1.85إلى  %2.4في السنة (2015م %0.70 :إلى  .)%0.84خالل عام 2017م ،تم استخدام هذه الودائع لسداد القروض المعنية.
555555555555مكافآت موظفين طويلة األجل مدفوعة مقدماً
 - 56الجدول رقم ( :)47-5مكافآت موظفين طويلة األجل مدفوعة مقدم ًا كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية
مكافآت موظفين طويلة األجل مدفوعة
مقدماً

نسبة التغير

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

-

-

175.269

-

171.902

-

100

100

المصدر :إدارة الشركة

تتعلق هذه التكاليف ببناء المنازل ،وتطوير الموقع والبنية التحتية المرتبطة ببرنامج تمليك السكن .يتم استرداد هذه التكاليف على فترة زمنية تبلغ 20
سنة ،حيث تقوم الشركة بهذه االستردادات عن طريق خصم  %17من الراتب األساسي للموظف باإلضافة إلى بدل السكن
555555555555موجودات غير متداولة أخرى
 - 57الجدول رقم ( :)48-5موجودات غير متداولة أخرى كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية
موجودات غير متداولة أخرى

المصدر :إدارة الشركة

نسبة التغير

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

8.185

5.604

2.911

5.604

2.911

()32

()48

()48

تمثل الموجودات غير المتداولة األخرى أرصدة تتعلق ببرنامج أسهم الموظفين .خالل عام 2010م ،وافق مجلس اإلدارة على برنامج أسهم الموظفين والذي
يتم بموجبه منح مكافآت خدمة للموظفين المؤهلين والذين أمضوا فترة  5سنوات في خدمة الشركة .هؤالء الموظفون ،بنا ًء على اشتراكهم في برنامج
أسهم الموظفين واستيفائهم للشروط األساسية ،قد أعطوا الخيار لشراء  1.130.339سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ متفق عليه بواقع  8.85ريال
للسهم لتاريخ آجل (تاريخ تخويل الحق) وذلك عندما يصبحون مؤهلين كليا لهذه األسهم .إن االستحقاق لألسهم سيكون في مراحل مختلفة تتراوح ما بين
 %10إلى %40على أساس فترة تخويل الحق.
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فيما يتعلق ببرنامج أسهم الموظفين ،فقد قامت شركة نماء بشراء أسهمها بمبلغ  10مليون ريال في عام 2009م من خالل هيئة مالية محلية ("مشرف")
بموجب ترتيبات إشراف ،وإن هذه األسهم محتفظ بها بواسطة المشرف .تم إظهار قيمة هذه األسهم ضمن بند موجودات غير متداولة أخرى وسيتم
سدادها للشركة بتاريخ تخويل الحق لبرنامج أسهم الموظفين عن طريق الموظفين المؤهلين .كما في تاريخ قائمة المركز المالي ،فإن نسبة  %20تقريباً
من إجمالي األسهم تم االكتتاب فيها بواسطة الموظفين .ال توجد أسهم تم تحويلها إلى الموظفين في عام 2017م .نسبة لتخفيض رأس المال الذي قامت
به الشركة في عام 2017م ،فإن عدد األسهم بموجب برنامج أسهم الموظفين قد انخفضت من  903.828سهم إلى  165.406سهم بقيمة  2.91مليون
ريال كما في  31ديسمبر 2017م .تم تسوية األسهم المشتراة والمخصصة للموظفين منذ بدء البرنامج على النحو التالي:
 - 58الجدول رقم ( :)49-5األسهم المعروضة للموظفين لألعوام 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و 30يونيو
2017م 2018م
موجودات غير متداولة أخرى
إجمالي األسهم المشتراة للبرنامج في السنة المالية 2010م

1.130.339

السعر السائد في وقت الشراء (ريال  /للسهم الواحد)  -تقريباً

8.85

مجموع األسهم املعروضة للموظفني

789.283

عدد األسهم في  1يناير 2015م

1.003.121

ناقصاً :المخصص للموظفين خالل العام المالي 2015م

()78.228

عدد األسهم يف  31ديسمبر 2015م

924.893

ناقصاً :المخصص للموظفين خالل العام المالي 2016م

()21.065

عدد األسهم يف  31ديسمبر 2016م

903.828

ناقصا :المخصص للموظفين خالل العام المالي 2017م

ال شيء

عدد األسهم في  30يونيو 2017م

903.828

ناقصا :تخفيض رأس المال

()738.422

عدد األسهم يف  31ديسمبر 2017م

165.406

ناقصا :المخصص للموظفين خالل العام المالي 2018م

ال شيء

عدد األسهم يف  30يونيو 2018م

165.406

الرصيد كما يف  30يونيو 2018م مقيم بسعر السوق  17.6ريال  /سهم

2.911.146

المصدر :إدارة الشركة

555555555555تكاليف مشاريع تحت التطوير
تتمثل المشاريع تحت التطوير بشكل رئيسي في أعمال المقاوالت بشركة نما لالستثمار الصناعي الخاصة بإنشاء عدد  116فيال للموظفين ،والتي تم البدء
في إنشائها في فترات ما قبل عام 2013م ،ولقد تمثلت أرصدة المشاريع تحت التطوير في السنوات والفترات محل الدراسة فيما يلي:
 - 59الجدول رقم ( :)50-5تكاليف مشاريع تحت التطوير كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية
تكاليف مشاريع تحت التطوير

المصدر :إدارة الشركة

2015م

2016م

نسبة التغير

كما في  30يونيو
2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

163.456

200.902

-

207.895

-

23

()100

-

تشمل تكاليف مشاريع تحت التطوير التكاليف المتعلقة باإلنشاء وفقاً التفاقيات مختلفة والتكاليف المباشرة األخرى لجلب الموجودات إلى موقعها وفقاً
لظروف العمل الضرورية لها لكي تكون قادرة على العمل كما هو متوقع من قبل اإلدارة .كما تشمل هذه التكاليف على منافع للموظفين ،تكاليف أعداد
الموقع ،تكاليف التركيب ،وتكاليف اإلنشاء وتكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.
اشتملت تكاليف مشاريع تحت التطوير تكاليـف اقتـراض مـرسملة خالل األعوام والفترات محل الدراسة قدرها كما يلي:




 4مليون ريال خالل عام 2015م.
 5.43مليون ريال خالل عام 2016م.
 4.3مليون ريال خالل عام 2017م.

يتكون رصيد تكاليف مشاريع تحت التطوير بشكل رئيسي من مشروع سكن الموظفين البالغ تكلفته التقديرية  185مليون ريال بدأت شركة نماء لالستثمار
الصناعي في إنشاء عدد  60فيال للموظفين والتي بدأ العمل بها في فترات ما قبل عام 2013م ،وقد تم ترسيه المشروع على احدى شركات المقاوالت
(شركة الخنيني العالمية المحدودة) بتكلفة إجمالية قدرها  127.2مليون ريال .خالل عام 2015م تم التعاقد مع نفس المقاول إلنشاء عدد  55فيال أخرى
بنفس المشروع.
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خالل عام 2017م ،تمت تكملة مشروع تمليك سكن الموظفين مع بناء  116وحدة سكنية بقيمة إجمالية بمبلغ  232.6مليون ريال منها  31.7مليون ريال تم
دفعها خالل السنة (2016م  37.4 :مليون ريال) .من بين  116وحدة سكنية تم توزيع  91وحدة سكنية بتكلفة قدرها  180مليون ريال بين موظفي المجموعة
وبقية الوحدات السكنية التي لم يتم توزيعها بين الموظفين بقيمة قدرها  52.6مليون ريال مسجلة كممتلكات استثمارية.
تتمثل الزيادة في المشاريع تحت التطوير خالل األعوام والفترات محل الدراسة في تكاليف اإلنشاءات المنفذة خالل العام/الفترة لذلك المشروع.
555555555555ممتلكات وآالت ومعدات
تتكون الممتلكات واآلالت والمعدات بصفة أساسية من مصنع وآالت وهي تمثل ما يقارب  %95من إجمالي األصول الثابتة بالمجموعة ،حيث لدى المجموعة
 3مصانع رئيسية وهي مصنع حصاد إلنتاج مادة االيبكلوروهيدرين ومصنع االيبوكسي إلنتاج مادة االيبوكسي ومصنع صودا إلنتاج مادة حبيبات الصودا.
تقع المنشآت اإلنتاجية لكل من شركة صودا وشركة جنا في مدينة الجبيل الصناعية وتم إنشاؤها على أراضي مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع
لمدة  25سنة هجرية بدأت في أكتوبر 1995م وأغسطس 1997م على التوالي.
كما تمتلك المجموعة مبنى إداري في مدينة الجبيل الصناعية تقوم بتأجيره لشركة سابك ،و 116وحدة سكنية .غير أن من بين  116وحدة سكنية هذه ،تم
توزيع  91وحدة سكنية بين موظفي المجموعة وبقية الوحدات السكنية التي لم يتم توزيعها بين الموظفين تم تصنيفها كممتلكات استثمارية.
تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ اآلالت التي تحت التركيب واألعمال المرتبطة بها .لدى الشركة خطة صيانة دورية آلالت ومعدات المصانع للمحافظة
على كفاءة وجودة اإلنتاج تتراوح ما بين  14إلى  20مليون ريال سنوياً.
وتجدر اإلشارة إلى أن مكاتب الشركة في مدينة الجبيل الصناعية مستأجرة وفقا لعقد مدته سنة قابلة للتجديد بإجمالي إيجار سنوي بالغ  515.000ريال.
ليس لدى المجموعة خطط بشأن شراء أو استئجار أي أصول ثابتة جوهرية غير تلك المذكورة في القسم (" )6استخدام متحصالت الطرح".
 - 60الجدول رقم ( :)51-5ممتلكات وآالت ومعدات كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

مباني وتحسينات علي المأجور

37.231

20.446

19.356

19.900

18.812

()45

()5

()5

مصنع واالت

1.501.915

805.218

770.131

791.482

744.063

()46

()4

()6

سيارات

1.772

788

478

559

595

()56

()39

6

أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

168

467

331

415

398

178

()29

()4

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

29.054

19.352

3.902

6.886

5.525

()33

()80

()20

املجموع

1.570.140

846.271

794.198

819.242

769.393

()46

()6

()6

كنسبة مئوية من المجموع
مباني وتحسينات علي المأجور

%2

%3

%2

%2

%2

مصنع واالت

%96

%95

%97

%97

%97

سيارات

%0

%0

%0

%0

%0

أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

%0

%0

%0

%0

%0

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

%2

%2

%1

%1

%1

%100

%100

%100

%100

%100

املجموع
المصدر :إدارة الشركة

تظهر الممتلكات وآالت والمعدات بالتكلفة ،بعد خصم االستهالكات المتراكمة.
تعتبر مصاريف اإلصالح والصيانة مصاريفاً إرادية ،بينما ترسمل مصاريف التحسينات .ويتم احتساب االستهالكات عليها على أساس أعمارها المقدرة
وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت .كما يتم إطفاء التحسينات على األصول المستأجرة على أساس األعمال المقدرة لهذه التحسينات أو المتبقي من
مدة عقد اإليجار ،أيهما أقصر .يتم قيد األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بسعر التكلفة .األصل المستبعد واستهالكه المتراكم يتم استبعادهم من دفاتر
الشركة في تاريخ االستبعاد ،ويتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة ضمن قائمة العمليات الموحدة.
تقع المنشآت اإلنتاجية لكل من شركة صودا وشركة جنا في مدينة الجبيل الصناعية وتم إنشاؤها على أراضي مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع
لمدة  25سنة هجرية بدأت في أكتوبر 1995م وأغسطس 1997م على التـوالي.
إن أصول الشركة مرهونة لصالح صندوق التنمية الصناعية مقابل القروض الممنوحة للشركة من الصندوق.
تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ اآلالت التي تحت التركيب واألعمال المرتبطة بها.
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في عام 2016م ،قامت شركة جنا بإجراء اختبار انخفاض ،بمساعدة مستشار خارجي نسبة لخسائرها التشغيلية المستمرة على مر السنين وسجلت خسارة
انخفاض بمبلغ  655مليون ريال .خالل عام 2017م ،قامت شركة جنا بإعادة تقييم اختبار االنخفاض السالف الذكر بمساعدة مستشار خارجي بنا ًء على
افتراضات مختلفة معتمدة من قبل إدارة المجموعة .لم ينتج عن مراجعة اختبار االنخفاض كما في  31ديسمبر أي تعديل مادي حول هذه القوائم المالية
الموحدة .القيمة القابلة لالسترداد بمبلغ  783مليون ريال كما في  31ديسمبر 2017م مبنية على أساس حساب قيمة المنفعة .لتحديد قيمة المنفعة تم
خصم التدفقات النقدية بنسبة 2016( %14م.) %13 :
تمثلت اإلضافات والتحويالت على الممتلكات والمصنع والمعدات خالل السنوات والفترات محل الدراسة فيما يلي:
 - 61الجدول رقم ( :)52-5اإلضافات والتحويالت على الممتلكات والمصنع والمعدات لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

2015م

2016م

2017م

مدققة

مدققة

مدققة

إضافة

تحويل

إضافة

تحويل

2016م

تحويل

2017م

%

إضافة

%

مباني وتحسينات علي المأجور

-

-

-

-

-

-

-

-

مصنع واالت

6.887

1.460

1.430

10.061

16.631

1.722

38

60

سيارات

-

-

-

501

-

-

-

()100

أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

-

120

18

409

-

136

256

()68

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

()1.169

1.060

()1.448

16.643

()16.631

1.181

14.040

()202

5.718

2.640

-

27.614

-

3.039

230

()89

املجموع
المصدر :إدارة الشركة

 - 62الجدول رقم ( :)53-5اإلضافات والتحويالت على الممتلكات والمصنع والمعدات لفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م
الفترة المنتهية في  30يونيو
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير
يونيو 2018م

2017م

2018م

غير مدققة

غير مدققة

%

تحويل

إضافة

تحويل

إضافة

-

-

-

-

-

13.186

1.343

-

-

()100

سيارات

-

-

-

-

-

أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

10

54

226

121

442

()13.196

730

()226

1.849

()113

-

2.127

-

1.970

()7

مباني وتحسينات علي المأجور
مصنع واالت

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
املجموع
المصدر :إدارة الشركة

انخفضت الممتلكات والمصنع والمعدات في عام 2016م بمبلغ  723.8مليون ريال بنسبة  %46من  1.570.1مليون ريال في عام 2015م إلى  846.3مليون
ريال في عام 2016م ويعزى هذا االنخفاض بصفة رئيسية إلى انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات بشركة جنا بمبلغ  629.7مليون ريال وذلك حسب
دراسة االنخفاض في القيم التي اعدها مستشار خارجي .كذلك قامت الشركة بإضافات بلغت  27.5مليون ريال خالل عام 2016م والتي تمثلت بصفة
رئيسية في استبدال محفز مفاعل األكسدة بمحفز جديد من الجيل الثامن ،وتنفيذ محطة لألشعة فوق البنفسجية الطيارة (الحاويات المتنقلة) للتخلص
من كل المحتويات العضوية في مصنع كلوريد الكالسيوم ،واستبدال الخليتين الداخليتين لبرج التبريد الخاص بالمنتجات الوسيطة ،وتجديد محطة مياه
الصرف الصحي القديمة بمصنع االيبوكسي.
انخفضت الممتلكات والمصنع والمعدات بمبلغ  52.1مليون ريال في عام 2017م بنسبة  %6من  846.3مليون ريال في 2016م إلى  794.2مليون
ريال في 2017م ،ويرجع االنخفاض بصفة أساسية إلى استهالك المحمل خالل العام .كذلك خالل العام ،تم استبدال جميع وحدات التحليل الكهربائي
(إلكترواليزرز) األربعة القديمة بوحدات جديدة مع أغشية جديدة بمصنع المنتجات الوسيطة الصودا ،وتم شراء هذه الوحدات في إطار برنامج الدعم
المقدم من وزارة البيئة في اليابان.
بالنسبة للفترة المنتهية في  30يونيو 2018م فقد انخفضت الممتلكات والمصنع والمعدات بمبلغ  49.8مليون ريال بنسبة  %6من  819.2مليون ريال في
 30يونيو 2017م إلى  769.4مليون ريال في  30يونيو 2018م وذلك نتيجة اإلضافات خالل فترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2017م بقيمة 2.1
مليون ريال مقارنة باإلضافات خالل فترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2018م بقيمة  1.9مليون ريال ،وأيضا اهالكات فترة الستة اشهر المنتهية
في  30يونيو 2017م بقيمة  30.6مليون ريال مقارنة بـ 28.5مليون ريال كما في  30يونيو 2018م.
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تحفظ املحاسب القانوين عىل القوائم املالية للرشكة عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2015م
تحفظ المحاسب القانوني للشركة في تقريره حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015م ،حيث أشارت خسائر المجموعة في عامي
2015م و2014م إلى انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات ،غير أن المجموعة لم تستكمل في عام 2015م عملية مراجعة االنخفاض لتحديد قيمته.
إال أن المحاسب القانوني للشركة عاد وأصدر تقرير غير متحفظ عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م ،حيث انتفى سبب التحفظ وقامت المجموعة
بإثبات االنخفاض في القيمة وسجلت خسارة انخفاض بمبلغ  655مليون ريال في عام 2016م.
وتؤكد الشركة بأن المحاسب القانوني للشركة قد أصدر تقارير غير متحفظة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م بالنسبة للشركة وشركاتها التابعة
الجوهرية.
555555555555استثمارات عقارية
تتضمن االستثمارات العقارية للمجموعة مبنى واحداً مؤجراً ووحدات سكنية مشيدة خالل السنة محتفظ بها بغرض اإليجار.
 - 63الجدول رقم ( :)54-5استثمارات عقارية كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية
استثمارات عقارية
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نسبة التغير

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

82.385

80.173

130.547

79.067

128.784

-

63

63

انخفضت االستثمارات العقارية في عام 2016م بمبلغ  2.2مليون ريال والتي تتمثل فقط استهالك العام ،بينما ارتفعت في عام 2017م بمبلغ  50.37مليون
ريال وهو ما يمثل  25وحدة سكنية تم تحويلها من مشاريع تحت التطوير بعد االنتهاء منها وذلك لغرض تأجيرها.
5555555555المطلوبات المتداولة
555555555555قرض قصير األجل
 - 64الجدول رقم ( :)55-5قرض قصير األجل كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية
قروض قصير األجل

المصدر :إدارة الشركة

نسبة التغير

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

72.059

94.072

110.779

95.681

59.285

31

18

()38

حصلت شركة جنا على تسهيالت بنكية من بنك محلي (البنك األول) بإجمالي حد تسهيل عام يبلغ  191.1مليون ريال سعودي ،حيث تتضمن هذه
التسهيالت سحب على المكشوف وخطابات ضمان واعتمادات مستنديه وقروض قصيرة األجل وقروض إعادة تمويل وتسهيل تحوط لمعدل الفائدة.
تحمل هذه التسهيالت نسب فائدة على أساس "سايبور" باإلضافة إلى هامش معين .هذه التسهيالت مضمونة بسند ألمر بمبلغ  191.1مليون ريال يدفع
عند الطلب وضمان مقدم من قبل الشركة بقيمة  191.1مليون ريال.
تتضمن التسهيالت مجموعة من الشروط والتعهدات الواجب االلتزام بها وهي كما يلي:









يجب أن ال تتجاوز نسبة الرفع المالي (إجمالي المطلوبات على صافي الحقوق الملموسة)  3مرات وذلك طيلة مدة سريان التسهيالت.
أن ال تقل نسبة خدمة الدين (صافي الربح قبل خصم الفوائد والزكاة واالستهالك ( /استحقاقات القروض "بحسب الميزانية السنوية السابقة"
 +الفوائد)) عن  1.25مرة وذلك طيلة مدة سريان التسهيالت.
تتعهد الشركة بأن ال تقل نسبة األصول المتداولة إلى نسبة الخصوم المتداولة عن  1مرة طيلة مدة سريان التسهيالت.
نسبة تغطية الفائدة ال تقل عن  2.5مرة طوال فترة سريان التسهيالت.
تتعهد الشركة بإيداع ما ال يقل عن  %15من عوائد مبيعاتها السنوية في حسابها لدى البنك األول وذلك طيلة مدة سريان التسهيالت ،ما عدا
عوائد مشروع االيبوكسي.
تتعهد الشركة بإيداع ما ال يقل عن  %100من عوائد اإليرادات من مشروع االيبوكسي في حسابها لدى البنك األول وذلك طيلة مدة سريان
التسهيالت.
تعتبر جميع التعهدات التي تتضمنها اتفاقية قروض صندوق التنمية الصناعي للشركة مشمولة في هذه االتفاقية.
تتعهد الشركة بتزويد البنك بنسخ عن بياناتها المالية الربع سنوية باإلضافة إلى تقرير المخزون والذمم المدينة.

وتجدر اإلشارة إلى أن القرض قصير األجل لشركة جانا مع البنك األول ينتهي بتاريخ 2022/01/31م.
ارتفع رصيد القروض قصيرة األجل بمبلغ  22.0مليون ريال بنسبة  %31من  72.1مليون ريال في عام 2015م إلى  94.1مليون ريال في عام 2016م،
وذلك نتيجة إلى الزيادة في تمويل األنشطة التشغيلية للشركة.
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كما ارتفع رصيد القروض قصيرة األجل بمبلغ  16.7مليون ريال بنسبة  %18من  94.1مليون ريال في عام 2016م إلى  110.8مليون ريال في عام 2017م.
وذلك نتيجة إلى الزيادة في تمويل األنشطة التشغيلية للشركة.
كما انخفض رصيد القروض قصيرة األجل بمبلغ  36.4مليون ريال بنسبة  %38من  95.7مليون ريال كما في  30يونيو 2017م إلى  59.3مليون ريال كما
في  30يونيو 2018م ،وذلك نتيجة لتسوية بعض القروض قصيرة األجل.
555555555555الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
فضال راجع القسم الفرعي (" )1-4-1-2-6-5قروض طويلة األجل".
555555555555الذمم الدائنة
تتمثل الذمم الدائنة بشكل أساسي في المبالغ المستحقة لموردي المواد الخام وموردي مواد البناء الخاص بإنشاء الفيالت المحليين واألجانب.
 - 65الجدول رقم ( :)56-5الذمم الدائنة كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
بآالف الرياالت السعودية

كما في  31ديسمبر

نسبة التغير

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

موردين محليين

61.735

52.372

69.896

58.114

56.522

()15

33

()3

موردين خارجيين

1.753

13.591

8.908

33.032

13.371

584

()34

()60

إجمالي الذمم الدائنة

63.488

65.963

78.804

91.146

69.893

4

19

()23
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ارتفعت الذمم الدائنة بمبلغ  2.5مليون ريال بنسبة  %4من  63.5مليون ريال في عام 2015م إلى  66.0مليون ريال في عام 2016م ويرجع ذلك كمحصلة
النخفاض الموردين المحليين بمقدار  9.3مليون ريال لسداد موردي مواد البناء وارتفاع رصيد الموردين الخارجيين بمقدار  11.8مليون ريال.
عادت ارتفعت الذمم الدائنة بمبلغ  12.8مليون ريال بنسبة  %19من  66.0مليون ريال في عام 2016م إلى  78.8مليون ريال في عام 2017م ويرجع ذلك
بصفة رئيسية للزيادة في الموردين المحليين حيث اكتمل بناء معظم الفيالت وقامت الشركة بتسجيل مستحقات شركة الخنيني قرب نهاية العام.
انخفضت الذمم المدينة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م بمبلغ  21.2مليون ريال بنسبة  %23بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2017م،
كنتيجة النخفاض رصيد كل من الموردين المحليين والموردين الخارجيين بمقدار  1.6مليون ريال و 19.6مليون ريال على التوالي وذلك نتيجة لسدادات
الموردين خالل الفترة.
555555555555مستحقات ومطلوبات أخرى
تتكون المستحقات والمطلوبات األخرى بشكل أساسي من مخصص الزكاة والذي يشكل في المتوسط ما نسبته  %27من إجمالي المستحقات والمطلوبات
األخرى خالل األعوام من 2015م إلى 2017م والفترات المالية المنتهية في  30يونيو 2017م و2016م ،يليها اإليجارات المستلمة مقدماً والتي شكلت في
المتوسط ما نسبته  %19من إجمالي المستحقات والمطلوبات األخرى وكذلك المشتريات المستحقة والتي شكلت في المتوسط ما نسبته  %11من إجمالي
المستحقات والمطلوبات األخرى.
تمثلت أرصدة بنود المصاريف المستحقة والذمم الدائنة األخرى في األعوام والفترات محل الدراسة ما يلي:
 - 66الجدول رقم ( :)57-5مستحقات ومطلوبات أخرى كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

2015م

2016م

كما في  30يونيو
2017م

نسبة التغير

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

مخصص زكاة

21.554

27.541

27.793

30.206

29.720

28

1

()2

16.682

14.299

13.154

1.602

5.878

()14

()8

267

مشتريات مستحقة
إيجارات مستلمة مقدماً

6.323

27.023

6.323

16.673

58.073

327

()77

248

فوائد مستحقة وأتعاب بنك

4.593

6.578

6.082

4.923

2.048

43

()8

()58

مصاريف شحن مستحقة

3.125

4.929

5.580

10.680

5.601

58

13

()48

مستحقات عاملين

2.880

3.162

2.777

9.394

6.577

10

()12

()30

مبالغ مقدمة من العمالء

2.421

1.736

6.468

4.459

3.127

()28

273

()30

أخرى

20.013

16.790

14.249

26.687

37.413

()16

()15

40

77.591

102.058

82.426

104.624

148.437

32

()19

42

اإلجمالي
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ارتفعت المستحقات والمطلوبات األخرى خالل عام 2016م بمبلغ  24.5مليون ريال بنسبة  %32من  77.6مليون ريال في عام 2015م إلى  102.1مليون
ريال في عام 2016م ،وقد نتج ذلك بشكل رئيسي من الزيادة في مخصص الزكاة بمبلغ  5.9مليون ريال والزيادة في اإليجارات المستلمة مقدماً بقيمة
 20.7مليون ريال والزيادة في الفوائد المستحقة بمبلغ  2.0مليون ريال ،بينما انخفضت ك ً
ال من المشتريات المستحقة بمبلغ  2.4مليون ريال والمطلوبات
األخرى بمبلغ  3.2مليون ريال.
ثم انخفضت مرة أخرى المستحقات والمطلوبات األخرى خالل عام 2017م بمبلغ  19.7مليون ريال بنسبة  %19من  102.1مليون ريال في عام 2016م
إلى  82.4مليون ريال في عام 2017م .وقد نتج ذلك بشكل رئيسي من االنخفاض في اإليجارات المستلمة مقدماً بمبلغ  20.7مليون ريال وانخفاض
المشتريات المستحقة بمبلغ  1.1مليون ريال والمطلوبات األخرى بمبلغ  2.5مليون ريال ،بينما ارتفعت مبالغ مقدمة من العمالء بمبلغ  4.7مليون ريال.
بالنسبة لفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م ،فقد زادت المستحقات والمطلوبات األخرى في فترة الستة أشهر األولى من عام
2018م بمبلغ  43.8مليون ريال بنسبة  %42من  104.6مليون ريال كما في  30يونيو 2017م إلى  148.4مليون ريال كما في  30يونيو 2018م ،وقد نتج
ذلك بشكل رئيسي من الزيادة في ك ً
ال من إيجارات مستلمة مقدما بمبلغ  41.4مليون ريال والمطلوبات األخرى بمبلغ  10.7مليون ريال.
تمثلت التغيرات على البنود الرئيسية بالمستحقات والمطلوبات األخرى وأسبابها في األعوام والفترات محل الدراسة فيما يلي:
مخصص زكاة

تخضع شركة نماء والشركات التابعة لها للزكاة وفقا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .يتم احتساب الزكاة وتسجيل مبالغها
المستحقة للعام على أساس تقديري .تقيد أية فروقات بين التقديرات والربوط النهائية عندما تتم تسويتها.
تخضع الشركات التابعة األجنبية لنظام الضريبة في الدولة التي أنشئت فيها .وفيما يلي تفاصيل بالحركة على مخصص الزكاة في األعوام والفترات محل
الدراسة وتوضيح األسباب الرئيسية للتغيرات في األرصدة القائمة للزكاة:
 - 67الجدول رقم ( :)58-5حركة مخصص الزكاة لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

أول السنة/الفترة

22.336

21.554

27.541

27.541

27.793

()4

28

1

المخصص للسنة

5.622

11.034

4.342

2.665

3.505

96

()61

32

المدفوع خالل السنة/الفترة

()6.404

()5.047

()4.090

-

()1.578

()21

()19

()1.578

آخر السنة/الفترة

21.554

27.541

27.793

30.206

29.720

28

1

()2

الزكاة احململة على السنة/الفترة
0

()100

0

الزكاة المحملة بناء على القوائم
المالية غير الموحدة لشركة نماء

1.052

1.053

-

527

527

()56

39

حصة شركة نماء في زكاة الشركات
التابعة

4.570

9.981

4.342

2.138

2.978

118

()61

32

احململ على قائمة العمليات

5.622

11.034

4.342

2.665

3.505

96
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قدمت شركة نماء للكيماويات وشركاتها التابعة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى عام 2017م وحصلت على اإليصاالت والشهادات
الرسمية الصالحة حتى  30أبريل 2019م.
خالل عام 2017م ،استلمت الشركة الربوط النهائية من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من عام 2000م إلى عام 2011م مع مطالبة إضافية
بمبلغ  38.8مليون ريال .قامت إدارة الشركة مع مستشارها الزكوي باالعتراض على هذه الربوط ولم تقم بدفع أي مبالغ أو تقديم أي ضمانات بنكية ،حيث
ال تتوقع اإلدارة أي مطالبات إضافية بهذا الشأن.
إن إدارة المجموعة على ثقة بأن الربوط النهائية القائمة للشركة لألعوام المشار إليها ستكون لصالحها ،وعليه لم يتم تكوين أي مخصصات إضافية
بالقوائم المالية.
مشتريات مستحقة

تشتمل المصاريف المستحقة بصفة رئيسية على المستحقات المتعلقة بالمشتريات التي لم ترد فواتيرها بعد إلى الشركة وعلى األتعاب الدورية المستحقة
لصندوق التنمية الصناعية وكذلك على الغرامات التي تم فرضها على الشركة لعدم استغاللها لكميات المياه المحالة المتعاقد عليها مع شركة مرافق،
كما تضمنت العموالت البنكية والكهرباء المستحقة.
انخفضت المشتريات المستحقة خالل عام 2016م بمبلغ  2.4مليون ريال بنسبة  %14من  16.7مليون ريال في عام 2015م إلى  14.3مليون ريال في عام
2016م ،وذلك نتيجة السدادات لألرصدة المستحقة خالل العام.
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ثم انخفضت مرة أخرى خالل عام 2017م بمبلغ  1.1مليون ريال بنسبة  %8من  14.3مليون ريال في عام 2016م إلى  13.2مليون ريال في عام 2017م،
وذلك الستمرار اإلدارة في سداد المستحقات نتيجة لتحسن ربحية الشركة وتوفر السيولة لذلك.
بالنسبة لفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م ،فقد ارتفعت المشتريات المستحقة بمبلغ  4.3مليون ريال من  1.6مليون ريال كما
في  30يونيو 2017م إلى  5.9مليون ريال كما في  30يونيو 2017م ،وتعزى تلك الزيادة إلى مشتريات شركة جنا من الخام والمواد الكيماوية الالزمة إلنتاج
االيبوكسي والصودا لمقابلة الزيادة المتوقعة في المبيعات.
إيجارات مستلمة مقدماً

تتمثل إيجارات مستلمة مقدماً في إيجار مبني تجاري تم تشيده من قبل الشركة وتحويل ملكيته إلى شركة نماء لالستثمار الصناعي (احدى الشركات
التابعة) ،والتي قامت بدورها بتأجير المبنى إلى شركة سابك مقابل قيمة إيجارية شهرية قدرها  1.72مليون ريال والذي بدأ تأجيره في أبريل 2013م.
ارتفعت إيجارات مستلمة مقدما في عام 2016م بمبلغ  20.7مليون ريال وهو ما يمثل إيجار سنة كاملة تم استالمه مقدما .وفي عام 2018م ،استلمت
الشركة إيجار  3سنوات مقدما من شركة سابك وهو ما يعزى إليه تلك الزيادة الكبيرة كما في  30يونيو 2018م مقارنة بكافة السنوات/الفترات المقارنة
قيد الدراسة.
فوائد مستحقة وأتعاب بنك

تتمثل الفوائد المستحقة وأتعاب بنك في الفوائد المستحقة على أرصدة القروض قصيرة وطويلة األجل .ارتفعت الفوائد المستحقة بمقدار  2.0مليون
ريال في عام 2016م بنسبة  %43كنتيجة للزيادة في رصيد القروض والتسهيالت البنكية التي ارتفعت بمبلغ  22مليون ريال ،بينما انخفضت الفوائد
المستحقة بمبلغ  0.5مليون ريال في عام 2017م ،حيث انخفض رصيد القروض طويل األجل بمقدار  202مليون ريال في حين ارتفع رصيد القروض
قصيرة األجل بمقدار  16.7مليون ريال.
انخفضت الفوائد المستحقة بمبلغ  2.9مليون ريال سعودي بنسبة  %58خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م بالمقارنة بنفس الفترة
من عام 2017م ويرجع ذلك بصفة رئيسية النخفاض رصيد القروض قصيرة األجل بمقدار  36مليون ريال وأيضاً انخفاض رصيد القروض طويلة األجل
بمقدار  178.5مليون ريال.
مصاريف شحن مستحقة

تشتمل مصاريف الشحن والتسليم بصفة رئيسية على مصاريف النقل وكافة المصاريف األخرى المتعلقة بتسليم واستالم المنتجات .تمثل مصاريف الشحن
والتسليم  %70إلى  %80من إجمالي مصاريف البيع والتوزيع في شركة نماء للكيماويات ،ارتفعت مصاريف الشحن بشكل طردي مع مبيعات الشركة في
األعوام والفترات محل الدراسة وهو ما يتضح من مطابقة نسبة مصاريف الشحن المستحقة إلى مبيعات العام  /الفترة كما هو موضح بالجدول التالي:
 - 68الجدول رقم ( :)59-5مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

مصاريف شحن مستحقة

3.125

4.929

5.580

10.680

5.601

58

13

()48

المبيعات بالصافي

459.670

452.865

598.673

290.188

344.193

()1

32

19

نسبة مصاريف الشحن المستحقة إلى المبيعات

%1

%1

%1

%4

%2
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ارتفعت مصاريف الشحن المستحقة خالل عام 2016م بمبلغ  1.8مليون ريال بنسبة  %58من  3.1مليون ريال في عام 2015م إلى  4.9مليون ريال في عام
2016م ،ثم واصلت االرتفاع خالل عام 2017م بمبلغ  0.7مليون ريال بنسبة  %13من  4.9مليون ريال في عام 2016م إلى  5.6مليون ريال في عام 2017م.
بالنسبة لفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م و2018م ،انخفضت مصاريف الشحن المستحقة كما في  30يونيو 2018م جوهريا عن الرصيد
كما في  30يونيو 2017م ،وذلك نتيجة لتحسن مستوى السيولة بالشركة وسداد الرصيد المستحق.
مستحقات عاملين

تشتمل مستحقات العاملين على الرواتب المستحقة ومصروفات التذاكر واإلجازات المستحقة المحجوزة على أساس شهري وكذلك عموالت البيع .لم يكن
هناك تغير جوهري خالل األعوام من 2015م إلى 2017م في مستحقات العاملين .يرجع االرتفاع الجوهري الملحوظ في رصيد مستحقات العاملين خالل
فترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م و2018م بصفة رئيسية إلى الرواتب وعموالت البيع التي تم سدادها في الشهر الالحق ،باإلضافة إلى
تراكم رصيد اإلجازات المستحقة والتي عادة تدفع عند استحقاق العاملين إلجازاتهم خالل األشهر الالحقة.
مبالغ مقدمة من العمالء

تمثل المبالغ المقدمة من العمالء المبالغ المدفوعة مقدماً من جانبهم .انخفضت الدفعات المقدمة من العمالء بمقدار  0.7مليون ريال في عام 2016م
وذلك نتيجة النخفاض المبيعات بمقدار  6.8مليون ريال (بنسبة  )%1في عام 2016م .بينما ارتفعت الدفعات المقدمة من العمالء بمبلغ  4.8مليون في
عام 2017م وذلك تماشياً مع النشاط التجاري للشركة وزيادة المبيعات بمقدار  145.8مليون ريال في عام 2017م .في حين تراجعت المبالغ المقدمة من
العمالء بنسبة  %30وبمقدار  1.4مليون ريال خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م مقارنة بنفس الفترة من عام 2017م بالرغم من زيادة
المبيعات بنسبة  ،%19ويُعزى ذلك بصفة رئيسية النخفاض مبيعات شركة صودا بمبلغ  20مليون ريال بنسبة .%28
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مطلوبات أخرى

تتكون المطلوبات األخرى بشكل أساسي من المرافق المستحقة مثل المياه والكهرباء ورسوم اشتراك اإلنترنت .يرجع االنخفاض في المطلوبات األخرى
خالل األعوام من 2015م إلى 2017م نتيجة لمجهودات اإلدارة في الحد من /تخفيض التكاليف وذلك لزيادة ربحية الشركة.
بالنسبة للفترة المالية المنتهية في  30يونيو 2018م ،فإن الزيادة بالمطلوبات األخرى تعزى إلى ضريبة القيمة المضافة المستحقة والبالغ رصيدها 6.34
مليون ريال كما في نهاية الفترة ،حيث قامت المملكة العربية السعودية بالبدء في فرض وتطبيق تلك الضريبة بداية من عام 2018م.
555555555555مقايضة أسعار الفائدة
دخلت شركة نماء في عقد مقايضة لسعر الفائدة مع البنك السعودي األمريكي إلدارة تقلبات أسعار الفوائد بمبلغ اسمي قدره  300مليون ريال ( 80مليون
دوالر أمريكي) وبدون أي عالوة مقدمة مقابل قرض المرابحة لشركة جنا .يبلغ المعدل الثابت للخيار  %3.85سنوياً ،وهو قابل للتطبيق اعتباراً من 17
ديسمبر 2008م على أساس نصف سنوي وحتى  15ديسمبر 2016م.
التغير في مقايضة أسعار الفائدة يمثل الفرق الناتج عن قياس القيمة العادلة للجزء الفعال من األدوات المالية المشتقة (عقود مقايضة أسعار الفائدة)
في تاريخ قائمة المركز المالي والتي تعتبر أداة تحوط لقروض بعمالت أجنبية على أساس معدل "اليبور" .لم تعترف المجموعة باألداة المالية المشتقة
ألن فترة العقد انتهت في عام 2016م.
5555555555المطلوبات غير المتداولة
555555555555قروض طويلة األجل
قامت الشركة بالحصول على قروض طويلة األجل لتمويل مشاريعها في توسعة مصنعي حصاد وااليبوكسي في شركة جنا ،باإلضافة إلى إنشاء سكن
لموظفي شركة نماء وشركاتها التابعة .وفيما يلي تفاصيل القروض طويلة األجل خالل األعوام محل الدراسة:
 - 69الجدول رقم ( :)60-5قروض طويلة األجل كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

صندوق التنمية الصناعية السعودي

591.279

591.279

591.279

591.279

591.279

-

-

-

قروض مرابحة

206.900

183.500

78.863

169.162

78.921

()11

()57

()53

تمويل التورق

263.000

253.276

155.940

230.600

142.261

()4

()38

()38

اإلجمالي

1.061.179

1.028.055

826.082

991.041

812.461

()3

()20

()18

الجزء المتداول

()283.579

()606.555

()600.271

()724.841

()577.872

114

()1

()20

قروض طويلة األجل

777.600

421.500

225.811

266.200

234.589

()46

()46

()12
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قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

 - 70الجدول رقم ( :)61-5قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

مشروع االيبوكسي

174.319

174.319

174.319

174.319

174.319

0

0

0

مشروع حصاد

416.960

416.960

416.960

416.960

416.960

0

0

0

إجمالي قروض الصندوق

591.279

591.279

591.279

591.279

591.279

0

0

0

اجلزء املتداول:
مشروع االيبوكسي

69.319

119.319

174.319

174.319

174.319
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46

0

مشروع حصاد

138.260

208.260

314.260

282.260

346.260

51

51

23

إجمالي اجلزء املتداول

207.579

327.579

488.579

456.579

520.579

58

49

14

إجمالي اجلزء طويل األجل

383.700

263.700

102.700

134.700

70.700

()31

()61

()48
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 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي لمصنع االيبوكسي

حصلت شركة جنا على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي في عام 1997م بقيمة  116مليون ريال على أن يتم سداده على  16قسط نصف
سنوي غير متساوي القيمة وذلك لتمويل مشروعي حصاد وااليبوكسي .في عام 2007م ،وافق صندوق التنمية الصناعيـة السعودي على قرض ألجل إضافي
بمبلغ  37.4مليون ريال لتمويـل مشروع التوسعة لمصنع اإليبوكسي والذي تم سحبه بالكامـل بواسطة شركة جنا .في عام 2008م ،وافق صندوق التنمية
الصناعية السعودي على قرض ألجل إضافي بمبلغ  210مليون ريال لتمويل التوسعة الالحقة لمصنع األيبوكسي ،وقد تم صرف مبلغ  179.32مليون ريال
من هذا القرض حتى  31ديسمبر 2013م.
خالل عام 2014م ألغى صندوق التنمية الصناعية السعودي الجزء غير المستخدم من القرض وقام بمراجعة جدول السداد ليصبح على  10أقساط نصف
سنوية غير متساوية تبدأ من  15فبراير 2014م .حتى  31ديسمبر 2014م سددت جنا مبلغ  42.4مليون ريال.
في عام 2016م قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بمراجعة جدول السداد على أن يكون على  4أقساط نصف سنوية غير متساوية تبدأ من 14
يناير 2017م.
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي لمصنع االيبوكسي مضمون برهن على كافة المباني المقامة والتي ستقام على قطعة األرض التي تبلغ مساحتها
 48.764متر مربع وهي مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتاريخ 1418/7/4هـ ،باإلضافة إلى كامل مصنع الشركة إلنتاج االيبوكسي وآالته ومعداته
وملحقاته وتوابعه المتعلقة به وعلى سبيل المثال ال الحصر النقليات واألثاث المكتبي وكل ما هو عائد إلى المصنع.
تتضمن اتفاقية القرض مجموعة من الشروط والتعهدات الواجب االلتزام بها وهي كما يلي:






الحد األقصى لإليجارات بمبلغ  5مليون ريال سعودي.
نسبة رأس المال العامل ال تقل عن  1إلى  1خالل مدة القرض.
نسبة المطلوبات إلى صافي القيمة الملموسة ال تزيد عن  3إلى  1خالل مدة القرض.
الحد األقصى لتوزيعات األرباح :األقل من (أ)  %25من رأس المال المدفوع ،أو (ب) مجموع التسديدات التي ينبغي القيام بها للصندوق خالل
السنة المالية.
الحد األقصى للنفقات الرأسمالية  20 :مليون ريال سعودي.

وتجدر اإلشارة إلى أن قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي لمصنع االيبوكسي انتهى بتاريخ 2018/06/29م.
 قرض صندوق والتنمية الصناعية السعودي لمصنع حصاد

في عام 2006م ،تقدمت شركة جنا بطلب للحصول على قرض بقيمة  315مليون ريال لتمويل مشروع حصاد ،والذي تم استخدامه بالكامل من قبل شركــة
جنا كما في  31ديسمبر 2010م .يسدد القرض على  15قسط نصف سنوي غير متساوي تبدأ من  4أكتوبر 2009م .حتى  31ديسمبر 2013م سددت
الشركة مبلغ  65مليون ريال .في عام 2012م ،وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على قرض ألجل إضافي بمبلغ  208.7مليون ريال لتمويل تجاوز
تكاليف مشروع حصاد والذي أستخدم منه مبلغ  166.96مليون ريال حتى  31ديسمبر 2013م .خالل عام 2014م قام صندوق التنمية الصناعية السعودي
بإلغاء الجزء غير المستخدم من القرض ومراجعة جدول السداد على أن يكون على  13قسط نصف سنوي غير متساوي تبدأ من  11أغسطس 2014م.
في عام 2016م ،قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بمراجعة الجزء غير المستخدم من القرض ليصبح جدول السداد على  8أقساط نصف سنوية
غير متساوية تبدأ من  14يناير 2017م.
قرض صندوق والتنمية الصناعية السعودي لمصنع حصاد مضمون برهن على كافة المباني المقامة والتي ستقام على قطعة األرض التي تبلغ مساحتها
 174.614متر مربع والتي تقع في مدينة الجبيل الصناعية وهي مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1426/7/26هـ،
باإلضافة إلى كامل المصنع وآالته ومعداته وملحقاته المتعلقة به ومعدات السالمة ووسائل النقل وكل ما يتم الحصول عليه من أجل المشروع.
تتضمن اتفاقية القرض مجموعة من الشروط والتعهدات الواجب االلتزام بها وهي كما يلي:






الحد األقصى لإليجارات بمبلغ  10مليون ريال سعودي.
نسبة رأس المال العامل ال تقل عن  1إلى  1خالل مدة القرض.
نسبة المطلوبات إلى صافي القيمة الملموسة ال تزيد عن  3إلى  1خالل مدة القرض.
الحد األقصى لتوزيعات األرباح :األقل من (أ)  %25من رأس المال المدفوع ،أو (ب) مجموع التسديدات التي ينبغي القيام بها للصندوق خالل
السنة المالية.
الحد األقصى للنفقات الرأسمالية  30 :مليون ريال سعودي.

وتجدر اإلشارة إلى أن قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي لمصنع حصاد ينتهي بتاريخ 2020/06/07م.
لم تقم شركة جنا بأي سدادات من قروض صندوق التنمية الصناعي السعودي خالل السنوات /الفترات قيد الدراسة .كما لم تتقيد شركة جنا بشروط
وتعهدات هذه القروض.
قروض صندوق التنمية الصناعي مضمونة أيضا برهن استثمار الشركة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) ،وكذلك الحق األول في الحصول
على العائدات الناجمة عن تعويض شركة التأمين عن جميع األصول المؤمن عليها بالشركة.
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تقدمت الشركة بطلب إلى صندوق التنمية الصناعي السعودي إلعادة جدولة هذه القروض .تتمثل جداول سداد قروض صندوق التنمية الصناعي السعودي
الخاصة بكل من مشروع االيبوكسي ومشروع حصاد وفقا آلخر جداول سداد معتمدة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي كما في تاريخ  31ديسمبر
2017م فيما يلي:
 - 71الجدول رقم ( :)62-5جدول سداد قروض صندوق التنمية الصناعي السعودي
مشروع حصاد

بآالف الرياالت السعودية

المجموع

مشروع االيبوكسي

الدفع يف:
2017م

208.260

119.319

327.579

2018م

106.000

55.000

161.000

2019م

67.000

-

67.000

2020م

35.700

-

35.700

املجموع

416.960

174.319

591.279

المصدر :إدارة الشركة

قروض المرابحة

حصلت شركة جنا على قرض مرابحة من البنك األول لتمويل توسعة مصنع االيبوكسي وزيادة قدرته اإلنتاجية من  60.000طن متر إلى  120.000طن
متري .كذلك حصلت شركة نماء لالستثمار الصناعي على قرض مرابحة لتمويل مشروع سكن الموظفين وبناء  116فيال.
 - 72الجدول رقم ( :)63-5قروض المرابحة كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

شركة جنــــا

81.900

58.500

35.100

46.800

78.921

()29

()40
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شركة نماء لالستثمار الصناعي

125.000

125.000

43.763

122.362

-

0

()65

()100

206.900

183.500

78.863

169.162

78.921

()11

()57

()53

إجمالي القروض
المصدر :إدارة الشركة

في عام 2012م ،دخلت شركة جنا في اتفاقية مرابحـة رئيسية مع بنك محلي (البنك األول) لتمويل مشاريع توسعة الطاقة .بلغ إجمالي مبلغ التسهيل 117
مليون ريال في شكـل مرابحة إسالمية لبيع وإعادة شراء بعض السلع من الوكيل بما يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية .قامت شركة جنا بسحب كامل
تسهيالت المرابحة في عام 2012م .يتم السداد على  20قسط ربع سنوي متساوي بقيمة  5.85مليون ريال ابتداء من  13سبتمبر 2014م .بلغ الهــامش
نسبة  % 2.75في السنة .وتجدر اإلشارة إلى أن اتفاقية المرابحـة لشركة جانا مع البنك األول تنتهي بتاريخ 2022/01/31م.
كما دخلت شركة نماء لالستثمار الصناعي في عام 2013م في اتفاقية مرابحة رئيسية مع بنك محلي (البنك األول) لتمويل إنشاء مشروع لسكن الموظفين.
بلغ إجمالي مبلغ التسهيل االئتماني  125مليون ريال على شكل مرابحة إسالمية لبيع وإعادة شراء بعض السلع من الوكيل بما يتوافق مع مبادئ الشريعة
اإلسالمية .أن القرض مضمون مقابل إيداع ضمان نقدي بنسبة  %65من قيمة القرض .وتجدر اإلشارة إلى أن اتفاقية المرابحـة لشركة نماء لالستثمار
الصناعي مع البنك األول انتهت بتاريخ 2018/05/01م.
إن مجموع استحقاقات قروض المرابحة كما في  30يونيو 2018م هو كما يلي:
 - 73الجدول رقم ( :)64-5جدول سداد قروض المرابحة
بآالف الرياالت السعودية

قروض المرابحة

الدفع يف:
2018م

10.850

2019م

21.732

2020م

21.732

2021م

21.732

2022م

2.875

املجموع
المصدر :إدارة الشركة
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78.921

تمويل التورق

 - 74الجدول رقم ( :)65-5تمويل التورق كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية
تمويل التورق

المصدر :إدارة الشركة

نسبة التغير

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

263.000

253.276

155.940

230.600

142.261

()4

()38

()38

في عام 2011م ،حصلت شركة نماء على تسهيالت تمويل تورق بمبلغ  263مليون ريال من بنك محلي (بنك الجزيرة) .تم سحب كامل مبلغ القرض خالل
عام 2011م .يتم سداد القرض على  5أقساط سنوية متساوية بمبلغ  52.6مليون ريال اعتبارا من  13يونيو 2014م مع فترة سماح تبلغ سنتين.
تحسب نسبة الفائدة على أساس سايبور لمدة  6شهور زائد هامش .إن القرض مضمون بسند ألمر وضمان مشترك ووديعة ضمان نقدي بنسبة % 30
من مبلغ القرض ،والذي سوف يتم تسويته من خالل أقساط سداد القرض .في عام 2014م ،تمت إعادة جدولة القرض ليسدد على مدى فترة سنتين.
في عام 2016م .قام بنك الجزيرة بإعادة جدولة القرض مرة أخرى على أن يسدد على  8أقساط نصف سنوية تبدأ من  30يونيو 2017م .وتجدر اإلشارة
إلى أن اتفاقية التورق لشركة نماء مع بنك الجزيرة تنتهي بتاريخ 2022/09/30م.
إن مجموع استحقاقات تمويل التورق كما في  30يونيو 2018م هو كما يلي:
 - 75الجدول رقم ( :)66-5جدول سداد تمويل التورق
تمويل التورق

بآالف الرياالت السعودية
الدفع يف:
2018م

19.140

2019م

32.832

2020م

32.832

2021م

32.832

2022م

24.624

املجموع

142.261

المصدر :إدارة الشركة

وتقر الشركة بأنه ال يوجد لديها أي قروض (مضمونة بضمان شخصي أو بأي ضمانات أخرى) ،أو التزامات تحت القبول ،أو ائتمان القبول ،أو التزامات
شراء تأجيري ،أو أي أدوات دين صادرة وقائمة أو أدوات دين موافق عليها ولم يتم إصدارها ،غير تلك المذكورة والموضحة في هذه النشرة.
555555555555تعويض نهاية الخدمة
 - 76الجدول رقم ( :)67-5تعويض نهاية الخدمة لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2017م و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

أول السنة/الفترة

31.637

35.860

42.428

42.428

54.878

13

18

29

مخصص خالل السنة/الفترة

7.349

7.546

14.778

3.041

6.592

3

96

117

المستخدم من المخصص

()3.126

()978

()2.328

()1.114

()1.647

()69

138

48

35.860

42.428

54.878

44.355

59.823

18

29

35

آخر السنة/الفترة
المصدر :إدارة الشركة

في عام 2016م ،ارتفع تعويض نهاية الخدمة بمبلغ  6.5مليون ريال بنسبة  %18من  35.9مليون ريال في عام 2015م إلى  42.4مليون ريال في عام 2016م
نتيجة النخفاض المبالغ المسددة لتاركي الخدمة خالل العام والتي بلغ قدرها  1.0مليون ريال وعدم التغير في نسبة المخصص المكون خالل العام.
في عام 2017م ،ارتفع تعويض نهاية الخدمة بمبلغ  12.5مليون ريال بنسبة  %29من  42.4مليون ريال في عام 2016م إلى  54.9مليون ريال في عام
2017م للمخصص المكون خالل العام بقيمة  14.8مليون ريال ثم انخفض بالمبالغ المسددة لتاركي الخدمة خالل العام والتي بلغ قدرها  2.3مليون ريال.
لدى الشركة سياسة متبعة تتمثل في مضاعفة تعويض نهاية الخدمة للموظفين الذين تجاوزت مدة خدمتهم  10سنوات وهو ما يفسر زيادة المخصص
المكون خالل السنة بنسبة  %96مقارنة بعام 2016م.
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كما ترجع الزيادة في مخصص تعويض نهاية الخدمة المكون خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2018م مقارنة بنفس الفترة من عام 2017م لنفس السبب
المذكور أعاله.
5555555555حقوق المساهمين
 - 77الجدول رقم ( :)68-5حقوق المساهمين كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

كما في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

رأس المال

1.285.200

1.285.200

235.200

235.200

235.200

-

()82

-

فائض إعادة تقييم

45.084

88.455

97.924

91.916

129.323

96

11

41

تسويات فروقات تحويل عملة

()664

()696

()634

()640

()608

5

()9

-

خسائر متراكمة

()284.144

()1.094.824

()55.362

()51.429

()3.754

285

()95

()93

1.045.476

278.135

277.128

275.047

360.161

()73

()0

31

اإلجمالي
المصدر :إدارة الشركة

555555555555رأس المال
في إطار سعي الشركة إلى إعادة هيكلة رأس مالها تماشيا مع نظام الشركات الجديد ومتطلبات نظام السوق المالية ،أوصى مجلس إدارة الشركة
في اجتماعه المنعقد بتاريخ  27ديسمبر 2016م بتخفيض رأس مال الشركة من  1.285.200.000ريال إلى  235.200.000ريال عن طريق إلغاء
 1.050.000سهم من أسهم الشركة بحيث ينخفض عدد أسهم الشركة من  128.520.000سهم إلى  23.520.000سهم وذلك بعد الحصول على
الموافقات النظامية من الجهات ذات االختصاص .وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على تخفيض رأس مال الشركة في اجتماعها الذي
عقد يوم الخميس  11مايو 2017م.
كما أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  6أغسطس 2016م للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم
حقوق أولوية بقيمة  400مليون ريال مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ،وتقتصر الزيادة على مالك األسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد
الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال ،وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تمويل إنتاج مواد كيماوية متخصصة جديدة لها عالقة
بمنتجات الشركة .إلحاقاً لذلك قرر مجلس إدارة الشركة نماء للكيماويات في اجتماعه المنعقد بتاريخ  28يوليو 2018م بإعادة النظر بتوصيته للجمعية
العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة  200مليون ريـال بدالً من زيادة رأس مال الشركة بقيمة  400مليون
ريال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية وذلك تمشياً مع متطلبات مشاريع الشركة الرأسمالية الحالية.
الشركات التابعة

كما يبلغ رأس مال الشركة العربية للقلويات (صودا) مبلغ  50مليون ريال .لم يكن هناك تغير في رأس مال شركة صودا خالل السنوات/الفترات محل
الدراسة.
كما يبلغ رأس مال شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) مبلغ  666مليون ريال .لم يكن هناك تغير في رأس مال شركة جنا خالل السنوات/الفترات
محل الدراسة .لدى شركة جنا رصيد مبالغ مدفوعة تحت حساب زيادة رأس المال بلغت  109مليون ريال كما في  31ديسمبر 2015م و2016م .خالل
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،قامت الشركة بزيادة رصيد مبالغ مدفوعة تحت حساب زيادة رأس المال بمقدار  650مليون ريال وذلك بالتحويل
من حساب قرض من شريك إلى حساب مبالغ مدفوعة تحت حساب زيادة رأس المال .إن الشركة حالياً بصدد استكمال اإلجراءات النظامية المتعلقة بتلك
الزيادة ،حيث لم تنتهي بعد من اإلجراءات كما بتاريخ هذه الدراسة.
يبلغ رأس مال شركة نماء لالستثمار الصناعي مبلغ  1مليون ريال .لم يكن هناك تغير في رأس مال شركة نماء لالستثمار الصناعي خالل السنوات/
الفترات محل الدراسة.
يبلغ رأس مال شركة نماء أوروبا مبلغ  20.000فرنك سويسري (أي ما يعادل  70.000ريال تقريباً) .لم يكن هناك تغير في رأس المال خالل السنوات/
الفترات محل الدراسة.
كذلك يبلغ رأس مال شركة نماء ألمانيا مبلغ  25.000يورو (أي ما يعادل  104.000ريال تقريباً) .لم يكن هناك تغير في رأس المال خالل السنوات/
الفترات محل الدراسة.
555555555555احتياطي نظامي
بموجب متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة ،تقوم شركة نماء بتجنيب احتياطي نظامي وذلك بتحويل %10
من ربحها الصافي سنوياً لتكوين احتياطي نظامي حتى يصل هذا االحتياطي نسبة  %30من رأس مال الشركة .أن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح
على المساهمين.
قرر المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في  9أبريل 2012م استخدام االحتياطي النظامي لتغطية الخسائر المتراكمـة ،وبناء عليه ،قرر
مجلس اإلدارة في اجتماعهم المنعقـد بتاريخ  5ديسمبر 2012م ،مقاصة الخسائر المتراكمة البالغ قدرها  273.4مليون ريال مقابل االحتياطي النظامي.
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لم يتم تكوين احتياطي نظامي خالل األعوام 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2015م و2016م نظرا للخسائر المحققة
خالل تلك األعوام/الفترات.
555555555555فائض إعادة التقييم
تظهر االستثمارات في صناديق استثمارية واألوراق المالية القابلة للتسويق المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع بالقيمة السوقية وتقيد أي فروقات دائنة
ومدينة عن القيمة السوقية في حساب فائض إعادة التقييم المضمن في قائمة حقوق المساهمين الموحدة .تتمثل التغيرات على فائض إعادة التقييم في
األعوام والفترات محل الدراسة فيما يلي:


في عام 2016م ،ارتفع فائض إعادة التقييم بمبلغ  43.4مليون ريال بنسبة  %96من  45.1مليون ريال في عام 2015م إلى  88.5مليون ريال في
عام 2016م ،وقد نتج ذلك بشكل أساسي من الزيادة في القيمة العادلة لحصة الشركة في أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب".
كذلك ارتفع فائض إعادة التقييم بمبلغ  9.4مليون ريال بنسبة  %11في عام 2017م وأيضاً ارتفع فائض إعادة التقييم بمبلغ  37.4مليون ريال
خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2018م نتيجة لنفس السبب.

555555555555تسويات فروقات تحويل عمالت أجنبية
يتم تحويل بنود حقوق الملكية في الشركة التابعة األجنبية ،باستثناء األرباح المستبقاة ،على أساس أسعار التحويل السائدة عند تاريخ نشوء البنود ذات
العالقة .بينما يتم تحويل بنود قائمة العمليات للشركة التابعة األجنبية على أساس سعر تحويل المتوسط المرجح للفترة .يتم إدراج التسويات الناتجة عن
تحويل القوائم المالية للشركات التابعة األجنبية إلى الريـال السعودي في بند منفصل ضمن حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة في القوائم المالية
الموحدة.
555555555555الخسائر المتراكمة
إن الزيادة في رصيد الخسائر المتراكمة في عام 2016م بمقدار  810.7مليون ريال ترجع إلى ارتفاع صافي الخسارة بمبلغ  736.9مليون ريال من
 74.5مليون ريال في عام 2015م إلى  811.4مليون ريال في عام 2016م ،ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى إثبات االنخفاض في قيمة الموجودات الثابتة
حيث قامت شركة جنا بإجراء اختبار انخفاض بمساعدة مستشار خارجي نسبة لخسائرها التشغيلية المستمرة على مر السنين (وسجلت خسارة انخفاض
بمبلغ  629.7مليون ريال) وكذلك ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية بمبلغ  6.0مليون ريال و 28.0مليون ريال على التوالي،
وأيضاً انخفاض إيرادات االستثمارات بمبلغ  23.7مليون ريال.
عادت وانخفضت الخسائر المتراكمة بمقدار  1.039.4مليون ريال في عام 2017م ،ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قيام الشركة في تلك السنة بتخفيض
رأس مالها بمبلغ  1.050مليون ريال من خالل إطفاء نفس المبلغ من خسائرها المتراكمة .كما حققت المجموعة صافي خسارة في عام 2017م بمبلغ
 1.5مليون ريال فقط وذلك نتيجة إلى االرتفاع الجوهري للمبيعات بمبلغ  145.8مليون ريال محققة بذلك مجمل ربح بلغ  91.1مليون ريال وأيضاً انتفاء
أسباب االرتفاع الجوهري في الخسارة الناتج عن إثبات انخفاض القيمة في العام السابق وانخفاض مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية
واإلدارية بمبلغ  3.1مليون ريال و 27.9مليون ريال على التوالي لألسباب التي تم مناقشتها في التحليالت السابقة.
ثم عادت وانخفضت الخسائر المتراكمة بمقدار  51.6مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م ،حيث حققت المجموعة
صافي ربح بمبلغ  51.6مليون ريال للمرة األولى خالل السنوات/الفترات محل الدراسة ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى كل من الزيادة الجوهرية في
المبيعات بمبلغ  54.0مليون ريال والذي صاحبه انخفاض في تكلفة المبيعات بمبلغ  5.7مليون ريال محققة بذلك مجمل ربح بمقدار  100.1مليون ريال
وهو ما عزز الربح خالل تلك الفترة.
قام المحاسب القانوني في تقريره حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م بإضافة فقرة شك هام مرتبط باالستمرارية ،حيث لفت
المحاسب القانوني االنتباه إلى إيضاح ( )1حول القوائم المالية الموحدة الذي يشير إلى أن المجموعة قد تكبدت صافي خسارة بمبلغ  1.5مليون ريال
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م (2016م 811.4 :مليون ريال) وكما في ذلك التاريخ ،فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها
المتداولة بمبلغ  663.1مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2016م  576.5 :مليون ريال) .تشير هذه الظروف مع أمور أخرى كما هي مذكورة في إيضاح ()1
إلى وجود عدم تأكيد هام قد يلقي بشك كبير حول مقدرة المجموعة على أن تستمر كمنشأة مستمرة .تعتمد استمرارية المجموعة كمنشأة مستمرة على
استكمال خطط المجموعة كما موضح في إيضاح ( )1حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م.
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 - 78الجدول رقم ( :)69-5التدفقات النقدية لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
و2018م
السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو
2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
صافي الخسارة قبل الزكاة

()68.888

()800.391

2.827

()3.940

55.113

1.062

()100

()15

تعديالت عن :
()1

()42

()0

استهالكات

98.722

98.190

57.324

30.558

28.538

-

-

اطفاءات

7.083

-

-

-

-

()100

-

(ربح) خسارة استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات

430

481

-

-

-

12

()100

تكلفة تمويل

30.099

32.251

32.863

17.262

14.383

100

100

()0

إيرادات تمويل

-

()2.811

()1.416

-

-

()100

()100

-

انخفاض موجودات

-

655.000

-

-

-

100

100

-

دخل من استبعاد استثمارات

-

-

()181

-

-

-

-

-

تعويض نهاية الخدمة

7.349

8.292

5.755

3.040

6.592

13

()31

1

الزيادة المحققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

()25.163

-

-

-

-

()100

-

-

التغير في مقايضة أسعار الفائدة

()2.128

-

-

-

-

()100

-

-

التغيرات يف املوجودات واملطلوبات العاملة:
ذمم مدينة تجارية

52.941

667

()25.252

()37.891

()13.760

()99

()3.886

()1

مخزون

()10.518

22.236

5.796

()14.684

()24.037

()311

()74

1

دفعات ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

1.340

1.422

645

948

()30.614

6

()55

()33

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

()45.172

19.927

()6.754

27.749

55.173

()144

()134

1

تكلفة تمويل مدفوعة

()30.099

()31.223

()33.152

()16.567

()14.383

()100

()100

()0

تعويض نهاية الخدمة مدفوعة

()3.126

()978

()2.328

()1.114

()1.647

()69

138

0

زكاة مدفوعة

()6.404

()5.047

()4.090

-

()1.578

()21

()19

()100

صايف النقد من عمليات التشغيل

6.466

()1.984

32.037

5.361

73.780

التدفقات النقدية من عمليات االستثمار
إضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعدات

()2.640

()27.615

()3.039

()2.127

()1.970

946

()89

()0

المتحصل من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات

-

24

-

-

-

100

100

-

إضافات إلى تكاليف مشاريع تحت التطوير

()75.118

()37.446

()31.697

()6.993

-

()50

()15

()1

التغير في موجودات أخرى

692

2.581

2.693

-

-

273

4

-

التغير في ودائع ألجل

()3.250

-

-

-

-

()100

-

-

استرداد مكافآت موظفين طويلة األجل مدفوعة
مقدماً

-

-

4.744

-

3.367

-

-

100

إيرادات تمويل مستلمة

-

2.521

2.907

-

-

100

100

-

-

670

-

-

-

-

-

تغيرات في استثمارات

-

1.395

157.906

771

-

100

100

()1

المتحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع

48.988

-

-

-

-

()100

-

100

صايف النقد املستخدم يف عمليات االستثمار

()31.328

()58.540

134.184

()8.349

1.397

متحصالت مستلمة من بيع استثمارات
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السنة المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

نسبة التغير

الفترة المنهية في  30يونيو

2015م

2016م

2017م

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو
2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

التدفقات النقدية من عمليات التمويل
التغير في قروض قصيرة األجل

()6.523

22.013

16.707

1.609

()51.494

()437

()24

()33

تسديد قروض طويلة األجل

()23.400

()33.124

()201.973

()37.014

()13.621

42

510

()1

مسحوبات من قروض طويلة األجل

5.000

-

-

-

-

()100

-

›0

صايف النقد من عمليات التمويل

()24.923

()11.111

()185.266

()35.405

()65.115

صايف التغير يف نقد وما يف حكمه

()49.785

()71.635

()19.045

()38.393

10.062

44

()73

()1

فروقات تحويل عمالت أجنبية من العمليات
األجنبية

()61

()32

62

56

27

()48

()294

()1

نقد وما في حكمه ،أول السنة/الفترة

169.071

119.225

47.558

47.558

28.575

()29

()60

()0

نقد وما يف حكمه ،آخر السنة/الفترة

119.225

47.558

28.575

9.221

38.664

المصدر :إدارة الشركة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

في السنة المالية 2015م ،نتج عن األنشطة التشغيلية تدفق نقدي بمقدار  6.5مليون ريال والذي نتج عن المدفوعات النقدية الخاصة ببنود رأس المال
العامل الرئيسية ويرجع ذلك إلى نقص رصيد الذمم المدينة بمبلغ  52.9مليون ريال والذي قابلته زيادة في رصيد المخزون بمبلغ  10.5مليون ريال ونقص
في رصيد الذمم الدائنة بمبلغ  45.2مليون ريال.
خالل السنة المالية 2016م ،بلغت النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية مبلغ  2.0مليون ريال ناتجة من التعديالت الخاصة بالبنود غير النقدية
والتغير في رأس المال العامل .وكان لتكلفة التمويل المدفوعة بمبلغ  31.2مليون ريال األثر األكبر في ذلك التدفق النقدي من رأس المال العامل وذلك
نتيجة الرتفاع رسوم متابعة صندوق التنمية الصناعية.
خالل السنة المالية 2017م ،بلغت التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية مبلغ  32.0مليون ريال والتي نتجت بشكل رئيسي من الزيادة الجوهرية
في المبيعات بمبلغ  145.8مليون ريال وكذلك االنخفاض في االستهالكات بمبلغ  40.9مليون ريال.
خالل الفترة المالية المنتهية في  30يونيو 2017م ،بلغت التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية مبلغ  5.4مليون ريال ويرجع ذلك بشكل رئيسي
من الزيادة في الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة بمبلغ  27.7مليون ريال ،واالرتفاع في قيمة المخزون بمبلغ  14.7مليون ريال.
خالل الفترة المالية المنتهية في  30يونيو 2018م ،بلغت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية مبلغ  73.8مليون ريال ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى
الزيادة الجوهرية في المبيعات والذي قابلة انخفاض المخزون بقيمة  24.0مليون ريال والذمم المدينة بقيمة  13.8مليون ريال وارتفاع الذمم الدائنة
والمصاريف المستحقة بمبلغ  55.2مليون ريال.
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

إن صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية في السنة المالية 2015م بمبلغ  31.3مليون ريال ترجع بصفة رئيسية إلى إضافات المشاريع تحت
التطوير في شركة نماء لالستثمار الصناعي بقيمة  75.1مليون ريال حيث تعاقدت شركة نماء لالستثمار الصناعي على بناء  116فيال للموظفين حيث
كانت بداية األعمال في عام 2014م .وأيضاً ارتفعت النقدية من األنشطة االستثمارية نتيجة بيع استثمارات مالية متاحة للبيع بمبلغ  49.0مليون ريال.
إن صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية في السنة المالية 2016م بمبلغ  58.5مليون ريال ترجع بصفة رئيسية إلى إضافات المشاريع تحت
التطوير في شركة نماء لالستثمار الصناعي بقيمة  37.4مليون ريال حيث تعاقدت شركة نماء لالستثمار الصناعي مع على بناء  116فيال للموظفين وقد
بدأت أعمال البناء مما تسبب في تضخم عمليات الصرف النقدية على األنشطة االستثمارية وكذلك اإلضافات إلى الممتلكات والمصنع والمعدات بمبلغ
 27.6مليون ريال والتي تمثلت بصفة رئيسية في استبدال محفز مفاعل األكسدة بمحفز جديد من الجيل الثامن ،وتنفيذ محطة لألشعة فوق البنفسجية
الطيارة (الحاويات المتنقلة) للتخلص من كل المحتويات العضوية في مصنع كلوريد الكالسيوم (سي سي) وتم تنفيذها أيضا لمياه الصرف الصحي لمصنع
االيبوكسي ،وتم استبدال الخليتين الداخليتين لبرج التبريد الخاص بالمنتجات الوسيطة ،وكذلك تم تجديد محطة مياه الصرف الصحي القديمة بمصنع
االيبوكسي لمعالجة مياه الصرف الصحي االيبوكسي.
إن صافي النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية في السنة المالية 2017م بمبلغ  134.2مليون ريال ترجع بصفة رئيسية نتيجة بيع استثمارات بمبلغ
 157.9مليون ريال ،واإلضافات إلى المشاريع تحت التطوير بقيمة  31.7مليون ريال.
إن صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م بمبلغ  8.3مليون ريال ترجع بصفة رئيسية
إلى إضافات المشاريع تحت التطوير بقيمة  7.0مليون ريال واإلضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعدات بمبلغ  2.1مليون ريال.
إن صافي النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م بمبلغ  1.4مليون ريال ترجع بصفة رئيسية إلى
استرداد مكافآت موظفين طويلة األجل مدفوعة مقدماً بقيمة  3.4مليون ريال واإلضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعدات بمبلغ  2.0مليون ريال.
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التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

إن صافي النقدية المستخدمة في عمليات التمويل في السنة المالية 2015م بمبلغ  24.9مليون ريال ترجع بصفة رئيسية إلى سداد مبلغ  6.5مليون ريال
لقروض قصيرة األجل و 23.4مليون ريال لسداد قروض طويلة األجل.
إن صافي النقدية المستخدمة في عمليات التمويل في السنة المالية 2016م بمبلغ  11.1مليون ريال ترجع بصفة رئيسية إلى سداد مبلغ  33.1مليون ريال
لسداد قروض طويلة األجل والحصول على قروض قصيرة األجل بمبلغ  22.0مليون ريال لتمويل رأس المال العامل.
إن صافي النقدية المستخدمة في عمليات التمويل في السنة المالية 2017م بمبلغ  185.3مليون ريال ترجع بصفة رئيسية إلى مسحوبات قروض قصيرة
األجل بمبلغ  16.7مليون ريال لتمويل األنشطة التشغيلية للشركة كما انخفضت النقدية من عمليات التمويل بمبلغ  202.0مليون ريال نتيجة سداد قروض
طويلة األجل.
إن صافي النقدية المستخدمة في عمليات التمويل في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م بمبلغ  35.4مليون ريال ترجع بصفة رئيسية إلى
سداد مبلغ  37.0مليون ريال لقروض طويلة األجل والحصول على قروض قصيرة األجل بمبلغ  1.6مليون ريال.
إن صافي النقدية المستخدمة في عمليات التمويل في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م بمبلغ  65.1مليون ريال ترجع بصفة رئيسية إلى
سداد مبلغ  13.6مليون ريال لقروض طويلة األجل وأيضا سداد قروض قصيرة األجل بمبلغ  51.5مليون ريال.

5-555االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية
 - 79الجدول رقم ( :)70-5االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية كما في  31ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في  30يونيو 2017م و2018م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

2015م

2016م

كما في  30يونيو
2017م

نسبة التغير

2017م

2018م

2016م

2017م

يونيو 2018م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

غير مدققة

%

%

%

اعتمادات مستندية وخطابات ضمان

12.100

21.190

26.470

39.312

22.651

75

25

()42

التزامات لالستحواذ على  /إنشاء ممتلكات ،مصنع
ومعدات

41.680

22.840

-

19.730

-

()45

()100

()100

إجمالي االلتزامات احملتملة واالرتباطات الرأسمالية

53.780

44.030

26.470

59.042

22.651

()18

()40

()62

المصدر :إدارة الشركة

ترتبط خطابات االعتماد المستندي بشراء المواد الخام واألصول الثابتة لتجهيز المصانع .أما خطابات الضمان فترتبط بشراء المواد الخام من بعض
الموردين بالشركة باإلضافة إلى الضمانات المتعلقة بالرسوم الجمركية .ويتناسب االرتفاع في رصيد خطابات الضمان واالعتمادات المستندية في عامي
2016م و2017م مع مشتريات المواد الخام خالل هذه األعوام.
تتعلق االلتزامات الرأسمالية باإلضافات التي تقوم بها الشركة إلنشاء فلل للموظفين بالشركة ويرجع االنخفاض في رصيد االلتزامات نتيجة لالنتهاء من
اإلنشاءات بمشروع فلل الموظفين.

5-555المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتكون األطراف ذات العالقة من الشركات التابعة والمنتسبة ومجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين .إن موظفي اإلدارة الرئيسيين هم األشخاص
الذين لديهم السلطة وتقع على عاتقهم مسؤولية تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة المنشأة بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك أي مدير (سواء كان
تنفيذياً أو غير ذلك) للمجموعة.
تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة فقط في مكافآت مجلس اإلدارة.
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6.6استخدام متحصالت الطرح
6-666صافي متحصالت الطرح
يقدر إجمالي متحصالت طرح أسهم حقوق األولوية بقيمة مائتي مليون ( )200.000.000ريال سيدفع منها سبعة ماليين وخمسمائة ألف ()7.500.000
ريال لتغطية مصاريف الطرح والتي تشمل أتعاب المستشار المالي ومدير االكتتاب والمستشار القانوني والمحاسب القانوني ومستشار اإلعالم والعالقات
العامة باإلضافة إلى مصاريف التعهد بالتغطية ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف المتعلقة باالكتتاب.
سيبلغ صافي متحصالت الطرح مائة واثنان وتسعون مليون وخمسمائة ألف ( )192.500.000ريال والذي سيستخدم لتمويل إنتاج الشركة لمنتجات
كيماوية متخصصة باإلضافة إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية لمصانع المنتجات الوسيطة التابعة للشركة .ولن يحصل المساهمون على أي من المتحصالت
الناشئة عن الطرح.
كما ستقوم الشركة باإلفصاح للجمهور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عند وجود اختالف بنسبة  %5أو أكثر بين االستخدام الفعلي لمتحصالت
الطرح مقابل ما أ ُ ِ
فصح عنه في نشرة اإلصدار هذه فور علمها بذلك.

6-666استخدام متحصالت الطرح
ستقوم الشركة باستخدام صافي متحصالت االكتتاب لتمويل المشاريع التالية:
مشروع زيادة الطاقة اإلنتاجية للمنتجات الوسيطة
تعتزم الشركة زيادة الطاقة اإلنتاجية للمنتجات الوسيطة والتي يتم استعمالها في تصنيع المنتجات الرئيسية للشركة .زيادة الطاقة اإلنتاجية ستتم من
خالل تقنية إزالة االختناقات ( )debottleneckingوذلك باستعمال تكنولوجيا الشركة اليابانية شوا دينكو (.)Showa Denko
عند إتمام هذا المشروع ستزيد الطاقة اإلنتاجية للشركة من المنتجات الوسيطة كما يلي:



زيادة الطاقة اإلنتاجية من مادة اإليبكلوروهيدرين من  30.000طن إلى  39.000طن سنويا.
 زيادة الطاقة اإلنتاجية من مادة قلويات الكلور (الصودا الكاوية) من  50.000طن إلى  60.000طن سنويا.

مشروع زيادة الطاقة اإلنتاجية لمادة كلوريد الكالسيوم
تعتزم الشركة إنشاء وحدة لمعالجة النفايات الصادرة عن مصنع اإليبكلوروهيدرين والتي يتم استعمالها لتصنيع مادة كلوريد الكالسيوم .عملية معالجة
النفايات هذه ستمكن الشركة من تخفيض/إزالة المواد العضوية من هذه النفايات مما سيمكن الشركة من تشغيل مصنع كلوريد الكالسيوم بطريقة سلسة
وبدون انقطاعات .إنشاء وحدة لمعالجة نفايات مصنع اإليبكلوروهيدرين ستمكن الشركة أيضا من زيادة الطاقة اإلنتاجية من مادة كلوريد الكالسيوم من
 12.000طن إلى  39.000طن سنويا.
مرشوع إنتاج راتنجات متخصصة
تعتزم الشركة تطوير راتنجات ايبوكسي متخصصة والتي ستشمل:





مواد مخففة ( )reactive diluentللسوق السعودي والتصدير والتي سيتم تسويقها تحت العالمة التجارية رزين ( ،)Razeenوهي عالمة تجارية
مسجلة لشركة جنا.
راتنجات ايبوكسي مكونة من مادة اإليبكلوروهيدرين ومادة ثنائي الفينول اف (( )Bisphenol (Fوالتي تتميز بطلب وربحية أعلى .وتجدر اإلشارة
إلى أن الشركة تنتج حاليا راتنجات مكونة من مادة ثنائي الفينول أيه (( )Bisphenol (Aفقط.
راتنجات ايبوكسي قائمة على الماء مطورة خصيصا للسوق السعودي والتي تتميز بتكاليف صيانة أقل ومزايا بيئية أكثر مقارنة بالراتنجات
الحالية.
راتنجات أكريليك للسوق السعودي.

مرشوع إنتاج املواد املصلبة
يتم معالجة جميع الراتنجات السائلة بمواد مصلبة ( )Hardenersوذلك في جميع التطبيقات بما فيها صناعة األنابيب وللحماية من التآكل وفي صناعة
الطالء .تقوم الشركة حاليا بتوريد المواد المصلبة من آسيا وأوروبا .تعتزم الشركة تصنيع هذه المواد محليا في وحدة إنتاج جديدة قادرة حسب الدراسات
األولية على إنتاج  3.500طن سنويا من المواد المصلبة.
مرشوع تطوير مصانع رشكة جنا
من أجل تنفيذ المشاريع اآلنف ذكرها ستقوم الشركة بإدخال بعض التغييرات على مصانع شركة جنا ،أهمها تطوير أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي.
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وفيما يلي الجدول المتوقع الستخدام متحصالت الطرح:
 - 80الجدول رقم ( :)1-6استخدام متحصالت الطرح
2020م

2019م
بآالف الرياالت

الربع
األول

الربع
الثاني

الربع
الثالث

الربع
الرابع

الربع
األول

الربع
الثاني

الربع
الثالث

الربع
الرابع

اإلجمالي

مشروع زيادة الطاقة اإلنتاجية للمنتجات الوسيطة

15.813

15.813

15.813

15.813

15.813

15.813

15.813

15.813

126.500

مشروع زيادة الطاقة اإلنتاجية لمادة كلوريد
الكالسيوم

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

10.000

مشروع إنتاج راتنجات متخصصة

3.250

3.250

3.250

3.250

3.250

3.250

3.250

3.250

26.000

مشروع إنتاج المواد المصلبة

1.875

1.875

1.875

1.875

1.875

1.875

1.875

1.875

15.000

مشروع تطوير مصانع شركة جنا

1.875

1.875

1.875

1.875

1.875

1.875

1.875

1.875

15.000

مصاريف الطرح

7.500

-

-

-

-

-

-

-

7.500

31.563

24.063

24.063

24.063

24.063

24.063

24.063

24.063

200.000

اإلجمالي
المصدر :إدارة الشركة

وتجدر اإلشارة إلى أن المشاريع المذكورة أعاله سيتم تمويلها حصريا من متحصالت الطرح.
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7.7إفادات الخبراء
كل من المستشار المالي والمستشار القانوني ومتعهد التغطية للشركة على إدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم
تم الحصول على الموافقة الكتابية من ٍ
بالصيغة الواردة في هذه النشرة .كما تم الحصول على الموافقة الكتابية من المحاسبين القانونيين للشركة على إدراج أسمائهم وشعاراتهم بالصيغة
الواردة في هذه النشرة .ولم يتم سحب تلك الموافقات كما في تاريخ هذه النشرة ،كما أنه ليس ألي من المذكورين أعاله أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو
أية مصلحة في الشركة وشركاتها التابعة مهما كان نوعها.
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8.8إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة
يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:
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أي شركة من شركاتها التابعة
بخالف ما ورد في القسم (" )3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" ،لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو ّ
يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل الـ ( )12شهراً األخيرة.
أي شركة من شركاتها التابعة خالل السنوات
أي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو ّ
لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو ّ
الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية في ما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.
بخالف ما ورد في القسم (" )5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" فيما يتعلق بانخفاض قيمة أصول الشركة وتخفيض رأس مالها،
أي شركة من شركاته التابعة خالل السنوات الثالث السابقة
أي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري لل ُمصدر أو ّ
لم يكن هناك ّ
مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة ،إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني
حتى اعتماد نشرة اإلصدار.
أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو في أي من
بخالف ما ورد في الصفحة "ج" ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم ّ
شركاتها التابعة.

9.9المعلومات القانونية
9-999تأسيس الشركة
999999نبذة عامة
تأسست شركة نماء للكيماويات كشركة مساهمة (مقفلة) بموجب القرار الوزاري رقم ق )979(/وتاريخ 1412/09/05هـ (الموافق 1992/03/08م) وبسجل
تجاري رقم ( )2050023216الصادر من مدينة الدمام بتاريـخ 1412/11/10هـ (الموافق 1992/05/12م) وتم تسجيلها بسجل مدينة الدمام.
وفي عام 1998م تحولت الشركة إلى مساهمة عامة وتم االنتهاء من كافة اإلجراءات الرسمية والبدء في تداول أسهم الشركة بدءاً من 1998/10/22م
وذلك قبل أن يتم تأسيس النظام اآللي لتداول األسهم في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني  ESISالذي كان يعمل تحت
إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.
أدخلت الشركة عدة تعديالت على نظامها األساسي بعد موافقة المساهمين في الجمعيات العامة (غير العادية) على النحو التالي:






تعديل االسم التجاري :تم تعديل المادة ( )1األولى من النظام األساسي الخاصة باسم الشركة للمرة األولى في الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ 1419/02/20هـ (الموافق 1998/06/16م) ليصبح مسمى الشركة بعد التعديل " الشركة العربية للتنمية الصناعية  -نماء".
وبتاريخ 1426/11/09هـ (الموافق 2005/12/10م) تم أيضاً تعديل االسم التجاري للشركة ليصبح "شركة نماء للكيماويات".
تعديل المركز الرئيسي :تم تعديل المادة ( )4الرابعة من النظام األساسي الخاصة بالموقع الرئيسي للشركة بتاريخ 1426/11/09هـ (الموافق
2005/12/10م) حيث قرر المساهمون نقل مركز الشركة الرئيسي من مدينة الدمام إلى مدينة الجبيل الصناعية وتم استخراج شهادة سجل
تجاري معدلة بالرقم ( )2055007420وتاريخ 1427/02/20هـ (الموافق 2006/03/20م) وقيدت الشركة في سجل مدينة الجبيل.
تعديل رأس المال :تم تعديل المادة ( )6السادسة من النظام األساسي الخاصة برأس المال خمس مرات وفق ما يلي:
 بتاريخ 1425/08/12هـ (الموافق 2004/09/26م) وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على زيادة رأسمال الشركة من
( )250.000.000مئتين وخمسين مليون ريال إلى ( )650.000.000ستمائة وخمسين مليون ريال مقسم إلى ( )13.000.000ثالثة
عشر مليون سهم قيمة كل سهم منها ( )50خمسون ريال وجميعها أسهم عادية نقدية .وقد تمت الزيادة عبر إصدار أسهم حقوق أولوية.
 وبتاريخ 1427/05/18هـ (الموافق 2006/06/14م) وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على زيادة رأسمال الشركة
من مبلغ ( )650.000.000ستمائة وخمسين مليون ريال إلى ( )680.000.00ستمائة وثمانين مليون ريال مقسم إلى ()68.000.000
سهم ثمانية وستين مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة اإلسمية لكل منها ( )10عشرة رياالت وجميعها أسهم عادية نقدية .وقد تمت
الزيادة في رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة مقابل كامل حصص الشركاء في شركة جنا.
 وبتاريخ 1428/05/16هـ (الموافق 2007/06/02م) وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على زيادة رأس المال الشركة
من مبلغ ( )680.000.00ستمائة وثمانين مليون ريال ليصبح ( )765.000.000سبعمائة وخمسة وستين مليون ريال مقسم إلى
( )76.500.000ستة وسبعين مليون وخمسمائة ألف سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة اإلسمية لكل منها ( )10عشرة رياالت وجميعها
أسهم عادية نقدية .وقد تمت الزيادة بمنح أسهم مجانية.
 وبتاريخ 1429/07/23هـ (الموافق 2008/07/26م) وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على زيادة رأسمال الشركة
من ( )765.000.000سبعمائة وخمسة وستين مليون ريال إلى ( )1.285.200.000مليار ومائتين وخمسة وثمانين مليونا ومائتي
ألف ريال وذلك من خالل طرح أسهم حقوق أولوية مع عالوة إصدار .وتمت هذه الزيادة من خالل االكتتاب بأسهم حقوق أولوية بعدد
( )52.020.000اثنين وخمسين مليونا وعشرين ألف سهم جديد بقيمة إسمية قدرها ( )10عشرة رياالت مع عالوة إصدار قدرها ()5
خمسة رياالت.
 وبتاريخ 1438/08/15هـ (الموافق 2017/05/11م) وافقت الجمعية العامة (غير العادية) لمساهمي الشركة على تخفيض رأسمال
الشركة ليصبح ( )235.200.000مائتي وخمسة وثالثين مليون ومائتان ألف ريال سعودي مقسم إلى ( )23.520.000ثالثة وعشرين
مليون وخمسمائة وعشرون ألف سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد .وقد تم
التخفيض بإلغاء عدد من األسهم ( 105مليون سهم) أي بنسبة تخفيض مقدارها ( )%81.7وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل ()1.224
سهم.

وقد تمت الموافقة خالل نفس االجتماع أعاله للجمعية العامة (غير العادية) على تحديث النظام األساسي للشركة تماشياً مع نظام الشركات الجديد
وقد تمت الموافقة على النسخة المعدلة من النظام األساسي للشركة من قبل وزارة التجارة واالستثمار (إدارة حوكمة الشركات) بتاريخ 2017/05/29م.
وقد التزمت الشركة بمتطلبات هيئة السوق المالية وتداول لناحية تحميل نسخة عن النظام األساسي على موقع تداول في الصفحة الخاصة بالشركة.

999999مجلس اإلدارة
99999999تشكيل المجلس
عند تأسيس الشركة عام 1992م كان مجلس اإلدارة مؤلف من ( )11أحد عشر عضوا تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ( )3ثالث سنوات على أن تبدأ
مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة ولمدة ( )5خمسة سنوات.
بتاريخ 1423/12/1هـ (الموافق 2003/2/2م) وافقت الجمعية العامة (غير العادية) لمساهمي الشركة على تخفيض عدد أعضاء المجلس من ( )11أحد
عشر عضوا إلى ( )9تسعة أعضاء.
وبتاريخ 1426/11/09هـ (الموافق 2005/12/10م) وافقت الجمعية العامة (غير العادية) لمساهمي الشركة على تخفيض عدد أعضاء مجلس اإلدارة من
( )9تسعة أعضاء إلى ( )7سبعة أعضاء.
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وبتاريخ 1428/05/16هـ (الموافق2007/06/02م) وافقت الجمعية العامة (غير العادية) لمساهمي الشركة على تعديل النظام األساسي فيما يخص إدارة
الشركة ليصبح نص المادة كما يلي :يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من ( )7سبعة أعضاء تع ّينهم الجمعية العامة العادية عن طريق التصويت
التراكمي لمدة ( )3ثالث سنوات.
وبتاريخ 1438/08/15هـ (الموافق 2017/05/11م) وافقت الجمعية العامة (غير العادية) لمساهمي الشركة على زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة من
( )7سبعة أعضاء إلى ( )8ثمانية أعضاء.
وبتاريخ 1439/07/30هـ (الموافق 2018/04/16م) وافقت الجمعية العامة العادية (التاسعة والعشرين) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة ()8
الثامنة ولمدة ( )3ثالث سنوات تبدأ من 2018/04/19م (ولمزيد من التفاصيل عن األعضاء المنتخبين ،فض ً
ال راجع القسم الفرعي (" )2-4مجلس
اإلدارة").
الشركة ملتزمة بنظام الشركات والئحة الحوكمة حيث تبين أن عدد أعضاء المجلس ال يقل عن ثالثة وال يزيد على أحد عشر .كما تبين التزام الشركة
بالمادة ( )16من الئحة الحوكمة التي تلزم الشركات المدرجة بأن تكون أغلبية أعضاء المجلس من األعضاء غير التنفيذين وبأن ال يقل عدد أعضائه
المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس (أيهما أكثر) .وباستثناء رئيس المجلس ،فإن جميع أعضاء مجلس إدارة شركة نماء هم مستقلين.
99999999رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر
الشركة ملتزمة بالنظام األساسي والئحة الحوكمة لناحية التعيين اإللزامي في هذه المناصب حيث وافق مجلس إدارة الشركة في 2018/05/14م على
تعيين األستاذ /سعود عبدالعزيز القصيبي رئيساً لمجلس اإلدارة والدكتور/عدنان عبداهلل النعيم نائب لرئيس المجلس واألستاذ /كمال محمد فطايرجي
سكرتير المجلس.
تؤكد الشركة بأنها تستخدم مسمى سكرتير بدالً من مسمى أمين السر وأنه بغض النظر عن المسميات يتولى األستاذ /كمال محمد فطايرجي كامل المهام
والصالحيات واالختصاصات التالية:












توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت ،وبيان مكان االجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه،
وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت ،وحفظها في سجل خاص ومنظم ،وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها – إن
وجدت – ،وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.
حفظ التقارير التي تُرفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يع ّدها المجلس.
تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجل وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به ،وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي
من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.
التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس.
تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.
عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.
التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة
بالشركة.
التنسيق بين أعضاء مجل اإلدارة.
ً
تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا لما نصت عليه الئحة الحوكمة.
تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة.

99999999مكافآت المجلس
تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة المنصوص عليها في النظام األساسي للشركة ويشتمل تقرير مجلس اإلدارة لعام 2017م والذي تمت الموافقة
عليه من قبل الجمعية العامة (العادية) في تاريخ 2018/05/14م على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من رواتب
ونصيب في األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا؛ كما تضمن التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو
إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية ويشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة .نصت المادة ( )20من النظام األساسي (بعد التعديل) بأن تكون مكافأة مجلس اإلدارة في حدود ما نص عليه نظام
الشركات ولوائحه مع مراعاة ما تنص عليه المادة ( )76من نظام الشركات ،وفي حال حققت الشركة أرباح يجوز أن يتم توزيع نسبة تعادل ( )%10من باقي
صافي الربح بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً ألحكام نظام الشركات وهذا النظام األساسي وبعد توزيع ربح على المساهمين
ال يقل عن ( )%5من رأسمال الشركة المدفوع ،على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو ،وكل تقدير يخالف
ذلك يكون باط ً
ال .وفي جميع األحوال ،ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافئات ومزايا مالية مبلغ ( )500.000خمسمائة ألف
ريال .ويكون الحد األدنى لبدل حضور جلسات المجلس ولجانه ( )3000ثالثة آالف ريال عن كل جلسة ،غير شاملة مصاريف السفر واإلقامة .ويدفع لكل
عضو من أعضاء المجلس بما فيهم رئيس المجلس ،قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من
مجلس اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة.
وقد بلغت قيمة نفقات أعضاء مجلس اإلدارة للعام المنتهي في 2017/12/31م مبلغ وقدره ( )1.047.148مليون وسبعة وأربعين ألف ومائة وثمانية
وأربعين ريال؛ منها مبلغ وقدره ( )207.148مائتي وسبعة آالف ومائة وثمانية وأربعين ريال مقابل بدل حضور الجلسات؛ ومبلغ وقدره ( )840.000ثمانمائة
وأربعين ألف ريال تم تخصيصه للمكافآت الدورية والسنوية.
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99999999اجتماعات المجلس
وفق النظام األساسي للشركة يجتمع المجلس مرتين على األقل في السنة بدعوة من رئيسه أو متى طلب إليه ذلك ( )2اثنان من األعضاء .ويجب أن تكون
الدعوة كتابية .ووفقاً المادة ( )32من الئحة حوكمة الشركة يجتمع المجلس بصفة دورية كل ثالثة أشهر على األقل خالل السنة المالية الواحدة .كما
يجب على مجلس اإلدارة توثيق اجتماعاته وإعداد محاضر بالمناقشات والمداوالت بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل
الرجوع إليها.
ويتبين من محاضر اجتماعات مجلس إدارة نماء عن األعوام 2015م و2016م و2017م و2018م ،بأن الشركة ملتزمة بالحد األدنى المطلوب نظاماً
الجتماعات المجلس.
99999999لجان المجلس
لدى مجلس اإلدارة ( )3ثالث لجان فرعية تعاونه في مهامه وهي:




اللجنة التنفيذية وهي تتكون من أربعة أعضاء جميعهم أعضاء في مجلس اإلدارة،
لجنة المراجعة وهي تتكون من ثالثة أعضاء من بينهم عضو واحد من مجلس اإلدارة،
لجنة الترشيحات والمكافآت وهي تتكون من ثالثة أعضاء جميعهم أعضاء في مجلس اإلدارة،

تشمل مهمات لجان المجلس رفع التقارير إلى مجلس اإلدارة إلى جانب مسؤوليتها في التعامل مع مجموعة من الشؤون التشغيلية وشؤون األعمال من
بينها الموارد البشرية والمكافآت والترشيحات (ولمزيد من التفاصيل حول لجان المجلس ،فض ً
ال راجع القسم الفرعي (" )3-1-9حوكمة الشركة" أدناه).
ويتبين من محاضر اجتماعات لجان المجلس عن األعوام 2015م و2016م و2017م و2018م ،بأن الشركة ملتزمة بالحد األدنى المطلوب نظاماً الجتماعات
لجان المجلس.

999999حوكمة الشركة
وفقاً لألنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية وعلى وجه الخصوص الئحة حوكمة الشركات الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة
بموجب القرار رقم (2017-16-8م) وتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) بنا ًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م)3/
وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم ( )2018-45-3وتاريخ 1439/08/07هـ (الموافق 2018/04/23م)،
تم وضع دليل حوكمة خاص بالشركة وتم اعتماده من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1428/11/25هـ (الموافق2007/12/05م) .وبتاريخ 2017/12/31م وافقت
الجمعية العامة (العادية) على اعتماد النسخة المحدثة لدليل الحوكمة.
وفيما يلي ملخص ألهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت بها الشركة:
 - 81الجدول رقم ( :)1-9ملخص أهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة
المادة من الئحة حوكمة
الشركات

التفصيل

الجهة المسؤولة

التعليق

/9ب

يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة
واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق
مصالح المساهمين والشركة وفقاً لنظام
الشركة األساس.

مجلس اإلدارة

وضعت ال��م��ادة ( )8م��ن دليل الحوكمة الخاص
بالشركة أحكام عامة ح��ول توزيع األرب���اح وهي
ت��ش��م��ل م��ا ن��ص ع��ل��ي��ه ال��ن��ظ��ام األس���اس���ي بهذا
الخصوص .وتؤكد الشركة بأنها لم ت��وزع أرب��اح
على الشركاء منذ فترة طويلة .ولكن ينبغي على
الشركة وضع سياسة مستقلة وواضحة حول عملية
توزيع األرباح .وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تعتبر
الشركة غير ملتزمة بمتطلبات هذه المادة (ولمزيد
م��ن التفاصيل ع��ن المخاطر المتعلقة بحوكمة
الشركة ،يرجى مراجعة القسم الفرعي ()14-1-2
"المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة").

 5/12و54

تشكيل لجنة المراجعة

الجمعية العامة للمساهمين

ف��ي 2018/04/17م واف��ق��ت الجمعية العامة
(العادية) على تشكيل لجنة المراجعة (ولمزيد من
التفاصيل عن األعضاء فض ً
ال راجع القسم الفرعي
(" )4-4لجان مجلس اإلدارة").

/54ج

تصدر الجمعية العامة للشركة – بناء على
اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة عمل لجنة
المراجعة على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط
وإجراءات عمل اللجنة ،ومهامها ،وقواعد
اختيار أعضائها ،وكيفية ترشيحهم ،ومدة
عضويتهم ،ومكافآتهم ،وآلية تعيين أعضائها
بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد
اللجنة.

الجمعية العامة للمساهمين

تم تحديث الئحة عمل لجنة المراجعة واعتماد
النسخة المحدثة من قبل الجمعية العامة (العادية)
بتاريخ 2017/12/30م.

6/12

الموافقة على القوائم المالية

الجمعية العامة للمساهمين

بتاريخ 2018/05/14م وافقت الجمعية العامة
(العادية) على القوائم المالية آلخر قوائم مالية
المنتهية في 31ديسمبر 2017م.
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المادة من الئحة حوكمة
الشركات

التفصيل

الجهة المسؤولة

التعليق

7/12

الموافقة على التقرير السنوي لمجلس اإلدارة

الجمعية العامة للمساهمين

بتاريخ 2018/05/14م وافقت الجمعية العامة
(ال��ع��ادي��ة) على تقرير المجلس للسنة ع��ن عام
2017م.

 9/12و81

تعيين مراجعي حسابات الشركة ،وتحديد الجمعية العامة للمساهمين
م��ك��اف��آت��ه��م ،وإع�����ادة تعيينهم ،وت��غ��ي��ي��ره��م،
والموافقة على تقاريرهم.

بتاريخ 2018/05/14م تم تعيين السادة/شركة
البسام وشركاه.
وتؤكد الشركة التزامها بتعيين مراجعي حسابات
مختلفين على أس��اس دوري وع��دم تعيينها نفس
المراجع الخارجي ألكثر من خمس سنوات.

2/22

وض���ع أن��ظ��م��ة وض��واب��ط ل��ل��رق��اب��ة الداخلية مجلس اإلدارة
واإلش���راف العام عليها منها :وضـع سياسـة
مكتوبـة لمعالجة حاالت "تعـارض المصـالح"
الفعلية والمحتملـة لكـل مـن أعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين ،ويشمل
ذلك إساءة استخدام أصـول الشـركة ومرافقها،
وإس���اءة التصرف الناتج ع��ن التعامالت مع
األشخاص ذوي العالقة .والتأكد من سالمة
األنظمة المالية والمحاسبية ،بما في ذلـك
األنظمـة ذات الصـلة بإعـداد التقـارير المالية.
والتأكـد مـن تطبيـق أنظمـة رقابيـة مناسـبة
لقياس وإدارة المخـاطر ،وذلـك بوضع تصـور
عـام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة،
وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على
مستوى الشركة وطرحها بشفافية مع أصحاب
المصالح واألط���راف ذات الصلة بالشركة.
ومراجعة السنوية لفاعلية إج��راءات الرقابة
الداخلية في الشركة.

ت��م تحديث الالئحة واعتماد النسخة المحدثة
م���ن ق��ب��ل ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة (ال���ع���ادي���ة) ب��ت��اري��خ
2017/12/30م.

3/22

وضـع سياسـات ومعـايير وإج��راءات واضحة الجمعية العامة للمساهمين
وم��ح��ـ��ددة للعضـوية ف��ـ��ي مجلـس اإلدارة،
ووضـعها موضـع التنفيذ بعد إق��رار الجمعية
العامة لها.

ت��م تحديث الالئحة واعتماد النسخة المحدثة
م���ن ق��ب��ل ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة (ال���ع���ادي���ة) ب��ت��اري��خ
2017/12/30م.

4/22

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب مجلس اإلدارة
المصالح وفق أحكام الئحة الحوكمة ،ويجب أن
تغطي -بشكل خاص -اآلتي:
آل��ي��ات تعويض أص��ح��اب المصالح ف��ي حالة
انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها
العقود.
وآليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد
تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
وآليـات مناسـبة إلقامـة عالقـات جيـدة مـع
العمـالء والمـوردين والمحافظـة علـى سـرية
المعلومـات المتعلقة بهم.

ت��م تحديث الالئحة واعتماد النسخة المحدثة
م���ن ق��ب��ل ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة (ال���ع���ادي���ة) ب��ت��اري��خ
2017/12/30م.

 13/22و 50و 60و/60أ
و64

ت��ش��ك��ي��ل ل���ج���ان م��ت��خ��ص��ص��ة م��ن��ب��ث��ق��ة عنه مجلس اإلدارة
بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصالحياتها
ومسؤولياتها ،وكيفية رقابة المجلس عليها،
على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء
وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم ،مع
تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها

بتاريخ 2018/05/14م وافق المجلس على تعيين
أعضاء لجنتي التنفيذية والترشيحات والمكافآت
(ولمزيد من التفاصيل عن األعضاء فض ً
ال راجع
القسم الفرعي (" )4-4لجان مجلس اإلدارة").
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المادة من الئحة حوكمة
الشركات

التفصيل

الجهة المسؤولة

التعليق

1/23

اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل مجلس اإلدارة
الشركة وتطويرها ،بما في ذلك تحديد المهام
واالختصاصات والمسؤوليات الموكولة إلى
المستويات التنظيمية المختلفة.

تعتمد الشركة على القرارات اإلداري��ة والوكاالت
الشرعية التي يصدرها المجلس أو رئيسه أو
الرئيس التنفيذي لتحديد صالحيات وتفويضات
خاصة بالشؤون المالية والتعامالت أمام البنوك
وتشمل ه��ذه ال��ق��رارات على سبيل المثال توزيع
الصالحيات وح��دود الصرف المسموح بها لكل
مجموعة على حدا والحد األعلى لقيمة الضمانات
واالعتمادات المستندية المزمع توقيعها نيابة عن
الشركة .كما يتم تفويض رئيس مجلس اإلدارة بفتح
حسابات جديدة لدى المصارف التي يتم التعامل
معها حالياً أو المصارف التي يوافق عليها مجلس
اإلدارة مستقب ً
ال ،سواء كانت الحسابات بالرياالت
السعودية أو العمالت األجنبية األخ��رى .وتنطبق
نفس اآللية على الشركات التابعة لنماء.

2/23

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد مجلس اإلدارة
الصالحيات المفوضة إلى اإلدارة التنفيذية
وج���دول ي��وض��ح تلك ال��ص�لاح��ي��ات ،وطريقة
التنفيذ ومدة التفويض ،ولمجلس اإلدارة أن
يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية
بشأن ممارساتها للصالحيات المفوضة.

ت��ؤك��د ال��ش��رك��ة ب���أن ال��ص�لاح��ي��ات وال��س��ل��ط��ات
للموظفين القياديين منصوص عليها في عقود
عملهم .وال يوجد حالياً سياسة مستقلة بهذا
الخصوص .وبالنسبة للرئيس التنفيذي فقد تم
تفويضه بالسلطات والصالحيات بموجب وكالة
شرعية موقعة من رئيس المجلس بصفته ممثل
عن مجلس اإلدارة عم ً
ال بأحكام النظام األساسي.
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تعيين الرئيس التنفيذي

مجلس اإلدارة

بتاريخ 2015/09/02م وافق المجلس على تعيين
المهندس /كمال فطايرجي كرئيس تنفيذي على أن
يسري هذا التعيين بتاريخ 2015/10/01م.

5/26

وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة مجلس اإلدارة
ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها.

تم تحديث الهيكل التنظيمي (المشار إليه في
هذه النشرة) واعتماده من قبل المجلس بتاريخ
2018/05/14م.
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سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت مجلس اإلدارة
تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها
التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من
العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة
أو مع أصحاب المصالح اآلخرين

بتاريخ 2017/12/30م وافقت الجمعية العامة
(العادية) على توصية المجلس بتحديث سياسات
تنظيم ت��ع��ارض المصالح والعالقة م��ع أصحاب
المصالح.

/55ب 4/و74

تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية مجلس اإلدارة
أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

كما بتاريخ هذه النشرة ما زال المنصب شاغر.
ه��ذا وتؤكد الشركة بأنه تم إسناد ه��ذه المهام
لطرف خارجي وذلك بموجب اتفاقية تم إبرامها
بتاريخ 2018/02/13م مع شركة حلول الحوكمة
لخدمات األعمال.

/60ب و/64ب

تصدر الجمعية العامة للشركة – بناء على الجمعية العامة للمساهمين
اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة عمل لجنة
المكافآت والترشيحات على أن تشمل هذه
الالئحة ضوابط وإجراءات وخطة عمل اللجنة،
ومهامها ،وقواعد اختيار أعضائها ،وكيفية
ترشيحهم ،ومدة عضويتهم ،ومكافآتهم ،وآلية
تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور
أحد مقاعد اللجنة.

بتاريخ 2017/12/30م وافقت الجمعية العامة
(العادية) على النسخة المحدثة لالئحة عمل لجنة
المكافآت والترشيحات.

1/61

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بإعداد الجمعية العامة للمساهمين
سياسة واض��ح��ة لمكافآت أع��ض��اء مجلس
اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة
التنفيذية ،ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر
فيها تمهيداً العتمادها من الجمعية العامة،
عل أن ي��راع في تلك السياسة اتباع معايير
ترتبط ب��األداء ،واإلفصاح عنها ،والتحقق من
تنفيذها.

بشكل ع��ام تعتمد الشركة على األح��ك��ام العامة
الموجودة في النظام األساسي ودليل الحوكمة
الخاص والئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات
(الفقرة العاشرة من المادة الثالثة) وذل��ك فيما
يخص مكافآت أعضاء المجلس .تؤكد الشركة بأنه
ج��اري العمل على إع��داد سياسة/الئحة مستقلة
مكتوبة ب��ه��ذا ال��خ��ص��وص وسيتم عرضها على
الجمعية العامة بعد موافقة المجلس عليها .وكما
بتاريخ نشر هذه النشرة تعتبر الشركة غير ملتزمة
بمتطلبات هذه المادة (ولمزيد من التفاصيل عن
المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة ،يرجى مراجعة
القسم الفرعي (" )14-1-2المخاطر المتعلقة
بحوكمة الشركة").
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المادة من الئحة حوكمة
الشركات

التفصيل

الجهة المسؤولة

التعليق

3/65

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة
لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة
التنفيذية.

لجنة المكافآت والترشيحات

بشكل ع��ام تعتمد الشركة على األح��ك��ام العامة
الموجودة في النظام األساسي ودليل الحوكمة
ال��خ��اص والئ��ح��ة س��ي��اس��ات ومعايير وإج����راءات
العضوية في المجلس .تؤكد الشركة بأنه جاري
العمل على إعداد سياسة/الئحة مستقلة مكتوبة
بهذا الخصوص وسيتم عرضها على المجلس
بعد موافقة لجنة المكافآت والترشيحات .وكما
بتاريخ نشر هذه النشرة تعتبر الشركة غير ملتزمة
بمتطلبات هذه المادة (ولمزيد من التفاصيل عن
المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة ،يرجى مراجعة
القسم الفرعي (" )14-1-2المخاطر المتعلقة
بحوكمة الشركة").

84

سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب
المصالح في تقديم شكاواهم أو اإلبالغ عن
الممارسات المخالفة

مجلس اإلدارة

ت��م تحديث الالئحة واعتماد النسخة المحدثة
م���ن ق��ب��ل ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة (ال���ع���ادي���ة) ب��ت��اري��خ
2017/12/30م

86

سياسة للسلوك المهني والقيم األخالقية

مجلس اإلدارة

لدى الشركة سياسة مكتوبة للسلوك تم الموافقة
عليها م��ن قبل الرئيس التنفيذي ف��ي 2017م.
وتؤكد الشركة بأنه سيتم عرضها على المجلس
لالعتماد .وكما بتاريخ نشر ه��ذه النشرة تعتبر
الشركة غير ملتزمة بمتطلبات هذه المادة (ولمزيد
م��ن التفاصيل ع��ن المخاطر المتعلقة بحوكمة
الشركة ،يرجى مراجعة القسم الفرعي ()14-1-2
"المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة").

89

سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءات وأنظمته
اإلشرافية بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح
الواردة في نظام الشركات ونظام السوق
المالية

مجلس اإلدارة

ت��م تحديث الالئحة واعتماد النسخة المحدثة
م���ن ق��ب��ل ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة (ال���ع���ادي���ة) ب��ت��اري��خ
2017/12/30م.

94

قواعد حوكمة خاصة بالشركة ال تتعارض مع
األحكام اإللزامية

مجلس اإلدارة

ت��م تحديث الالئحة واعتماد النسخة المحدثة
م���ن ق��ب��ل ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة (ال���ع���ادي���ة) ب��ت��اري��خ
2017/12/30م

المصدر :الشركة

9-999نشاط الشركة
يتلخص نشاط الشركة في امتالك وإقامة المشاريع الصناعية وخاصة في مجال الصناعات البتروكيماوية والكيماوية ،وتشغيل وإدارة المصانع التي تنشأها
الشركة وتقديم الدعم الفني والصيانة ،وتطوير التقنية الصناعية ذاتياً وإنشاء معامل البحث والتطوير المتخصصة ،والتجارة فيما يتعلق بأعمال الشركة،
وتملك العقارات وإنشاء المباني والمستودعات الالزمة لحفظ منتجات المشاريع الصناعية وتخزينها والمعارض الالزمة لعرضها.
وتقوم الشركة بمزاولة معظم أغراضها في المملكة من خالل ثالث شركات تابعة تملك فيها حصة سيطرة وتعين فيها أغلبية أعضاء مجالس المديرين،
وهي :شركة الجبيل للصناعات الكيماوية "جنا" والشركة العربية للقلويات "صودا" وشركة نماء لالستثمار الصناعي .وتزاول الشركة حالياً نشاطها التجاري
ضمن قطاع البتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
كما تمارس الشركة نشاطها خارج المملكة وتسوق وتصدر منتجاتها لألسواق العالمية من خالل شركتين تابعتين ،شركة نماء أوروبا وشركة نماء ألمانيا.

999999الفروع والشركات التابعة لشركة نماء
99999999الفروع
لم تقم الشركة بتأسيس فروع لها داخل أو خارج المملكة .كذلك األمر بالنسبة للشركات التابعة المشار لها أدناه ،فهي لم تؤسس فروع لها سواء بالداخل
أو خارج المملكة.
99999999الشركات التابعة
تملك نماء حصة مسيطرة في عدد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة قامت بتأسيسها أو االستحواذ عليها ليكون لكل مشروع شركة مستقلة على
حدى.
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9999999999الشركات التابعة داخل السعودية
قامت نماء بتأسيس وتمويل مشروعين صناعيين في قطاع الكيماويات:




المشروع األول :االستحواذ على شركة الجبيل للصناعات الكيماوية "جنا" ودمجها كفرع للشركة ومن ثم تحويلها لشركة ذات مسؤولية محدودة.
هذا مع اإلشارة بأن جنا سبق لها أن حصلت على ترخيصها الصناعي بتاريخ 1412/09/05هـ (الموافق 1992/03/10م) وبدأت نشاطها
الصناعي في  1421/10/05هـ (الموافق 2000/12/31م).
المشروع الثاني :الشركة العربية للقلويات "صودا" شركة ذات مسؤولية محدودة ،التي حصلت على ترخيصها الصناعي بتاريخ 1415/03/10هـ
(الموافق 1994/08/18م) وبدأت نشاطها الصناعي في  1417/11/20هـ (الموافق 1997/03/29م).

كما قامت شركة نماء في بداية عام 2007م بتأسيس شركة أخرى تحت اسم "شركة نماء لالستثمار الصناعي".
كما تسيطر نماء على إدارة شركاتها التابعة من خالل قيامها بتعيين أعضاء مجلس المديرين بما فيهم رئيس مجلس المديرين لكل شركة تابعة .ويتولى
عادة رئاسة مجلس المديرين في الشركات التابعة الرئيس التنفيذي لنماء أو رئيس مجلس إدارتها.
ولتنفيذ أغراضها قامت نماء بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لكل مشروع بسجل تجاري مستقل وفق ما يلي:
 - 82الجدول رقم ( :)2-9شركة جنا
شركة جنا

اسم الشركة
العنوان

الجبيل /مدينة الجبيل الصناعية

الكيان القانوني

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة

النشاط

إنتاج هيدروكربونات مكلورة وحمض الهيدروكلوريك وصودا كاويه سائلة وكريزوالت وامالحها ورانتحات اكريليك وبولي استر
مشبع ورانتجات فينوليه وكلور وأيبكلوروهيدرن وكلوريد الكاسيوم وامينات سيكالنية أو سيكلينية أو سيكلو تربينية أحادية
وجماعية ورانتجات ايبوكسي وحبيبات بولي اميد بموجب الترخيص الصناعي رقم ( *)1431وتاريخ 1438/04/24هـ
(الموافق 2017/01/22م) وينتهي في 1441/04/23هـ (الموافق 2019/12/20م)

رأس مال الشركة

( )1.425.000.000مليار وأربعمائة وخمسة وعشرين مليون ريال

نسبة الملكية

  %95نماء
  %5نماء لالستثمار

اإلدارة

يدير الشركة مجلس مديرين مؤلف من:
 -1كمال محمد فطايرجي
 -2عبدالمجيد عيداهلل المطيري
 -3جابر سعد األفجح

رقم شهادة السجل التجاري

2055004384

تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري

1420/03/21هـ (الموافق 1999/07/04م)

ملف رقم ()700

المصدر :شهادة السجل التجاري

7001397012

*تعديل للترخيص رقم ( 1412/09/05 )512هـ (الموافق 1992/03/10م)

 - 83الجدول رقم ( :)3-9شركة صودا
شركة صودا

اسم الشركة
العنوان

الجبيل /المدينة الصناعية – بجوار شركة يوريثين للكيماويات

الكيان القانوني

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة

النشاط

إنتاج صودا كاوية الجافة (حبيبات ورقائق) وبراميل حديدية بموجب الترخيص الصناعي رقم ( *)167وتاريخ
1439/01/20هـ (الموافق 2017/10/10م) وينتهي في 1442/01/19هـ (الموافق 2020/09/07م)

رأس مال الشركة

( )50.000.000خمسون مليون ريال

نسبة الملكية

  %90نماء
  %10جنا

اإلدارة

يدير الشركة مجلس مديرين مؤلف من:
 -1كمال محمد فطايرجي
 -2جابر سعد األفجح
 -3فواز سعيد الخراري

رقم السجل التجاري

2055003673

تاريخ التأسيس

1416/03/27هـ (الموافق 1995/08/23م)

ملف رقم ()700

7001377857

المصدر شهادة السجل التجاري

*تعديل للترخيص رقم (1415/03/10 )229هـ (الموافق 1994/08/18م)
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 - 84الجدول رقم ( :)4-9شركة نماء لالستثمار الصناعي
شركة نماء لالستثمار الصناعي

اسم الشركة
العنوان

الجبيل/الصناعية – مركز النخيل التجاري – محلة الفناتير

الكيان القانوني

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة

النشاط

تطوير وإدارة وتشغيل مصانع البتروكيمياويات والغاز والبترول واألعمال الميكانيكية والصناعية وشراء األراضي وإقامة
المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة وإدارة األراضي والعقار والتصدير والتسويق لحساب
الغير والسمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار

رأس مال الشركة

( )1.000.000مليون ريال

نسبة الملكية

  %95نماء
  %5صودا

اإلدارة

يدير الشركة مجلس مديرين مؤلف من:
 -1سعود عبدالعزيز القصيبي
 -2كمال محمد فطايرجي
 -3جابر سعد االفجح

رقم السجل التجاري

2055008134

تاريخ التأسيس

1428/02/13هـ (الموافق 2007/03/04م)

ملف رقم ()700

المصدر :شهادة السجل التجاري

7001517064

9999999999الشركات التابعة خارج السعودية
تقوم الشركة حالياً بتسويق وتوزيع منتجاتها خارج المملكة من خالل شركتي نماء ألمانيا ونماء أوروبا:
 - 85الجدول رقم ( :)5-9شركة نماء أوروبا
شركة نماء أوروبا

اسم الشركة
العنوان

برن – سويسرا

الكيان القانوني

شركة ذات مسؤولية محدودة

النشاط

تجارة وتسويق المنتجات الكيماوية

رأس مال الشركة (بالريال)

( )70.000سبعون ألف ريال

نسبة الملكية

  %1نماء
  %99نماء لالستثمار

رقم السجل التجاري

CH-0364041685-8

تاريخ التأسيس

المصدر :إدارة الشركة

2008/04/04م

 - 86الجدول رقم ( :)6-9شركة نماء ألمانيا
شركة نماء ألمانيا

اسم الشركة
العنوان

الوريكس -ألمانيا

الكيان القانوني

شركة الشخص الواحد ( ذات مسؤولية محدودة)

النشاط

توزيع وبيع وتسويق المنتجات الكيماوية

رأس مال الشركة (بالريال)

( )104.000مائة وأربعة آالف ريال

نسبة الملكية

 %100نماء أوروبا

رقم السجل التجاري

HRB 702839

تاريخ التأسيس

المصدر :إدارة الشركة
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2012/02/21م

9999999999التعديالت التي طرأت على عقود تأسيس الشركات السعودية التابعة
يُلزم نظام الشركات الجديد بأن يكون عقد تأسيس الشركة وكل ما يطرأ عليه من تعديل مكتوباً وموثقاً من الجهة المختصة نظاماً بالتوثيق (وهي حالياً
وزارة العدل  -كتابة العدل) ،وإال كان العقد أو التعديل باط ً
ال .وال يجوز للشركاء االحتجاج على الغير بعدم نفاذ العقد أو التعديل الذي لم يُثبت على النحو
المتقدم وإنما يجوز للغير أن يحتج به في مواجهتهم .ويُسأل أعضاء مجلس المديرين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو
الغير من جراء ذلك.
الشركات التابعة ملتزمة بأحكام نظام الشركات وبعقود تأسيسها فيما يتعلق بالنصاب والتصويت على تعديالت بعض بنود عقود تأسيسها وبجميع إجراءات
التوثيق والنشر عمال بأحكام نظام الشركات.
ويُلخص الجدول التالي التعديالت التي طرأت على عقود تأسيس (جنا) و(صودا) و(نماء لالستثمار الصناعي) منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة:
 - 87الجدول رقم ( :)7-9التعديالت التي طرأت على عقد تأسيس شركة جنا
تاريخ التعديل
1427/11/22هـ (الموافق
2006/12/13م)

المالحظات

أسباب التعديل

اتفاقية استحواذ أبرمت في 1427/03/18هـ (الموافق
تحويل شركة جنا من فرع شركة مساهمة عامة إلى شركة
2006/04/16م) بين نماء ومساهمي األقلية في جنا تم بموجبها
ذات مسؤولية محدودة،
وتخفيض رأس مالها من  300.000.000ثالثمائة مليون ريال تحويل ملكية األسهم المتبقية من جنا إلى نماء.
محضر الجمعية العامة المنعقدة عام 2006م التي تم بموجبها
ليصبح  265.000.000مائتان وخمسة وستون مليون ريال
تخفيض رأس مال جنا من  300.000.000ثالثمائة مليون ريال إلى
لتغطية الخسائر المتراكمة.
 265.000.000مائتين وخمسة وستين مليون ريال.

1428/06/11هـ (الموافق
2007/06/26م)

زيادة رأس مال شركة جنا بمبلغ ( 161.000.000مائة
وواحد وستين مليون ريال) ليصبح ( 426.000.000أربعمائة
وستة وعشرين مليون ريال) وتعديل في الملكية بخروج شريك
(السيد حمد بن سالم بن محمد المري) ودخول شريك جديد
(شركة نماء لالستثمار الصناعي) لتصبح شركة جنا مملوكة
بنسبة  %95لشركة نماء للكيماويات وبنسبة  %5لشركة نماء
لالستثمار الصناعي.

حصلت الشركة على موافقة مسبقة من وزارة التجارة وتم تعديل
الترخيص الصناعي.

1430/02/08هـ (الموافق
2009/02/03م)

زيادة رأس المال من ( 426.000.000أربعمائة وستة
وعشرين مليون ريال) إلى ( 516.000.000خمسمائة وستة
عشر مليون ريال)

حصلت الشركة على موافقة مسبقة من وزارة التجارة وتم تعديل
الترخيص الصناعي.

1431/01/19هـ (الموافق
2010/01/15م)

زيادة رأس المال من ( 516.000.000خمسمائة وستة عشر حصلت الشركة على موافقة مسبقة من وزارة التجارة وتم تعديل
مليون ريال) إلى ( 666.000.000ستمائة وستة وستين مليون الترخيص الصناعي.
ريال).

1433/03/23هـ (الموافق
2012/02/15م)

زيادة رأس المال من ( 666.000.000ستمائة وستة وستين
مليون ريال) إلى ( 775.000.000سبعمائة وخمسة وسبعين
مليون ريال) ،وتعديل أغراض الشركة لتصبح كما يلي :إنتاج
رتنجات األيبوكسي ،إيبكليروهدرين وكلوريد الكالسيوم
وهيدروكربونات مكلورة وصودا كاوية سائلة وكلور وحمض
الهيدروكلوريك .تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتسويق
المواد الكيماوية لألغراض التجارية والصناعية.
تحديث عقد التأسيس وفقاً لنظام الشركات الجديد الذي
صدر بالمرسوم الملكي رقم م 3/بتاريخ 1437/01/28هـ
وعكس زيادة رأس المال من ( 775.000.000سبعمائة
وخمسة وسبعين مليون ريال) ليصبح 1.425.000.000
(مليار وأربعمائة وخمسة وعشرون مليون ريال) ،وقد تمت
الزيادة من خالل التمويل من رصيد حساب المدفوع تحت
زيادة رأس المال وفق شهادة مراجع الحسابات الصادرة
بتاريخ 2018/10/14م.

1440/04/06هـ (الموافق
2018/12/13م)

المصدر :إدارة الشركة

حصلت الشركة على موافقة مسبقة من وزارة التجارة وتم تعديل
الترخيص الصناعي.

حصلت الشركة على موافقة مسبقة من وزارة التجارة.

*انتقلت صالحية الرقابة على القطاع الصناعي من وزارة التجارة واالستثمار إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
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 - 88الجدول رقم ( :)8-9التعديالت التي طرأت على عقد تأسيس شركة صودا
تاريخ التعديل

المالحظات

أسباب التعديل

1427/08/26هـ
(الموافق
2006/09/19م)

تعديل في ملكية الشركة بتنازل الشركة السعودية للتنمية
الصناعية (صدق) عن كامل حصتها لشركة نماء لتصبح ملكية
الشركة على النحو التالي :شركة نماء ( )%75وشركة صالح
وعبد العزيز أبا حسين المحدودة ( )%15وشركة مجموعة
الزامل القابضة ( ،)%10وزيادة رأس المال من 36.750.000
(ستة وثالثين مليون وسبعمائة وخمسين ألف ريال) إلى
( 42.380.000اثنين وأربعين مليون وثالثمائة وثمانين ألف
ريال).

حصلت الشركة على موافقة مسبقة من وزارة التجارة وتم تعديل
الترخيص الصناعي.

1428/01/12هـ
(الموافق
2007/01/31م)

تملك شركة نماء للكيماويات حصة شركة صالح وعبد العزيز
أبا حسين المحدودة البالغة  %15من رأس مال شركة صودا
في حين تملكت شركة جنا نسبة  ،%10وهي حصة شركة
مجموعة الزامل القابضة ،كما تم تعديل بند إدارة الشركة
بتخفيض عدد أعضاء مجلس المديرين من ( )6ستة ليصبح
( )3ثالثة.

حصلت الشركة على موافقة مسبقة من وزارة التجارة وتم تعديل
الترخيص الصناعي.

1429/03/16هـ
(الموافق
2008/03/24م)

زيادة رأس المال من ( 42.380.000اثنين وأربعين مليون
وثالثمائة وثمانين ألف ريال) إلى ( 50.000.000خمسين
مليون ريال)

حصلت الشركة على موافقة مسبقة من وزارة التجارة وتم تعديل
الترخيص الصناعي.

1435/08/19هـ
(الموافق
2014/06/17م)

تعديل غرض الشركة ليصبح :إنتاج الصودا الكاوية الجافة
(حبيبات ورقائق) والبراميل الحديدية حسب الترخيص
الصناعي رقم  1739بتاريخ 1433/03/27هـ ،وتجارة الجملة
والتجزئة واستيراد وتسويق المواد الكيماوية لألغراض
التجارية والصناعية.
تحديث عقد التأسيس وفقاً لنظام الشركات الجديد الذي
صدر بالمرسوم الملكي رقم م 3/بتاريخ 1437/01/28هـ
وإطالة أمد الشركة لتصبح ( )99سنة.

حصلت الشركة على موافقة مسبقة من وزارة التجارة وتم تعديل
الترخيص الصناعي.

1440/04/06هـ
(الموافق
2018/12/13م)

المصدر :إدارة الشركة

حصلت الشركة على موافقة مسبقة لتعديل عقد التأسيس من قبل
وزارة التجارة.

*انتقلت صالحية الرقابة على القطاع الصناعي من وزارة التجارة واالستثمار إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

 - 89الجدول رقم ( :)9-9التعديالت التي طرأت على عقد تأسيس شركة نماء لالستثمار الصناعي
تاريخ التعديل
1429/08/03هـ
(الموافق
2008/05/08م)

1440/04/06هـ
(الموافق
2018/12/13م)

أسباب التعديل

المالحظات

تعديل نش���اط الش���ركة ليصبح إقام���ة وتطوير وإدارة وتش���غيل ال توجد
مصان���ع البتروكيماوي���ات والغ���از والبت���رول وإقام���ة المش���اريع
الصناعي���ة وتولي���د ونقل وتوزي���ع الطاقة الكهربائي���ة واألعمال
الميكانيكي���ة والصناعية وش���راء األراضي وإقامة المباني عليها
واس���تثمار هذه المباني بالبيع أو اإليجار لصالح الش���ركة وإدارة
وتطوي���ر األراضي والعقار والتصدير والتس���ويق لحس���اب الغير
والسمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار.
تحدي���ث عقد التأس���يس وفقاً لنظ���ام الش���ركات الجديد الذي حصلت الشركة على موافقة مسبقة من وزارة التجارة لتعديل عقد
التأسيس.
صدر بالمرسوم الملكي رقم م 3/بتاريخ 1437/01/28هـ.

المصدر :إدارة الشركة

تم تحديث عقود التأسيس أعاله تماشياً مع نظام الشركات الجديد وذلك وفق النموذج الجديد لعقد تأسيس (شركة ذات مسؤولية محدودة) المعتمد من
قبل وزارة التجارة واالستثمار بموجب القرار الوزاري رقم ( )18379وتاريخ 1437/06/01هـ (الموافق 2016/03/10م).
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9-999الموافقات والتراخيص الحكومية
999999جداول الموافقات والتراخيص
يتوجب على الشركة وشركاتها التابعة الحصول على عدة تراخيص وشهادات نظامية لممارسة نشاطها من الجهات المختصة بالمملكة ،وتقوم الشركة
بتجديد التراخيص والشهادات بصفة دورية .وتوضح الجداول التالية التراخيص والشهادات الحالية التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة.
 - 90الجدول رقم ( :)10-9التراخيص والموافقات التي حصلت عليها الشركة
نوع الترخيص

الغرض

رقم الترخيص

تاريخ االنتهاء

تاريخ اإلصدار

الجهة المصدرة

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل
الشركات التجارية (شركات
المساهمة) بمدينة الجبيل

2055007420

1427/02/20هـ (الموافق
2006/03/20م)

1440/11/09هـ (الموافق
2019/07/13م)

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
الجبيل

شهادة التأمينات
االجتماعية*

التزام الشركة تجاه أنظمة
المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

501479969

 1440/04/06هـ (الموافق
2018/12/13م)

1440/05/06هـ (الموافق
2019/01/12م)

المؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية
(محافظة الجبيل)

شهادة عضوية
الغرفة التجارية
الصناعية
(الدرجة الممتازة)

التزام الشركة بنظام
السجل التجاري الذي
يوجب على الشركة
االشتراك في الغرفة
التجارية الصناعية

96360

1437/03/27هـ الموافق
(2016/01/07م)

1440/11/09هـ (الموافق
2019/07/12م)

غرفة الشرقية /
فرع الجبيل

1040373582

1439/11/23هـ
(الموافق 2018/08/05م)

1440/08/25هـ
(الموافق 2019/04/30م)

الهيئة العامة
الزكاة والدخل
(فرع الهيئة
بمدينة الدمام)

شهادة تسجيل
في ضريبة القيمة
المضافة

لإلفادة بأن الشركة التزمت
بنظام الضريبة على القيمة
المضافة

100171000030558

1438/12/02هـ (الموافق
2017/08/24م)

-

الهيئة العامة
للزكاة والدخل

شهادة سعودة

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة
بنسبة التوطين المطلوبة
منها وفق برنامج نطاقات

20001812016989

1440/04/09هـ (الموافق
2018/12/16م)

1440/07/09هـ (الموافق
2019/03/16م)

وزارة العمل
والتنمية
االجتماعية

شهادة تسجيل األيزو

االلتزام بالمعايير الدولية
إلدارة النظم البيئية
وفق متطلبات األيزو

0121715

2018/07/31م

2021/07/29م

أس أي آي غلوبال
(الشركة المعتمدة
إلصدار شهادات
األيزو)

شهادة تسجيل األيزو

التزام الشركة وشركاتها
التابعة بالمعايير الدولية
إلدارة الجودة وفق متطلبات
األيزو ISO 9001:2015

0121778

2018/07/31م

2021/07/30م

أس أي آي غلوبال
(الشركة المعتمدة
إلصدار شهادات
األيزو)

التزام الشركة وشركاتها
التابعة بالمعايير الدولية
إلدارة الصحة والسالمة
وفق متطلبات األيزو

0091661

2018/07/25م

2021/03/11م

أس أي آي غلوبال
(الشركة المعتمدة
إلصدار شهادات
األيزو)

شهادة الزكاة والدخل لإلفادة بأن الشركة قدمت
إقراراها السنوي والتزمت
بسداد الزكاة

ISO 14001:2015

14001:2015

ISO 9001:2015

شهادة تسجيل

األيزو OHSAS
18001:2007

OHSAS18001:2007

المصدر :إدارة الشركة

*تمنح المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية المنشأة المسجلة لديها شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة شهر واحد (بحد أقصى) وهي قابلة للتجديد.
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ويُب ِّين الجدول التالي التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها شركة جنا:
 - 91الجدول رقم ( :)11-9التراخيص والموافقات التي حصلت عليها شركة جنا
الغرض

نوع الترخيص

رقم الترخيص

تاريخ االنتهاء

تاريخ اإلصدار

الجهة المصدرة

سجل تجاري

قيد الشركة في سجل
الشركات التجارية (شركات
ذات مسؤولية محدودة)

2055004384

1420/03/21هـ
(الموافق
1999/07/04م)

1441/03/20هـ
(الموافق
2019/11/17م)

وزارة التجارة -مكتب
السجل التجاري بمدينة
الجبيل

شهادة عضوية الغرفة التجارية
الصناعية
(الدرجة الممتازة)

التزام الشركة بنظام السجل
التجاري الذي يوجب على
الشركة االشتراك بالغرفة
التجارية الصناعية

50054

1438/03/13هـ
(الموافق
2016/12/12م)

1441/03/20هـ
(الموافق
2019/11/17م)

غرفة الشرقية (فرع
الجبيل)

ترخيص صناعي وطني

الترخيص بإنتاج مواد
كيميائية أساسية

1431

1438/04/24هـ
(الموافق
2017/01/22م)

1441/04/23هـ
(الموافق
2019/12/20م)

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية

شهادة الزكاة والدخل

لإلفادة بأن الشركة قدمت
إقراراها السنوي والتزمت
بسداد الزكاة

1040302737

1439/09/18هـ
(الموافق
2018/06/02م)

1440/08/25هـ
(الموافق
2019/04/30م)

الهيئة العامة للزكاة
والدخل

شهادة تسجيل في ضريبة
القيمة المضافة

لإلفادة بأن الشركة التزمت
بنظام الضريبة على القيمة
المضافة

100171000030392

1438/12/02هـ
(الموافق
2017/08/24م)

-

الهيئة العامة للزكاة
والدخل

شهادة التأمينات االجتماعية*

التزام الشركة تجاه أنظمة
المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

250110618

1440/04/06هـ
(الموافق
2018/12/13م)

1440/05/06هـ
(الموافق
2019/01/12م)

المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

شهادة سعودة

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة
بنسبة التوطين المطلوبة
منها وفق برنامج نطاقات

20001809003242

1440/03/26هـ
(الموافق
2018/12/04م)

1440/06/27هـ
(الموافق
2019/03/04م)

وزارة العمل والتنمية
االجتماعية (مكتب
العمل)

رخصة بيئية لمرفق صناعي**

الموافقة على تشغيل
مرفق صناعي (حصاد) –

3/16-275.1

1437/06/15هـ
(الموافق
2016/03/24م)

1442/08/09هـ
(الموافق
2021/03/23م)

الهيئة الملكية

رخصة بيئية لمرفق صناعي***

موافقة مشروطة لتشغيل
مرفق صناعي (االيبوكسي)
– Epoxy Resin Plant

3/16-319.1

1438/01/26هـ
(الموافق
2016/10/27م)

1442/11/11هـ
(الموافق
2021/10/26م)

Epichlorohydrin Plant
)(Hassad

المصدر :إدارة الشركة

الهيئة الملكية

*تمنح المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية المنشأة المسجلة لديها شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة شهر واحد (بحد أقصى) وهي قابلة للتجديد

** موافقة مشروطة بقيام الشركة بااللتزام باألحكام العامة والتعليمات المرفقة بالرخصة والمتممة لها وتشمل على سبيل المثال ال الحصر االلتزام بمعايير بيئية متعلقة بنوعية المياه وبمراقبة
عملية ترحيل الصرف الصحي الصناعي /والنفايات الصناعية إلى شركة مرافق بشكل يومي
***موافقة مشروطة بقيام الشركة بااللتزام بمعايير محددة في خطاب الموافقة المرفق بالرخصة كما والتزامها ببعض المعايير البيئية المتعلقة بنوعية المياه وبعدم ترحيل الصرف الصحي
الصناعي /والنفايات الصناعية إلى شركة مرافق

يُب ِّين الجدول التالي التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها شركة صودا:
 - 92الجدول رقم ( :)12-9التراخيص والموافقات التي حصلت عليها شركة صودا
نوع الترخيص

الغرض

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات
التجارية (شركة ذات مسؤولية
محدودة)

2055003673

1416/03/27هـ
(الموافق
1995/08/24م)

1442/03/27هـ
(الموافق
2020/11/13م)

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
الجبيل

ترخيص صناعي

الترخيص بإنتاج مواد كيميائية
أساسية

167

1439/01/20هـ
(الموافق
2017/10/10م)

1442/01/19هـ
(الموافق
2020/09/07م)

وزارة التجارة –
وكالة الوزارة لشؤون
الصناعة

شهادة التأمينات
االجتماعية*

التزام الشركة تجاه أنظمة
المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

250107366

1440/04/06هـ
(الموافق
2018/12/13م)

1440/05/06هـ
(الموافق
2019/01/12م)

المؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية

شهادة عضوية الغرفة
التجارية الصناعية
(الدرجة الممتازة)

التزام الشركة بنظام السجل
التجاري الذي يوجب على الشركة
االشتراك في الغرفة التجارية
الصناعية

1703

1439/04/09هـ
الموافق)
2017/12/27م)

1442/03/27هـ
(الموافق
2020/11/13م)

غرفة الشرقية –
فرع الجبيل
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تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

نوع الترخيص
شهادة الزكاة والدخل

لإلفادة بأن الشركة قدمت
إقراراها السنوي والتزمت بسداد
الزكاة

1040313248

1439/09/23هـ
(الموافق
2018/06/07م)

1440/08/25هـ
(الموافق
2019/04/30م).

الهيئة العامة للزكاة
والدخل

شهادة تسجيل في ضريبة
القيمة المضافة

لإلفادة بأن الشركة التزمت بنظام
الضريبة على القيمة المضافة

100171000030356

1438/12/02هـ
(الموافق
2017/08/24م)

-

الهيئة العامة للزكاة
والدخل

شهادة سعودة

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة
التوطين المطلوبة منها وفق
برنامج نطاقات

20001812016979

1440/04/09هـ
(الموافق
2018/12/16م)

1440/07/09هـ
(الموافق
2019/03/16م)

وزارة العمل والتنمية
االجتماعية (مكتب
العمل)

رخصة بيئية لمرفق
صناعي**

الموافقة على تشغيل مرفق
صناعي
()Caustic Soda Prilling Plant

3/17-318.1

1436/11/29هـ
(الموافق
2015/09/10م)

1442/01/21هـ
(الموافق
2020/09/09م)

الهيئة الملكية

المصدر :إدارة الشركة

الغرض

تاريخ اإلصدار

رقم الترخيص

*تمنح المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية المنشأة المسجلة لديها شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة شهر واحد (بحد أقصى) وهي قابلة للتجديد

** موافقة مشروطة بقيام الشركة بااللتزام باألحكام العامة والتعليمات المرفقة بالرخصة والمتممة لها وتشمل على سبيل المثال ال الحصر االلتزام بمعايير بيئية متعلقة بنوعية المياه وبمراقبة
عملية ترحيل الصرف الصحي الصناعي /والنفايات الصناعية إلى شركة مرافق بشكل يومي

ويُب ِّين الجدول التالي التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها نماء لالستثمار الصناعي:
 - 93الجدول رقم ( :)13-9التراخيص والموافقات التي حصلت عليها شركة نماء لالستثمار الصناعي
نوع الترخيص

الغرض

رقم الترخيص

تاريخ االنتهاء

تاريخ اإلصدار

الجهة المصدرة

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل
الشركات التجارية
(شركة ذات مسؤولية
محدودة)

2055008134

1428/02/13هـ
(الموافق
2007/03/03م)

1445/02/12هـ
(الموافق
2023/08/28م)

وزارة التجارة -مكتب السجل
التجاري بمدينة الجبيل

شهادة الزكاة والدخل

لإلفادة بأن الشركة
قدمت إقراراها السنوي
والتزمت بسداد الزكاة

1040382650

1439/12/30هـ
(الموافق
2018/09/10م)

1440/08/25هـ
(الموافق
2019/04/30م)

الهيئة العامة للزكاة والدخل/
فرع الدمام

شهادة تسجيل
في ضريبة القيمة
المضافة

لإلفادة بأن الشركة
التزمت بنظام الضريبة
على القيمة المضافة

100171000030614

1438/12/02هـ
(الموافق
2017/08/24م)

-

الهيئة العامة للزكاة والدخل

96641

1440/04/12هـ
(الموافق
2015/12/19م)

1445/02/12هـ
(الموافق
2023/08/28م)

الغرفة التجارية الصناعية
بالشرقية – فرع الجبيل
الصناعية

شهادة عضوية الغرفة التزام الشركة بنظام
السجل التجاري الذي
التجارية الصناعية
يوجب على الشركة
االشتراك في الغرفة
التجارية الصناعية

المصدر :إدارة الشركة

*تؤكد الشركة أنه ليس لدى شركة نماء لالستثمار الصناعي أي موظف حتى تاريخ هذه النشرة .وبالتالي لم تقم باالشتراك في التأمينات االجتماعية .وتقوم الشركة حالياً بتجديد سجلها
التجاري وعضويتها في الغرفة التجارية وشهادة الزكاة دون الحاجة إلى توظيف يد عاملة.

999999االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة وشركاتها التابعة بصفتها
"صاحب الترخيص"
تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:
99999999االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة الملكية للجبيل وينبع
تخضع أعمال الشركة وشركاتها التابعة داخل مدينة الجبيل الصناعية ألنظمة حماية سالمة البيئة (لحماية المنشآت القائمة في المدينة الصناعية)
صادرة عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تأسست في عام (1975م) كوكالة حكومية في المملكة مسؤولة عن إدارة مدينة الجبيل الصناعية ومدينة ينبع
الصناعية ومدينة رأس الخير ،وتعمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع كهيئة تنظيم بيئي وهي مسؤولة عن التحكم في التلوث المرتبطة بتطوير المدن الصناعية
وتشغيلها ،وقد أصدرت الهيئة الملكية للجبيل وينبع األنظمة البيئية للهيئة الملكية لسنة (2010م) وآخر إصدار لها عام (2015م) التي تنص على األنظمة
والمعايير واإلرشادات للمدن الصناعية (األنظمة البيئية للهيئة الصناعية للجبيل وينبع).
تسعى األنظمة البيئة للهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى السيطرة على نوعية المواد المنبعثة أو التي يتم إطالقها أو إبداعها داخل المدن الصناعية الواقعة
داخل نطاق مسؤوليتها ،وتعطي األنظمة جملة أمور من بينها )1( :الهواء ( )2المياه ( )3إدارة المواد الخطرة ( )4أعمال الحفر ( )5الضوضاء و( )6رفع
التقارير وحفظ السجالت.
وتنص األنظمة البيئية للهيئة الملكية للجبيل وينبع على أن تتخذ مدينة الجبيل الصناعية ومدينة ينبع الصناعية رأس الخير خطوات معقولة للحد من
إطالق الملوثات وأي مادة ضارة أخرى في البيئة ،ويجب على المشغلين الذين يعملون ضمن نطاق سلطة الهيئة الملكية للجبيل وينبع تقديم نماذج لتقييم
األثر البيئي واستخدام أفضل التقنيات المتاحة للحد من أي تأثير ضار على البيئة وتقديم خطط لالستجابة للطوارئ البيئية لكي يتم تزويدهم بالتصاريح
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الالزمة للعمل داخل المدن الصناعية ،كما أن األنظمة البيئية للهيئة الملكية للجبيل وينبع تمكنها من دخول أية منشأة بدون إخطار أو اتخاذ إجراء
تصحيحي عند اإلخالل باألنظمة.
وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد حصلت على ثالثة تراخيص من الهيئة الملكية اثنان منهم لمصانع جنا وترخيص واحد لمصنع صودا (وفق ما هو مبين
في الجداول أعاله) .ينبغي على الشركة االلتزام باألحكام العامة المرفقة مع الرخصة والتي تعتبر متممة لها .وبالنسبة لجنا (مصنع االيبوكسي) اشترطت
إدارة الحماية والمراقبة البيئية/الهيئة الملكية االلتزام باإلفصاح اليومي حول عملية الصرف الصحي ونوعية المياه حيث سبق توجيه خطاب إلى جنا
بخصوص عدم االلتزام بالمعايير المطلوبة وقد قامت الشركة بتصحيح الوضع وتم تجديد الرخصة.
وباستثناء ما تم ذكره أعاله ،تؤكد إدارة الشركة بأنه لم يتم مطالبتها بإيقاف تشغيل المصانع لعدم التزامها بالمتطلبات البيئية التي وضعتها الهيئة الملكية.
99999999االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الطاقة والصناعة والثروة
على الشركة وشركاتها التابعة االلتزام بالشروط والتعليمات التي تفرضها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خاصة تلك التي تفرض على الشركات
التي حصلت على تراخيص صناعية مثل شركتي صودا وجنا .فعلى سبيل المثال ألزمت التعليمات المرفقة بالرخص الصناعية على المرخّ ص له بمزاولة
نشاط صناعي الحصول على موافقة مسبقة قبل تعديل الملكية أو زيادة التمويل أو تعديل االسم التجاري أو زيادة عدد عمالة أو توسعة إنتاجها أو سواها.
ويجوز للوزارة إلغاء الرخصة في األحوال التالية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

1عدم االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية المعمول بها في المملكة وإذا لم تتوفر تلك المواصفات فيتم التنسيق بين صاحب المشروع
والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الختيار أنسب مواصفات دولية تفي بالغرض لحين صدور مواصفة سعودية.
2عدم االلتزام باتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على البيئة من التلوث.
3عدم الحصول على موافقة البلدية المختصة والتقيد بما يصدر من تعليمات في حالة إقامة المصنع خارج المدن الصناعية المرخصة.
4ضم شركاء آخرين قبل الحصول على موافقة الوزارة.
5جمع أموال أو تغيير في ملكية الترخيص قبل الحصول على موافقة الوزارة.
6عدم االلتزام بما ورد بالقرار الوزاري (1404/902هـ) وتاريخ 1404/3/21هـ الصادر من وزارة الداخلية "الدفاع المدني" بشأن تطبيق القواعد
التنظيمية لمفهوم السالمة واألمن الصناعي في جميع المنشآت الصناعية.
7عدم االلتزام بالحد األدنى إلجمالي التمويل المطلوب لمنح التراخيص الصناعية وفقاً للنشاط الصناعي.
8عدم تق ّدم صاحب الترخيص بطلب تجديده قبل نهاية مدته فيعتبر هذا الترخيص الغياً.

وبالنسبة للبند ( )6أعاله حصلت الشركة على خطاب من الهيئة الملكية بالجبيل يفيد بأن جميع الصناعات األساسية والثانوية بمدينة الجبيل الصناعية
يتم الترخيص لها بمزاولة النشاط من خالل إصدار ترخيص بيئي للتشغيل من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع وال تلزم الشركات بالحصول على ترخيص
من الدفاع المدني .وتقوم الهيئة الملكية بدور رقابي وإشرافي على الشركات الصناعية من خالل زيارة المصانع ومتابعتها منذ إصدار الترخيص للتأكد
من مدى تطبيق المعايير الدولية من حيث األمن والسالمة.
99999999االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة واالستثمار
الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري وقد تم استخراج شهادات سجل تجاري للشركة األم (نماء) وشركاتها
التابعة (جنا وصودا ونماء لالستثمار الصناعي) .كما التزمت الشركة وشركاتها التابعة بنظام السجل التجاري حيث تم تسجيلها لدى كل من غرفة الشرقية
(فرع الجبيل) وتنتهي صالحية شهادات العضوية في الغرف التجارية بانتهاء مدة سريان صالحية شهادتي السجل التجاري المشار إليهما أعاله.
لدى الشركة عالمات تجارية تم تسجيلها وفق األنظمة واإلجراءات المتبعة لدى وزارة التجارة واالستثمار.
كما بتاريخ نشر هذه النشرة الشركة ملتزمة بنظام الشركات .وقد تم تحديث النظام األساسي للشركة تماشياً مع التعديالت الجديدة التي أدخلت على
نظام الشركات وذلك بعد أخذ موافقة وزارة التجارة واالستثمار .وسيتم العرض على الجمعية العامة غير العادية القادمة تعديالت جديدة على النظام
األساسي تماشياً مع التعديالت الطفيفة التي أدخلت على نظام الشركات والتي صدرت بالمرسوم الملكي رقم (م )79/وتاريخ 1439/07/25هـ (الموافق
2018/04/11م) .وقد وافق مجلس اإلدارة في تاريخ 2018/11/10م على تعديل النظام األساسي ولم يتم االعتماد من قبل الجمعية العامة (غير العادية)
كما بتاريخ نشر هذه النشرة.
99999999االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية
تلزم الهيئة الشركات المدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج ال
س ّيما االلتزام باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية والمالية وتقرير مجلس اإلدارة ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن التعليمات الخاصة
بإعالنات الشركات لنتائجها المالية ،وعلى الشركة أيضاً تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير في النتائج المالية للسنة المالية الحالية مع فترة
المقارنة بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعالن النتائج المالية.
وتجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لمالءة شركات المساهمة العامة فقد صدر بتاريخ 1438/01/23هـ (الموافق 2016/10/24م) قرار مجلس الهيئة رقم
( )2016-130-1بتعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة ( )%50فأكثر من رأس مالها
في ضوء نظام الشركات الجديد ،وتم تعديل مسماها لتصبح "اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها
المتراكمة ( )%20فأكثر من رأس مالها" ،على أن يعمل باإلجراءات والتعليمات المعدلة ابتدا ًء من تاريخ 1438/07/25هـ (الموافق 2017/04/22م).
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كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية التي تبلغ خسائرها المتراكمة ( )%50فأكثر من رأس المال المدفوع باإلفصاح على موقع تداول
قبل تاريخ 1438/07/24هـ (الموافق 2017/04/21م) عن خطتها حيال تطبيق المادة ( )150من نظام الشركات.
كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باتباع الئحة التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية
الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم ( )2017-8-4وتاريخ  1438/04/26هـ (الموافق 2017/01/24م).
كما بتاريخ نشر هذه النشرة ،الشركة لم تخالف أي من التعليمات المبينة أعاله وهي ملتزمة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية .وقد قامت الشركة
بتاريخ 2017/04/19م باإلعالن عن بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة ( )%83.59من رأس المال .وبتاريخ 2017/05/11م وافقت الجمعية العامة (غير
العادية) على توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس المال من ( )1.258.200.000ريال إلى ( )235.200.000ريال مقسم إلى ( )23.520.000ثالثة
وعشرون مليون وخمسمائة وعشرين سهم بقيمة أسمية قدرها ( )10رياالت للسهم الواحد.
التزمت الشركة بمتطلبات اإلفصاح وفق ما نصت عليه قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات األخرى ذات العالقة بالخسائر
المتراكمة.
كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باإلفصاح على مراحل عن مواكبتهم للتحول لمعايير المحاسبة الدولية .وبتاريخ 2017/01/30م،
أعلنت الشركة في موقع تداول عن التزامها بذلك.
99999999االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة العمل والتنمية االجتماعية
تم فتح ملف العمل للشركة وشركاتها التابعة (باستثناء شركة نماء لالستثمار الصناعي) والرقم الموحد ( )700وفق ما هو مبين في شهادة السجل التجاري
(في الجهة اليسرى العلوية أسفل رقم السجل وتاريخه) .وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة وشركاتها التابعة من الخدمات اإللكترونية لوزارة
العمل والتنمية االجتماعية وتم استخراج شهادة السعودة لإلفادة بأن الشركة وشركاتها التابعة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات.
تم أخذ موافقة وزارة العمل والتنمية االجتماعية على الئحة تنظيم العمل الداخلية ( )HR Manualالخاصة بكل من الشركة وشركاتها التابعة.
الشركة ملتزمة بتطبيق أغلب األنظمة والتعليمات الخاصة بتشغيل الموظفين غير السعوديين وأن غالبيتهم يعملون بطريقة نظامية وعلى كفالة الشركة
وشركاتها التابعة .إن بعض الموظفين (غير السعوديين) كالمدير المالي ومدير المبيعات والتسويق ،ومدير المحاسبة ومدير الخدمات الفنية ومدير
العمليات للمنتجات الوسيطة ومدير عمليات االيبوكسي وصودا يتبعون للشركة وفق الهيكل التنظيمي والئحة الصالحيات والتفويضات الخاصة بالشركة
على الرغم من أن عقود عملهم ليست مع الشركة وهم تحت كفالة شركتي جنا وصودا.
هذا وقد تم إعارة بعض الموظفين على النحو التالي:







( )8ثمانية موظفين معارين لنماء من شركة صودا.
( )10عشرة موظفين معارين لنماء من شركة جنا.
( )16ستة عشر موظف معار لجنا من شركة صودا.
( )2موظفان معاران لجنا من شركة نماء.
 ( )3ثالثة موظفين معارين لصودا من شركة جنا.
( )3ثالثة موظفين معارين لصودا من شركة نماء.

وفق المادة ( )39من نظام العامل ال يجوز بغير اتباع القواعد واإلجراءات النظامية المقررة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره ،وال يجوز للعامل
أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ،كما ال يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره .تجدر اإلشارة بأنه يوجد اتفاقية إعارة فيما بين الشركة وشركاتها التابعة
يسمح بموجبها لموظفي المجموعة باالنتقال للعمل لدى الشركة أو شركاتها التابعة بغض النظر ع َّما إذا كان نفس صاحب العمل هو الكفيل الذي استقدمه.
فعلى سبيل المثال ،تم إعارة كل من مدير المالي ومدير المبيعات لنماء من شركة جنا .لم تلتزم الشركة بنظام أجير وبالشروط التي وضعتها وزارة العمل
والتنمية االجتماعية من ناحية االستفادة من خدمة إعارة الموظفين بين الشركات س ّيما أنها لم تصدر إشعار إعارة للعمالة التي ستعمل في موقع المنشأة
المستفيدة من الخدمة عبر البوابة اإللكترونية ألجير لخدمات األعمال ،حيث ال يجوز البدء بتوفير الخدمة إال بعد موافقة النظام وصدور اإلشعار .كما
يجب على العامل الوارد اسمه في اإلشعار حمل اإلشعار معه إلبرازه عند الحاجة لذلك طوال مدة سريان مفعول اإلشعار.
وتؤكد الشركة بأنه تم تصحيح الوضع وتم االنتهاء من عملية تسجيل الشركة وشركاتها التابعة في نظام أجير وجاري العمل حالياً على استخراج اإلشعارات
والموافقات المطلوبة.
وفقاً للقرار الوزاري رقم ( )1/400وتاريخ 1428/2/1هـ يجب على صاحب العمل في المنشآت التي يكون عدد العاملين بها خمسين عام ً
ال فأكثر تعيين
مسعف أولي متفرغ يحمل مؤهالت مصدقة من الجهة المختصة وذلك بغض النظر عما إذا كان هناك طبيب زائر أو طبيب يعمل بدوام كامل أو وجود
رعاية طبية متكاملة على أن يتوفر بمكان العمل غرفة لإلسعافات األولية .لم تلتزم جنا وصودا بالقرار الوزاري المذكور أعاله.
وتؤكد الشركة بأنها لم توظف مسعف نظراً لوجود ثالث مستشفيات قريبة من المنشآت الصناعية حيث مقر عمل الموظفين وهي تعتبرها أكثر فعالية من
توظيف مسعف أو إسناد مهامه لطرف خارجي عند حدوث أي طارئ طبي أو حادث مفاجئ قد يستلزم أكثر من مسعف واحد لمعالجته.
نصت عقود عمل جنا وصودا على عدد ساعات العمل وهي ( )8ثمان ساعات يوميا ،وهذا مخالف لقرار وزير العمل رقم ( )2836ألفان وثمانمائة وستة
وثالثون وتاريخ 1427/09/09هـ والذي ينص على خفض ساعات العمل إلى ( )7سبع ساعات يوميا في الصناعات الكيميائية وغيرها من الصناعات
التحويلية .تؤكد الشركة بأن جميع الموظفين في المنشآت الصناعية لديها يستفيدون من فترة راحة يومية تبدأ من الساعة  11:30حتى الواحدة ضهراً.
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99999999االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية
استأجرت الشركة مقر لمكاتب مركزها الرئيسي في مدينة الجبيل (الواجهة البحرية – مركز النخيل التجاري – الفناتير) وقد تم تجهيز المكاتب مع
تركيب اللوحة ومالحظة أنه ال يجوز أن تحمل اللوحة شعار الشركة الجديد إال إذا كان الشعار تم تسجيله كعالمة تجارية ،والتأكد من أن المبنى مرخص
كمكاتب وال يوجد عليه أي مخالفات في البلدية .ويجب استخراج رخصة البلدية مع األخذ باالعتبار أن البلدية تتطلب الوثائق التالية :صورة السجل
التجاري وصورة عقد التأسيس (النظام األساسي) وصورة من عقد اإليجار وصورة من فسح البناء للمبنى الذي تم االستئجار فيه وصورة من ترخيص
المكتب العقاري وتصوير المبنى من بعد ويشمل اللوحة (مع نسخة عن فاتورة اللوحة وتسجيل وملكية العالمة التجارية .وحتى تاريخ نشر هذه النشرة ،لم
يتم استخراج ترخيص البلدية للمركز الرئيسي.

9-999ملخص العقود الجوهرية
999999عقود التوريد
بشكل عام تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتوريد وتوزيع منتجاتها من خالل فواتير/أوامر شراء تتضمن شروط وأحكام نموذجية للبيع يتم اعتمدها في
التعامل مع عمالئها وهي تتلخص وفقاً لما يلي:











ال يشمل السعر مصاريف التسليم والتغليف وقيمة الرسوم الجمركية والضرائب التي يتحملها المشتري.
يتم تسديد قيمة الفاتورة خالل ( )20يوم من نهاية الشهر الذي يلي تاريخ إصدار الفاتورة من قبل الشركة.
لن تكون الشركة مسؤولة عن أي ضرر غير مباشر أو أضرار تبعية أو خسارة أرباح متوقعة كما لن تكون مسؤولة عن المطالبات تتعلق بالمنتجات
التي يتم تقديمها من قبل أي طرف ض ّد المشتري.
تنتقل المخاطر المتعلقة بالمنتجات إلى المشتري من تاريخ التسليم.
ال تنتقل ملكية المنتجات إلى المشتري إ ّال بعد تسديد قيمتها بالكامل.
تمت إضافة البند التالي في بعض العقود" :إذا تغيرت ظروف التعاقد بسبب قانون أو قرار حكومي يؤثر على السعر أو الشحن أو طريقة الدفع
أو إمكانية تغيير السعر من قبل جنا ،فيكون من حقها إنهاء العقد عن طريق إخطار المشتري كتابياً قبل ( )30ثالثون يوماً من اإلنهاء" وذلك
لحماية الشركة قدر المستطاع.
تضمن الشركة مطابقة المنتجات للمواصفات لمدة ( )3أشهر من تاريخ التسليم.
بالنسبة للنظام المطبق والمحاكم المختصة للنظر في أي نزاع بين الطرفين ،فيتم تطبيق القوانين اإلنجليزية وتكون المحاكم البريطانية صاحبة
االختصاص للنظر بالنزاع وذلك بشكل غير حصري.
يتم تطبيق هذه القاعدة عندما يكون المشتري شركة أجنبية .أما عندما يكون المشتري شركة سعودية فيتم تطبيق األنظمة السعودية وتكون
محاكم المملكة صاحبة االختصاص للنظر بالنزاع.

لدى الشركة وشركاتها التابعة اتفاقيات مع عدد من الشركات التي بموجبها تقوم ببيع وتوريد منتجاتها الصناعية (مادة االيبوكسي ومادة حبيبات الصودا)،
ومعظم هذه العقود أبرمتها شركة جنا (ولمزيد من التفاصيل عن قيمة التعامالت والمبيعات ،فضال راجع القسم الفرعي (" )1-1-6-5المبيعات").
99999999عقود شراء المواد الخام
بشكل عام ،تعتمد الشركة وشركاتها التابعة على أوامر شراء في تعامالتها مع الموردين .لدى الشركة تعامالت مع شركة كيان السعودية لتزويدها بمادة
ثنائي الفينول أيه المستخدمة بمصنع االيبوكسي وشركة الجبيل شيفرون فيليبس لتزويدها بالبروبيلين المستخدمة في المصانع األخرى (الوسيطة) .هذا
وتمثل مصاريف شراء المواد الخام نسبة كبيرة من المصاريف التشغيلية لشركة جنا.
99999999عقد شركة سابك للتسويق
بتاريخ 1415/09/ 20هـ (الموافق 1995/02/19م) أبرمت نماء عقد توريد لمادة الصودا الكاوية مع شركة سابك للتسويق بصفتها وكيل التسويق لشركة
صدف (المصنّع لمادة الصودا الكاوية) .العقد غير محدد المدة وحتى تاريخ هذه النشرة مازالت الشركة تتعامل مع سابك.
َ
وفق العقد يتم سداد كافة المبالغ كل أربعة أشهر بعملة (الدوالر األميركي) مقابل الطن المتري لمادة الصودا الكاوية ،ويتم احتساب مجموع المبالغ
المستحقة لشركة سابك وفقاً إلجمالي الوزن الذي يتم تسليمه لشركة نماء .ويمكن أن يتم االتفاق على دفع المبالغ بالريال السعودي بحسب معدل صرف
العمالت المعمول به في البنوك المحلية .تُصدِ ر سابك فاتورة كل شهر بقيمة المبالغ المتوجبة ،وتقوم الشركة بدفع المستحقات خالل مدة ال تتجاوز ()30
ثالثين يوماً من تاريخ الفاتورة.
تكون كافة المواصفات والمعايير وفقاً لما تم االتفاق عليه بين الطرفين .وال تكون سابك مسؤولة عن أي مخاطر أو تبعات ناتجة عن المواد التي يتم
تسليمها كما ال تكون مسؤولة عن عدم مطابقة المواد لالستعمال في أغراض محددة.
لن تكون سابك مسؤولة عن ضرر مباشر أو غير مباشر ناتج عن المواد التي يتم تسليمها للشركة.
ال يحق ألي طرف التنازل عن العقد للغير دون موافقة الطرف اآلخر .يحق لسابك التنازل عن العقد ألي من شركاتها التابعة .يتم إنهاء االتفاقية بموجب
إشعار يتم تقديمه قبل سنتين من تاريخ اإلنهاء المتوقع ،وفي حال اإلخالل ببنود االتفاقية يتم إشعار الطرف المخ ّل بنيته إنهاء التعاقد .في حال لم يتم
تصحيح المخالفة أو الخطاء ضمن ( )30ثالثون يوماً يحق للطرف المتضرر إنهاء االتفاقية مباشرة .ال يلتزم أي من الطرفين بأن ينفذ التزاماته بموجب
العقد في حال القوة القاهرة.
يخضع العقد للنظام السعودية وتكون المحاكم السعودية الجهة المختصة للنظر في أي نزاع ينشأ بين المتعاقدين.
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999999عقود مع مقدمي الخدمات
99999999عقد خدمات تسويق وترخيص وخدمات فنية مع شركة هنتسمان ادفانسد ماتيريالز بي في بي ايه (بلجيكا)
بتاريخ 1415/08/15هـ (الموافق 1995/01/17م) تم توقيع عقد بين شركة نماء وشركة سويسرية (شركة سيبا جايجي المحدودة) تشمل الترخيص
باستخدام عالمة تجارية وتقديم خدمات تسويقية وفنية لتصنيع وتسويق وبيع منتجات راتنجات االيبوكسي .وبموجب العقد ،تم التصريح لنماء باستخدام
العالمة التجارية (ارالدايت®) على منتجاتها .كما يحق لشركة نماء التنازل عن العقد لشركة تابعة لها تملك نماء فيها أغلبية الحصص .وبتاريخ
1997/01/01م تم تحويل العقد من شركة سيبا جايجي المحدودة لشركة سيبا سبيشاليتي كاميكال نتيجة لعملية إعادة هيكلة شركة سيبا جايجي بعد
أخذ موافقة نماء.
كذلك تنازلت شركة نماء عن التزاماتها وحقوقها بموجب هذا العقد لصالح شركة جنا ابتدا ًء من تاريخ 2000/01/01م .وفي نفس الوقت تنازلت سيبا عن
التزاماتها وحقوقها لصالح فانتيكو أي جي والتي غيرت اسمها فيما بعد لتصبح "هنتسمان ادفانسد ماتيريالز" ( )Huntsman Advanced Materialsومن
ثم تم التنازل من شركة هنتسمان ادفانسد ماتيريالز جي .أم .بي .اتش (السويسرية) إلى شركة هنتسمان ادفانسد ماتيريالز بي في بي ايه (بلجيكا) .ويتم
اآلن تنفيذ العقد بين جنا وهنتسمان البلجيكية وفقاً لملحق تم توقيعه في تاريخ 2007/02/01م ،حيث بدأت جنا بتسويق منتجاتها في األسواق اإلقليمية
بدون أية قيود.
يخضع العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة المتحدة وتحديداً لندن ويتم حل النزاعات بين الطرفين بواسط التحكيم في الغرفة التجارية الدولية
وتكون اللغة المعتمدة هي اللغة اإلنجليزية .ويستمر األطراف بتنفيذ العقد حتى صدور القرار التحكيمي المنهي ألي نزاع قائم بين األطراف .وبتاريخ
1436/12/29هـ الموافق 2015/10/12م وقعت جنا عقد خدمات تسويق مع شركة هنتسمان البلجيكية لتسويق منتجاتها من مادة راتنجات اإليبوكسي
الصلبة في السوق األوروبية تحت العالمة التجارية (رازين) أو العالمة التجارية (آرالدايت®) المملوكة لشركة هنتسمان بي في بي آيه (أوروبا) (عم ً
ال بعقد
الترخيص باستخدام العالمة التجارية "ارالديت" من قبل جنا) مقابل عمولة.
ويسري العقد حتى تاريخ 2020/10/11م ما لم يتم إنهاؤه قبل ذلك أو تم تجديده بموافقة الطرفان .يخضع هذا العقد النظام للقانون اإلنجليزي ويتم حل
أي نزاع بالتحكيم وفق قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية ( )ICCفي مدينة لندن.
99999999عقد ترخيص باستعمال حقوق براءة اختراع مع شركة كلورين انجنيرزكوربورايشن (اليابان)
بتاريخ 1426/05/08هـ (الموافق 2005/06/15م) وقعت شركة جنا عقد ترخيص تقني غير حصري مع شركة كلورين انجنيرز.كوربورايشن(Chlorine
 )Engineers Corporation ltdوهي شركة يابانية الستخدام برامج تقنية التحلل الكهربائي .وقد قامت بموجبه شركة كلورين بمنح شركة جنا حق استخدام
هذا البرنامج وحقوق براءة االختراع ووفقاً لمواصفات محددة في العقد .مدة العقد حتى تاريخ انتهاء براءة االختراع المسجلة باسم شركة كلورين ،ويستمر
حق شركة جنا في استخدام هذا النظام بعد ذلك التاريخ وما زالت الشركة تستخدم عدد من البرامج مرخصة تنتهي صالحية استعمالها ما بين العام
2017م والعام 2020م ،وتؤكد الشركة بأن العقد ما زال ساري .ويتم تفسير هذا العقد وفقاً لألنظمة اإلنجليزية ويتم حل كافة النزعات بواسطة التحكيم
وفق القواعد التحكيمية والتسويات المعمول بها لدى محكمة لندن للتحكيم الدولي.

99999999اتفاقية خدمات فنية وترخيص باستخدام محفزات ( )Catalystمع الشركة اليابانية شوا دنكو ()Showa Denko K.K
أبرمت الشركة عقد مع شركة شوا دنكو ( )Showa Denko K.Kاليابانية تم بموجبه منح الشركة ترخيصاً لتصميم وهندسة وإنشاء وتشغيل مصنع مادة
االيبكلوروهيدرين .حصلت الشركة على التقنية والمعلومات الفنية والخبرة وخدمات فنية أخرى ذات عالقة بمشروع حصاد .وبتاريخ 2013/08/29م
أبرمت الشركة عقد توريد محفزات ( )Catalystالستخدامها في إنتاج االيبكلوروهيدرين .ويسري هذا العقد لمدة عشر ( )10سنوات ،ويخضع لألنظمة
اإلنجليزية وفي حال نشوء أي نزاع أو خالف حول بنوده يتم حله بالطرق الودية وفي حال عدم التوصل إلى حل خالل ( )3ثالثة أشهر ،يتم إحالة النزاع
للتحكيم وفق قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية في مدينة طوكيو.

999999عقود اإليجار
99999999عقود إيجار السيارات
أبرمت الشركة عقد إيجار طويل المدى رقم ( )2018-L-2018بتاريخ 2018/04/19م مع الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت العربية السعودية)
لغرض تأجير سيارات .يتم تجديد العقد تلقائياً كل سنة ويتبين أن مدة االتفاقية ( )24شهراً بحد أدنى و( )48شهر بحد أقصى .ويخضع العقد لألنظمة
والقوانين السعودية.
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99999999عقود إيجار العقارات
أبرمت المجموعة ( )6ستة عقود إيجار ذات العالقة بالمركز الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة وبالمصانع ،وتتوزع عقود إيجار المواقع داخل منطقة
الجبيل الصناعية وبيانها وفق الجدول التالي:
 - 94الجدول رقم ( :)14-9عقود إيجار العقارات
المؤجر

المستأجر

قيمة اإليجار (ريال)

التجديد

نوع األصل المؤجر

بداية العقد

نهاية العقد

الهيئة الملكية
للجبيل وينبع

نماء
لالستثمار
الصناعي

1433/06/07هـ
(الموافق
2012/04/28م)

1463/06/06هـ
(الموافق
2041/06/05م)

( 439.343أربعمائة وتسعة
وثالثين ألف وثالثمائة وثالثة
وأربعين ريال) في السنة
الواحدة ،ويتم دفع اإليجار
للسنة األولى اعتباراً من تاريخ
1438/10/24هـ (الموافق
217/07/18م) ،ويكون الدفع
سنوياً بموجب شيك مصدق،
ويتم دفع اإليجار مقدماً عند
بداية كل سنة.

قطعة أرض

الهيئة الملكية
للجبيل وينبع

نماء
لالستثمار
الصناعي

1428/05/03هـ
(الموافق
2007/03/23م)

1458/05/05هـ
(الموافق
2036/27/06م)

قيمة اإليجار السنوي هي
( )200.640مائتا ألف
وستمائة وأربعون رياالً على
أساس ( )20عشرين رياالً
للمتر المربع.
تُدفع قيمة اإليجار بالكامل
بداية كل سنة تأجيرية.

المنطقة الشرقية .قطعة
األرض رقم ( )3ثالثة مربع
(6أ) قسم (هـ) بمنطقة
الصناعات المساندة بمساحة
( 10.032م )2عشرة آالف
واثنين وثالثين متراً مربعاً التي
تقع في القسم (ع) مربع 5
المخطط رقم

شركة نماء
لالستثمار
الصناعي

الشركة
السعودية
للصناعات
األساسية
(سابك)

1433/09/20هـ
(الموافق
2012/08/08م)

( )5خمس سنوات
ميالدية تبدأ من
تاريخ االستالم
النهائي للعقار
وبحد أقصى بتاريخ
2012/12/31م

تبلغ قيمة اإليجار السنوي
للعقار مبلغ ()20.700.000
عشرون مليوناً وسبعمائة ألف
ريال ،وذلك عن كل ( )12اثنا
عشر شهراً ميالدياً من مدة
العقد.
يدفع اإليجار السنوي للعقار
على النحو التالي:
قيمة إيجار ثالث سنوات
مقدماً بمبلغ إجمالي قدره
( )62.100.000اثنان وستون
مليوناً ومائة ألف ريال ،تدفع
من قبل سابك خالل ()15
خمسة عشر يوماً من تاريخ
االستالم النهائي للعقار.
قيمة اإليجار السنوي
للسنتين المتبقيتين والتي
تبلغ ( )20.700.000عشرون
مليوناً وسبعمائة ألف ريال
عن السنة الواحدة ،تدفع على
حدة عند بداية كل سنة من
السنتين المتبقيتين.

مبنى مكون من ثمان طوابق
تبلغ مساحتها ثالثة عشر
ألفاً وثمانمائة متر مربع
باإلضافة إلى مواقف سيارات
ومطعم .تم تجديد العقد
لمدة  3سنوات تبدأ من
2018/04/21م وتنتهي في
2021/04/20م

الهيئة الملكية
للجبيل وينبع

جنا

1426/07/26هـ
(الموافق
2005/08/02م)

( )25سنة هجرية
تبدأ من تاريخ
1426/07/26هـ
(الموافق
2005/08/02م)
وتنتهي بتاريخ
1451/07/25هـ
(الموافق
2029/12/01م).

قيمة اإليجار السنوي هي
( )174.614.20مائة وأربعة
وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة
عشر رياالً وعشرون هللة)
على أساس ( )1ريال للمتر
المربع.
تُدفع قيمة اإليجار بالكامل
بداية كل سنة إيجاريه.
ال يتم زيادة قيمة اإليجار
للمتر المربع إال مرة كل عشر
سنوات على أال تتعدى قيمة
الزيادة خمسون بالمئة ()%50
من القيمة اإليجارية السارية
المفعول عند تطبيق الزيادة.

قطعة أرض رقم ( )3ثالثة
و( )6ستة وجزء من قطع
األراضي ()5 – 4 – 2
بمساحة (  174.641/2م)2
التي تقع في القسم (ع) مربع
( )17سبعة عشر المخطط
رقم
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مالحظات

المستأجر

المؤجر

بداية العقد

نهاية العقد

قيمة اإليجار (ريال)

التجديد

نوع األصل المؤجر

الهيئة الملكية
للجبيل وينبع

صودا

1416/05/19هـ
(الموافق
1995/10/23م)

( )25خمس
وعشرون سنة
هجرية تبدأ
من تاريخ
1416/05/19هـ
(الموافق
1995/10/23م)
وتنتهي بتاريخ
1441/05/18هـ
(الموافق
2020/01/13م).

قيمة اإليجار السنوي هي
( )2.638.93ألفان وستمائة
وثمانية وثالثون رياالً وثالثة
وتسعون هللة) على أساس
( )8ثمانية هلالت للمتر
المربع.
تُدفع قيمة اإليجار بالكامل
بداية كل سنة إيجارية.

قطعة األرض رقم ( )2اثنان
بمساحة ( 32.986/6م)2
اثنان وثالثون ألف وتسعمائة
وستة وثمانون وستة من عشر
متراً مربعاً التي تقع في القسم
(ع) مربع ( )5خمسة المخطط
رقم

الهيئة الملكية
للجبيل وينبع

جنا

1418/07/04هـ
(الموافق
1997/11/04م)

( )25خمس
وعشرون سنة
هجرية تبدأ
من تاريخ
1418/07/04هـ
(الموافق
1995/11/04م)
وتنتهي بتاريخ
1443/07/03هـ
(الموافق
2022/02/04م).

قيمة اإليجار السنوي هي
( )48.764ثمانية وأربعون
ألف وسبعمائة وأربعة وستون
رياال على أساس ( )1ريال
للمتر المربع.

القسم (ع) ،مربع  ،17قطع
األراضي رقم .5 ، 4 ،2 ،1
وتبلغ مساحتها اإلجمالية
( )48.764ثمانية وأربعون
ألف وسبعمائة وأربعة وستون
مترا مربعا.

مكتب
عبدالرحمن
محمد
الهطالني
للخدمات
العقارية

نماء

1439/05/30
هـ (الموافق
2018/02/16م)

سنة تنتهي في
1440/05/28
هـ (الموافق
2019/02/03م)

قيمة اإليجار السنوي هي
( )515.000خمسمائة
وخمسة عشر الف ريال

المقر الرئيسي للشركة مكتب
رقم  3-11الدور الثاني في
مركز النخيل – الواجهة
البحرية /محلة الفناتير

مالحظات

002 – MSK-CB063
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* ال تشمل بدالت اإليجار الضرائب (رسوم ضريبة القيمة المضافة )%5

999999التسهيالت االئتمانية والقروض
لدى الشركة وشركاتها التابعة تسهيالت ائتمانية وقروض مقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي والبنوك التجارية (ولمزيد من التفاصيل فضال
راجع القسم الفرعي (" )1-3-1-2-6-5قرض قصير األجل" والقسم الفرعي (" )1-4-1-2-6-5قروض طويلة األجل").
لم تلتزم جنا ببعض شروط اتفاقيات التمويل المتعلقة بالمحافظة على نسبة مالءة مالية محددة وبالتالي تعتبر قد خالفت اتفاقية القروض مما سيسمح
للجهة المقرضة بطلب سداد كامل قيمة القرض فوراً وقد تباشر بإجراءات التنفيذ القضائي على األصول المرهونة لصالحها لبيعها وتحصيل قيمة
القروض من متحصالت البيع.
بتاريخ 2016/01/21م حصلت الشركة على خطاب موافقة استثنائية من صندوق التنمية الصناعية تنازل بموجبه عن حقه بمطالبة جنا بسداد القرضين
في الحال .من جهة أخرى ،وافقت اللجنة اإلدارية بالصندوق في جلستها المنعقدة بتاريخ 1437/10/20هـ (الموافق 2016/07/25م) على إعادة هيكلة
القرضين .وقد تبلغت الشركة موافقة الصندوق بموجب خطاب رقم ( )343وتاريخ  1438/01/08هـ (الموافق 2016/10/09م) .وبحسب جدول السداد
تلتزم جنا بدفع مبلغ وقدره  267مليون ريال تقريباً في 2017/01/13م.
وكانت جنا قد حصلت أيضاً في 2016/02/11م على خطاب موافقة استثنائية من بنك السعودي الهولندي (المعروف حالياً باألول بنك) تم التنازل فيه
عن حق البنك بمطالبة جنا بسداد القرض في الحال.
هذا وتجدر اإلشارة بأن الشركة قد حصلت على موافقة مسبقة من المقرضين قبل المباشرة بإجراءات إعادة هيكلة رأسمالها عبر تخفيض قيمة األصول
(المعدات والمصانع) وعكسها في القيمة الدفترية .وبتاريخ 2016/08/25م تمت مخاطبة المقرضين ألخذ موافقتهم المسبقة على إعادة هيكلة رأس
المال وقد حصلت الشركة على موافقة خطية من كافة المقرضين.
إذا لم تتمكن جنا من الوفاء بالتزامات السداد المترتبة عليها بموجب هذه االتفاقيات أو حدث عجز في إيراداتها ألي سبب من األسباب أو أخلت بأي من
االلتزامات أو التعهدات الخاصة بالديون المترتبة عليها ،فقد تطلب الجهات المقرضة سداد الدين على الفور وتحصيل الضمانات المقدمة من الشركة
األم (نماء) وقد تباشر بإجراءات التنفيذ القضائي على األصول المرهونة لصالحها لبيعها وتحصيل قيمة القروض من متحصالت البيع.

999999عقود التأمين
بتاريخ 2018/01/20م أبرمت الشركة عقد تأمين صحي لموظفيها مع شركة بوبا العربية لمدة ( )3ثالث سنوات حيث تشمل التغطية الرعاية الطبية
لجميع الموظفين ضمن شبكة المستشفيات والمستوصفات المعتمدة من شركة بوبا وتشمل غطاء العيادات الداخلية وحاالت اليوم الواحد وغطاء العيادات
الخارجية ،عالج األطفال واألسنان والنظر واألمراض المزمنة ووسائل مساعدة السمع .وقد بلغ مجموع ما سددته الشركة من أقساط في العام 2017م
لشركة بوبا مبلغ ( )4.125.250أربعة ماليين ومائة وخمسة وعشرون ألف ومائتان وخمسون ريال.
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كما أبرمت المجموعة عدد من وثائق التأمين مع شركة التعاونية للتأمين على النحو التالي:








وثيقة تأمين عطب اآلالت
وثيقة التأمين الشامل على المركبات التجارية
وثيقة تأمين األجهزة اإللكترونية
وثيقة تأمين المسؤولية العامة
وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمجموعات
وثيقة التأمين الشامل للممتلكات
وثيقة تأمين الشحن البحري

21222األصول الغير ملموسة
212222العالمات التجارية
إن وضع الشركة وشركاتها التابعة التنافسي يعتمد بشكل كبير على قدرتها في استخدام االسم والشعار التجاري الذي يتم من خاللهما تسويق الخدمات
وبيع وتسويق المنتجات الصناعية ،لذلك يتوجب على الشركة وشركاتها التابعة الحفاظ على استخدام عالماتها التجارية وحماية حقوقها من خالل
تسجيلها لدى وزارة التجارة.
كما ويجدر اإلشارة بأن ليس لدى المجموعة أي أصول غير ملموسة فيما عدا عالماتها التجارية كما في تاريخ هذه النشرة.
ويوضح الجدول التالي العالمات التجارية الخاصة بالمجموعة:
 - 95الجدول رقم ( :)15-9العالمات التجارية
شكل العالمة التجارية

رزين كيور Razeen Cure

رقم الشهادة

الشركة
المالكة

تاريخ التسجيل

بداية الحماية

نهاية الحماية

1436023802

جنا

1437/02/25هـ (الموافق 1436/11/16هـ (الموافق 1446/11/15هـ (الموافق
2025/05/14م)
2015/09/01م)
2015/12/08م)

143004781

جنا

1431/07/04هـ (الموافق 1430/06/08هـ (الموافق 1440/06/07هـ (الموافق
2019/02/12م)
2009/06/01م)
2010/03/22م)

142608435

شركة نماء

1436024411

جنا

1437/02/27هـ (الموافق 1436/11/24هـ (الموافق 1446/11/23هـ (الموافق
2025/05/22م)
2015/09/09م)
2015/12/10م)

143004782

صودا

1431/07/04هـ (الموافق 1430/08/06هـ (الموافق 1440/08/05هـ (الموافق
2019/04/11م)
2009/07/29م)
2010/03/22م)

1427/07/18هـ (الموافق 1436/12/17هـ (الموافق 1446/12/16هـ (الموافق
2025/06/12م)
2015/09/30م)
2006/08/13م)

المصدر :إدارة الشركة

21222المنازعات والدعاوى القضائية

تؤكد الشركة بأنها أو أحد الشركات التابعة لها ليست طرفاً في أي دعوى قضائية أو مطالبة أو تحكيم أو إجراءات إدارية مجتمعة أو منفردة قائمة أو من
المحتمل إقامتها ،من شأنها أن تؤثر جوهرياً على أعمال الشركة أو الشركات التابعة أو وضعها المالي.
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9-999المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم
فيما يلي ملخص ألبرز المعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على نشرة إصدار أسهم حقوق األولوية التي صدرت بتاريخ 2008/07/26م:












رأسمال الشركة :بتاريخ 1429/07/23هـ (الموافق 2008/07/26م) وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على زيادة رأسمال
الشركة من ( )765.000.000سبعمائة وخمسة وستين مليون ريال إلى ( )1.285.200.000مليار ومائتين وخمسة وثمانين مليونا ومائتي
ألف ريال وذلك من خالل طرح أسهم حقوق أولوية مع عالوة إصدار .وتمت هذه الزيادة من خالل االكتتاب بأسهم حقوق أولوية بعدد
( )52.020.000اثنين وخمسين مليونا وعشرين ألف سهم جديد بقيمة إسمية قدرها ( )10عشرة رياالت مع عالوة إصدار قدرها ( )5خمسة
رياالت.
لجان المجلس :تم إلغاء لجنة االستثمار
الهيكل التنظيمي :تم تعديله وإلغاء بعض المناصب (كالمستشار القانوني) ليصبح وفق ما هو مبين في هذه النشرة.
النظام األساسي :تم تغيير النظام األساسي وتحديثه تماشياً مع نظام الشركات الجديد
القوائم المالية :تم تعديل طريقة إعدادها لتصبح وفق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
أعضاء المجلس :تم زيادة عدد أعضاء المجلس من ( )7سبعة أعضاء إلى ( )8ثمانية أعضاء وتم دخول عضوين جديدين.
اإلدارة العليا :إجراء بعض التعديالت أهمها تعيين رئيس تنفيذي جديد.
الشركات التابعة :زيادة رأس المال وتعديل نشاط شركتي جنا وصودا .تأسيس شركتين في أوروبا (سويسرا وألمانيا).
الخسائر المتراكمة :زيادة الخسائر المتراكمة.
قيمة األصول :تم فحص القيم الدفترية للممتلكات ،المصنع والمعدات وتبين أن الموجودات تعاني من خسارة انخفاض في قيمتها.

9-999إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية
إضافة إلى اإلقرارات األخرى المشار إليها في هذه النشرة ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:






بأن اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية
ً
بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة أو شركاتها التابعة طرفا فيها.
 أن ال يخ ّل اإلصدار ٍ ّ

أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة وشركاتها التابعة في نشرة اإلصدار.
ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة وشركاتها
أن الشركة وشركاتها التابعة ليسوا خاضعين ّ
التابعة أو في وضعهم المالي.
ً
ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمال الشركة أو
أن أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا خاضعين ّ
في وضعها المالي.
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1010تغطية االكتتاب
أبرمت الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب (شركة الجزيرة لألسواق المالية) اتفاقية تعهد تغطية اكتتاب عشرون مليون ( )20.000.000سهماً عادياً بسعر
عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،تمثل  %100من أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب ("اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب").

101110متعهد التغطية
شركة الجزيرة لألسواق المالية
طريق الملك فهد بالرياض
ص.ب  20438الرياض 11455
المملكة العربية السعودية
هاتــــف+966 11 2256000 :
فاكس+966 11 2256068 :
الموقع اإللكترونيwww.aljaziracapital.com.sa :
البريد اإللكترونيcontactus@aljaziracapital.com.sa :

101110ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية

طبقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب ،فإنه:

1 -1تتعهد الشركة لمتعهد التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف تصدر وتخصص لمتعهد التغطية جميع أسهم حقوق األولوية المتعهد بتغطيتها
في هذا االكتتاب التي لم يكتتب بها المساهمون المستحقون كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.
 2 -2يتعهد متعهد تغطية االكتتاب للشركة بأنه في تاريخ التخصيص ،سوف يقوم بشراء األسهم المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب ،والتي لم يتم
االكتتاب بها من قبل المساهمين المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.
3 -3يتقاضى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب.
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1111اإلعفاءات
لم تحصل الشركة على أي إعفاءات من الهيئة فيما يتعلق بالطرح.
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1212شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب
تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى السوق إلدراج األسهم الجديدة وتم الوفاء بكافة المتطلبات بموجب قواعد
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
يجب على جميع المساهمين المستحقين وحملة الحقوق المكتسبة ومقدمي العروض قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل االكتتاب اإللكتروني
أو تقديم طلب االكتتاب من خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي .حيث يعتبر تقديم طلب االكتتاب أو توقيع وتسليم نموذج الطرح المتبقي بمثابة
موافقة وقبول بالشروط واألحكام المذكورة.

121112الطرح
يتمثل االكتتاب في طرح عشرين مليون ( )20.000.000سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم وبقيمة اسمية قدرها ()10
عشرة رياالت سعودية ،وبقيمة طرح إجمالية تبلغ مائتا مليون ( )200.000.000ريال ،وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مائتين وخمسة وثالثين مليون
ومائتي الف ( )235.200.000ريال سعودي إلى أربعمائة وخمسة وثالثين مليون ومائتي الف ( )435.200.000ريال سعودي.

121112كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية (األسهم الجديدة)
يتعين على المساهمين المقيدين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية
في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ
األسهم في المملكة خالل فترة االكتتاب .وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن أيضا خاللها تقديم طلبات اكتتاب ألية أسهم متبقية من قبل المؤسسات
االستثمارية فقط.
بالمشاركة في االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:







الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب
أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها
الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار
أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب االكتتاب
قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار
ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط

121112طلب االكتتاب
على الشخص المستحق الذي يرغب بممارسة كامل حقه واالكتتاب في جميع أسهم حقوق األولوية التي يحق له االكتتاب فيها أن يقوم باالكتتاب عن طريق
المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ
األسهم.
يحسب عدد األسهم التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية التي يملكها .أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على المكتتب دفعه
فيحسب بضرب عدد حقوق األولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة االكتتاب في ( )10ريال.

121112مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي
يتعين على المساهمين المستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ يوم /
1440/هـ (الموافق 2019//م) وتنتهي 1440//هـ (الموافق 2019//م).
وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1440//هـ (الموافق 2019//م) على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن
طريق إصدار أسهم حقوق أولوية .وبموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم طرح عشرين مليون ( )20.000.000سهم عادي لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية
والتي تمثل نسبة ( )%85.03من راس مال الشركة قبل االكتتاب وبسعر طرح يبلغ ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد شامال قيمة اسمية قدرها
( )10عشرة رياالت وبقيمة طرح إجمالية تبلغ مائتا مليون ( )200.000.000ريال ،وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة سهم واحد لكل حق من حقوق
األولوية .وسيكون االكتتاب في أسهم حقوق األولوية المطروحة للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في الشركة في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد
الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1440//هـ (الموافق 2019//م) وللمستحقين ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة تداول حقوق
األولوية ،بمن فيهم المساهمين المقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية إضافية بجانب الحقوق التي يملكونها أصال.
وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب ،سوف تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة
تلك الحقوق أو بيعها من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.
سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في المحافظ عبر السوق المالية السعودية (تداول) .وتعتبر هذه الحقوق حق
مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجالت الشركة نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال .ويعطي
كل حق لحامله أحقية ممارسة االكتتاب بسهم واحد جديد ،وذلك بسعر الطرح .وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد انعقاد الجمعية .وستظهر الحقوق في
محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم حينها إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.
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وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:
-1
-2
-3

-4

-5

1تاريخ األحقية :نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم 1440//هـ (الموافق 2019//م).
2مرحلة التداول واالكتتاب :تبدأ مرحلة التداول واالكتتاب في يوم 1440//هـ (الموافق 2019//م) على أن تنتهي فترة التداول في
يوم 1440//هـ (الموافق 2019//م) وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية 1440//هـ (الموافق 2019//م).
3فترة الطرح المتبقي :تبدأ يوم 1440//هـ (الموافق 2019//م) من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مسا ًء من
اليوم التالي بتاريخ 1440//هـ (الموافق 2019//م) .وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم المتبقية على عدد من المستثمرين
ذوي الطابع المؤسسي (ويشار إليهم بـ"المؤسسات االستثمارية") على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء األسهم
المتبقية .وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب
على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض ،أما بالنسبة لكسور األسهم ،فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل .وسوف
يكون سعر االكتتاب في السهم الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الفترة بحد أدنى سعر الطرح ،وإذا كان سعر األسهم غير المكتتب بها أعلى
من سعر الطرح يوزع الفرق (إن وجد) كتعويض لحملة حقوق األولوية الذين لم يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بنسبة ما يملكون من حقوق.
4التخصيص النهائي لألسهم :سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح ،أما بالنسبة
لمستحقي كسور األسهم ،فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي .وسوف يتم تسديد
إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة ،وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات
(بما يتعدى سعر الطرح) على مستحقيها كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم 1440//هـ (الموافق 2019//م).
5تداول األسهم الجديدة في السوق :سيبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب في نظام (تداول) عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل
األسهم المطروحة وتخصيصها.

لقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما تقدمت الشركة بطلب إلى السوق المالية السعودية (تداول) لقبول
إدراجها.

121112التخصيص ورد الفائض
ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه.
يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بنا ًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح .أما بالنسبة لمستحقي كسور
األسهم ،فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي ،وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية
للشركة ،وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (بما يتعدى سعر الطرح) على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه
1440//هـ (الموافق 2019//م) .وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهدي التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة
المتبقية وستخصص له.
ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها في
حسابات المكتتبين .ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية.
وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم 1440//هـ (الموافق 2019//م).
سيتم رد الفائض (باقي متحصالت عملية الطرح بما يتجاوز سعر الطرح) لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا كليا أو جزئيا في االكتتاب بأسهم
حقوق األولوية (إن وجدت) من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه 1440//هـ (الموافق 2019//م).

121112نشرة اإلصدار التكميلية
يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية ،وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،إذا علمت الشركة
بأي من اآلتي:
في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح ٍ



وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة.
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة.

ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في األسهم الجديدة قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه األسهم قبل انتهاء فترة الطرح.
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121112تعليق أو إلغاء الطرح

لهيئة السوق المالية في أي وقت أن تصدر قراراً بتعليق الطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخالل بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو
قواعد السوق .كما أنه من الممكن أن يتم إلغاء الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيل الطرح.
ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG IÎa (1
∫hGóàdG ájGóH πÑb Éeh ájOÉ©dG

øjôªãà°ùŸG ™«ª÷ ÜÉààc’Gh ∫hGóàdG á∏Môe (2
πé°S ‘ øjó«≤ŸG »àÄa Ö°ùM äGÎØdG π°üa ¿hO
Oó÷G øjôªãà°ùŸGh ácô°ûdG
ÚæKC’G

ÚæKC’G

¢ù«ªÿG

»≤ÑàŸG ìôW IÎa
)(óLh ¿EG

¢ü«°üîàdG IÎa
»≤ÑàŸG OQh

∫hGóàdG
ÜÉààc’G
ÜÉààcÓd ΩÉjCG 9 , ∫hGóà∏d ΩÉjCG 6
* QGó°UE’G Iô°ûf √Oó– Ée Ö°ùM äGÎØdG ájÉ¡fh ájGóH
IQó°üŸG ácô°ûdG äÉfÓYGh

121112أسئلة وأجوبة عن اآللية المطورة لحقوق األولوية المتداولة
ماهي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال ،وهو حق مكتسب لجميع
المساهمين الملكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع
بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية .ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد ،وذلك بسعر الطرح.
لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية ،وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ
الخاصة بالمساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية ،وستظهر األسهم في
محافظهم تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية ،ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.
كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة (تداوالتي) المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية
قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.
كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية
العامة غير العادية.
ما هو معامل األحقية؟

هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعد
انعقاد الجمعية العامة غير العادية .ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة .وعليه فإن معامل األحقية هو
( )0.8503حق تقريبا لكل سهم ( )1واحد مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية .ووفقا لذلك ،إذا كان مساهم مقيد يملك ألف ( )1.000سهم في
تاريخ األحقية فسيخصص له ثمانمائة وخمسون ( )850حق مقابل ما يملكه من أسهم.
هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

نعم ،حيث سيتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي ،وبإضافة كلمة حقوق أولوية ،إضافة إلى رمز جديد لهذه
الحقوق.
ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح (قيمة الحق اإلرشادية) .فعلى سبيل المثال ،إذا
كان سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق ( )15ريال سعودي ،وسعر الطرح عشرة ( )10رياالت سعودية ،فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون خمسة
( )5رياالت سعودية.
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من هو المساهم المقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم ،يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول.
هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على
زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

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

منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضاف ًة إلى إمكانية
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في ّ
االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم.
هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.
في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية ،في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق .فعلى سبيل المثال ،إذا كان مساهم يملك ألف ()1.000
سهم في الشركة على النحو التالي :ثمانمائة ( )800سهم في محفظة (أ) ومائتا ( )200سهم في محفظة (ب) ،فإن مجموع الحقوق التي ستودع ثمانمائة
وخمسون ( )850حق على اعتبار أن لكل سهم ( )0.8503حق تقريبا .عليه فسيتم إيداع ستمائة وثمانون ( )680حق في محفظة (أ) ومائة وسبعون ()170
حق في محفظة (ب).
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

لح َملة شهادات األسهم االكتتاب ،لكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات المستلمة أو شركة
نعم ،يحق َ
مركز إيداع األوراق المالية ("مركز اإليداع") ،وإحضار الوثائق الالزمة.
هل يحق لمن اشترى حقوقاً إضافي ً
ة تداولها مرة أخرى؟

نعم ،يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

نعم ،بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.
متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟

بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق (وهي يومي عمل) ،على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب.
هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال ،ال يمكن ذلك .بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك .وفي حال
عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلة االكتتاب؟

في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب ،تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب ،ويتم احتساب قيمة
التعويض (إن وجد) لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب .علما أن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر
الطرح.
من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة غير
العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة
رأس مال المصدر؟
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نعم ،حيث انه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم (أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد
الجمعية العامة غير العادية) ،مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول
يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية .ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.
إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة ،كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر ،بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة ،وفي حال وجود كسور سيتم تجميع
تلك الكسور ،واذا أكملت رقما صحيحا أو اكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.
ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس ،بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في
هذه النشرة وإعالنات الشركة.
هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

ال ،ال يمكن ذلك.
هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟

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

مساعدة إضافية:
في حال وجود أي استفسارات ،الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني .csr@nama.com.sa :وألسباب قانونية ،سوف يكون بمقدور الشركة
فقط تقديم المعلومات الواردة في هذا النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة
المالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية.

121112القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها
أوصى مجلس إدارة الشركة في قراره بتاريخ 1437/11/03هـ (الموافق 2016/08/06م) بزيادة رأس مال الشركة بقيمة أربعمائة
مليون ( )400.000.000ريال سعودي ،وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة .كما قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1439/11/15هـ
(الموافق 2018/07/28م) بإعادة النظر بتوصيته للجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ 1437/11/03هـ (الموافق 2016/08/06م) بزيادة رأس مال
الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال سعودي لتصبح توصيته بزيادة رأس المال من خالل طرح أسهم
حقوق أولوية بقيمة مائتا مليون ( )200.000.000ريال سعودي وذلك تماشيا مع متطلبات مشاريع الشركة الرأسمالية.
وفي يوم ●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأسمال الشركة من خالل إصدار أسهم
حقوق أولوية ("الكتتاب") ،ويتمثل االكتتاب في طرح عشرين مليون ( )20.000.000سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم
الواحد ،وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مئتان وخمسة وثالثون مليون ومائتا ألف ()235.200.000
ريال سعودي إلى أربعمائة وخمسة وثالثون مليون ومائتا ألف ( )435.200.000ريال سعودي.
وافقت السوق المالية السعودية (تداول) على طلب إدراج األسهم الجديدة بتاريخ 1440/02/12هـ (الموافق 2018/10/21م) .كما تمت الموافقة على نشر
نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقع الهيئة يوم ●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م).

1212112بنود متفرقة
سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم ومنفذي الوصايا
ومديري التركات والورثة .ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدا في هذه النشرة ،فإنه ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح
أو التزامات ناشئة عنه ،أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر طبقا لها .وقد يتم توزيع نشرة اإلصدار
هذه باللغتين العربية واإلنجليزية ،وفي حالة التعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي ،يعمل بالنص العربي لنشرة اإلصدار.

1212112إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة
ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.
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1313التغيرات في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال
أن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية هو (●●) ريال سعودي ومن المتوقع أن يصل إلى (●●) ريال سعودي في افتتاحية اليوم
الذي يليه والتغيير يمثل نقص بنسبة (●●.)%
طريقة احتساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال كالتالي:
أوالً :احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية

عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية  xسعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية = القيمة السوقية للشركة عند
اإلغالق في يوم الجمعية العمومية غير العادية.
ثانياً :احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العمومية غير العادية

(القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية  +قيمة األسهم المطروحة) ( /عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير
العادية  +عدد األسهم المطروحة لالكتتاب) = سعر السهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غير العادية.
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1414التعهدات الخاصة باالكتتاب
141114نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب
منصات التداول أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين .وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة على مرحلة
يُمكن االكتتاب باستخدام ّ
واحدة وفقا لما يلي:
-1
-2
-3
-4

1سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.
2سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب .وفي حال شراءه حقوقا جديدة فسيتاح له االكتتاب بها انتهاء فترة
تسويتها (يومي عمل).
3سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة (يومي عمل).
4سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أومر البيع والشراء
باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط ،على أن يتم فقط الموافقة على االكتتاب بعدد من األسهم الجديدة
المستحقة بموجب حقوق األولوية الموجودة في المحفظة االستثمارية.

يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد ،وذلك بسعر الطرح .ويقر المكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:





قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه.
بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
قبوله للنظام األساسي للشركة.
التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه.

141114عمليات التخصيص
يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بنا ًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح .أما بالنسبة لمستحقي
كسور األسهم ،فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي ،وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم
المتبقية للشركة ،وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (بما يتعدى سعر الطرح) على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد
أقصاه يوم ●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م) وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهدي التغطية بشراء تلك األسهم
الجديدة المتبقية وستخصص له.
ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية .وسوف يتم اإلعالن عن نتائج
التخصيص في موعد أقصاه يوم 1440//هـ (الموافق 2019//م).

141114السوق المالية السعودية (تداول)
تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني ،وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام 1990م .تتم
عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتدا ًء من تنفيذ الصفقة وانتها ًء بتسويتها .ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم األحد حتى
يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة  10صباحاً وحتى الساعة  3عصراً ويتم خاللها تنفيذ األوامر .أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر
وتعديلها وإلغائها من الساعة  9:30صباحاً وحتى الساعة  10صباحاً.
ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر ،ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر .وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً وهي األوامر
المشتملة على أفضل األسعار ،وتليها األوامر محددة السعر ،وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت اإلدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت ،ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري
لمزودي المعلومات المعروفين مثل "رويترز" .وتتم تسوية الصفقات آلياً خالل يومي عمل حسب (.)T+2
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.

141114تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي
تم تقديم طلب لدى الهيئة لتسجيل وطرح أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وطلب لدى السوق المالية (تداول) إلدراجها وتمت الموافقة
على نشرة اإلصدار هذه وتم الوفاء بالمتطلبات كافة.
ومن المتوقع اعتماد التسجيل وبدء التداول في أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي ألسهم حقوق
األولوية ،وسوف يعلن عن ذلك في حينه في موقع تداول اإللكتروني .وتعتبر التواريخ المذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها بموافقة هيئة السوق
المالية.
وبالرغم من أن األسهم القائمة مسجلة في سوق األسهم السعودية وأن الشركة مدرجة أسهمها في السوق المالية (تداول) ،إال أنه ال يمكن التداول في
األسهم الجديدة إال بعد اعتماد التخصيص النهائي لألسهم وإيداعها في محافظ المكتتبين .ويحظر حظرا تاما التداول في األسهم الجديدة قبل اعتماد
عملية التخصيص.
يتحمل المكتتبون ومقدمو العروض في الطرح المتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول المحظورة هذه المسؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل الشركة
أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة.
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1515المستندات المتاحة للمعاينة
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة الكائن في مدينة جبيل الصناعية وذلك خالل ساعات العمل الرسمية (من الساعة
الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة ونصف مسا ًء) قبل  14يوم من تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال وستبقى هذه المستندات
متاحة للمعاينة حتة نهاية الطرح:
املستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الرشكة:



شهادة السجل التجاري للشركة.
النظام األساسي للشركة.

املوافقات املتعلقة بأسهم زيادة رأس املال:




قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس المال.
موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق األولوية.
موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم حقوق األولوية.

التقارير والخطابات واملستندات:






التراخيص البيئية لتشغيل مصانع الشركة من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب.
الموافقات الخطية من قبل المستشار المالي ومدير االكتتاب والمتعهد بالتغطية ،والمستشار القانوني على استخدام اسمهم وشعارهم
وإفاداتهم ضمن نشرة اإلصدار.
الموافقات الخطية من قبل المحاسبين القانونيين على استخدام اسمهم وشعارهم ضمن نشرة اإلصدار.
تقرير العناية المهنية القانونية.
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