مستند تسجيل أسهم
شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية
شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (ق )149/وتاريخ 1439/06/17هـ (املوافق 2018/03/05م) والقرار الوزاري رقم (ق )230/وتاريخ 1439/09/15ه
(املوافق 2018/05/30م) ،وبموجب السجل التجاري رقم ( )1010044728وتاريخ 1402/07/19هـ (املوافق 1982/05/12م) الصادر بمدينة الرياض.

السعراالسترشادي لتداول سهم الشركة في السوق املوازية ( )50ريال سعودي
ُ
تأسســت شــركة مصنــع فــش فــاش للمــواد الغذائيــة ("الشــركة" أو "املصــدر") كشــركة تضامنيــة بتاريــخ
1401/06/22ه ـ (املوافــق 1981/04/26م) تحــت اســم "شــركة الحميــد والنجيــدي التضامنيــة للصناعــة"،
ب ـرأس مــال قــدره مليــون ( )1,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى عشــر ( )10حصــص نقديــة متســاوية القيمــة
قيمــة كل حصــة مائــة ألــف ( )100,000ريــال ســعودي .وبتاريــخ 1401/08/08ه ـ (املوافــق 1981/06/10م) تــم
تعديــل االســم التجــاري للشــركة بموجــب الق ـرار الــوزاري رقــم (/386ص) ليصبــح "شــركة الحميــد واملهــوس
لصناعــة املــواد الغذائيــة" كشــركة تضامنيــة .وبتاريــخ 1401/12/27ه (املوافــق 1981/10/24م) تــم زيــادة رأس
مــال الشــركة إلــى أربعــة مالييــن ( )4,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى حصتيــن متســاويتي القيمــة ،قيمــة كل منهــا
مليونــي ( )2,000,000ريــال ســعودي وجميعهــا حصــص عاديــة نقديــة ،وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة ثالثــة مالييــن
ً
( )3,000,000ريال سعودي نقدا من الشركاء ،كما تم تعديل اسم الشركة ليصبح "شركة حمد املبارك وإبراهيم
املهــوس التضامنيــة" .وبتاريــخ 1409/02/01ه (املوافــق 1988/09/12م) وافــق الشــركاء علــى إدخــال شــريك جديــد
بالتضامــن (عــادل إبراهيــم النجيــدي) وتــم زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى أربعــة مالييــن وخمســمائة وخمســة وســبعين
ألــف ( )4,575,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ثــاث حصــص متســاوية القيمــة ،قيمــة كل منهــا مليــون وخمســمائة
وخمســة وعشــرين ألــف ( )1,525,000ريــال ســعودي وجميعهــا حصــص عاديــة نقديــة ،وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة
ً
البالغــة خمســمائة وخمســة وســبعين ألــف ( )575,000ريــال ســعودي نقــدا مــن الشــركاء ،كمــا تــم تعديــل اســم
الشــركة ليصبــح "شــركة مصنــع فــش فــاش للمــواد الغذائيــة ألصحابهــا حمــد املبــارك وإبراهيــم املهــوس وعــادل
النجيــدي التضامنيــة" .وبتاريــخ 1420/12/22ه ـ (املوافــق 2000/03/28م) تــم زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى ســبعة
مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ثــاث حصــص نقديــة متســاوية القيمــة ،قيمــة كل
منها مليونين وخمسمائة ألف ( )2,500,000ريال سعودي وجميعها حصص عادية نقدية ،وقد تم الوفاء بالزيادة
ً
البالغــة اثنيــن مليــون وتســعمائة وخمســة وعشــرين ألــف ( )2,925,000ريــال ســعودي نقــدا مــن الشــركاء .وبتاريــخ
1438/08/19هـ (املوافق 2017/05/15م) تم تحويل الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وتم تعديل االسم
التجــاري للشــركة ليصبــح "شــركة مصنــع فــش فــاش للمــواد الغذائيــة" ب ـرأس مــال يبلــغ ســبعة مالييــن وخمســمائة
ألــف ( )7,500,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000حصــة نقديــة متســاوية
القيمــة ،قيمــة كل منهــا ريــال ســعودي واحــد وجميعهــا حصــص عاديــة نقديــة .وبتاريــخ 1439/01/28ه ـ (املوافــق
2017/10/18م) قرر الشــركاء باإلجماع املوافقة على تحول الشــركة من شــركة ذات مســؤولية محدودة إلى شــركة
مســاهمة مقفلــة بـرأس مــال يبلــغ ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ســبعمائة
وخمســين ألــف ( )750,000ســهم ،قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية وجميعهــا أســهم عاديــة ،وتــم
قيــد الشــركة بســجل الشــركات املســاهمة بموجــب القـرار الــوزاري رقــم (ق )149/وتاريــخ 1439/06/17ه ـ (املوافــق
2018/03/05م) والق ـرار الــوزاري رقــم (ق )230/وتاريــخ 1439/09/15ه (املوافــق 2018/05/30م) ،وبموجــب
الســجل التجــاري رقــم ( )1010044728وتاريــخ 1402/07/19ه ـ (املوافــق 1982/05/12م) الصــادر بمدينــة
الريــاض .وبتاريــخ 1441/04/14ه (املوافــق 2019/12/11م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى زيــادة رأس
مــال الشــركة مــن ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ريــال ســعودي إلــى أحــد عشــر مليــون وثالثمائــة ألــف
( )11,300,000ريــال ســعودي ،مقســم إلــى مليــون ومائــة وثالثيــن ألــف ( )1,130,000ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة
بالكامــل عــن طريــق إصــدار عــدد ثالثمائــة وثمانيــن ألــف ( )380,000ســهم عــادي ،قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ()10
ريــاالت ســعودية ،وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة ثالثــة مالييــن وثمانمائــة ألــف ( )3,800,000ريــال ســعودي مــن
خــال ( )1زيــادة مبلــغ ثالثــة مليــون وســبعمائة وخمســين ألــف ( )3,750,000ريــال ســعودي وتــم تغطيــة تلــك الزيــادة
مــن خــال تحويــل مبلــغ مليــون وثالثمائــة وخمســة وســبعين ألــف وســتمائة وثمانيــة وعشــرين ( )1,375,628ريــال
ســعودي مــن حســاب األربــاح املبقــاة ،وتحويــل مبلــغ مليونيــن وثالثمائــة وأربعــة وســبعون ألــف وثالثمائــة واثنــان
وســبعون ( )2,374,372ريــال ســعودي مــن حســاب االحتياطــي النظامــي ،وتــم منــح واحــد ( )1ســهم مجانــي مقابــل كل
( )2ســهمين يمتلكهــا املســاهمون املقيــدون فــي تاريــخ 1441/04/14ه (املوافــق 2019/12/11م) والــذي يمثــل تاريــخ
انعقاد الجمعية العامة الغير عادية ( )2زيادة مبلغ خمســين ألف ( )50,000ريال ســعودي عن طريق إصدار عدد
خمســة آالف ( )5,000ســهم جديد وبإجمالي قيمة إســمية تبلغ خمســين ألف ( )50,000ريال ســعودي تم ســدادها
ً
نقــدا مــن املســاهمين املؤسســيين لصالــح املســاهمين الجــدد .والبالــغ عددهــم واحــد وأربعيــن ( )41مســاهم جديــد.
يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي أحــد عشــر مليــون وثالثمائــة ألــف ( )11,300,000ريــال ســعودي مقســم إلــى مليــون
ومائــة وثالثيــن ألــف ( )1,130,000ســهم مدفوعــة القيمــة بالكامــل ،قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت
ً
ســعودية ،وجميــع أســهم الشــركة أســهما عاديــة مــن فئــة واحــدة ،وال يعطــى أي مســاهم أي حقــوق تفضيليــة،
ً
ويحــق لــكل مســاهم ("املســاهم") أيــا كان عــدد أســهمه حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين ("الجمعيــة
العامــة") والتصويــت فيهــا ولــن يتمتــع أي مســاهم بــأي حقــوق تصويــت تفضيليــة .تســتحق األســهم محــل اإلدراج
ً
ً
املباشــر حصتهــا مــن أي أربــاح تعلنهــا الشــركة اعتبــارا مــن تاريــخ مســتند التســجيل هــذا( .فضــا راجــع قســم رقــم ()5
"سياســة توزيــع األربــاح" فــي هــذا املســتند).
وكمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند ،فــإن املســاهمين الكبــار فــي الشــركة الذيــن يملكــون ( )%5أو أكثــر مــن رأس مالهــا هــم:
إبراهيــم ســليمان محمــد املهــوس بنســبة ملكيــة ( )%32.74ونجيــب حمــد مبــارك الحميــد بنســبة ملكيــة (،)%7.37
ونبيــل حمــد مبــارك الحميــد بنســبة ملكيــة ( ،)%7.37وفهــد حمــد مبــارك الحميــد بنســبة ملكيــة (( ،)%7.37وملزيــد
ً
مــن التفاصيــل حــول املســاهمين فضــا راجــع قســم (" )4-1هيــكل ملكيــة الشــركة قبــل اإلدراج" فــي هــذا املســتند).
ً
ويحظر على كبار املساهمين املذكورين أعاله التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر ( )12شهرا من تاريخ بدء تداول
أســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة ("فتــرة الحظــر") ،ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء هــذه الفتــرة دون
الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق املاليــة ("الهيئــة") املســبقة.

ويقتصــر التــداول فــي األســهم محــل اإلدراج املباشــر فــي الســوق املوازيــة علــى املســاهمين الحالييــن (باســتثناء
املســاهمين الكبــار فــي الشــركة الذيــن يملكــون ()%5أو أكثــر مــن رأس مالهــا املذكوريــن أعــاه والتــي تنطبــق عليهــم فتــرة
الحظــر) ،باإلضافــة إلــى فئــات املســتثمرين املؤهليــن وهــم:
1.أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
2.عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شـريطة أن يكــون ذلــك الشــخص املرخــص لــه
قــد تــم تعيينــه بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ القـرارات الخاصــة بقبــول املشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي
الســوق املوازيــة نيابــة عــن العميــل ودون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
3.حكومــة اململكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،وأي ســوق
ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
4.الشــركات اململوكــة مــن الحكومــة ،مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة يديرهــا شــخص مرخــص لــه فــي
ممارســة أعمــال اإلدارة.
5.الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6.صناديق االستثمار.
7.األجانــب غيــر املقيميــن املســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق املوازيــة والذيــن يســتوفون املتطلبــات
املنصــوص عليهــا فــي الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر املقيميــن فــي الســوق املوازيــة.
8.املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.
9.أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي اململكــة وحســاب لــدى مركــز
اإليــداع.
10.أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي اململكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع،
ويســتوفون أي مــن املعاييــر اآلتيــة:
أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال
ً
سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا املاضية.
ب) أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.
ً
د) أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
ً
ه) أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة
معترف بها ً
دوليا.
11.أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
لــم يســبق إدراج أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم ســواء داخــل اململكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا قبــل
إدراجهــا بشــكل مباشــر فــي الســوق املوازيــة .وقــد تقدمــت الشــركة بطلــب تســجيل األســهم الخاضعــة لهــذا املســتند
إلــى هيئــة الســوق املاليــة الســعودية ("الهيئــة") وبطلــب إدراجهــا إلــى شــركة الســوق املاليــة الســعودية ("تــداول") ،وتــم
تقديــم جميــع املســتندات املطلوبــة إلــى الجهــات ذات العالقــة واســتيفاء جميــع املتطلبــات ،وتــم الحصــول علــى جميــع
املوافقــات املتعلقــة بعمليــة التســجيل واإلدراج املباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة بمــا فــي ذلــك موافقــة
الهيئــة علــى مســتند التســجيل هــذا.
ينطــوي االســتثمار فــي األســهم محــل التســجيل واإلدراج املباشــر فــي الســوق املوازيــة علــى مخاطــر وأمــور غيــر مؤكــدة
ولذلــك يجــب دراســة قســمي "إشــعار مهــم" و"عوامــل املخاطــرة" الوارديــن فــي مســتند التســجيل هــذا بعنايــة مــن
ً
ِق َبــل املســتثمرين املؤهليــن املحتمليــن قبــل أن يتخــذوا قـرارا باالســتثمار فــي أســهم الشــركة بعــد االنتهــاء مــن تســجيلها
ً
ً
وإدراجهــا إدراجــا مباش ـرا فــي الســوق املوازيــة.

املستشاراملالي

ُ
يحتــوي هــذا املســتند علــى معلومــات قدمــت بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة باململكــة العربيــة الســعودية (املشــارإليهــا ب ـ "الهيئــة") .ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــرأســماؤهم علــى الصفحــة (ج) مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل املســؤولية عــن
دقــة املعلومــات الــواردة فــي هــذا املســتند ،ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم ،بعــد إجــراء جميــع الدراســات املمكنــة وإلــى الحــد املعقــول ،أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي املســتند إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيــه مضللــة .وال تتحمــل الهيئــة وشــركة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) أي مســؤولية
عــن محتويــات هــذا املســتند ،وال تعطيــان َ
أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا املســتند أو االعتمــاد علــى ّ
أي تأكيــدات تتعلــق بدقــة هــذا املســتند أو اكتمالــه ،وتخليــان أنفســهما صراحــة مــن ً
أي جــزء منــه .ويجــب علــى الراغبيــن فــي االســتثماربموجــب هــذا املســتند تحــري مــدى صحــة املعلومــات املتعلقــة
باألســهم محــل اإلدراج املباشــرفــي الســوق املوازيــة .وفــي حــال تعــذرفهــم محتويــات هــذا املســتند ،يجــب استشــارة مستشــارمالــي مرخــص لــه.
صدرهذا املستند بتاريخ 1442/08/18ه (املوافق 2021/03/31م)

فش فاش

إشعارمهم
يقــدم هــذا املســتند معلومــات تفصيليــة كاملــة عــن شــركة مصنــع فــش فــاش للمــواد الغذائيــة واألســهم محــل اإلدراج املباشــر .وســيعامل املســتثمرون املؤهلــون املحتملــون
الذين يرغبون باالســتثمار في األســهم محل اإلدراج املباشــر بعد االنتهاء من تســجيل أســهم الشــركة وبدء تداولها في الســوق املوازية على أســاس أن قرار االســتثمار يســتند
إلــى املعلومــات التــي يحتويهــا هــذا املســتند ،والتــي يمكــن اإلطــاع عليهــا مــن خــال زيــارة موقــع الشــركة علــى اإلنترنــت ( )www.feshfashfood.comأو موقــع املستشــار املالــي
شــركة فالكــم للخدمــات املاليــة ( )www.falcom.com.saأو موقــع هيئــة الســوق املاليــة ( .)www.cma.org.saكمــا ســيتم اإلعــان مــن قبــل املستشــار املالــي "شــركة فالكــم
للخدمــات املاليــة" علــى موقــع الســوق املاليــة الســعودية "تــداول" عــن نشــر مســتند التســجيل وإتاحتــه للمســتثمرين املؤهليــن خــال املــدة املحــددة وفــق قواعــد طــرح األوراق
املاليــة واإللتزامــات املســتمرة وعــن أي تطــورات أخــرى.
يحتــوي مســتند التســجيل هــذا علــى تفاصيــل تــم تقديمهــا حســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة الصــادرة عــن الهيئــة ،ويتحمــل أعضــاء
مجلــس اإلدارة الــواردة أســمائهم فــي صفحــة (ج) مجتمعيــن ومنفرديــن ،كامــل املســؤولية عــن دقــة املعلومــات الــواردة فــي هــذا املســتند ،ويؤكــدون حســب علمهــم واعتقادهــم
بعد إجراء جميع الدراســات املمكنة وإلى الحد املعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذا املســتند إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة.
وقد تم تعيين شركة فالكم للخدمات املالية كمستشار مالي ("املستشار املالي") فيما يتعلق بطلب تسجيل أسهم الشركة وإدراجها بشكل مباشر في السوق املوازية.
إن املعلومــات الــواردة فــي هــذا املســتند كمــا فــي تاريــخ إصــداره عرضــة للتغييــر ،وعلــى وجــه الخصــوص يمكــن أن يتأثــر الوضــع املالــي للشــركة وقيمــة األســهم محــل اإلدراج
املباشــر بشــكل ســلبي بالتطــورات املســتقبلية املتعلقــة بعوامــل التضخــم ومعــدالت الفائــدة والضرائــب أو أي عوامــل اقتصاديــة أو سياســية أخــرى خارجــة عــن نطــاق
ً
ســيطرة الشــركة (فضال راجع قســم رقم (" )2عوامل املخاطرة" في هذا املســتند) ،وال يجب اعتبار أو تفســير أو االعتماد بأي شــكل على هذا املســتند وال على أي اتصاالت
شــفهية أو كتابيــة أو مطبوعــة فيمــا يتعلــق بأســهم اإلدراج أو تفســيرها كوعــد أو بيــان فيمــا يتعلــق باألربــاح أو النتائــج أو األحــداث املســتقبلية.
ال يجــوز اعتبــار هــذا املســتند بمثابــة توصيــة مــن الشــركة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو مــن مستشــارها املالــي باملشــاركة فــي عمليــة االســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج
املباشــر .وتعتبــر املعلومــات التــي يحتــوي عليهــا هــذا املســتند ذات طبيعــة عامــة ،وقــد تــم إعــداد هــذا املســتند دون األخــذ فــي االعتبــار األهــداف االســتثمارية الفرديــة أو
الوضــع املالــي أو االحتياجــات االســتثمارية الخاصــة لألشــخاص الراغبيــن باالســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج املباشــر .وقبــل اتخــاذ أي قـرار باالســتثمار ،علــى كل مســتلم
لهــذا املســتند الحصــول علــى استشــارة مهنيــة مســتقلة بخصــوص االســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج املباشــر بعــد بــدء تداولهــا مــن قبــل مستشــار مالــي مرخــص لــه مــن قبــل
الهيئــة ،وذلــك لتقييــم مــدى مالءمــة فرصــة االســتثمار واملعلومــات املدرجــة فــي هــذا املســتند لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات االســتثمارية الخاصــة بــه ،بمــا فــي ذلــك املزايــا
ً
واملخاطــر املتعلقــة باالســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج املباشــر ،قــد يكــون االســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج املباشــر مناســبا لبعــض املســتثمرين دون غيرهــم ،ويجــب
علــى املســتثمرين املحتمليــن عــدم االعتمــاد علــى قـرار طــرف آخــر باالســتثمار أو عــدم االســتثمار كأســاس للدراســة املفتــرض قيامهــم بهــا فيمــا يخــص فرصتهــم لالســتثمار أو
علــى الظــروف الخاصــة ألولئــك املســتثمرين.
وتطلب الشركة واملستشار املالي من متلقي هذا املستند االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بشراء أو بيع أسهم اإلدراج ومراعاة التقيد بها.

أ

املعلومات املالية

ً
تــم إعــداد القوائــم املاليــة املراجعــة للشــركة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م و  31ديســمبر  ،2020واإليضاحــات املرفقــة بهــا وفقــا للمعاييــر الدوليــة
للتقاريــر املاليــة ( )IFRSاملعتمــدة فــي اململكــة العربيــة الســعودية واملعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ( .)SOCPAوقــد
تمــت مراجعــة وتدقيــق البيانــات املاليــة للشــركة عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م والســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020م مــن قبــل شــركة العظــم
والســديري وآل الشــيخ وشــركاؤهم محاســبون ومراجعــون قانونيــون .هــذا وتقــوم الشــركة بإصــدار قوائمهــا املاليــة بالريــال الســعودي.

التوقعات واإلفادات املستقبلية
تــم إعــداد التوقعــات الــواردة فــي هــذا املســتند علــى أســاس افتراضــات محــددة ومفصــح عنهــا فــي هــذا املســتند .وقــد تختلــف ظــروف الشــركة فــي املســتقبل عــن االفتراضــات
املســتخدمة ،وبالتالــي فإنــه ال يوجــد ضمــان أو تأكيــد أو تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال هــذه التوقعــات.
وتمثــل بعــض التوقعــات الــواردة فــي هــذا املســتند "إفــادات مســتقبلية" ،والتــي يمكــن أن يســتدل عليهــا بشــكل عــام مــن خــال اســتخدام بعــض الكلمــات ذات الداللــة
املســتقبلية مثــل "يخطــط"" ،يعتــزم"" ،ينــوي"" ،يقــدر"" ،يعتقــد"" ،يتوقــع"" ،مــن املتوقــع"" ،يمكــن"" ،مــن املمكــن"" ،يحتمــل"" ،مــن املحتمــل"" ،ســوف"" ،قــد" ،والصيــغ
النافيــة لهــا وغيرهــا مــن املفــردات املقاربــة أو املشــابهة لهــا فــي املعنــى .وتعكــس هــذه اإلفــادات وجهــة النظــر الحاليــة للشــركة بخصــوص أحــداث مســتقبلية ،لكنهــا ال تشــكل
ً
ً
ضمانــا أو تأكيــدا ألي أداء فعلــي مســتقبلي للشــركة ،إذ أن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى األداء الفعلــي للشــركة أو إنجازاتهــا أو نتائجهــا وتــؤدي إلــى اختالفهــا
ً
ً
ً
بشــكل كبيــر عمــا تضمنتــه هــذه اإلفــادات صراحــة أو ضمنــا .وقــد تــم اســتعراض أهــم املخاطــر والعوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى مثــل هــذا األثــر بصــورة أكثــر تفصيــا فــي
أقســام أخــرى فــي هــذا املســتند (راجــع قســم رقــم (" )2عوامــل املخاطــرة") .وفيمــا لــو تحقــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه العوامــل ،أو لــو ثبــت عــدم صحــة أو عــدم دقــة أي مــن
التوقعــات أو التقديـرات الــواردة فــي هــذا املســتند ،فــإن النتائــج الفعليــة للشــركة قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك املوضحــة فــي هــذا املســتند.
ً
ومراعــاة ملتطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة ،ســتقوم الشــركة بتقديــم مســتند تســجيل تكميلــي إلــى الهيئــة إذا علمــت فــي أي وقـ ٍـت بعــد اعتمــاد هــذا
املســتند مــن الهيئــة وقبــل اكتمــال اإلدراج بــأي مــن اآلتــي )1( :وجــود تغييــر مهــم فــي أمــور جوهريــة واردة فــي مســتند التســجيل ،أو ( )2ظهــور أي مســائل مهمــة كان يجــب
تضمينهــا فــي مســتند التســجيل .وباســتثناء هاتيــن الحالتيــن ،فــإن الشــركة ال تعتــزم تحديــث أو تعديــل أي معلومــات تضمنهــا هــذا املســتند ،سـ ً
ـواء كان ذلــك نتيجــة معلومــات
جديــدة أو حــوادث مســتقبلية أو غيــر ذلــك .ونتيجــة لهــذه املخاطــر واألمــور غيــر املؤكــدة والتقديـرات ،فــإن األحــداث والظــروف والتوقعــات املســتقبلية التــي يتناولهــا هــذا
ً
املســتند قــد ال تحــدث علــى النحــو الــذي تتوقعــه الشــركة وقــد ال تحــدث مطلقــا .وعليــه ،يتعيــن علــى املســتثمرين املؤهليــن املحتمليــن فحــص جميــع اإلفــادات املســتقبلية فــي
ـكل أسا�ســي.
ضــوء هــذه اإليضاحــات مــع عــدم االعتمــاد علــى اإلفــادات املســتقبلية بشـ ٍ
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فش فاش

دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سراملجلس*
االسم
سعود مصطفى إبراهيم النجيدي
فيصل حمد عبود الحميد
نجيب حمد مبارك الحميد
إبراهيم سليمان محمد املهوس
إبراهيم عادل إبراهيم النجيدي
وليد إبراهيم سليمان املهوس**

املنصب
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
والعضو املنتدب والرئيس
التنفيذي
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

األسهم اململوكة *****

صفة
العضوية

االستقاللية****

الجنسية

العمر

"مباشرة"

غير تنفيذي
غير تنفيذي

غير مستقل
مستقل

سعودي
سعودي

45
36

العدد
54,920
535

النسبة
%4.86
% 0.05

تنفيذي

غير مستقل

سعودي

55

83,330

%7.37

غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي

غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل

سعودي
سعودي
سعودي

85
42
57

370,000
23,545
720

%32.74
%2.08
%0.06

أمين سر مجلس اإلدارة
عبدالعزيز عبدالكريم عبدالعزيز
املطرودي***

أمين سر املجلس

-

-

سعودي

35

-

-

املصدر :الشركة

* وافقــت الجمعيــة التحوليــة املنعقــدة فــي تاريــخ 1439/07/10ه (املوافــق 2018/03/27م) علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة املذكوريــن أعــاه كأول مجلــس إدارة للشــركة وذلــك ملــدة خمــس ســنوات مــن
تاريــخ الجمعيــة.
** وافقت الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 1441/06/17هـ (املوافق 2020/02/11م) على تعيين السيد /وليد إبراهيم سليمان املهوس كعضو مجلس إدارة .
*** وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد في تاريخ 1441/04/14ه (املوافق 2019/12/11م) على تعيين السيد /عبدالعزيز عبدالكريم عبدالعزيز املطرودي كأمين سر ملجلس اإلدارة.
**** تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة ،وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة في كل من:
ً
•أن يكون مالكا ملا نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
•أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة.
ً
•أن يعمل أو كان يعمل موظفا خالل العامين املاضيين لدى الشركة.
***** اليوجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس كما بتاريخ هذا املستند.

ج

عنوان الشركة املسجل
شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية
الرياض –  1733893املنطقة الصناعية الجديدة
ص.ب 90621 .الرياض 11623
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 11 4981916 :
فاكس+966 11 4981451 :
البريد اإللكترونيinfo@feshfashfood.com :
املوقع اإللكترونيwww.feshfashfood.com :

ممثال الشركة

االسم
الصفة

البيان

العنوان
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد اإللكتروني

املمثل األول

املمثل الثاني

نجيب حمد مبارك الحميد
عضو مجلس اإلدارة والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي
الرياض – املنطقة الصناعية الجديدة طريق الخرج

سعود مصطفى إبراهيم النجيدي
رئيس مجلس اإلدارة
الرياض – املنطقة الصناعية الجديدة طريق الخرج

ص.ب 90621 .الرياض  11623اململكة العربية السعودية
 +966 11 4981916تحويلة رقم ()400
+966 11 4981451
N_alhumaid@feshfashfood.com

ص.ب 90621 .الرياض  11623اململكة العربية السعودية
 +966 11 4981916تحويلة رقم ()420
+966 11 4981451
S_alnujaidi@feshfashfood.com

املصدر :الشركة

سوق األسهم
شركة السوق املالية السعودية (تداول)
طريق امللك فهد – العليا 6897
وحدة رقم15 :
الرياض 3388 - 12211
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 920001919 :
فاكس+966 11 2189133 :
البريد اإللكترونيcsc@tadawul.com.sa :
املوقع اإللكترونيwww.tadawul.com.sa :

د

فش فاش

املستشاراملالي
شركة فالكم للخدمات املالية
الرياض – حي الورود – شارع العليا
ص.ب  884الرياض 11421
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 8004298888 :
فاكس+966 11 2054827 :
البريد اإللكترونيInfo@falcom.com.sa :
املوقع اإللكترونيwww.falcom.com.sa :

املحاسب القانوني
العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم – محاسبون ومراجعون قانونيون
الرياض -شارع األمير محمد بن عبدالعزيز -وحدة رقم .11
ص.ب  10504الرياض 11443
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 11 2175000 :
فاكس+966 11 2176000 :
البريد اإللكترونيch@crowe.sa :
املوقع اإللكترونيwww.crowe.com/sa :

تنويه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
كال مــن املستشــار املالــي واملحاســب القانونــي املذكوريــن أعــاه أعطــوا موافقتهــم الكتابيــة علــى اســتخدام أســمائهم وشــعاراتهم وإفاداتهــم فــي هــذا املســتند وفــق الشــكل
والســياق الظاهــر فيهــا ،ولــم يقــم أي منهــم بســحب موافقتــه حتــى تاريــخ هــذا املســتند .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن جميــع هــذه الجهــات والعامليــن فيهــا أو أي مــن أقاربهــم ال يملكــون
ً
أســهما أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه

امللخص
يهــدف هــذا امللخــص إلــى تقديــم خلفيــة موجــزة عــن املعلومــات الــواردة فــي هــذا املســتند .وعليــه فــإن هــذا امللخــص ال يحتــوي علــى كافــة املعلومــات التــي قــد تكــون مهمــة
بالنســبة للمســتثمرين املحتملين .لذلك ،فإنه يجب قراءة هذا امللخص كمقدمة لهذا املســتند ،وينبغي على املســتثمرين املحتملين قراءة ومراجعة هذا املســتند بالكامل،
ويجــب أن ُيبنــى أي قـرار يتعلــق باالســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج املباشــر مــن قبــل املســتثمرين املحتمليــن علــى مراعــاة هــذا املســتند ككل .وعلــى وجــه الخصــوص ،فإنــه
مــن الضــروري مراعــاة مــا ورد فــي قســم "إشــعار مهــم" فــي الصفحــة (أ) والقســم رقــم (( )2عوامــل املخاطــرة) قبــل اتخــاذ أي قـرار اســتثماري فــي األســهم محــل اإلدراج املباشــر
الخاضعــة لهــذا املســتند.

اسم الشركة ووصفها
وتأسيسها

شــركة مصنــع فــش فــاش للمــواد الغذائيــة هــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بموجــب الق ـرار الــوزاري رقــم (ق )149/وتاريــخ
1439/06/17ه ـ (املوافــق 2018/03/05م) والق ـرار الــوزاري رقــم (ق )230/وتاريــخ 1439/09/15ه (املوافــق 2018/05/30م)،
وبموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010044728وتاريــخ 1402/07/19ه ـ (املوافــق 1982/05/12م) الصــادر بمدينــة الريــاض.
ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي أحــد عشــر مليــون وثالثمائــة ألــف ( )11,300,000ريــال ســعودي مقســم إلــى مليــون ومائــة وثالثيــن
ألــف ( )1,130,000ســهم مدفوعــة القيمــة بالكامــل ،قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وجميعهــا أســهم عاديــة.
تأسســت شــركة مصنــع فــش فــاش للمــواد الغذائيــة كشــركة تضامنيــة بتاريــخ 1401/06/22ه ـ (املوافــق 1981/04/26م) تحــت
اســم "شــركة الحميــد والنجيــدي التضامنيــة للصناعــة" ،ب ـرأس مــال قــدره مليــون ( )1,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى عشــر
( )10حصــص نقديــة متســاوية القيمــة قيمــة كل حصــة مائــة ألــف ( )100,000ريــال ســعودي .وبتاريــخ 1401/08/08ه ـ (املوافــق
1981/06/10م) تــم تعديــل االســم التجــاري للشــركة بموجــب الق ـرار الــوزاري رقــم (/386ص) ليصبــح "شــركة الحميــد واملهــوس
لصناعــة املــواد الغذائيــة" كشــركة تضامنيــة .وبتاريــخ 1401/12/27ه (املوافــق 1981/10/24م) تــم زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى
أربعة ماليين ( )4,000,000ريال سعودي مقسم إلى حصتين متساويتي القيمة ،قيمة كل منها مليوني ( )2,000,000ريال سعودي
ً
وجميعهــا حصــص عاديــة نقديــة ،وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة ثالثــة مالييــن ( )3,000,000ريــال ســعودي نقــدا مــن الشــركاء،
كمــا تــم تعديــل اســم الشــركة ليصبــح "شــركة حمــد املبــارك وإبراهيــم املهــوس التضامنيــة" .وبتاريــخ 1409/02/01ه (املوافــق
1988/09/12م) وافــق الشــركاء علــى إدخــال شــريك جديــد بالتضامــن (عــادل إبراهيــم النجيــدي) وتــم زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى
أربعــة مالييــن وخمســمائة وخمســة وســبعين ألــف ( )4,575,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ثــاث حصــص متســاوية القيمــة ،قيمــة
كل منهــا مليــون وخمســمائة وخمســة وعشــرين ألــف ( )1,525,000ريــال ســعودي وجميعهــا حصــص عاديــة نقديــة ،وقــد تــم الوفــاء
ً
بالزيــادة البالغــة خمســمائة وخمســة وســبعين ألــف ( )575,000ريــال ســعودي نقــدا مــن الشــركاء ،كمــا تــم تعديــل اســم الشــركة
ليصبح "شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية ألصحابها حمد املبارك وإبراهيم املهوس وعادل النجيدي التضامنية" .وبتاريخ
1420/12/22ه (املوافــق 2000/03/28م) تــم زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ريــال
ســعودي مقســم إلــى ثــاث حصــص نقديــة متســاوية القيمــة ،قيمــة كل منهــا مليونيــن وخمســمائة ألــف ( )2,500,000ريــال ســعودي
وجميعهــا حصــص عاديــة نقديــة ،وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة اثنيــن مليــون وتســعمائة وخمســة وعشــرين ألــف ()2,925,000
ً
ريــال ســعودي نقــدا مــن الشــركاء .وبتاريــخ 1438/08/19ه ـ (املوافــق 2017/05/15م) تــم تحويــل الشــركة إلــى شــركة ذات مســؤولية
محــدودة وتــم تعديــل االســم التجــاري للشــركة ليصبــح "شــركة مصنــع فــش فــاش للمــواد الغذائيــة" بـرأس مــال يبلــغ ســبعة مالييــن
وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000حصــة نقديــة متســاوية
القيمــة ،قيمــة كل منهــا ريــال ســعودي واحــد وجميعهــا حصــص عاديــة نقديــة .وبتاريــخ 1439/01/28ه ـ (املوافــق 2017/10/18م)
قــرر الشــركاء باإلجمــاع املوافقــة علــى تحــول الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة ب ـرأس مــال
يبلــغ ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ســبعمائة وخمســين ألــف ( )750,000ســهم ،قيمــة
كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية وجميعهــا أســهم عاديــة ،وتــم قيــد الشــركة بســجل الشــركات املســاهمة بموجــب القـرار
الــوزاري رقــم (ق )149/وتاريــخ 1439/06/17ه ـ (املوافــق 2018/03/05م) والقـرار الــوزاري رقــم (ق )230/وتاريــخ 1439/09/15ه
(املوافــق 2018/05/30م) ،وبموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010044728وتاريــخ 1402/07/19ه ـ (املوافــق 1982/05/12م)
الصــادر بمدينــة الريــاض .وبتاريــخ 1441/04/14ه (املوافــق 2019/12/11م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى زيــادة
رأس مــال الشــركة مــن ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ريــال ســعودي إلــى أحــد عشــر مليــون وثالثمائــة ألــف
( )11,300,000ريــال ســعودي ،مقســم إلــى مليــون ومائــة وثالثيــن ألــف ( )1,130,000ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل عــن
طريــق إصــدار عــدد ثالثمائــة وثمانيــن ألــف ( )380,000ســهم عــادي ،قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وقــد تــم
الوفــاء بالزيــادة البالغــة ثالثــة مالييــن وثمانمائــة ألــف ( )3,800,000ريــال ســعودي مــن خــال ( )1زيــادة مبلــغ ثالثــة مليــون وســبعمائة
وخمســين ألــف ( )3,750,000ريــال ســعودي وتــم تغطيــة تلــك الزيــادة مــن خــال تحويــل مبلــغ مليــون وثالثمائــة وخمســة وســبعين
ألــف وســتمائة وثمانيــة وعشــرين ( )1,375,628ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح املبقــاة ،وتحويــل مبلــغ مليونيــن وثالثمائــة وأربعــة
وســبعون ألــف وثالثمائــة واثنــان وســبعون ( )2,374,372ريــال ســعودي مــن حســاب االحتياطــي النظامــي ،وتــم منــح واحــد ( )1ســهم
مجانــي مقابــل كل ( )2ســهمين يمتلكهــا املســاهمون املقيــدون فــي تاريــخ 1441/04/14ه (املوافــق 2019/12/11م) والــذي يمثــل
تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة ( )2زيــادة مبلــغ خمســين ألــف ( )50,000ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار عــدد خمســة
ً
آالف ( )5,000ســهم جديــد وبإجمالــي قيمــة إســمية تبلــغ خمســين ألــف ( )50,000ريــال ســعودي تــم ســدادها نقــدا مــن املســاهمين
املؤسســيين لصالــح املســاهمين الجــدد والبالــغ عددهــم واحــد وأربعيــن ( )41مســاهم جديــد.

و

فش فاش

تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010044728وتاريــخ 1402/07/19ه ـ (املوافــق 1982/05/12م)،
والترخيــص الصناعــي الوطنــي الصــادر مــن قبــل وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة (وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة املعدنيــة
ً
ســابقا) رقــم ( )768وتاريــخ 1440/03/21ه (املوافــق 2018/11/29م) توســعة للترخيــص رقــم ( )201وتاريــخ 1401/05/22ه
(املوافــق 1981/03/28م) والــذي ينتهــي بتاريــخ 1443/03/19ه (املوافــق 2021/10/26م).
وتتمثــل أنشــطة الشــركة كمــا فــي ســجلها التجــاري فــي صناعــة املنتجــات الغذائيــة املصنعــة مــن البطاطــس ،يشــمل (رقائــق
البطاطــس) ،صناعــة اطعمــة اإلفطــار مــن الحبــوب علــى شــكل رقائــق ،يشــمل (كــورن فليكــس ،شــيبس ..الــخ).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األسا�سي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
•إنشـاء وإدارة وتشـغيل وتملـك واالسـتثمار فـي املشـاريع الصناعيـة وخاصـة الصناعـات الغذائيـة بمختلـف أنواعهـا
وتسـويق منتجاتهـا والقيـام بكافـة األعمـال املتعلقـة بهـا.
•صناعة املواد الغذائية بمختلف أنواعها.

ملخص أنشطة الشركة

•استيراد املواد األولية ،واملعدات والتجهيزات.
•تجارة الجملة والتجزئة والبيع والشراء في املحاصيل الزراعية واملواد الغذائية.
•التخزين والتبريد وحفظ األغذية والتعبئة والتغليف وتأسيس وتشغيل املستودعات.
•املناقصات والتعهدات والخدمات التجارية والتسويق واالستيراد والتصدير والوكاالت.
وتمــارس الشــركة أنشــطتها وفــق األنظمــة املتبعــة وبعــد الحصــول علــى التراخيــص الالزمــة مــن جهــة االختصــاص إن وجــدت.
وقــد حصلــت الشــركة علــى جميــع التراخيــص النظاميــة والزالــت جميــع تلــك التراخيــص ســارية املفعــول حتــى تاريــخ هــذا املســتند.

املساهمون الكباروعدد
أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل
اإلدراج

املساهمون الكبارالذين يجوز
للشخص املرخص له بيع
ً
أسهمهم وفقا لتقديره وعدد
أسهمهم ونسبة ملكيتهم قبل
اإلدراج وبعد تطبيق خطة
استيفاء متطلبات السيولة
ً
املقدمة إلى السوق وفقا
لقواعد اإلدراج
رأس مال املصدر
إجمالي عدد أسهم املصدر
القيمة االسمية للسهم

ز

يتمثــل نشــاط الشــركة الحالــي فــي صناعــة وإنتــاج منتجــات منتفخــات الــذرة ومنتفخــات البطاطــس والبطاطــس شــيبس
الطبيعيــة ،حيــث تقــوم الشــركة بتصنيــع وتســويق وبيــع هــذه املنتجــات مــن خــال مصنعهــا الواقــع فــي املدينــة الصناعيــة
الثانيــة الواقعــة علــى طريــق الخــرج علــى أرض مســتأجرة مــن هيئــة املــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة ،تبلــغ مســاحتها اإلجماليــة
( )15,386متــر مربــع.
ً
إن املساهمين الكبار الذين يملك كال منهم خمسة باملائة ( )%5أو أكثر من أسهم الشركة هم:
قبل اإلدراج
االسم
النسبة
عدد األسهم
%32.74
370,000
إبراهيم سليمان محمد املهوس
% 7.37
83,330
نجيب حمد مبارك الحميد
% 7.37
83,330
نبيل حمد مبارك الحميد
% 7.37
83,330
فهد حمد مبارك الحميد
%54.87
619,990
اإلجمالي
املصدر :الشركة

ً
ال يوجــد شــخص مرخــص لــه ّ
معيــن لبيــع أي مــن أســهم املســاهمين الكبــار فــي الشــركة ،وذلــك نظـرا الســتيفاء الشــركة متطلبــات
الســيولة الــواردة فــي املــادة الحاديــة واألربعــون مــن قواعــد اإلدراج ،حيــث أن عــدد املســاهمين فــي الشــركة والذيــن ينطبــق عليهــا
تعريــف الجمهــور يبلــغ ( )53مســاهم يملكــون مانســبته ( )% 38.00مــن رأس مــال الشــركة كمــا فــي تاريــخ مســتند التســجيل.

أحد عشر مليون وثالثمائة ألف ( )11,300,000ريال سعودي مدفوع بالكامل.
مليون ومائة وثالثون ألف ( )1,130,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.
عشرة ( )10رياالت سعودية.

سعرالسهم االسترشادي عند
اإلدراج
األحقية في األرباح
حقوق التصويت
القيود املفروضة على األسهم
األسهم التي سبق للشركة
إدراجها

( )50ريال سعودي للسهم الواحد.
ً
تســتحق األســهم محــل التســجيل واإلدراج املباشــر حصتهــا مــن أي أربــاح تعلنهــا الشــركة اعتبــارا مــن تاريــخ مســتند التســجيل هــذا
ً
وعــن الســنوات املاليــة التــي تليهــا (فضــا راجــع قســم رقــم (" )5سياســة توزيــع األربــاح").
إن جميــع أســهم الشــركة هــي أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة ،وال يعطــي أي ســهم لحاملــه حقــوق تفضيليــة .ويعطــي كل ســهم
لحاملــه الحــق فــي صــوت واحــد ويحــق لــكل مســاهم فــي الشــركة حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين (سـ ً
ـواء العاديــة أو
غيــر العاديــة) والتصويــت فيــه.
يحظــر علــى كبــار املســاهمين املذكــور أســمائهم فــي الصفحــة (ز) مــن هــذا املســتند التصــرف فــي أســهمهم مــدة اثنــي عشــر ()12
ً
شــهرا مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة ("فتــرة الحظــر") ،ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء هــذه
الفتــرة دون الحصــول علــى موافقــة الهيئــة املســبقة.
ً
لــم يســبق إدراج أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم ســواء داخــل اململكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا قبــل إدراجهــا بشــكل
مباشــر فــي الســوق املوازيــة.
يقتصــر التــداول فــي األســهم محــل اإلدراج املباشــر فــي الســوق املوازيــة علــى املســاهمين الحالييــن (باســتثناء املســاهمين الكبــار فــي
الشــركة الذيــن يملكــون ( )%5أو أكثــر مــن رأس مالهــا املذكوريــن فــي الصفحــة (ز) والتــي تنطبــق عليهــم فتــرة الحظــر) ،باإلضافــة
إلــى فئــات املســتثمرين املؤهليــن وهــم:
1.أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
2.عملاء شـخص مرخـص لـه فـي ممارسـة أعمـال اإلدارة شـريطة أن يكـون ذلـك الشـخص املرخـص لـه قـد تـم تعيينـه
بشـروط تمكنـه مـن اتخـاذ القـرارات الخاصـة بقبـول املشـاركة فـي الطـرح واالسـتثمار فـي السـوق املوازيـة نيابـة عـن
العميـل ودون الحاجـة إلـى الحصـول علـى موافقـة مسـبقة منـه.
3.حكومة اململكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف
بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.
4.الشـركات اململوكـة مـن الحكومـة ،مباشـرة أو عـن طريـق محفظـة يديرهـا شـخص مرخـص لـه فـي ممارسـة أعمـال
اإلدارة.
5.الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6.صناديق االستثمار.

فئات املستثمرون املؤهلون

7.األجانـب غيـر املقيميـن املسـموح لهـم باالسـتثمار فـي السـوق املوازيـة والذيـن يسـتوفون املتطلبـات املنصـوص عليهـا فـي
الدليـل االسترشـادي السـتثمار األجانـب غيـر املقيميـن فـي السـوق املوازيـة.
8.املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.
9.أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.
10.أشـخاص طبيعيـون يجـوز لهـم فتـح حسـاب اسـتثماري فـي اململكـة وحسـاب لـدى مركـز اإليـداع ،ويسـتوفون أي مـن
املعاييـر اآلتيـة:
أ) أن يكـون قـد قـام بصفقـات فـي أسـواق األوراق املاليـة ال يقـل مجمـوع قيمتهـا عـن أربعيـن مليـون ريـال
ً
سـعودي وال تقـل عـن عشـرة صفقـات فـي كل ربـع سـنة خلال االثنـي عشـرة شـهرا املاضيـة.
ب) أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.
ً
د) أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
ً
ه) أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة
معترف بها ً
دوليا.
11.أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

ح

فش فاش

ملخص املعلومات األساسية
تنويه للمستثمرين
ً
يقــدم هــذا امللخــص نبــذة موجــزة عــن املعلومــات الــواردة فــي هــذا املســتند؛ ونظ ـرا ألنــه ملخــص فإنــه ال يشــتمل علــى كل املعلومــات التــي قــد تكــون مهمــة للمســتثمرين
ً
ً
املؤهليــن ،ويجــب علــى مســتلمي هــذا املســتند قراءتــه بالكامــل قبــل اتخــاذ قراراهــم باالســتثمار فــي أســهم الشــركة بعــد االنتهــاء مــن تســجيلها وإدراجهــا إدراجــا مباش ـرا فــي
الســوق املوازيــة .وقــد تــم تعريــف بعــض املصطلحــات والعبــارات املختصــرة الــواردة فــي هــذا املســتند فــي القســم (" )1التعريفــات واملصطلحــات" مــن هــذا املســتند.

نبذة عن الشركة
شــركة مصنــع فــش فــاش للمــواد الغذائيــة هــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بموجــب القـرار الــوزاري رقــم (ق )149/وتاريــخ 1439/06/17ه ـ (املوافــق 2018/03/05م)
والق ـرار الــوزاري رقــم (ق )230/وتاريــخ 1439/09/15ه (املوافــق 2018/05/30م) ،وبموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010044728وتاريــخ 1402/07/19ه ـ (املوافــق
1982/05/12م) الصــادر بمدينــة الريــاض.
تأسست شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية كشركة تضامنية بتاريخ 1401/06/22هـ (املوافق 1981/04/26م) تحت اسم "شركة الحميد والنجيدي التضامنية
للصناعــة" ،ب ـرأس مــال قــدره مليــون ( )1,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى عشــر ( )10حصــص نقديــة متســاوية القيمــة قيمــة كل حصــة مائــة ألــف ( )100,000ريــال
ســعودي .وبتاريــخ 1401/08/08ه ـ (املوافــق 1981/06/10م) تــم تعديــل االســم التجــاري للشــركة بموجــب الق ـرار الــوزاري رقــم (/386ص) ليصبــح "شــركة الحميــد
واملهــوس لصناعــة املــواد الغذائيــة" كشــركة تضامنيــة .وبتاريــخ 1401/12/27ه (املوافــق 1981/10/24م) تــم زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى أربعــة مالييــن ( )4,000,000ريــال
ســعودي مقســم إلــى حصتيــن متســاويتي القيمــة ،قيمــة كل منهــا مليونــي ( )2,000,000ريــال ســعودي وجميعهــا حصــص عاديــة نقديــة ،وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة ثالثــة
ً
مالييــن ( )3,000,000ريــال ســعودي نقــدا مــن الشــركاء ،كمــا تــم تعديــل اســم الشــركة ليصبــح "شــركة حمــد املبــارك وإبراهيــم املهــوس التضامنيــة" .وبتاريــخ 1409/02/01ه
(املوافــق 1988/09/12م) وافــق الشــركاء علــى إدخــال شــريك جديــد بالتضامــن (عــادل إبراهيــم النجيــدي) وتــم زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى أربعــة مالييــن وخمســمائة
وخمســة وســبعين ألــف ( )4,575,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ثــاث حصــص متســاوية القيمــة ،قيمــة كل منهــا مليــون وخمســمائة وخمســة وعشــرين ألــف ()1,525,000
ً
ريــال ســعودي وجميعهــا حصــص عاديــة نقديــة ،وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة خمســمائة وخمســة وســبعين ألــف ( )575,000ريــال ســعودي نقــدا مــن الشــركاء ،كمــا تــم
تعديــل اســم الشــركة ليصبــح "شــركة مصنــع فــش فــاش للمــواد الغذائيــة ألصحابهــا حمــد املبــارك وإبراهيــم املهــوس وعــادل النجيــدي التضامنيــة" .وبتاريــخ 1420/12/22ه
(املوافــق 2000/03/28م) تــم زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ثــاث حصــص نقديــة متســاوية القيمــة،
قيمــة كل منهــا مليونيــن وخمســمائة ألــف ( )2,500,000ريــال ســعودي وجميعهــا حصــص عاديــة نقديــة ،وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة اثنيــن مليــون وتســعمائة وخمســة
ً
وعشــرين ألــف ( )2,925,000ريــال ســعودي نقــدا مــن الشــركاء .وبتاريــخ 1438/08/19ه ـ (املوافــق 2017/05/15م) تــم تحويــل الشــركة إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة
وتــم تعديــل االســم التجــاري للشــركة ليصبــح "شــركة مصنــع فــش فــاش للمــواد الغذائيــة" ب ـرأس مــال يبلــغ ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ريــال ســعودي
مقســم إلــى ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000حصــة نقديــة متســاوية القيمــة ،قيمــة كل منهــا ريــال ســعودي واحــد وجميعهــا حصــص عاديــة نقديــة .وبتاريــخ
1439/01/28ه ـ (املوافــق 2017/10/18م) قــرر الشــركاء باإلجمــاع املوافقــة علــى تحــول الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة ب ـرأس
مــال يبلــغ ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ســبعمائة وخمســين ألــف ( )750,000ســهم ،قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت
ســعودية وجميعهــا أســهم عاديــة ،وتــم قيــد الشــركة بســجل الشــركات املســاهمة بموجــب القـرار الــوزاري رقــم (ق )149/وتاريــخ 1439/06/17ه ـ (املوافــق 2018/03/05م)
والق ـرار الــوزاري رقــم (ق )230/وتاريــخ 1439/09/15ه (املوافــق 2018/05/30م) ،وبموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010044728وتاريــخ 1402/07/19ه ـ (املوافــق
1982/05/12م) الصــادر بمدينــة الريــاض .وبتاريــخ 1441/04/14ه (املوافــق 2019/12/11م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة
مــن ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ريــال ســعودي إلــى أحــد عشــر مليــون وثالثمائــة ألــف ( )11,300,000ريــال ســعودي ،مقســم إلــى مليــون ومائــة وثالثيــن
ألــف ( )1,130,000ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل عــن طريــق إصــدار عــدد ثالثمائــة وثمانيــن ألــف ( )380,000ســهم عــادي ،قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ()10
ريــاالت ســعودية ،وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة ثالثــة مالييــن وثمانمائــة ألــف ( )3,800,000ريــال ســعودي مــن خــال ( )1زيــادة مبلــغ ثالثــة مليــون وســبعمائة وخمســين
ألــف ( )3,750,000ريــال ســعودي وتــم تغطيــة تلــك الزيــادة مــن خــال تحويــل مبلــغ مليــون وثالثمائــة وخمســة وســبعين ألــف وســتمائة وثمانيــة وعشــرين ()1,375,628
ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح املبقــاة ،وتحويــل مبلــغ مليونيــن وثالثمائــة وأربعــة وســبعون ألــف وثالثمائــة واثنــان وســبعون ( )2,374,372ريــال ســعودي مــن حســاب
االحتياطــي النظامــي ،وتــم منــح واحــد ( )1ســهم مجانــي مقابــل كل ( )2ســهمين يمتلكهــا املســاهمون املقيــدون فــي تاريــخ 1441/04/14ه (املوافــق 2019/12/11م) والــذي
يمثــل تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة ( )2زيــادة مبلــغ خمســين ألــف ( )50,000ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار عــدد خمســة آالف ( )5,000ســهم جديــد
ً
وبإجمالي قيمة إســمية تبلغ خمســين ألف ( )50,000ريال ســعودي تم ســدادها نقدا من املســاهمين املؤسســيين لصالح املســاهمين الجدد والبالغ عددهم واحد وأربعين
( )41مســاهم جديــد.

ط

هيكل ملكية الشركة قبل االدراج
يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل االدراج:

االسم
إبراهيم سليمان محمد املهوس
نجيب حمد املبارك الحميد
نبيل حمد مبارك الحميد
فهد حمد مبارك الحميد
مساهمون آخرون ( 59مساهم)
اإلجمالي

عدد األسهم
370,000
83,330
83,330
83,330
510,010
1,130,000

القيمة االسمية
(ريال السعودي)
3,700,000
833,300
833,300
833,300
5,100,100
11,300,000

النسبة *
% 32.74
% 7.37
% 7.37
% 7.37
% 45.13
% 100

املصدر :الشركة

* ال يوجد أي ملكية غير مباشرة في الشركة كما في تاريخ هذا املستند.

أنشطة الشركة الرئيسية
تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010044728وتاريــخ 1402/07/19ه ـ (املوافــق 1982/05/12م) ،والترخيــص الصناعــي الوطنــي الصــادر مــن
ً
قبــل وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة (وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة املعدنيــة ســابقا) رقــم ( )768وتاريــخ 1440/03/21ه (املوافــق 2018/11/29م)توســعة للترخيــص
رقــم ( )201وتاريــخ 1401/05/22ه (املوافــق 1981/03/28م) والــذي ينتهــي بتاريــخ 1443/03/19ه ـ (املوافــق 2021/10/26م).
وتتمثــل أنشــطة الشــركة كمــا فــي ســجلها التجــاري فــي صناعــة املنتجــات الغذائيــة املصنعــة مــن البطاطــس ،يشــمل (رقائــق البطاطــس) ،صناعــة اطعمــة اإلفطــار مــن
الحبــوب علــى شــكل رقائــق ،يشــمل (كــورن فليكــس ،شــيبس ..الــخ)
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األسا�سي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
•إنشــاء وإدارة وتشــغيل وتملــك واالســتثمار فــي املشــاريع الصناعيــة وخاصــة الصناعــات الغذائيــة بمختلــف أنواعهــا وتســويق منتجاتهــا والقيــام بكافــة األعمــال
املتعلقــة بهــا.
•صناعة املواد الغذائية بمختلف أنواعها.
•استيراد املواد األولية ،واملعدات والتجهيزات.
•تجارة الجملة والتجزئة والبيع والشراء في املحاصيل الزراعية واملواد الغذائية.
•التخزين والتبريد وحفظ األغذية والتعبئة والتغليف وتأسيس وتشغيل املستودعات.
•املناقصات والتعهدات والخدمات التجارية والتسويق واالستيراد والتصدير والوكاالت.
وتمــارس الشــركة أنشــطتها وفــق االنظمــة املتبعــة وبعــد الحصــول علــى التراخيــص الالزمــة مــن جهــة االختصــاص إن وجــدت .وقــد حصلــت الشــركة علــى جميــع التراخيــص
النظاميــة والزالــت جميــع تلــك التراخيــص ســارية املفعــول حتــى تاريــخ هــذا املســتند.
يتمثــل نشــاط الشــركة الحالــي فــي صناعــة وإنتــاج منتجــات منتفخــات الــذرة ومنتفخــات البطاطــس والبطاطــس شــيبس الطبيعيــة ،حيــث تقــوم الشــركة بتصنيــع وتســويق
وبيــع هــذه املنتجــات مــن خــال مصنعهــا الواقــع فــي املدينــة الصناعيــة الثانيــة الواقعــة علــى طريــق الخــرج علــى أرض مســتأجرة مــن هيئــة املــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة،
تبلــغ مســاحتها اإلجماليــة ( )15,386متــر مربــع.

ي

فش فاش

رسالة املصدرواستراتيجيته العامة
أ) رؤية الشركة
أن تكون شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية من رواد صناعة املنتجات الغذائية الخفيفة في املنطقة.

ب) رسالة الشركة
إنتــاج وتســويق مــواد غذائيــة خفيفــة تكــون مناســبة لجميــع األعمــار واألجنــاس فــي منطقــة الشــرق األوســط وذلــك باســتخدام أحــدث مــا توصلــت إليــه تكنولوجيــا التصنيــع
الغذائي.

ج) استراتيجية الشركة
تتضمن استراتيجية الشركة ما يلي:
•تعزيز العالقة وتوثيقها مع العمالء الحاليين وذلك من خالل اإليفاء بطلباتهم مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.
•العمل باستمرار على تحسين العمليات التشغيلية من خالل رفع كفاءة العمليات.
•االعتماد على املوارد الذاتية للشركة في تمويل عملياتها التوسعية والتشغيلية.
•زيادة الطاقة اإلنتاجية للمنتجات األساسية للشركة مع إضافة منتجات جديدة.
•التركيز على التوسع الجغرافي خالل الفترة املقبلة داخل وخارج اململكة.
•توثيق العالقة مع املوردين الحاليين ملواد اإلنتاج.
•اإلدارة الفاعلة لرأس املال العامل للشركة من خالل الحفاظ على مستوى سيولة جيدة.

نواحي القوة وامليزات التنافسية للشركة
•أول عالمة تجارية محلية في السوق السعودي تقوم بإنتاج منتفخات البطاطس ومنتفخات الذرة ،وبخبرة تزيد عن  30سنة.
•أداء مالي تاريخي جيد.
•قاعدة عمالء واسعة ومستقرة.
•خبـرة اإلدارة التنفيذيـة وإطالعها الواسع على السـوق.
•توجه اإلدارة إلى توسيع نشاط إنتاجها خارج مدينة الرياض ،مع التركيز على املنطقة الشمالية والجنوبية وفتح أسواق جديدة للتصدير خارج اململكة.

ك

ملخص املعلومات املالية
إن ملخــص املعلومــات املاليــة الــوارد أدنــاه مبنــي علــى القوائــم املاليــة املراجعــة للشــركة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م (التــي تتضمــن أرقــام املقارنــة للســنة
املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م) ،والقوائــم املاليــة املراجعــة للشــركة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020م واإليضاحــات املرفقــة بهــم.

قائمة الربح أو الخسارة والدخل
الشامل اآلخر

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر2018م

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر2019م

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر2020م

(ريال سعودي)

(مراجعة)

(مراجعة)

(مراجعة)

27,145,985
()16,960,943
10,185,042
6,617,801
6,703,760
6,432,970
6,432,970

27,973,646
()18,014,547
9,959,099
5,066,065
5,064,196
4,864,960
4,725,313

31,596,625
()22,955,408
8,641,217
3,987,374
4,108,811
3,933,337
4,072,872

املبيعات ،صافي
تكلفة املبيعات
مجمل الربح
إجمالي الدخل التشغيلي
صافي دخل السنة قبل الزكاة التقديرية
صافي دخل السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

املصدر :القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م والسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2020م.

قائمة املركزاملالي
(ريال سعودي)
إجمالي املوجودات املتداولة
إجمالي املوجودات غير املتداولة
إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات املتداولة
إجمالي املطلوبات غير املتداولة
إجمالي املطلوبات
إجمالي حقوق املساهمين
ق
إجمالي املطلوبات وحقو املساهمين

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر2018م

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر2019م

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر2020م

(مراجعة)

(مراجعة)

(مراجعة)

12,062,816
7,006,380
19,069,196
2,462,011
338,266
2,800,277
16,268,919
19,069,196

11,466,940
10,291,166
21,758,106
4,603,571
985,303
5,588,874
16,169,232
21,758,106

11,633,117
12,404,614
24,037,731
5,840,313
2,192,814
8,033,127
16,004,604
24,037,731

املصدر :القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م والسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2020م.

التدفقات النقدية
(ريال سعودي)
صافي التدفقات النقدية املحصل من األنشطة التشغيلية
صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة االستثمارية
صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة التمويلية

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر2018م

السنة املالية املنتهية في
 31ديسمبر2019م

السنة املالية املنتهية في
 31ديسمبر2020م

(مراجعة)

(مراجعة)

(مراجعة)

5,914,228
()2,090,530
()4,800,000

5,969,375
()3,814,491
()4,866,360

6,219,048
()3,602,884
()3,084,454

املصدر :القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م والسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2020م.

ل

فش فاش

مؤشرات األداء الرئيسية
معدل النمو في اإليرادات
معدل النمو في صافي الدخل الشامل
هامش مجمل الربح
هامش صافي الربح
نسبة التداول (مرة)
إجمالي املوجودات  /إجمالي املطلوبات (مرة)
العائد على املوجودات
اإليرادات/إجمالي املوجودات
نسبة الديون/حقوق امللكية
نسبة الديون/إجمالي املوجودات
العائد على حقوق امللكية

السنة املالية املنتهية في  31السنة املالية املنتهية في  31السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر2020م
ديسمبر2019م
ديسمبر2018م
(مراجعة)

(مراجعة)

(مراجعة)

الينطبق
الينطبق
%37.52
%23.70
4.90
6.81
%33.73
%142.36
الينطبق
الينطبق
%39.54

%3.05
()%26.55
%35.60
%17.39
2.49
3.89
%22.36
%128.57
الينطبق
الينطبق
%30.09

%12.95
()%13.81
%27.35
%12.45
1.99
2.99
%16.36
%131.45
%7.59
%5.05
%24.58

املصدر :معلومات اإلدارة.

ً
أعــدت الشــركة قوائمهــا املاليــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م وفقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم (،)IFRS for SMEs
ً
وبدايــة مــن العــام 2019م قــررت الشــركة إعــداد قوائمهــا املاليــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي( )IFRSاملعتمــدة فــي اململكــة العربيــة الســعودية واملعاييــر واإلصــدارات
األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ( ،)SOCPAولــم ينتــج عــن تطبيــق املعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي ( )IFRSأي تغييــر علــى عناصــر القوائــم
املاليــة كمــا فــي  31ديســمبر 2018م موضــح فــي الجــداول التاليــة:

البند

إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات
إجمالي حقوق املساهمين
إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمين

أرصدة قائمة الربح أو
األرصدة كما تم عرضها
ً ً
سابقا وفقا للمعيارالدولي تأثيراعتماد املعاييرالدولية الخسارة والدخل الشامل
اآلخربعد تطبيق املعايير
للتقريراملالي
للتقريراملالي للمنشآت
الدولية للتقريراملالي
صغيرة ومتوسطة الحجم
ريال سعودي
ريال سعودي
ريال سعودي
19,069,196
2,800,277
16,268,919
19,069,196

0
0
0
0

19,069,196
2,800,277
16,268,919
19,069,196
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املبيعات ،صافي
تكلفة املبيعات
مجمل الربح
إجمالي الدخل التشغيلي
صافي دخل السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
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م

أرصدة قائمة الربح أو
األرصدة كما تم عرضها
ً ً
سابقا وفقا للمعيارالدولي تأثيراعتماد املعاييرالدولية الخسارة والدخل الشامل
اآلخربعد تطبيق املعايير
للتقريراملالي
للتقريراملالي للمنشآت
الدولية للتقريراملالي
صغيرة ومتوسطة الحجم
ريال سعودي
ريال سعودي
ريال سعودي
27,145,985
()16,960,943
10,185,042
6,617,801
6,432,970
6,432,970

0
0
0
0
0
0

27,145,985
()16,960,943
10,185,042
6,617,801
6,432,970
6,432,970

ملخص عوامل املخاطرة
أ) املخاطراملتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها.
•املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة
•املخاطر املتعلقة باالئتمان
•املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات
•املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية
•املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم
ً
•املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال
•املخاطر املتعلقة بالتغيرات في املعايير املحاسبية الهامة واملعايير الجديدة
•املخاطر املتعلقة بمتطلبات السعودة
•املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية
•املخاطر املتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على املوظفين غير السعوديين
•املخاطر املتعلقة بالتشغيل والتوقف غير املتوقع لألعمال
•املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء
•املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية
•املخاطر املتعلقة بتركز العمالء
•املخاطر املتعلقة بتركز اإليرادات
•املخاطر املرتبطة بزيادة تكاليف اإلنتاج
•املخاطر املرتبطة بالطلب على منتجات الشركة
•املخاطر املتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية
•املخاطر املرتبطة باتفاقيات التمويل
•املخاطر املتعلقة باعتماد الشركة على ضمانات شخصية
•املخاطر املتعلقة بالرهن على أصول الشركة
•املخاطر املتعلقة بالتغطية التأمينية
•املخاطر املتعلقة بوجود مصنع الشركة على أرض مستأجرة
ً
•املخاطر املتعلقة بعدم قدرة الشركة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقبال
•املخاطر املتعلقة بإدارة رأس املال العامل
•املخاطر املتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت
•املخاطر املتعلقة بتوفر وارتفاع أسعار املواد األولية
•املخاطر املتعلقة بحداثة التحول إلى شركة مساهمة وعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات املساهمة املدرجة
ّ
•املخاطر املتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات
•املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحة التنفيذية
•املخاطر املتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات
•املخاطر املتعلقة بتركز موردي املواد األولية للشركة

ن
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•املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير السعوديين
•املخاطر املتعلقة بالعقود مع الغير
•املخاطر املتعلقة بقلة عدد األعضاء املستقلين
• املخاطر املتعلقة بتف�شي األمراض املعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة ،بمافي ذلك االنتشار العالمي املستمر لجائحة فيروس كورونا (كوفيد)19-
•املخاطر املتعلقة بزيادة الوعي الصحي وتغير االتجاهات االستهالكية
•املخاطر املرتبطة بالظروف املناخية
•املخاطر املتعلقة بالذمم الدائنة
•املخاطر املتعلقة بعدم وجود إدارة مراجعة داخلية
•املخاطر املتعلقة بالعيوب التصنيعية
•املخاطر املتعلقة باملعدات وآلية االستخدام
•املخاطر املتعلقة بإدارة املخزون
•املخاطر املتعلقة بالنقل ملنتجات الشركة
•املخاطر املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة
•املخاطر املتعلقة بخطة التوسعة

ب) املخاطراملتعلقة بالسوق والقطاع الذي يعمل فيه الشركة.
•املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة
•املخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السيا�سي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط
•املخاطر املتعلقة بنظام الشركات
•املخاطر املرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات
•املخاطر املتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة
•املخاطر املتعلقة بسحب الترخيص الصناعي
•املخاطر املتعلقة بالبيئة التنافسية
•املخاطر املتعلقة بضريبة القيمة املضافة
• املخاطر املتعلقة بموسمية أعمال الشركة
•املخاطر املتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة
•املخاطر املتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والخدمات ذات الصلة
•املخاطر املرتبطة بإنفاق املستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية
•املخاطر املتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل
ً
•املخاطر املتعلقة بقرار هيئة املوانئ السعودية برفع رسومها بدءا من يناير 2021م
•املخاطر املتعلقة بتطبيق الالئحة الفنية السعودية للدهون املتحولة "األحماض الدهنية"
•املخاطر املتعلقة بوقف الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية

ً
ً
ج) املخاطراملتعلقة في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرا في السوق املوازية.
•املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهم
•املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية

س

•املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة
•املخاطر املتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم
•املخاطر املرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين بعد اإلدراج
•املخاطر املرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة
•املخاطر املرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج
•املخاطر املتعلقة بعدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية
•املخاطر املتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع
•املخاطــر املتعلقــة بعــدم وجــود عالقــة قويــة أو عــدم وجــود عالقــة علــى اإلطــاق بيــن األســعار التاريخيــة لصفقــات البيــع والشـراء التــي تمــت علــى أســهم الشــركة فــي
الســابق وبيــن ســعر االفتتــاح فــي أول يــوم تــداول ألســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة
ً ً
•املخاطر املتعلقة بحدوث تقلبات في سعر سهم الشركة مقارنة مع أسعار أسهم الشركات املطروحة طرحا أوليا لعدم وجود سعر محدد للطرح
•املخاطر املتعلقة بإختالف اإلدراج املباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي
•املخاطر املتعلقة برغبة الشركة في االستمرار في السوق املوازية

ع
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التعريفات واملصطلحات

يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات املستخدمة في مستند التسجيل:
املصطلح أو االختصاراملعرف
ُ
الشركة  /املصدر
اإلدارة أو اإلدارة العليا
النظام األسا�سي
وزارة التجارة

وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
وزارة الصناعة والثروة املعدنية
الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق
التقنية
الهيئة العامة للغذاء والدواء

التعريف
شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية – شركة مساهمة سعودية مقفلة.
إدارة شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية.
النظام األسا�سي للشركة.
ً
وزارة التجارة (وزارة التجارة واالستثمار سابقا) باململكة العربية السعودية.
ً
وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية (وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية سابقا) باململكة العربية
السعودية.
وزارة الصناعة والثروة املعدنية باململكة العربية السعودية.
الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة باململكة العربية السعودية.
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية باململكة العربية السعودية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء في اململكة العربية السعودية.
صندوق التنمية الصناعية السعودي وهو جهة حكومية مرتبطة بوزارة الطاقة ،تم تأسيسها في عام 1394هـ
(املوافق 1974م) ،لتطوير الصناعة في اململكة العربية السعودية واملساعدة في إنشاء وتطوير وتوسيع املصانع
صندوق التنمية الصناعية السعودي
في اململكة عن طريق منح قروض طويلة األجل بتكاليف منخفضة ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
تقديم طلب للهيئة لتسجيل أسهم الشركة لغرض اإلدراج املباشر في السوق املوازية.
تسجيل األسهم
اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في قائمة الشركات املدرجة في السوق املوازية واملوافقة على تداولها.
اإلدراج املباشر
خمسين ( )50ريال سعودي لكل سهم.
سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج
 % 100من مجموع أسهم رأس مال الشركة والتي تبلغ مليون ومائة وثالثون ألف ( )1,130,000سهم عادي.
أسهم املساهمين الحاليين قبل االدراج
سهم عادي بقيمة اسمية ( )10رياالت سعودية.
السهم
 10رياالت سعودية للسهم الواحد.
القيمة االسمية
الشخص الطبيعي أو االعتباري.
الشخص
مساهمو الشركة الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة والواردة أسمائهم في صفحة (ز) من هذا
املساهمون الكبار
املستند.
املساهمون املبين أسمائهم في الصفحة (ي) والجدول رقم ( )19في هذا املستند (هيكل ملكية الشركة قبل
املساهمون الحاليون
اإلدراج).
السنة املنتهية بتاريخ  31ديسمبر من كل سنة ميالدية.
السنة املالية
لوائح العمل في اململكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في اململكة توظيف نسبة معينة
السعودة
من السعوديين.
أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في اململكة العربية السعودية أو أي
يوم عمل
يوم تغلق فيه املؤسسات املصرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى.
نظام العمل السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م 51/وتاريخ 1426/08/23هـ( .املوافق 2005/09/27م)
نظام العمل
وتعديالته.
القوائم املالية املراجعة للشركة عن السنة املالية املنتهية بتاريخ  31ديسمبر من عام 2019م و القوائم املالية
للشركة عن السنة املالية املنتهية بتاريخ  31ديسمبر من عام 2020م واإليضاحات املرفقة بها ،والتي
املراجعة
القوائم املالية
ً
تم إعدادها وفقا ملعايير املحاسبة الدولية املعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (.)IFRS
التقويم الهجري.
هـ
التقويم امليالدي.
م
قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم
 2017-123-3وتاريخ 1439/4/9هـ (املوافق 2017/12/27م) ً
بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم
قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ ،واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2021-7-1وتاريخ
1442/06/01ه (املوافق 2021/01/14م).
قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة السوق املالية السعودية (تداول) واملوافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق
املالية رقم  2017-123-3وتاريخ 1493/04/09ه (املوافق 2017/12/27م) ،واملعدلة بموجب قراره رقم
قواعد اإلدراج
( )2019-104-1بتاريخ 1441/02/01ه (املوافق 2019/09/30م) واملعدلة بموجب قراره رقم ()2021-22-1
وتاريخ 1442/07/12ه املوافق 2021/02/24م.
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املصطلح أو االختصاراملعرف
مستند التسجيل  /املستند
املستشار املالي
املجلس أو مجلس اإلدارة
هيئة السوق املالية أو الهيئة
السوق املالية السعودية أو السوق املالية أو
سوق األسهم أو السوق
السوق املوازية
نظام الشركات
نظام السوق املالية
تداول
الجمعية العامة
الجمعية العامة العادية
الجمعية العامة غير العادية
الحكومة

التعريف
مستند التسجيل هذا ،وهو الوثيقة املطلوبة لتسجيل األسهم لدى الهيئة لغرض اإلدراج املباشر في السوق
املوازية ،وذلك بموجب قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.
شركة فالكم للخدمات املالية.
مجلس إدارة الشركة.
هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.
شركة السوق املالية السعودية (تداول).
ُ
السوق التي تتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب "قواعد طرح األوراق املالية
وااللتزامات املستمرة" و "قواعد اإلدراج".
نظام الشركات الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم (م )3/بتاريخ 1437/01/28ه (املوافق 2015/11/10م)،
واملعدل بموجب املرسوم امللكي رقم (م )79/تاريخ 1439/07/25هـ.
نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق 2003/07/31م).
النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.
الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.
الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.
الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة.
حكومة اململكة العربية السعودية.
املستثمرون املؤهلون هم أي من األشخاص املذكورين أدناه:
1.أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
2.عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص املرخص له قد تم تعيينه
بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن
العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
3.حكومة اململكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف
بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.
4.الشركات اململوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.
5.الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6.صناديق االستثمار.

فئات املستثمرون املؤهلون

7.األجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في
الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية.
8.املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.
9.أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.
10.أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من
املعايير اآلتية:
أ.

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

ب.

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

ج.

أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.
ً
أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
ً
أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها
ً
دوليا.

د.
ه.

11.أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

2
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املصطلح أو االختصاراملعرف

الجمهور

فترة الحظر
املساهم أو املساهمون
املستثمر
اململكة
عوامل املخاطرة
املعايير املحاسبية الدولية إلعداد التقارير
املالية ()IFRS

التعريف
تعنى في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة األشخاص غير املذكورين أدناه:
ُ
1.تابعي املصدر.
ُ
2.املساهمين الكبار في املصدر.
3.أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ُ
للمصدر.
ُ
4.أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي املصدر.
ُ
5.أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى املساهمين الكبار في املصدر.
6.أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.
7.أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص املشار إليهم في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.
َ
8.األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين ( )%5أو أكثر من فئة األسهم املراد
إدراجها.
يحظر على كبار املساهمين املذكورين في الصفحة (ز) في هذا املستند التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر ()12
ً
شهرا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق املوازية ،ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه
الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة املسبقة.
حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من الزمن.
كل شخص يستثمر في األسهم محل اإلدراج املباشر بعد إدراجها في السوق املوازية.
اململكة العربية السعودية.
هي مجموعة املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االستثمار في األسهم محل
التسجيل واإلدراج املباشر في السوق املوازية.
املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،والتي تضم املعايير الدولية
باإلضافة إلى املتطلبات واإلفصاحات اإلضافية املطلوبة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وغيرها
من املعايير والتصريحات التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،والتي تشمل املعايير واإلصدارات
الفنية املتعلقة باملسائل التي التغطيها املعايير الدولية ،مثل مسألة الزكاة.
مجموعة املعايير املحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية املعتمدة في اململكة
العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
()International Financial Reporting Standards For Small and medium-sized enterprises

املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة
ومتوسطة الحجم ()IFRS for SMEs

السنة املالية  /السنوات املالية
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
()SOCPA
الئحة حوكمة الشركات

نطاقات

الهيئة العامة للزكاة والدخل

3

وتعتمد هذه املعايير على متطلبات إفصاح أقل ،ومتطلبات قياس أسهل من تلك التي تطلبها النسخة الكاملة
من املعايير الدولية للتقرير املالي ( ،)IFRSويتم تطبيق هذه املعايير من املنشآت الصغيرة واملتوسطة الحجم
والتي ّ
تعرف لغرض تطبيق معايير املحاسبة بأنها تلك املنشآت التي ال تخضع للمسائلة العامة بغض النظر
عن حجمها أو شكلها القانوني( .يقصد بالشركات التي تخضع للمسائلة العامة مثل الشركات املالية والشركات
املدرجة في السوق املالية).
هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشاط املنشأة واملحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس أو النظام األسا�سي
ً
للشركة املعنية .علما بأن السنة املالية للشركة تنتهي في  31ديسمبر من كل عام.
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اململكة العربية السعودية.
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  2017-16-8بتاريخ 1438/05/16هـ
(املوافق 2017/02/13م) ،واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2021-07-1وتاريخ 1442/06/01هـ
(املوافق 2021/01/14م).
تم اعتماد برنامج السعودة (نطاقات) بموجب قرار وزير العمل رقم  4040بتاريخ 1432/10/12هـ (املوافق
2011/09/10م) القائم على قرار مجلس الوزراء رقم  50بتاريخ 1415/05/12هـ (املوافق 1994/10/27م)،
ً
وقد أطلقت وزارة املوارد البشرية والتنمية اإلجتماعية (وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية سابقا) باململكة
برنامج (نطاقات) لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف املواطنين السعوديين ،ويقيم هذا البرنامج
أداء أي مؤسسة على أساس نطاقات محددة ،وهي البالتيني واألخضر واألحمر.
ً
الهيئة العامة للزكاة والدخل (مصلحة الزكاة والدخل سابقا) ،وهي إحدى الجهات الحكومية التي ترتبط
ً
تنظيميا بوزير املالية ،وهي الجهة املوكلة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب.

املصطلح أو االختصاراملعرف

التعريف

الريال
الدوالر

ريال سعودي  -عملة اململكة العربية السعودية.
الدوالر األمريكي – العملة الرسمية للواليات املتحدة األمريكية.
البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات
وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير الخدمات العامة.
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02ه (املوافق 2017/01/30م)املوافقة على االتفاقية املوحدة لضريبة
القيمة املضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من  1يناير 2018م،
كضريبة جديدة تضاف ملنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في
اململكة ،وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي .مقدار هذه الضريبة ( ،)%5وقررت حكومة اململكة
ً
ابتداء من تاريخ  1يوليو
زيادة نسبة ضريبة القيمة املضافة من  %5إلى  % 15ودخل هذا القرار حيز التنفيذ
2020م ،.وقد تم استثناء عدد من املنتجات منها (األغذية األساسية والخدمات املتعلقة بالرعاية الصحية
والتعليم).
ً
ُ
ُ
هو مرض فيرو�سي معدي يعرف باسم (فيروس كورونا) واختصارا "كوفيد  ،"19 -حيث بدأ باالنتشار في معظم
دول العالم ومن ضمنها اململكة العربية السعودية وذلك في مطلع العام 2020م ،وعلى أثر ذلك صنفته منظمة
الصحة العاملية بأنه وباء عالمي.
بحسب الهيئة العامة للغذاء والدواء ،فإن األحماض الدهنية املتحولة تعرف بأنها جميع أيزومرات (نظائر)
األحماض الدهنية أحادية وعديدة عدم التشبع ذات الروابط الكربونية املزدوجة غير املقترنة والتي يفصلها
على األقل مجموعة مثيلين واحدة ،وتصنع خالل الهدرجة الجزئية للزيوت النباتية وهي العملية التي تتم
فيها إضافة ذرات الهيدروجين إلى املواقع غير املشبعة على األحماض الدهنية ،وبالتالي القضاء على الروابط
املزدوجة .وتنقل الهدرجة الجزئية بعض الروابط املزدوجة وتنتهي ذرات الهيدروجين على جوانب مختلفة من
السلسلة ويسمى هذا النوع من التهيئة "ترانس أو املتحولة".
العبوة النهائية للمنتج املعبأ ،وهو مصنوع من مادة ميتااليز ( )CPPتحافظ على سالمة املنتج و طبقة خارجية
قابلة للطباعة .ويسمى في الصناعة ميتااليز فيلم
زيوت نصف صلبة في درجة حرارة الغرفة ،وهذه األنواع من الزيوت هي مصدر الزيوت غير املشبعة في النظام
الغذائي ،وتعتبر هذه الزيوت غير صحية بسبب تأثيرها على صحة القلب ويتم إنتاجها عن طريق تسخين
الزيوت املتعددة غير املشبعة مع الهيدروجين واملحفز .هذه العملية تكسر الروابط املزدوجة في الزيوت ،مما
يؤدي إلى مزيج من الزيوت األحادية غير املشبعة واملشبعة.
الزيوت الصلبة في درجة حرارة الغرفة ،يتم إنشاء الزيوت املهدرجة بالكامل عن طريق كسر الروابط املزدوجة
في الزيوت املتعددة غير املشبعة .تعتبر الزيوت املهدرجة كليا صحية اكثر من الزيوت املهدرجة جزئيا ،ألنها
ليست مصدرا للزيوت املتحولة.

رؤية 2030

ضريبة القيمة املضافة ()VAT

الوباء أو فيروس كورونا
"كوفيد "19 -

الدهون املتحولة (األحماض الدهنية)

امليتااليز فلم
ً
الزيوت املهدرجة جزئيا

ً
الزيوت املهدرجة كليا
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عوامل املخاطرة

2.1

املخاطراملتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها.

ً
ً
ً
إن االســتثمار فــي األســهم التــي ســيتم إدراجهــا إدراجــا مباشـرا فــي الســوق املوازيــة ينطــوي علــى مخاطــر عاليــة وقــد ال يكــون االســتثمار فيهــا مالئمــا إال للمســتثمرين القادريــن
علــى تقييــم مزايــا ومخاطــر هــذا االســتثمار وتحمــل ّ
أي خســارة قــد تنجــم عنــه.
ً
ً
يتعيــن علــى كل مــن يرغــب فــي االســتثمار فــي األســهم التــي ســيتم إدراجهــا إدراجــا مباشـرا وســيتم تداولهــا فــي الســوق املوازيــة دراســة كافــة املعلومــات التــي يحتويهــا هــذا املســتند
ً
بعنايــة بمــا فيهــا عوامــل املخاطــرة املبينــة أدنــاه قبــل اتخــاذ قـرار االســتثمار ،علمــا بــأن املخاطــر املوضحــة أدنــاه قــد ال تشــمل جميــع املخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة،
بــل إنــه مــن املمكــن وجــود عوامــل إضافيــة ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت الحالــي والتــي مــن شــأنها التأثيــر علــى عملياتهــا.
ً
إن نشــاط الشــركة ،والظــروف املاليــة ،والتوقعــات املســتقبلية ،ونتائــج العمليــات ،والتدفقــات النقديــة ،قــد تتأثــر ســلبا بصــورة جوهريــة إذا مــا حدثــت أو تحققــت أي مــن
ً
ً
املخاطــر التــي تضمنهــا هــذا القســم والتــي تــرى إدارة الشــركة حاليــا أنهــا جوهريــة .باإلضافــة إلــى أي مخاطــر أخــرى لــم يحددهــا مجلــس اإلدارة أو يصنفهــا حاليــا بأنهــا غيــر
جوهريــة ،لكنهــا قــد تحــدث بالفعــل وتصبــح جوهريــة.
وفــي حالــة حــدوث أو تحقــق أحــد عوامــل املخاطــرة التــي تعتقــد إدارة الشــركة فــي الوقــت الحاضــر بأنهــا جوهريــة ،أو حــدوث أيــة مخاطــر أخــرى لــم يتســنى إلدارة الشــركة
أن تحددهــا ،أو التــي تعتبرهــا فــي الوقــت الحالــي غيــر جوهريــة ،فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى انخفــاض ســعر األســهم فــي الســوق وإضعــاف قــدرة الشــركة علــى توزيــع أربــاح علــى
املســاهمين وقــد يخســر املســتثمر كامــل اســتثماره فــي أســهم الشــركة أو جــزء منــه.
ويقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة بأنــه علــى حــد علمهــم واعتقادهــم ،فإنــه ال توجــد أي مخاطــر جوهريــة أخــرى كمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند بخــاف تلــك املذكــورة فــي هــذا
ً
ً
القســم ،يمكــن أن تؤثــر علــى قـرارات املســتثمرين باالســتثمار فــي األســهم التــي ســيتم إدراجهــا إدراجــا مباشـرا فــي الســوق املوازيــة.
ً
إن املخاطــر والشــكوك املبينــة أدنــاه مقدمــة بترتيــب اليعبــر عــن مــدى أهميتهــا .كمــا أن املخاطــر والشــكوك اإلضافيــة ،بمــا فــي ذلــك تلــك املخاطــر الغيــر املعلومــة حاليــا أو التــي
تعتبــر غيــر جوهريــة ،قــد يكــون لهــا التأثيـرات املبينــة أعــاه.

 2.1.1املخاطراملتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة
تعتمــد قــدرة الشــركة علــى زيــادة إيراداتهــا وتحســين ربحيتهــا علــى مــدى قدرتهــا علــى تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية للشــركة بنجــاح علــى ســبيل املثــال تحســين خطــوط اإلنتــاج
الحاليــة أو التوســع بإضافــة خطــوط إنتــاج جديــدة .إن قــدرة الشــركة علــى التوســع فــي أعمالهــا فــي املســتقبل تعتمــد علــى قدرتهــا علــى مواصلــة تنفيــذ وتحســين نظــم
ً
املعلومــات التشــغيلية واملاليــة واإلداريــة بكفــاءة وفــي الوقــت املناســب ،وكذلــك علــى قدرتهــا علــى زيــادة قواهــا العاملــة وتدريبهــا وتحفيزهــا وإدارتهــا .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن أي
خطــط توســع فــي األعمــال تعتــزم الشــركة القيــام بهــا فــي املســتقبل ســوف تخضــع للتكاليــف املقــدرة وجــدول التنفيــذ الزمنــي املحــدد لهــا ،وقــد تحتــاج الشــركة إلــى الحصــول
ً
علــى تمويــل إضافــي إلنجــاز أي خطــط توســع ،وإذا لــم تتمكــن مــن تنفيــذ خطــط التوســع وفقــا للجــدول الزمنــي املحــدد لهــا ووفــق التكاليــف املقــدرة للمشــروع أو فــي حــال
عــدم تحقيــق الربحيــة املرجــوة مــن هــذه املشــاريع والــذي قــد يعــود ألســباب مختلفــة بمــا فيهــا تغيــر حالــة الســوق وقــت تنفيــذ هــذه املشــاريع أو فــي حــال وجــود خلــل فــي دراســة
ً
الجــدوى ،فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا علــى الوضــع التناف�ســي للشــركة ،وبالتالــي علــى وضعهــا املالــي ونتائــج أعمالهــا وربحيتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.1.2املخاطراملتعلقة باالئتمان
تنشــأ مخاطــر اإلئتمــان عندمــا يعجــز أحــد األطـراف عــن الوفــاء بالتـزام مالــي معيــن للطــرف اآلخــر .وقــد تواجــه الشــركة مخاطــر االئتمــان فــي عــدة حــاالت مؤقتــة أو دائمــة منهــا
وجــود أرصــدة مدينــة مــن العمــاء ،وفشــل أطـراف أخــرى مدينــة بالوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الشــركة ،وغيرهــا.
بلــغ صافــي الذمــم املدينــة للشــركة كمــا فــي  31ديســمبر 2019م مبلــغ ( )3.02مليــون ريــال ســعودي وكمــا فــي  31ديســمير  2020مبلــغ ( )3.88مليــون ريــال ســعودي ،وتمثــل
ً
الذمــم املدينــة غيــر املســددة ألكثــر مــن  90يومــا وأقــل مــن 180يــوم حوالــي ( )%31.02مــن صافــي الذمــم املدينــة كمافــي  31ديســمبر 2019م وحوالــي ( )%13.42مــن صافــي
الذمــم املدينــة كمــا فــي 31ديســمبر 2020م .يوضــح الجــدول التالــي تحليــل متعلــق بأعمــار الذمــم املدينــة كمــا فــي  31ديســمبر 2019م وكمــا فــي  31ديســمبر 2020م :
الجدول رقم (:)1جدول أعمار الذمم املدينة للعام 2019م و للعام 2020م:

جدول أعمارالديون
من  0يوم إلى  30يوم
من  31يوم إلى  90يوم
من  91يوم إلى  120يوم
من  121يوم إلى  180يوم
أكثر من  181يوم
اإلجمالي
املصدر :الشركة
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كما في  31ديسمبر2019م
النسبة ()%
القيمة (ريال سعودي)
927,593
1,153,332
398,251
537,616
0
3,016,792

%30.75
%38.23
%13.20
%17.82
%0.00
%100.00

كما في  31ديسمبر2020م
النسبة ()%
القيمة (ريال سعودي)
2,008,787
900,604
208,760
312,545
453,748
3,884,444

%51.71
%23.18
%5.37
%8.05
%11.68
%100.00

كمــا بلــغ رصيــد مخصــص ديــون مشــكوك فــي تحصيلهــا كمــا فــي  31ديســمبر 2019م مبلــغ ( )650,000ريــال ســعودي للشــركة وكمــا فــي  31ديســمبر 2020م مبلــغ ()678,635
ريال ســعودي .كما يوجد لدى الشــركة سياســة لتكوين مخصصات الديون املشــكوك في تحصيلها ،عند تقييم مدى كفاية املخصص ،تقوم الشــركة بتأســيس تقديراتها
علــى خبــرة الشــركة الســابقة فــي تحصيــل املدفوعــات ،وأي زيــادة فــي عــدد املدفوعــات املتأخــرة للمســتحقات بعــد متوســط فتــرة االئتمــان .إذا تدهــورت الحالــة املاليــة للعمــاء
فقــط تكــون عمليــات الشــطب الفعليــة أعلــى مــن املتوقــع .يتــم عمــل تقديــر للمبلــغ غيــر القابــل للتحصيــل مــن الذمــم التجاريــة املدينــة عندمــا يكــون تحصيــل املبلــغ بالكامــل
غيــر محتمــل .بالنســبة للمبالــغ الفرديــة الهامــة ،يتــم إجـراء هــذا التقديــر علــى أســاس فــردي ،أمــا بالنســبة للمبالــغ غيــر الهامــة بشــكل فــردي ،والتــي فــات موعــد اســتحقاقها،
ً
فيتــم تقييمهــا بشــكل جماعــي ويتــم تطبيــق مخصــص وفقــا لطــول الفتــرة الزمنيــة املســتحقة بنـ ًـاء علــى معــدالت االســترداد التاريخيــة
وقــد شــكلت الذمــم املدينــة التجاريــة ألكبــر خمســة عمــاء (اليوجــد مــن ضمنهــم أي طــرف ذو عالقــة) نســبة  %45.49و  %26.53مــن إجمالــي رصيــد الذمــم املدينــة
التجاريــة كمــا فــي  31ديســمبر 2019م وكمــا فــي  31ديســمبر 2020م علــى التوالــي .كمــا شــكلت صافــي الذمــم املدينــة إلــى إجمالــي املوجــودات نســبة  %13.87و  %16.16كمــا
فــي  31ديســمبر 2019م وكمــا فــي  31ديســمبر 2020م علــى التوالــي .كمــا لــم تقــم الشــركة بإعــدام أي ذمــم مدينــة مــن أرصــدة الذمــم املدينــة كمــا فــي  31ديســمبر 2019م،
بينمــا قامــت بإعــدام ذمــم مدينــة مبلــغ  21,365ريــال ســعودي تــم خصمهــا مــن مخصــص الديــون املشــكوك فــي تحصيلهــا كمــا فــي  31ديســمبر  . 2020وتتـراوح متوســط فتــرة
ً
االئتمــان املمنوحــة للعمــاء مــن  30يــوم إلــى  60يــوم ،ويتــم تحديــد فتــرة االئتمــان املمنوحــة للعمــاء بشــكل أسا�ســي وفقــا لتقييــم مــدى التـزام العميــل بالســداد خــال الفتــرة
التاريخيــة مــع وضــع حــد أعلــى لــكل عميــل علــى حــده مــن ناحيــة القيمــة.
ً
ً
أيضــا لــدى الشــركة سياســة تتفــق مــع املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة الحتســاب مخصصــات الديــون املشــكوك فــي تحصيلهــا فــي حيــن تقــادم عمــر هــذه الديــون تحوطــا.
حيــث تحتفــظ الشــركة بمخصــص الذمــم املدينــة املشــكوك فــي تحصيلهــا.
ً
وفــي حالــة عــدم الت ـزام املدينيــن بســداد مســتحقات الشــركة أو التأخــر فــي تحصيــل الذمــم املدينــة ،ســيؤثر ذلــك ســلبا وبشــكل جوهــري علــى الشــركة وعلــى وضعهــا املالــي
ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.1.3املخاطراملتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات
يتعيــن علــى الشــركة الحصــول علــى التصاريــح والتراخيــص واملوافقــات النظاميــة املختلفــة فيمــا يتعلــق بأنشــطتها واملحافظــة عليهــا .وتشــمل هــذه التراخيــص علــى ســبيل
املثــال ال الحصــر :الترخيــص الصناعــي الوطنــي الصــادر عــن وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة وشــهادات تســجيل الشــركة الصــادرة عــن وزارة التجــارة وشــهادات تســجيل
العالمــات التجاريــة وشــهادات الســعودة وشــهادات الــزكاة وشــهادة التســجيل فــي ضريبــة القيمــة املضافــة وشــهادات التأمينــات االجتماعيــة والرخصــة البيئيــة للتشــغيل مــن
الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة ورخصــة التشــغيل مــن الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة وشــهادة التســجيل لــدى الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء.
إن عــدم تمكــن الشــركة مــن تجديــد رخصهــا وتصاريحهــا وشــهاداتها الحاليــة أو الحصــول علــى أي مــن التراخيــص الالزمــة ألعمالهــا أو إذا تــم تعليــق أو انتهــاء أي مــن
تراخيصهــا أو إذا تــم تجديــد أي مــن تلــك التراخيــص بشــروط غيــر مناســبة للشــركة ،أو فــي حالــة عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى الرخــص والتصاريــح والشــهادات
ُ
اإلضافيــة التــي قــد تطلــب منهــا فــي املســتقبل ،فــإن ذلــك قــد يعــرض الشــركة للتوقــف واالمتنــاع عــن القيــام بأعمالهــا كإغــاق الشــركة أو تجميــد جميــع الخدمــات التــي تقدمهــا
الجهــات الرقابيــة للشــركة (كتجديــد التراخيــص والشــهادات واســتخراج التأشــيرات ورخــص اإلقامــة ونقــل الكفاالت...إلــخ) أو تعرضهــا لغرامــات ماليــة تفرضهــا الجهــات
ذات العالقــة بالتراخيــص والتصاريــح والشــهادات ،ممــا ســينتج عنــه تعطــل عمليــات الشــركة وتكبدهــا تكاليــف إضافيــة والــذي بــدوره ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى
أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.1.4املخاطراملتعلقة باالعتماد على املوظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية
تعتمد الشــركة وخططها املســتقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية واملوظفين الرئيســيين ،وتهدف الشــركة إلى اســتقطاب وتوظيف األشــخاص املؤهلين
لضمان كفاءة وجودة األعمال من خالل اإلدارة الفعالة والتشــغيل الســليم .كذلك ســتحتاج الشــركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن بقاءهم أو الســتقطاب كوادر
ً
جديــدة ذات مؤهــات وخبـرات مناســبة .وعليــه إذا خســرت الشــركة أيــا مــن كبــار التنفيذييــن أو املوظفيــن املؤهليــن ولــم تتمكــن مــن توظيــف بدائــل بنفــس مســتوى الخبــرة
ً
ً
ً
واملؤهــات وبتكلفــة مناســبة للشــركة فســيكون لذلــك تأثيـرا ســلبيا جوهريــا علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.1.5املخاطراملتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم
قــد تواجــه الشــركة أخطــاء مــن املوظفيــن أو ســوء ســلوك،كالغش واألخطــاء املتعمــدة واالختــاس واالحتيــال والســرقة والتزويــر وإســاءة اســتخدام ممتلكاتهــا والتصــرف
نيابــة عنهــا دون الحصــول علــى التفويضــات اإلداريــة املطلوبــة .وبالتالــي قــد يترتــب عــن تلــك التصرفــات تبعــات ومســؤوليات تتحملهــا الشــركة ،أو عقوبــات نظاميــة ،أو
ً
مســؤولية ماليــة ممــا ســيؤثر ســلبا علــى ســمعة الشــركة ووضعهــا املالــي نتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

ً
 2.1.6املخاطراملتعلقة بتوفرالتمويل مستقبال

قــد تحتــاج الشــركة إلــى الحصــول علــى قــروض وتســهيالت بنكيــة لتمويــل خطــط التوســع فــي املســتقبل ،ومــن الجديــر بالذكــر ،أن الحصــول علــى التمويــل يعتمــد علــى رأس
مــال الشــركة ومركزهــا املالــي وتدفقاتهــا النقديــة والضمانــات املقدمــة وســجلها االئتمانــي .وال تعطــي الشــركة أي تأكيــد أو ضمــان بشــأن حصولهــا علــى التمويــل املناســب
إذا اســتدعت الحاجــة ،لذلــك فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى التمويــل الــذي تحتاجــه مــن جهــات ممولــة ،أو تمويــل بشــروط تفضيليــة مقبولــة تتناســب مــع
الشــركة ،ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى أداء الشــركة وعملياتهــا التشــغيلية وخططهــا املســتقبلية.
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فش فاش

 2.1.7املخاطراملتعلقة بالتغيرات في املعاييراملحاسبية الهامة واملعاييرالجديدة
ً
تــم إعــداد القوائــم املاليــة املراجعــة للشــركة عــن الســنوات املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م و فــي  31ديســمبر 2020م واإليضاحــات املرفقــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة
للتقاريــر املاليــة ( )IFRSاملعتمــدة فــي اململكــة العربيــة الســعودية واملعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن (،)SOCPA
والشــركة ملزمــة فــي هــذه الحالــة بتطبيــق التعديــات أو التغييـرات التــي تطـرأ علــى هــذه املعاييــر مــن وقــت آلخــر .وبالتالــي فــإن أي تغييـرات فــي هــذه املعاييــر أو إلزاميــة تطبيــق
ً
بعــض املعاييــر الجديــدة مــن املمكــن أن تؤثــر ســلبا علــى القوائــم املاليــة وبالتالــي علــى النتائــج املاليــة للشــركة ومركزهــا املالــي.
ً
ً
مــع اإلشــارة إلــى أنــه وفقــا للقوائــم املاليــة املراجعــة للشــركة عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م وهــي أول قوائــم ماليــة معــدة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر
املالــي املعتمــدة فــي اململكــة ،فإنــه ال يوجــد تأثيــر لتطبيــق املعاييــر الدوليــة علــى القوائــم املاليــة للشــركة كمــا فــي  31ديســمبر 2017م.
كمــا أن الشــركة قامــت بتطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم ( 16عقــود اإليجــار) باســتخدام طريقــة األثــر الرجعــي املعدلــة مــع كــون التطبيــق األسا�ســي بتاريــخ  1ينايــر
2019م.
قبــل تطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم  ،16صنفــت الشــركة كل مــن عقــود اإليجــار (كمســتأجر) فــي تاريــخ اإلنشــاء كعقــد إيجــار تمويلــي أو كعقــد إيجــار تشــغيلي
ً
إســتنادا إلــى جوهــر الترتيــب فــي تاريــخ إنشــاء العقــد.
عنــد تطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم  ،16قامــت الشــركة بتطبيــق مبــدأ اعتـراف وقيــاس وحيــد لجميــع عقــود االيجــار فــي حــال كونهــا املســتأجر ،باســتثنناء عقــود
االيجــار قصيــرة األجــل وعقــود االيجــار املنطويــة علــى أصــل منخفــض القيمــة .اعترفــت الشــركة بمطلوبــات لدفعــات عقــود االيجــار وحــق اســتخدام األصــول والتــي تمثــل
ً
الحــق فــي اســتخدام األصــول التــي تنطــوي العقــود عليهــا ،امتثــاال لطريــق األثــر الرجعــي املعدلــة للتطبيــق ،طبقــت الشــركة املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم  16فــي التاريــخ
املبدئــي للتطبيــق .ضمــن طريقــة األثــر الرجعــي املعدلــة للتطبيــق ،تــم قيــاس حــق اســتخدام األصــول بمبلــغ مســاوي ملطلوبــات عقــود االيجــار ،وتعديلهــا بمبالــغ الدفعــات
املســبقة ودفعــات عقــود االيجــار املســتحقة املتعلقــة بعقــود االيجــار تلــك املعتــرف بهــا فــي قائمــة املركــز املالــي كمــا فــي تاريــخ  31ديســمبر 2018م بــدون أي أثــر علــى الخســائر
املتراكمــة .بالتالــي ،اليتــم إعــادة احتســاب املعلومــات املقارنــة.
وكان أثر التغير في السياسة املحاسبية على البنود التالية في قائمة املركز املالي في  1يناير 2019م:
•االعتراف وعرض حق استخدام األصول بمبلغ  612,130ريال سعودي بشكل منفصل في قائمة املركز املالي.
•االعتراف وعرض مطلوبات عقود االيجار بمبلغ  575,282ريال بشكل منفصل في قائمة املركز املالي.
•إعادة تصنيف مبلغ  36,848ريال سعودي متعلقة بعقود ايجار تشغيلية مصنفة مسبقا كدفعات مسبقة إلى حق استخدام األصول
•وال يوجد تأثير على األرباح املبقاة في  1يناير 2019م كنتيجة للتغير في السياسة املحاسبية.
وكان أثر التغير في السياسة املحاسبية على البنود التالية في قائمة املركز املالي في  31ديسمبر 2019م:
•زيادة مصروف اإلهالك بمبلغ  57,387ريال سعودي متعلقة بإهالك حق استخدام األصول املعترف بها.
ً
•انخفاض مصروف االيجار بمبلغ  78,308ريال سعودي متعلق بعقود ايجار تشغيلية سابقا.
•زيادة تكاليف التمويل بمبلغ  21,407ريال سعودي متعلقة بمصروف الفوائد على مطلوبات عقود االيجار اإلضافية املعترف بها.
كذلك فإن التغير في السياسة املحاسبية قد أثر على قائمة الدخل كما في  31ديسمبر 2019م من خالل انخفاض صافي الدخل السنوي بقيمة  586ريال سعودي.
كمــا قامــت الشــركة بتطبيــق كل مــن املعاييــر الجديــدة التاليــة بدايــة مــن  01ينايــر 2020م ،مــع العلــم أنــه لــم ينتــج عــن تطبيــق املعاييــر املطبقــة مــن بدايــة  01ينايــر 2020م
أي تغييـرات فــي بنــود القوائــم املاليــة :
•تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( – )3تعريف النشاط التجاري.
•تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار املحاسبة الدولي رقم ( )8بشأن تعريف الجوهري.
•تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( ،)9واملعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( – )7إصالح مؤشر سعر الفائدة.
كذلــك يوجــد بعــض املعاييــر الجديــدة والتعديــات علــى املعاييــر املطبقــة للســنوات التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر 2021م ،مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر ولكــن لــم تقــم
الشــركة بتطبيقهــا عنــد إعــداد هــذه القوائــم املاليــة ،وتتمثــل فــي كل مــن التالــي :
•تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم (" )1عرض القوائم املالية" على تصنيف املطلوبات.
•تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  3ومعايير املحاسبة الدولية رقم  16و . 37
• التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقرير املالي (دورة 2018م – 2020م).
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وبناء على ماذكر أعاله ،فقد أدى تطبيق الشــركة ملعايير املحاســبة الدولية ( )IFRSإلى تغييرات على قوائمها املالية للســنة املالية املنتهية  31ديســمبر 2018م و 2019م،
ً
ً
كمــا ســيؤدي تطبيــق املعاييــر املطبقــة مســبقا أو املعاييــر الجديــدة والتعديــات علــى املعاييــر املطبقــة مســبقا التــي لــم تقــم الشــركة بتطبيقهــا بعــد إلــى تغيي ـرات مماثلــة فــي
ً
الســنوات املاليــة الالحقــة أو تغييـرات أخــرى قــد تكــون جوهريــة ولــم يظهــر أثرهــا حاليــا أو قــد ال تعلمهــا الشــركة .كمــا أن حداثــة تطبيــق معاييــر املحاســبة الدوليــة ()IFRS
علــى النحــو املعتمــد فــي اململكــة خــال الســنوات القادمــة ،وقــد ينتــج عــن ذلــك تغييـرات جوهريــة علــى القوائــم املاليــة للشــركة وبالتالــي فــإن أي تغييـرات فــي هــذه املعاييــر أو
ً
إلزاميــة تطبيــق بعــض املعاييــر الجديــدة مــن املمكــن أن تؤثــر ســلبا علــى القوائــم املاليــة وبالتالــي علــى النتائــج املاليــة للشــركة ومركزهــا املالــي.

 2.1.8املخاطراملتعلقة بمتطلبات السعودة
ً
ً
يعتبــر االلتـزام بمتطلبــات الســعودة متطلبــا نظاميــا باململكــة بحيــث تلتــزم بموجبــه جميــع الشــركات العاملــة فــي اململكــة ،بمــا فــي ذلــك الشــركة ،بتوظيــف نســبة معينــة مــن
ً
املوظفيــن الســعوديين بيــن مجمــوع موظفيهــا واملحافظــة علــى تلــك النســبة .ووفقــا لبرنامــج نطاقــات الصــادر مــن وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،بلغــت نســبة
الســعودة لــدى الشــركة كمــا فــي تاريــخ  31ديســمبر 2020م (ُ )%42.6ومصنفــة ضمــن النطــاق البالتينــي ،إال أنــه فــي حــال عــدم اســتمرارها فــي الحفــاظ علــى هــذه النســب
أو فــي حــال قــررت وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــرض سياســات توطيــن أكثــر شــدة فــي املســتقبل ،ولــم تتمكــن الشــركة مــن االلتـزام بمتطلبــات وزارة املــوارد
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى فــرض عقوبــات علــى الشــركة تفرضهــا الجهــات الحكوميــة ،كتعليــق طلبــات تأشــيرات العمــل ونقــل الكفالــة للعامليــن
ً
غيــر الســعوديين ،والتــي ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا( .وملزيــد مــن املعلومــات ،فضــا راجــع القســم الفرعــي
(" )3.13املوظفــون والســعودة" مــن القســم (" )3خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا" فــي هــذا املســتند).

 2.1.9املخاطراملتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية
لــدى الشــركة التأميــن علــى املمتلــكات ،وقــد يــؤدي أي ضــرر مــن الكــوارث الطبيعيــة يصيــب مرافــق الشــركة مثــل الفيضانــات والحرائــق والــزالزل واألحــداث الطبيعيــة
ً
األخــرى والتــي ال تتوفــر تغطيــة تأمينيــة كافيهــا عليهــا أو ال تتوفــر بشــروط معقولــة تجاريــا ،إلــى تكبــد الشــركة تكاليــف كبيــرة وطائلــة .كمــا يؤثــر بشــدة علــى قــدرة الشــركة علــى
أداء وممارســة عملياتهــا واإللتـزام بمتطلباتهــا التعاقديــة ،وبالتالــي التقليــل مــن نتائجهــا التشــغيلية .وفــي حالــة حــدوث كــوارث طبيعيــة وإضرارهــا بمرافــق وأصــول الشــركة،
فســيكون لذلــك أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.1.10املخاطراملتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على املوظفين غيرالسعوديين
ً
أقــرت الحكومــة عــددا مــن القـرارات التــي تهــدف إلجـراء إصالحــات شــاملة لســوق العمــل فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،والتــي اشــتملت علــى إقـرار رســوم إضافيــة مقابــل كل
ً
ً
موظــف غيــر ســعودي يعمــل لــدى جهــة ســعودية اعتبــارا مــن 2018/01/01م ،وبواقــع أربعمائــة ( )400ريــال ســعودي شــهريا عــن كل موظــف غيــر ســعودي عــام 2018م،
ً
ً
تزيــد إلــى ســتمائة ( )600ريــال ســعودي شــهريا عــام 2019م ثــم ثمانمائــة ( )800ريــال ســعودي شــهريا عــام 2020م .األمــر الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة الرســوم الحكوميــة التــي
ســتدفعها الشــركة مقابــل موظفيهــا غيــر الســعوديين ،وبالتالــي زيــادة فــي تكاليــف الشــركة بشــكل عــام ،األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمالهــا وأدائهــا املالــي ونتائــج
عملياتهــا.
ومــن الجديــر بالذكــر ،أنــه فــي تاريــخ 1441/01/25ه (املوافــق 2019/09/24م) وافــق مجلــس الــوزراء برئاســة خــادم الحرميــن الشــريفين ،علــى أن تتحمــل الدولــة ملــدة
ً
ً
خمسة أعوام املقابل املالي املقرر على العمالة الوافدة وفقا للفقرتين (1ـ أ) و (2ـ أ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم ( )197وتاريخ 1438/03/23ه (املوافق
ً
2016/12/22م) ،عــن املنشــآت الصناعيــة املرخــص لهــا بموجــب ترخيــص صناعــي وذلــك اعتبــارا مــن تاريــخ 1441/02/02ه (املوافــق 2019/10/01م) مــع اإلشــارة إلــى أن
إجمالــي رســوم املوظفيــن غيــر الســعوديين التــي تكبدتهــا الشــركة خــال الفتــرة مــن 2019/01/01م وحتــى 2019/12/31م بلغــت ( )350,411ريــال ســعودي ،وبنـ ًـاء عليــه فــإن
الشــركة معفــاة مــن رســوم املقابــل املالــي علــى العمالــة الوافــدة لديهــا ملــدة خمســة أعــوام ،وعنــد انتهــاء املــدة املحــددة لتحمــل الدولــة هــذه الرســوم وعــدم تجديدهــا ،أو فــي
حــال إلغــاء هــذا القـرار ،فــإن الشــركة ســتكون معرضــة لدفــع هــذه الرســوم ،األمــر الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة الرســوم الحكوميــة التــي ســتدفعها الشــركة مقابــل موظفيهــا غيــر
الســعوديين ،وبالتالــي زيــادة فــي تكاليــف الشــركة بشــكل عــام ،األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمالهــا وأدائهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.
ً
ً
باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد أقــرت الحكومــة أيضــا رســوم إصــدار وتجديــد اإلقامــة لتابعــي ومرافقــي املوظفيــن غيــر الســعوديين (رســوم املرافقيــن) والتــي أصبحــت نافــذة اعتبــارا
ً
ً
ً
ً
مــن 2017/07/01م ،علمــا أنهــا ارتفعــت تدريجيــا مــن مائــة ( )100ريــال ســعودي شــهريا لــكل تابــع ابتــداءا مــن يوليــو 2017م ،لتصــل إلــى أربعمائــة ( )400ريــال ســعودي
ً
ً
شــهريا لــكل تابــع ابتــداءا مــن يوليــو 2020م ،وعليــه فــإن الزيــادة فــي رســوم إصــدار وتجديــد اإلقامــة التــي ســيتحملها املوظــف غيــر الســعودي عــن عائلتــه مــن املمكــن أن تــؤدي
إلــى زيــادة تكلفــة املعيشــة عليــه ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى توجهــه للعمــل فــي دول أخــرى تكــون تكلفــة املعيشــة فيهــا أقــل ،وإذا مــا حــدث مثــل هــذا األمــر فســتواجه
الشــركة صعوبــة فــي املحافظــة علــى موظفيهــا غيــر الســعوديين ،األمــر الــذي قــد يضطرهــا إلــى تحمــل تلــك التكاليــف عــن املوظفيــن غيــر الســعوديين أو جــزء منهــا بشــكل
مباشــر ،أو بطريقــة غيــر مباشــرة عــن طريــق رفــع األجــور الخاصــة بموظفيهــا غيــر الســعوديين ،األمــر الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة فــي تكاليــف الشــركة ،وبالتالــي ســيكون لــه تأثيــر
ســلبي علــى أعمالهــا وأدائهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا .وقــد بلــغ إجمالــي قيمــة رســوم املوظفيــن غيــر الســعوديين ( )350,411ريــال ســعودي عــام 2019م.

 2.1.11املخاطراملتعلقة بالتشغيل والتوقف غيراملتوقع لألعمال
تعتمــد الشــركة فــي اســتمرار عملياتهــا علــى ســير وفعاليــة خطــوط اإلنتــاج وأنظمــة العمــل فيهــا ،وتعتبــر املنشــآت الصناعيــة عرضــة ملخاطــر تشــغيلية كبيــرة نتيجــة لعــدة
عوامــل بمــا فــي ذلــك الكــوارث الطبيعيــة واألعطــال املفاجئــة باملعــدات الرئيســة وقصــور أداء أو توقــف خطــوط اإلنتــاج وأجهــزة الحاســب اآللــي أو توقــف إمــداد الطاقــة
والكهربــاء ،وقــد تتســبب تلــك املخاطــر فــي إلحــاق ضــرر كبيــر بمرافــق املنشــآت الصناعيــة أو القــوة العاملــة بهــا ،أو تتســبب فــي تعطــل عمليــة اإلنتــاج وقــدرة الشــركة علــى
تســليم منتجاتها ،مما يترتب عليها تكبد الشــركة لخســائر ،وبالتالي التأثير بشــكل ســلبي وجوهري على أعمال الشــركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املســتقبلية.
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 2.1.12املخاطراملتعلقة بعدم االلتزام بمعاييرالجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء
تســعى الشــركة إلــى املحافظــة علــى رضــا عمالئهــا مــن خــال االســتمرار فــي تقديــم نفــس مســتوى جــودة منتجاتهــا ،ولكــن فــي حــال عــدم قــدرة الشــركة علــى االســتمرار بتقديــم
ً
منتجاتهــا بنفــس مســتوى الجــودة ،فــإن ذلــك ســوف يؤثــر ســلبا علــى ســمعتها لــدى عمالئهــا وبالتالــي العــزوف عــن التعامــل معهــا ،ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى
مبيعــات الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.1.13املخاطراملتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية
قامــت الشــركة بتقديــم اإلق ـرارات الزكويــة حتــى عــام 2019م ،وســددت الــزكاة املســتحقة مــن واقــع اإلق ـرارات املقدمــة وقــد حصلــت علــى شــهادة زكاة نهائيــة حتــى عــام
2019م بالرقــم ( )1020821446صالحــة حتــى تاريــخ 1442/09/18ه (املوافــق 2021/04/30م) ،وكمــا بتاريــخ هــذا املســتند لــم تســتلم الشــركة أي ربــوط زكويــة عــن أي
ســنوات ســابقة ،وكمــا بتاريــخ هــذا املســتند ال يوجــد أي نزاعــات أو مطالبــات بفروقــات زكويــة قائمــة مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.
ومن املحتمل أن تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بمطالبة الشــركة بدفع مبالغ إضافية عن اإلقرارات املقدمة من الشــركة األمر الذي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهري
على أعمال الشــركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها املســتقبلية

 2.1.14املخاطراملتعلقة بتركزالعمالء
تعتمــد مبيعــات الشــركة علــى عــدد مــن العمــاء الرئيســيين جميعهــم مــن فئــة املؤسســات والشــركات،حيث أن الشــركة التتعامــل مــع األفـراد ،مــع اإلشــارة إلــى أن العالقــة مــع
ً
كبار العمالء تقوم على أســاس أوامر وطلبات الشـراء املباشــرة  ،حيث أن أكبر خمســة ( )5عمالء رئيســين للشــركة (فضال راجع القســم الفرعي (" )3.8.3.1كبار العمالء"
مــن القســم (" )3خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا" فــي هــذا املســتند) شــكلت نســبتهم حوالــي ( )%47.91و( )%40.32مــن إجمالــي إيـرادات الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر
2019م وكمــا فــي  31ديســمبر 2020م علــى التوالــي ،وعليــه فإنــه فــي حــال انهيــار أو قطــع العالقــة مــع أحــد أو مجموعــة مــن العمــاء الرئيســيين ،وإخفــاق الشــركة فــي إيجــاد
العالقــات الالزمــة مــع عمــاء جــدد ،فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج عملياتهــا وأداءهــا املالــي.

 2.1.15املخاطراملتعلقة بتركزاإليرادات
تتكــون إيـرادات الشــركة بشــكل رئي�ســي مــن بيــع منتجــات منتفخــات الــذرة ورقائــق البطاطــس الطبيعيــة ،والتــي شــكلت نســبة ( )%75.7و( )%22.3علــى التوالــي مــن إجمالــي
إيـرادات الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،وتمثــل ( )%78.00و( )%19.73علــى التوالــي مــن إجمالــي إيـرادات الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ،لــذا فــإن التغيـرات
الســلبية فــي ســوق منتفخــات الــذرة ورقائــق البطاطــس الطبيعيــة أو توقعــات األعمــال املســتقبلية لهــذا القطــاع ســيؤدي بــدوره إلــى تراجــع كبيــر فــي مبيعــات وأربــاح الشــركة
الناتجــة عنهــم ،ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.1.16املخاطراملرتبطة بزيادة تكاليف اإلنتاج
يعتبــر إنتــاج منتفخــات الــذرة والبطاطــس بأنواعهــا وتكاليفهــا املرتبطــة باملــواد الخــام التــي تعتمــد الشــركة فــي الحصــول عليهــا مــن أط ـراف خارجيــة والتكاليــف األخــرى
املرتبطــة باإلنتــاج مثــل قيمــة اإليجــارات وتكاليــف اســتهالك الوقــود وامليــاة والكهربــاء ورســوم الخدمــات وتكاليــف العمالــة وتكاليــف اإلصــاح والصيانــة وأقســاط التأميــن
عرضــة للتقلبــات  ،فــإذا كانــت هنــاك زيــادات كبيــرة فــي تكاليــف اإلنتــاج (ال ســيما فــي إنتــاج منتفخــات الــذرة والتــي تشــكل نســبة ( )%75.7مــن إيـرادات الشــركة كمــا فــي 31
ديســمبر 2019م ونســبة ( )%78.00مــن إي ـرادات الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر 2020م) ،فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري وبدرجــة كبيــرة علــى مبيعــات الشــركة
وبالتالــي علــى نتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.1.17املخاطراملرتبطة بالطلب على منتجات الشركة
تمثل مبيعات منتفخات الذرة ورقائق البطاطس الطبيعية مصادر الدخل الرئيســية للشــركة ،حيث شــكلت نســبة ( )%75.7و( )%22.3على التوالي من إجمالي إيرادات
الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،وتمثــل ( )%78.00و( )%19.73علــى التوالــي مــن إجمالــي إيـرادات الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر 2020م .لــذا قــد يترتــب علــى انخفــاض
الطلــب علــى منتفخــات الــذرة ورقائــق البطاطــس الطبيعيــة نتيجــة ألي عوامــل منهــا علــى ســبيل املثــال أي عوامــل موســمية أو التغيي ـرات االقتصاديــة أو تغيــر ســلوك
املســتهلكين وقدرتهــم الشـرائية أو زيــادة املنافســة أو انخفــاض الســعر الــذي تبيــع بــه الشــركة تلــك املنتجــات تأثيـرات ســلبية وجوهريــة علــى مبيعــات الشــركة وبالتالــي علــى
نتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.1.18املخاطراملتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية
ً
تعتمــد قــدرة الشــركة فــي تســويق منتجاتهــا وتطويــر أعمالهــا علــى اســتخدام اســمها وشــعارها وعالماتهــا التجاريــة ،والتــي تدعــم أعمالهــا ومركزهــا التناف�ســي وتمنحهــا تمي ـزا
ً
ً
واضحــا فــي الســوق بيــن العمــاء .وقــد قامــت الشــركة بتســجيل جميــع عالماتهــا التجاريــة لــدى الجهــات املختصــة( .فضــا راجــع القســم الفرعــي (" )3.12العالمــات التجاريــة
وحقــوق امللكيــة" مــن القســم (" )3خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا" مــن هــذا املســتند) .إن أي إخــال بحقــوق امللكيــة أو اســتخدام غيــر مشــروع للعالمــات التجاريــة
للشــركة ســيؤدي إلــى التأثيــر علــى ســمعة الشــركة ،ورفــع دعــاوى قضائيــة ومطالبــات أمــام املحاكــم املختصــة لحمايــة هــذه الحقــوق .وهــي عمليــة مكلفــة وتحتــاج إلــى وقــت
وجهــد كبيــر مــن قبــل اإلدارة فــي متابعتهــا .وفــي حــال مــا إذا فشــلت الشــركة فــي حمايــة عالماتهــا التجاريــة بشــكل فعــال عنــد تجديــد شــهادة التســجيل أو تتبــع العالمــات
ً
ً
املشــابهة ،فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا علــى قيمتهــا ،ممــا ينعكــس ســلبا علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
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 2.1.19املخاطراملرتبطة باتفاقيات التمويل
بلغت الديون إلى إجمالي املوجودات نسبة  %0.00ونسبة  %5.05كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م على التوالي.
أبرمــت الشــركة مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي اتفاقيــة قــرض بتاريــخ 1440/06/29ه (املوافــق 2019/03/06م) بقيمــة ( )4,500,000ريــال ســعودي لتمويــل
ً
نســبة ( )%50مــن تكاليــف مشــروع التوســعة للشــركة (فضــا راجــع القســم الفرعــي رقــم " "3.8.4بعنــوان "خطــة التوســعة الحاليــة" فــي هــذا املســتند ملزيــد مــن التفاصيــل)،
يخصم منه ( )180,000ريال ســعودي مقابل تكاليف تقييم املشــروع ودراســته يتم حســمه على أســاس تناســبي من مبلغ القرض إضافة إلى تكاليف املتابعة الفعلية التي
ً
يتــم تحديدهــا وفقــا للنظــام املعمــول بــه فــي صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي .كمــا وأنــه بحســب اتفاقيــة القــرض فإنــه يتــم صــرف القــرض علــى دفعــات متفــق عليهــا
باالتفاقيــة وباالســتناد إلــى لوائــح الصــرف االعتياديــة املعتمــدة لــدى الصنــدوق حتــى تاريــخ 1442/03/29ه (املوافــق 2020/11/15م) وتــم تمديــد فتــرة ســحب القــرض لفتــرة
ً
ً
ســنة كاملــة بحيــث تنتهــي فــي تاريــخ  04نوفمبــر 2021م بــدال عــن  15نوفمبــر 2020م نظـرا ألن أول دفعــة مــن القــرض حصلــت عليهــا الشــركة كانــت بتاريــخ 2020/12/31م.
إن القــرض مضمــون بضمانــات شــخصية بالتضامــن والتكافــل مــن قبــل املســاهمين واملوضــح أســماؤهم فــي الجــدول رقــم ( )3بعنــوان (الضمانــات الشــخصية واالعتباريــة
املقدمــة) مــن الخطــر رقــم ( )2.1.20وبعنــوان (املخاطــر املتعلقــة باعتمــاد الشــركة علــى الضمانــات الشــخصية) ،باإلضافــة إلــى رهــن كافــة األصــول الثابتــة ملشــروع التوســعة.
وقــد حصلــت الشــركة علــى مبلــغ ( )1,214,590ريــال مــن القــرض حتــى تاريــخ 2020/12/31م لــم يتــم ســداد أي جــزء مــن املبلــغ املســتخدم حتــى تاريــخ هــذا املســتند .مــع
ً
اإلشــارة إلــى أنــه تــم تأجيــل تفعيــل اتفاقيــة القــرض ســابقا لحيــن تــم االنتهــاء مــن اســتكمال متطلبــات صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي ،وقــد تــم اســتالم أول دفعــة
مــن القــرض بتاريــخ 2020/12/31م بعــد اســتيفاء الشــركة لكافــة متطلبــات صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي .وبحســب االتفاقيــة املوقعــة مــع صنــدوق التنميــة
الصناعيــة الســعودي ،فــإن الشــركة تتعهــد خــال فتــرة القــرض بالتالــي:
أ)

أال تقل نسبة األصول املتداولة إلى املطلوبات املتداولة عن  1:1طوال أجل القرض.

ب) أال تزيد نسبة إجمالي املطلوبات إلى صافي القيمة امللموسة إلجمالي األصول عن  1 : 3طول أجل القرض.
ج) أال تزيد املصروفات الرأسمالية السنوية على مبلغ  600,000ريال سعودي.
د) أال تزيد اإليجارات السنوية على مبلغ  300,000ريال سعودي.
ً
الصندوق بالبيانات املالية املراجعة خالل فترة ال تزيد عن  90يوما من نهاية السنة املالية وبالبيانات املالية املؤقتة الربع سنوية خالل مدة ال تزيد
ه) موافاة ً
عن  30يوما من نهاية كل ربع سنة عالوة على أي معلومات أو بيانات أخرى يطلبها الصندوق من وقت آلخر.
و)

التأمين على النحو الالزم لدى إحدى الشركات املرخصة واملعتمدة من قبل البنك املركزي السعودي على أصول املشروع ضد األخطار التي يحددها
الصندوق من وقت آلخر على أن تنص وثيقة التأمين على أن الصندوق ًهو املستفيد من كافة التعوضات عن الخسائر املؤمن عليها إضافة إلى موافاة
الصندوق بأية تعديالت أو إلغاءات جوهرية قبل وقوعها بمدة ( )30يوما ويشترط أال يقل املبلغ اإلجمالي املؤمن عليه بموجب وثيقة التأمين عن مبلغ
القيمة الدفترية ألصول املشروع.

كما وبحسب اتفاقية القرض ،فيما يلي ملخص للشروط والتعهدات الخاصة التي يجب على الشركة اإللتزام بها كالتالي:
ً
ً
أ) أن تقدم الشركة ترخيصا صناعيا ساري املفعول يعكس املنتجات املقترحة والطاقة اإلنتاجية للمشروع حسبما تم تقييمه من قبل املختصين بالصندوق
وذلك قبل صرف الخمس األخير ( )%20من مبلغ القرض.
ب) أن تقدم الشركة موافقة من الهيئة العامة للغذاء والدواء بأن املنتجات املقترحة مطابقة لقواعد ولوائح الهيئة ،وذلك قبل صرف الخمس األخير ()%20
من مبلغ القرض.
ج) أن يتم تنفيذ توصيات الصندوق الخاصة بالسالمة الصناعية والوقاية من األخطار واملتطلبات البيئية على نحو يقبل به املختصون بالصندوق ،وذلك
قبل صرف الخمس األخير ( )%20من مبلغ القرض.
د)

تتعهد الشركة بكل من التالي:

•التقيد باملواصفات الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة ومتطلبات الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة.
•االلتزام بمتطلبات وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية طوال أجل قرض الصندوق.
•أن كافة املعامالت بين املشروع والجهات ذات العالقة تتم على أساس تجاري تخدم مصلحة املشروع.
•استخدام الدفعة املقدمة بنسبة  %30من القرض في تنفيذ املشروع.
•أن كل مــن الســيد /إبراهيــم ســليمان املهــوس والســيد /فهــد حمــد مبــارك الحميــد يتعهــدان بتعديــل تقييــم املخاطــرة االئتمانيــة املاليــة لــدى الشــركة الســعودية
للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) خــال ســتة أشــهر مــن توقيــع االتفاقيــة.

10

فش فاش

ً
وبحسب االتفاقية املوقعة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي ،فإنه يسدد القرض على أقساط نصف سنوية متتالية وفقا لجدول السداد التالي:
الجدول رقم ( :)2الدفعات النصف سنویة لقرض صندوق التنمیة الصناعي:

التاريخ

مقدارالسداد

1443/10/15ه
1444/04/15ه
1444/10/15ه
1445/04/15ه
1445/10/15ه
1446/04/15ه
1446/10/15ه
1447/04/15ه
1447/10/15ه
1448/04/15ه
1448/10/15ه
1449/04/15ه
املجموع

100,000
100,000
200,000
200,000
300,000
300,000
400,000
400,000
550,000
550,000
700,000
700,000
 4,500,000ريال

املصدر :الشركة

وقــد يطلــب صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي ضمانــات أخــرى مقابــل القــروض وال تتمكــن الشــركة مــن تقديمهــا ،األمــر الــذي ســيجعل الشــركة فــي حالــة إخــال
لبنــود االتفاقيــة؛ وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن الوفــاء بالتزامــات الســداد املترتبــة عليهــا بموجــب اتفاقيــة القــرض ،أو لــم تتمكــن مــن تقديــم أي ضمانــات أخــرى قــد يطلبهــا
الصنــدوق ،أو أخلــت فــي املســتقبل بــأي مــن االلتزامــات أو التعهــدات الخاصــة بالديــن املترتــب عليهــا ،فقــد تطلــب الجهــة املقرضــة ســداد الديــن علــى الفــور وتحصيــل
الضمانــات املقدمــة مــن الشــركة ،وتبــدأ بإجـراءات التنفيــذ القضائــي علــى األصــول املرهونــة لصالــح صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي .وفــي هــذه الحالــة ،قــد ال تتمكــن
الشــركة مــن الحصــول علــى مصــادر تمويــل بديلــة كافيــة للوفــاء بســداد الديــن .وســيكون ألي مــن هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا املالــي
وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.1.20املخاطراملتعلقة باعتماد الشركة على الضمانات الشخصية
وفــق االتفاقيــة التــي أبرمتهــا الشــركة مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي بتاريــخ 1440/06/29ه (املوافــق 2019/03/06م) ،اعتمــدت الشــركة علــى ضمانــات
شــخصية واعتباريــة مقدمــة مــن قبــل املســاهمين للحصــول علــى قــرض صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي حســب الجــدول التالــي:
الجدول رقم ( :)3الضمانات الشخصية واالعتبارية املقدمة

الضامنون
إبراهيم سليمان محمد املهوس
نجيب حمد مبارك الحميد
نبيل حمد مبارك الحميد
فهد حمد مبارك الحميد
إبراهيم عادل إبراهيم النجيدي
عبدالعزيز عادل إبراهيم النجيدي
عبدامللك عادل إبراهيم النجيدي

اإلجمالي

نوع الضمان

نسبة الضمان

شخ�صي

%33.33

تضامن وتكافل

%33.34

تضامن وتكافل

%33.33

%100.00

املصدر :الشركة

وبالتالــي فــي حــال عــدم مقــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى الدعــم والضمانــات مــن املســاهمين املشــار إليهــم أعــاه ،فإنــه ســيكون مــن الصعــب علــى الشــركة الحصــول علــى
باقــي قيمــة القــرض أو قــد يطلــب الصنــدوق ســداد القــرض علــى الفــور ،ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي.
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 2.1.21املخاطراملتعلقة بالرهن على أصول الشركة
أبرمــت الشــركة مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي اتفاقيــة قــرض بتاريــخ 1440/06/29ه (املوافــق 2019/03/06م) بقيمــة ( )4,500,000ريــال ســعودي لتمويــل
ً
نســبة ( )%50مــن تكاليــف مشــروع التوســعة للشــركة (فضــا راجــع القســم الفرعــي رقــم " "3.8.4بعنــوان "خطــة التوســعة الحاليــة" فــي هــذا املســتند ملزيــد مــن التفاصيــل)،
يخصــم منــه ( )180,000ريــال ســعودي مقابــل تكاليــف تقييــم املشــروع ودراســته يتــم حســمه علــى أســاس تناســبي مــن مبلــغ القــرض إضافــة إلــى تكاليــف املتابعــة الفعليــة
ً
التــي يتــم تحديدهــا وفقــا للنظــام املعمــول بــه فــي صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي .إن القــرض مضمــون بضمانــات شــخصية بالتضامــن والتكافــل مــن قبــل املســاهمين
واملوضــح أســماؤهم فــي الجــدول رقــم ( )3بعنــوان (الضمانــات الشــخصية واالعتباريــة املقدمــة) مــن الخطــر رقــم ( )2.1.20وبعنــوان (املخاطــر املتعلقــة باعتمــاد الشــركة
علــى الضمانــات الشــخصية) ،باإلضافــة إلــى رهــن كافــة األصــول الثابتــة ملشــروع التوســعة ،كمــا بلغــت صافــي القيمــة الدفتريــة ألصــول الشــركة الثابتــة  11,907,258ريــال
كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ،وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن الوفــاء بالتزامــات الســداد املترتبــة عليهــا بموجــب االتفاقيــة املوقعــة مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي،
أو لــم تتمكــن مــن تقديــم أي ضمانــات أخــرى قــد يطلبهــا الصنــدوق ،أو أخلــت فــي املســتقبل بــأي مــن االلتزامــات أو التعهــدات الخاصــة بالقــرض املترتــب عليهــا ،فقــد يطلــب
الصنــدوق ســداد القــرض علــى الفــور ويبــدأ إج ـراءات التنفيــذ القضائــي علــى األصــول املرهونــة لصالــح الصنــدوق وبيعهــا وتحصيــل قيمــة القــروض مــن متحصــات بيــع
األصــول وســيكون ألي مــن هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية

 2.1.22املخاطراملتعلقة بالتغطية التأمينية
تحتفــظ الشــركة بأنــواع مختلفــة مــن عقــود التأميــن لتغطيــة أعمالهــا وأصولهــا ،كالتأميــن اإللزامــي علــى املركبــات والتأميــن الطبــي للموظفيــن وتأميــن املمتلــكات واملوجــودات
الثابتــة واألصــول الثقيلــة ملصانــع الشــركة ،غيــر أنــه قــد ال يكــون لــدى الشــركة جميــع العقــود التأمينيــة املهمــة ألعمالهــا وأصولهــا ،أو ال يكــون لديهــا الغطــاء التأمينــي الكافــي فــي
كل الحــاالت ،أو أنــه ال يغطــي جميــع املخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة مثــل املخاطــر الناتجــة عــن الكــوارث الطبيعيــة .كمــا أنــه مــن املمكــن أن تقــع أحــداث فــي املســتقبل
ال تكــون الشــركة مؤمنــة ضدهــا بشــكل يغطــي الخســائر املحتملــة ،أو قــد ال تكــون مؤمنــة ضدهــا علــى اإلطــاق .وال يوجــد أي ضمــان أن عقــود التأميــن الخاصــة بالشــركة
ً
ً
ســتظل متاحــة بشــروط مقبولــة تجاريــا ،أو ســتظل متاحــة علــى اإلطــاق .إن أيــا مــن هــذه األحــداث أو الظــروف أو وقــوع حــدث غيــر مؤمــن عليــه للشــركة ســيؤثر بشــكل ســلبي
وجوهــري علــى أعمــال وأصــول الشــركة وأوضاعهــا املاليــة ونتائــج أعمالهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.1.23املخاطراملتعلقة بوجود مصنع الشركة على أرض مستأجرة
لــدى الشــركة مصنــع وحيــد (مصنــع شــركة فــش فــاش للمــواد الغذائيــة) وهــو مقــام علــى أرض تــم اســتئجارها بتاريــخ 1431/01/16ه ـ (املوافــق 2010/01/02م) فــي
املدينــة الصناعيــة الثانيــة فــي مدينــة الريــاض مــن هيئــة املــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة ملــدة ( )20ســنة هجريــة ،وبتاريــخ 1440/07/18ه (املوافــق 2019/03/25م)
تــم إلغــاء عقــد االيجــار املوقــع بتاريــخ 1431/01/16ه ـ (املوافــق 2010/01/02م) وتوقيــع عقــد جديــد ملــدة ( )11ســنة هجريــة تبــدأ مــن تاريــخ 1440/07/18ه (املوافــق
2019/03/25م) ،وتــم زيــادة ســعر التأجيــر مــن واحــد ( )1ريــال للمتــر املربــع ليصبــح أربعــة ( )4ريــال للمتــر املربــع ،مــع تعديــل مســاحة األرض لتصبــح ( )15,386متــر مربــع فــي
ً
عقــد اإليجــار الجديــد بــدال عــن ( )15,352متــر مربــع كمــا فــي العقــد امللغــي .وتتمثــل أبــرز شــروط العقــد فــي كل مــن التالــي:
ً
•التـزام الشــركة باســتعمال األرض طبقــا للنشــاط املحــدد فــي ترخيــص املصنــع عنــد تخصيــص األرض الــذي تــم بموجبــه تأجيــره قطعــة األرض وعــدم اســتخدامها
ألي غــرض آخــر ،كمــا اليســمح بتعديــل أو إضافــة أي نشــاط أو زيــادة كميــات األنشــطة املرخصــة إال بموافقــة خطيــة مســبقة مــن هيئــة املــدن الصناعيــة ومناطــق
التقنية.
•التزام الشركة بأخذ موافقة خطية مسبقة من هيئة املدن الصناعية ومناطق التقنية عند التعديل على الترخيص الصناعي للشركة.
•التـزام الشــركة بتنفيــذ كامــل منشــآت املصنــع وفــق املخططــات املعتمــدة مــن هيئــة املــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة والبــدء فــي اإلنتــاج حســب الطاقــة اإلنتاجيــة
املرخصة.
ً
ً
•التزام الشركة بالتأمين على املباني واملنشآت واملعدات املقامة على األرض املؤجرة تأمينا شامال بقيمتها الكاملة ضد الحريق واألخطار األخرى.
•ال يحــق للشــركة أن تؤجــر األرض املســتأجرة أو أي جــزء منهــا للغيــر أو املبانــي املقامــة عليهــا أو يتنــازل عنهــا أو جــزء منهــا إلــى مســتأجر آخــر إال بعــد حصولــه علــى
موافقــة خطيــة مســبقة مــن هيئــة املــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة.
بناء على عقد االيجار املوقع سـ ً
•التزام الشــركة بدفع جميع االلتزامات املالية التي تتقرر ً
ـواء مقابل إيجار األرض أو مقابل تكاليف التشــغيل والصيانة أو غيرها
وفــق الطريقــة التــي تراهــا هيئــة املــدن الصناعيــة ومناطــق التقنية.
•التـزام الشــركة بإبقــاء األرض املســتأجرة وماعليهــا مــن منشــآت وموجــودات خاليــة مــن أي رهــن أو امتيــاز أو مطالبــة أو ضمــان أو أي نــوع آخــر مــن أنــواع املطالبــات
ً
املشــابهة ،وال يحــق لــه التنــازل عــن عقــد االيجــار أو املصالــح املترتبــة عنــه او تحويــل أيــا مــن حقوقــه التــي اكتســبها بموجــب عقــد ايجــار األرض دون الحصــول علــى
موافقــة كتابيــة مســبقة مــن هيئــة املــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة.
لذلــك ،عــدم قــدرة الشــركة علــى االلت ـزام بشــروط العقــد أو عــدم القــدرة علــى تجديــد العقــد مــع هيئــة املــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة ســوف يــؤدي ذلــك إلــى دخــول
الشــركة فــي نزاعــات قضائيــة وســحب األرض املســتأجرة ،ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى اســتمرارية أعمــال الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج عملياتهــا وأداءهــا املالــي
وتوقعاتهــا املســتقبلية.
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فش فاش

كذلــك فإنــه وبحســب عقــد إيجــار األرض ،يحــق لهيئــة املــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة تعديــل قيمــة إيجــار األرض خــال مــدة العقــد ،وبالتالــي فإنــه فــي حــال قــررت هيئــة
املــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة زيــادة ســعر التأجيــر لــأرض املســتأجرة ،فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى إرتفــاع التكاليــف التشــغيلية ،ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى
اســتمرارية أعمــال الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج عملياتهــا وأداءهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

ً
 2.1.24املخاطراملتعلقة بعدم قدرة الشركة على توفيرالقوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقبال

تعتمــد قــدرة الشــركة علــى توســيع أعمالهــا وأدائهــا املســتقبلي علــى عــدة عوامــل مــن بينهــا القــدرة علــى توفيــر القــوى العاملــة لتلبيــة احتياجــات الشــركة للقيــام بخططهــا
ً
املســتقبيلة ،وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن توفيــر القــوى العاملــة الكافيــة بمــا يتناســب مــع أعمالهــا واحتياجاتهــا فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا علــى نجــاح الشــركة فــي تنفيــذ الخطــط
املســتقبلية للتوســع فــي األعمــال وبالتالــي يؤثــر علــى نتائــج أعمالهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.1.25املخاطراملتعلقة بإدارة رأس املال العامل
تتمثــل مخاطــر إدارة رأس املــال العامــل فــي عــدم قــدرة الشــركة علــى مقابلــة التزاماتهــا املتعلقــة باملطلوبــات املاليــة حــال اســتحقاقها ،وقــد بلغــت نســبة التــداول ( )2.49مــرة
و( )1.99مــرة كمــا فــي  31ديســمبر 2019م و  31ديســمبر 2020م علــى التوالــي ،وقــد بلــغ صافــي رأس املــال العامــل حوالــي ( )6.86مليــون ريــال و( )5.79مليــون ريــال كمــا فــي 31
ديســمبر 2019م و 31ديســمبر 2020م علــى التوالــي ،مــع اإلشــارة إلــى أن الشــركة ســتقوم بتمويــل نســبة  %50مــن مصاريــف رأس املــال العامــل الخــاص بخطــة التوســعة
ً
الحاليــة مــن خــال قــرض صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي (للمزيــد مــن املعلومــات فضــا راجــع القســم الفرعــي (" )3.8.4خطــة التوســعة الحاليــة" مــن القســم رقــم
(" )3.7الطبيعــة العامــة ألعمــال الشــركة" فــي هــذا املســتند) ،وتتكــون املطلوبــات املاليــة للشــركة مــن مخصــص الــزكاة التقديريــة وذمــم دائنــة ومصاريــف مســتحقة وأرصــدة
دائنــة أخــرى والجــزء املتــداول مــن مطلوبــات عقــود اإليجــار ،وقــد ال تتمكــن الشــركة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مواعيــد االســتحقاق .ويمكــن أن تنتــج مخاطــر إدارة رأس املــال
ً
العامــل أيضــا عــن عــدم املقــدرة علــى بيــع موجــودات ماليــة بســرعة وبمبلــغ يقــارب القيمــة العادلــة لهــا ،وقــد تقــع أيــة أحــداث طارئــة أو مفاجئــة قــد تتطلــب ســيولة فوريــة،
ً
مما يؤثر سلبا على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية واملالية		 .

 2.1.26املخاطراملتعلقة بتذبذب أسعارصرف العمالت
تخضــع بعــض معامــات الشــركة لعمــات غيــر الريــال الســعودي،حيث تســتورد بعــض املــواد األوليــة بشــكل مباشــر مــن مورديــن خارجييــن بالعملــة األجنبيــة (ال ســيما
الــدوالر األمريكــي واليــورو األوروبــي والجنيــة االســترليني) ،حيــث بلــغ حجــم االســتيراد للمــواد األوليــة والتــي تتكــون بصــورة أساســية فــي كل مــن النكهــات والــذرة املبشــورة نســبة
 %36.38مــن إجمالــي املشــتريات للعــام 2019م ونســبة  % 28.25مــن إجمالــي املشــتريات للعــام 2020م ،لــذا ،فــإن الشــركة عرضــة للتأثــر بمخاطــر التغي ـرات فــي صــرف
العمــات األجنبيــة فيمــا يتعلــق بالتزاماتهــا ومصروفاتهــا املرتبطــة بعملــة غيــر عملــة اململكــة .وكجــزء مــن سياســة اململكــة ،فــإن الريــال الســعودي ،حتــى تاريــخ هــذا املســتند،
مربــوط بالــدوالر األمريكــي بســعر صــرف يقــدر ب  3.75ريــال ســعودي مقابــل  1دوالر أمريكــي ،إال أنــه ال يوجــد تأكيــدات علــى ثبــات ســعر صــرف الريــال الســعودي مقابــل
الــدوالر األمريكــي ،وقــد تــؤدي التقلبــات فــي قيمــة الريــال الســعودي مقابــل العمــات األجنبيــة (بمــا فــي ذلــك الــدوالر األمريكــي) التــي تســتخدمها الشــركة إلــى زيــادة التكاليــف
اإلنتاجيــة املباشــرة ،وإذا كانــت الشــركة غيــر قــادرة علــى رفــع أســعار البيــع مــن خــال تمريــر الزيــادات فــي تكاليــف اإلنتــاج املباشــر الناتجــة عــن انخفــاض قيمــة الريــال إلــى
املســتهلكين ،فــإن ذلــك ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.1.27املخاطراملتعلقة بتوفروارتفاع أسعاراملواد األولية
تعتمــد الشــركة فــي اســتمرار عملياتهــا علــى اإلمــدادات مــن املــواد األوليــة املســتخدمة فــي عمليــة اإلنتــاج منهــا علــى ســبيل املثــال ال الحصــر جريــش الــذرة والبطاطــس الطبيعيــة
والبطاطــس نصــف املصنعــة وزيــت النخيــل والنكهــات ،حيــث شــكلت مــا نســبته  %63.0و  %72.65مــن إجمالــي تكلفــة إي ـرادات الشــركة للفتــرة املنتهيــة فــي  31ديســمبر
2019م وللفتــرة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020م علــى التوالــي .إن أســعار املــواد الخــام عرضــة للتقلبــات ،وقــد يتعــرض لتقلبــات فــي املســتقبل ألي أســباب منهــا علــى ســبيل
املثــال تغيــر فــي قوانيــن الــدول التــي تســتورد منهــا الشــركة املــواد الخــام أو أي تغيــر فــي األنظمــة واللوائــح املحليــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية بشــأن اســتيراد املــواد الخــام
ً
مــن تلــك الــدول وكذلــك إرتفــاع الرســوم والتكاليــف املرتبطــة بعمليــة اســتيراد ونقــل املــواد الخــام أو ارتفــاع أســعار املــواد الخــام عامليــا نتيجــة للعوامــل املرتبطــة بالطلــب
ً
ً
أو العــرض أو ألي تأثي ـرات أخــرى ،كمــا أن الشــركة تعمــل دائمــا علــى الحفــاظ علــى مســتوى معيــن مــن املخــزون لتفــادي أي مشــكلة فــي إمــدادات الســوق  ،وأيضــا عــدم
التأثــر بشــكل كبيــر فــي حــال ارتفــاع أســعار املــواد األوليــة ،فــإذا أصبحــت الشــركة غيــر قــادرة علــى الحصــول علــى إمــدادات كافيــة مــن املــواد األوليــة فــي الوقــت املناســب أو
بشــروط مقبولــة  ،أو كان هنــاك زيــادة كبيــرة فــي تكلفــة هــذه املــواد ،فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا
املســتقبلية.

 2.1.28املخاطراملتعلقة بحداثة التحول إلى شركة مساهمة وعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات املساهمة املدرجة
تحولــت الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب القـرار الــوزاري رقــم (ق )149/وتاريــخ 1439/06/17ه ـ (املوافــق 2018/03/05م)
والق ـرار الــوزاري رقــم (ق )230/وتاريــخ 1439/09/15ه (املوافــق 2018/05/30م) ،وبموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010044728وتاريــخ 1402/07/19ه ـ (املوافــق
1982/05/12م) الصــادر بمدينــة الريــاض ،وبالتالــي فــإن كبــار التنفيذييــن يتمتعــون بخبــرة محــدودة أو قــد ال تتوفــر لديهــم أي خبــرة فــي إدارة شــركة مســاهمة مدرجــة
والتقيــد باألنظمــة واللوائــح التــي تخضــع لهــا ،وســيتوجب علــى كبــار التنفيذييــن بــذل جهــود إضافيــة لضمــان الت ـزام الشــركة بنظــام الســوق املاليــة ولوائحــه التنفيذيــة
ومتطلبــات اإلفصــاح ذات العالقــة ،ممــا قــد يقلــل مــن الوقــت الــذي يخصصــه كبــار التنفيذييــن إلدارة األعمــال اليوميــة للشــركة والــذي بــدوره قــد يــؤدي إلــى التأثيــر علــى
نتائــج أعمــال الشــركة .باإلضافــة إلــى ذلــك فإنــه فــي حــال قامــت إدارة الشــركة باتخــاذ قـرارات خاطئــة فيمــا يخــص أعمالهــا أو فــي حــال عــدم التـزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح
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ومتطلبــات اإلفصــاح ذات العالقــة ســيؤدي إلــى تعريــض الشــركة للعقوبــات والغرامــات النظاميــة التــي مــن شــأنها التأثيــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى عمليــات الشــركة
ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

ّ
 2.1.29املخاطراملتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات

ال يوجــد قضايــا قانونيــة مرفوعــة مــن قبــل الشــركة أو ضدهــا كمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند .إال أنــه وبحكــم طبيعــة عملهــا وطبيعــة معامالتهــا مــع الغيــر فــإن الشــركة معرضــة
للدعــاوى والشــكاوى ،وال تســتطيع أن تتوقــع بشــكل دقيــق حجــم تكلفــة الدعــاوى أو االجـراءات القضائيــة التــي يمكــن أن تقيمهــا أو تقــام ضدهــا أو النتائــج النهائيــة لتلــك
الدعــاوى أو األحــكام التــي تصــدر فيهــا ومــا تتضمنــه مــن تعويضــات وجـزاءات والتأثيــر بشــكل ســلبي علــى ســمعة الشــركة ،وقــد تشــمل هــذه الدعــاوى علــى ســبيل املثــال ال
الحصــر  :املســائل الزكويــة والضريبيــة ونظــام العمــل واألضـرار األخــرى التــي تنجــم عــن اإلهمــال أو االحتيــال مــن قبــل أشــخاص أو مؤسســات  .وبالتالــي فــإن أي نتائــج ســلبية
ً
ملثــل هــذه القضايــا قــد تؤثــر ســلبا وبشــكل جوهــري علــى عمليــات الشــركة ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.1.30املخاطراملتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحة التنفيذية
ســتخضع الشــركة بعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق املوازيــة لنظــام الســوق املاليــة ولألنظمــة واللوائــح والتعاميــم الصــادرة مــن هيئــة الســوق املاليــة ،وفــي حــال عــدم
ً
مقــدرة الشــركة علــى التقيــد فــي أي مــن اللوائــح واألنظمــة التــي تخضــع لهــا ،ســتتحمل تكاليــف ،وعقوبــات مثــل إيقــاف التــداول علــى األســهم مؤقتــا أو إلغــاء إدراج أســهم
الشــركة فــي حــال عــدم التزامهــا؛ ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وأدائهــا املالــي وربحيتهــا.

 2.1.31املخاطراملتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات
تعتمــد الشــركة علــى أنظمــة تقنيــة املعلومــات إلدارة أعمالهــا ومرافقهــا ،ممــا ُيعـ ّـرض الشــركة ملخاطــر تعطــل هــذه األنظمــة ،كانهيــار النظــام أوفشــل أنظمــة الحمايــة أو
اخت ـراق أنظمــة الشــركة أو الفيروســات اإللكترونيــة أو الكــوارث الطبيعيــة أو الحرائــق أو أخطــاء االتصــال أو عــدم توفــر العمالــة املاهــرة الالزمــة لتشــغيل هــذه األنظمــة
وإدارتهــا أو تســرب البيانــات واملعلومــات الســرية الخاصــة بالشــركة أو بعمالئهــا أو بموظفيهــا أو انخفــاض درجــة امــان تلــك البيانــات واملعلومــات ،وإذا فشــلت الشــركة
فــي الحفــاظ علــى أنظمــة تقنيــة املعلومــات وتطويرهــا أو فــي حــال وجــود أي أعطــال فــي وظائفهــا أو حــدوث عطــل كبيــر أو إخفــاق متكــرر أو فــي حــال وقــوع أي مــن األحــداث
املذكــورة أعــاه ،ســيؤثر ذلــك بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا املالــي ونتائجهــا املاليــة والتشــغيلية.

 2.1.32املخاطراملتعلقة بتركزموردي املواد األولية للشركة
تعتمــد الشــركة فــي توريــد املــواد األوليــة علــى عــدد مــن املورديــن الرئيســيين مــع اإلشــارة إلــى أن العالقــة مــع املورديــن تقــوم علــى أســاس أوامــر وطلبــات التوريــد والش ـراء
املباشــرة ،حيــث شــكلت نســبة أكبــر خمســة مورديــن رئيســيين موزعيــن بيــن مورديــن محلييــن ومورديــن مــن خــارج اململكــة حوالــي ( )%82.5مــن إجمالــي املشــتريات وحوالــي
( )%38مــن إجمالــي تكلفــة اإلي ـرادات كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،وحوالــي ( )%42.6مــن إجمالــي املشــتريات وحوالــي ( )%30.1مــن إجمالــي تكلفــة اإلي ـرادات كمــا فــي 31
ً
ديســمبر 2020م فضــا راجــع القســم الفرعــي (" )3.8.3.3كبــار املورديــن" مــن القســم (" )3خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا" فــي هــذا املســتند) ،وبالتالــي فــإن حــدوث أي
خلــل أو عطــل أو انقطــاع مفاجــئ فــي عمــل املورديــن ،أو إيقــاف العالقــة مــع أحــد املورديــن أو تغيــر أحــد الشــروط أو االلتزامــات ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال
الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج عملياتهــا وأداءهــا املالــي.

 2.1.33املخاطراملتعلقة باالعتماد على املوظفين غيرالسعوديين
تشــكل نســبة املوظفيــن غيــر الســعوديين حوالــي ( )%57.4مــن إجمالــي املوظفيــن فــي الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ممــا قــد يؤثــر علــى نتائــج أعمــال الشــركة ووضعهــا
املالــي ونتائجهــا التشــغيلية بشــكل ســلبي إذا لــم تتمكــن مــن املحافظــة علــى كوادرهــا مــن غيــر الســعوديين أو إيجــاد بــدالء عنهــم بنفــس املهــارات والخبـرات املطلوبــة أو فــي حــال
حــدوث أي تغيــر فــي سياســات ولوائــح ونظــم وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة اإلجتماعيــة نتــج عنهــا زيــادة فــي نســبة ســعودة القطــاع؛ ممــا يصعــب معــه أن تحافــظ الشــركة
علــى كوادرهــا مــن العمالــة غيــر الســعودية .ممــا يتســبب فــي زيــادة التكلفــة املاليــة علــى الشــركة والــذي مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل ســلبي علــى أعمالهــا وأرباحهــا ونتائــج عملياتهــا،
وقــد بلــغ إجمالــي قيمــة رســوم املقابــل املالــي للموظفيــن غيــر الســعوديين ( )350,411ريــال ســعودي عــام 2019م.
ً
والجديــر بالذكــر أيضــا أنــه فــي تاريــخ 1442/03/18ه (املوافــق 2020/11/04م) أطلقــت وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،مبــادرة
تحســين العالقــة التعاقديــة ،والتــي تســتهدف دعــم رؤيــة وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــي بنــاء ســوق عمــل جــاذب وتمكيــن وتنميــة الكفــاءات البشــرية وتطويــر
بيئــة العمــل ،حيــث تقــدم املبــادرة ثــاث خدمــات رئيســة ،هــي :خدمــة التنقــل الوظيفــي ،وتطويــر آليــات الخــروج والعــودة والخــروج النهائــي ،وتشــمل خدمــات املبــادرة جميــع
العامليــن الوافديــن فــي منشــآت القطــاع الخــاص ضمــن ضوابــط محــددة تراعــي حقــوق طرفــي العالقــة التعاقديــة وشــروط التعاقــد بيــن صاحــب العمــل والعامــل الوافــد،
علــى أن تدخــل املبــادرة حيــز التنفيــذ فــي  14مــارس 2021م .وتتيــح خدمــة التنقــل الوظيفــي للعامــل الوافــد االنتقــال لعمــل آخــر عنــد انتهــاء عقــد عملــه دون الحاجــة ملوافقــة
صاحــب العمــل ،كمــا تحــدد املبــادرة آليــات االنتقــال خــال ســريان العقــد شــريطة االلتـزام بفتــرة اإلشــعار والضوابــط املحــددة .وبنـ ًـاء عليــه عنــد دخــول هــذه املبــادرة حيــز
التنفيــذ ال تضمــن الشــركة أن تحافــظ علــى كوادرهــا مــن العمالــة غيــر الســعودية وتجديــد عقودهــم بشــروط مرضيــة لهــم ،األمــر الــذي ســيدفعهم إلــى االنتقــال إلــى عمــل آخــر
وفــق اآلليــات املشــار إليهــا أعــاه ،وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن املحافظــة علــى كوادرهــا مــن العمالــة غيــر الســعودية أو إيجــاد بــدالء عنهــم بنفــس املهــارات والخبـرات املطلوبــة،
ً
فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى زيــادة التكلفــة املاليــة علــى الشــركة والــذي مــن شــأنه التأثيــر ســلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا املاليــة وتوقعاتهــا املســتقبلية.
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 2.1.34املخاطراملتعلقة بالعقود مع الغير
أبرمــت الشــركة عقــد إيجــار أرض مقــام عليهــا مصنــع الشــركة تــم اســتئجارها بتاريــخ 1431/01/16ه ـ (املوافــق 2010/01/02م) فــي املدينــة الصناعيــة الثانيــة فــي مدينــة
الريــاض مــن هيئــة املــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة ملــدة ( )20ســنة هجريــة .وبتاريــخ 1440/07/18ه (املوافــق 2019/03/25م) تــم إلغــاء عقــد إيجــار األرض املوقــع بتاريــخ
ً
1431/01/16ه (املوافــق 2010/01/02م) املشــار إليــه أعــاه وتوقيــع عقــد إيجــار جديــد لنفــس موقــع األرض مــع هيئــة املــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة ملــدة  11عامــا
ً
هجريــا تبــدأ مــن تاريــخ 1440/07/18ه (املوافــق 2019/03/25م) .وعليــه تتعــرض الشــركة لخطــر عــدم قــدرة الجهــات املتعاقــدة معهــا أو عــدم رغبتهــا بالوفــاء بالتزاماتهــا
ً
التعاقديــة .وقــد تخــل الجهــات التــي تتعاقــد معهــا الشــركة بالتزاماتهــا ألي ســبب مــن األســباب بمــا فــي ذلــك نتيجــة إلفالســها أو عــدم مالءتهــا املاليــة أو تعطــل عملياتهــا ،أو
ً
ً
فــي حــال عــدم قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة تجــاه الغيــر شــامال ذلــك عقــد االيجــار أو أي عقــود أخــرى ســيتم توقيعهــا مســتقبال علــى ســبيل املثــال عقــود
التوريــد وعقــود البيــع والتوزيع،وتصبــح املخاطــر التــي تنشــأ عــن التعامــل مــع هــذه الجهــات أكثــر حـ ّـدة فــي ظــل ظــروف الســوق الصعبــة.
كمــا ال يمكــن التأكيــد بــأن تلــك األطـراف أو الشــركة ســوف تكــون علــى مســتوى تطلعــات الشــركة أو األطـراف املتعاقــدة معهــا ،وفــي حــال عــدم قــدرة الشــركة أو األطـراف
ً
املتعاقــدة معهــا علــى االلتـزام ببنــود تلــك العقــود ،أو فــي حــال وقــوع أي منازعــات مســتقبلية أو قضايــا ،وخســارة الشــركة لتلــك املنازعــات فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا علــى مركزهــا
املالــي وتدفقاتهــا النقديــة ونتائجهــا التشــغيلية وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.1.35املخاطراملتعلقة بقلة عدد األعضاء املستقلين
ً
تعتمــد الشــركة علــى مجلــس إدارتهــا فــي تســيير أعمــال الشــركة نظـرا للخبـرات العمليــة التــي يمتلكونهــا ،ويتكــون مجلــس إدارة الشــركة فــي دورتــه الحاليــة التــي بــدأت مــن تاريــخ
ً
1439/07/10ه (املوافــق 2018/03/27م) وملــدة خمــس ســنوات مــن عــدد ســتة ( )6أعضــاء مــن بينهــم عضــو واحــد ( )1فقــط مســتقل( ،ملزيــد مــن املعلومــات فضــا راجــع
القســم رقــم (" )4.3أعضــاء مجلــس اإلدارة وأميــن الســر مــن هــذا املســتند) ،إن وجــود عــدد كبيــر مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر املســتقلين ،قــد يــؤدي إلــى بعــض املخاطــر
منهــا علــى ســبيل املثــال ال الحصــر؛ عــدم التحقــق مــن مراعــاة مصالــح الشــركة ومســاهميها أو عــدم تقديــم مصالــح الشــركة ومســاهميها عنــد حصــول أي تضــارب مصالــح أو
ً
ضعــف إبــداء رأي مســتقل فــي بعــض املســائل كاســتراتيجية الشــركة وسياســتها وأداءهــا وتعييــن اإلدارة التنفيذيــة ،األمــر الــذي ســيؤثر ســلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال
الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.
باإلضافــة إلــى ذلــك نصــت الفقــرة الثالثــة ( )3مــن املــادة السادســة عشــرة ( )16مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة علــى أن ال يقــل عــدد أعضــاء
مجلــس اإلدارة املســتقلين عــن عضويــن أو عــن ثــاث أعضــاء املجلــس أيهمــا أكثــر ،وعلــى الرغــم مــن أن الئحــة حوكمــة الشــركات تعتبــر استرشــادية للشــركات املدرجــة فــي
الســوق املوازيــة كمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند ،إال أنــه فــي حــال تطبيقهــا بشــكل إلزامــي فــإن الشــركة ســتكون ملزمــة بتطبيــق جميــع املــواد اإللزاميــة فيهــا ،بمــا فــي ذلــك االلتـزام
بعــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة املســتقلين كمــا ذكــر أعــاه ،وفــي حــال عــدم التزامهــا بذلــك فإنهــا ســتكون عرضــة للمخالفــات الجزائيــة مــن ِقبــل هيئــة الســوق املاليــة ،والتــي
ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.

 2.1.36املخاطــراملتعلقــة بتف�شــي األمــراض املعديــة أو غيرهــا ممــا يهــدد الصحــة العامــة ،بمــا فــي ذلــك االنتشــارالعالمــي املســتمر
لجائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد)19 -
ً
نظ ـرا للتأثي ـرات الســلبية علــى اقتصــاد اململكــة واالقتصــاد العالمــي ككل الناتجــة عــن تبعــات تف�شــي جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد  )19 -املســتجد والــذي بــدأ بالتف�شــي
منــذ أواخــر شــهر ديســمبر 2019م بدايــة مــن الصيــن ومــن ثــم فــي جميــع انحــاء العالــم ،وماصاحــب ذلــك مــن الق ـرارات الصــادرة مــن الجهــات املختصــة باململكــة العربيــة
الســعودية بشــأن اإلجـراءات اإلحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة للتصــدي والحــد مــن إنتشــار جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد  ،)19 -والتــي تقت�ضــي علــى ســبيل املثــال
ال الحصــر :بحظــر التجــول الجزئــي أو الكامــل فــي بعــض مــدن ومحافظــات اململكــة وإغــاق مراكــز التســوق ومعــارض البيــع بالتجزئــة وتقليــص عــدد ســاعات العمــل لبعــض
القطاعــات أو ال ـزام بعضهــا بالعمــل عــن بعــد وغيــر ذلــك ،وتعليــق جميــع رحــات الطي ـران الداخلــي والحافــات وســيارات األجــرة والقطــارات ،وتعليــق الدخــول ألغ ـراض
العمــرة وزيــارة املســجد النبــوي مــن خــارج اململكــة وفــرض قيــود مؤقتــة علــى جميــع الحجــاج واملعتمريــن املقيميــن فــي اململكــة ملنعهــم مــن زيــارة مدينتــي مكــة املكرمــة واملدينــة
املنــورة وإغــاق املجمعــات التجاريــة وجميــع األنشــطة داخلهــا باســتثناء محــال بيــع املــواد الغذائيــة والصيدليــات.
كمــا ســيترتب علــى تف�شــي أي مــرض مــن األم ـراض املعديــة منهــا علــى ســبيل املثــال فيــروس كورونــا ( )COVID-19ومتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية ( )MERSوفيــروس
االنفلون ـزا ( )HINIومتالزمــة العــدوى التنفســية الحــادة ( )SARSفــي منطقــة الشــرق األوســط أو أي منطقــة أخــرى أثــر ســلبي وجوهــري علــى اقتصــاد اململكــة وعمليــات
الشــركة.
اليمكــن ضمــان أن اإلج ـراءات املوضحــة أعــاه ســوف تنجــح فــي إيقــاف أو الحــد مــن إنتشــار فيــروس كورونــا ( )COVID-19فــي اململكــة .كمــا ســيكون لهــذه اإلج ـراءات آثــار
ســلبية وجوهريــة علــى االقتصــاد الســعودي وعلــى ثقــة املســتثمرين واألعمــال لفتــرة يصعــب التنبــؤ بهــا ،ممــا ســيؤثر بــدوره وبشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة
ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
كمــا أنــه وفــي ظــل إنتشــار فيــروس كورونــا ( )COVID-19أو فــي حــال تف�شــي أي أمـراض معديــة أخــرى فــي اململكــة وفــي باقــي دول العالــم ،فــإن الشــركة ســتكون معرضــة ملخاطــر
ً
انقطــاع األعمــال ،وبشــكل خــاص قــد يكــون هنالــك تعليــق او تأخيــر أو التأثيــر ســلبيا علــى بعــض املــواد األوليــة التــي تشــتريها الشــركة مــن مورديــن خارجييــن فــي دول متأثــرة
ً
بالفيــروس ،ممــا ســيؤثر ســلبيا علــى اســتمرار العمليــات اإلنتاجيــة ملصنــع الشــركة.
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كمــا أنــه وفــي حــال إنتشــار العــدوى وإصابــة موظفــي الشــركة بــأي مــن هــذه األمـراض ،فســيؤدي ذلــك نقــص فــي عــدد املوظفيــن فــي كافــة إدارات الشــركة بمــا فــي ذلــك فــي إدارات
اإلنتــاج أو ســيؤدي إلــى تقليــص عــدد ورديــات العمــل أو ســاعات العمــل ،ممــا م ــن ش ــأنه أن يعط ــل إنت ــاج الش ــركة ويضع ــف قدرته ــا عل ــى إنت ــاج كمي ــات كافي ــة م ــن املنتج ــات
بص ــورة مس ــتمرة أو اإللتـزام بمتطلباتهــا التعاقديــة.
وحيــث أنــه اليوجــد تاريــخ متوقــع إلنتهــاء هــذا الوبــاء حتــى تاريــخ هــذا املســتند فــإن الشــركة اليمكنهــا ضمــان عــدم تأثــر عملياتهــا أو تقديــر حجــم الخســائر الناجمــة عــن هــذه
ً
الجائحــة وتبعاتهــا فــي املســتقبل ممــا ســيؤثر ســلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا املســتقبلية.

 2.1.37املخاطراملتعلقة بزيادة الوعي الصحي وتغيراالتجاهات االستهالكية
قــد يــؤدي زيــادة الوعــي الصحــي وتغيــر االتجاهــات االســتهالكية لــدى املســتهلكين الــى ال ــتأثير بشــكل ســلبي علــى مســتويات الطلــب علــى املنتجــات املتاحــة لــدى الشــركة .وفــي
حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن التجــاوب مــع التغيـرات فــي ســلوك املســتهلكين ،فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى تراجــع أعــداد املســتهلكين ،وبالتالــي التأثيــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى
أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.1.38املخاطراملرتبطة بالظروف املناخية
قــد تــؤدي التغيـرات املناخيــة كارتفــاع درجــات الحـرارة والتغيرات في هطــول األمطــار ،وأنمــاط الطقــس املتقلبــة إلــى تكب ــد الش ــركة تكالي ــف كبي ــرة وطائل ــة ناتجــة علــى ســبيل
املثــال عــن زيــادة التكاليــف املرتبطــة باملــواد الخــام التــي تســتوردها الشــركة مثــل أســعار الشـراء أو تكاليــف النقــل أو التخزيــن لفتـرات إضافيــة فــي املوانــئ ،كذلــك قــد تــؤدي
ً
الظــروف املناخيــة إلــى تعطــل عمليــات اإلنتــاج فــي مصنــع الشــركة ألي اســباب مرتبطــة بالظــروف املناخيــة أو تأخــر إيصــال منتجــات الشــركة لعمالئهــا خصوصــا فــي املناطــق
الواقعة خارج مدينة الرياض .كم ــا يؤث ــر عل ــى ق ــدرة الش ــركة ألداء وممارس ــة عملياته ــا وبالتال ــي التقلي ــل م ــن نتائجه ــا التش ــغيلية .فس ــيكون لذل ــك أث ــر س ــلبي وجوه ــري عل ــى
أعم ــال الش ــركة ونتائ ــج عملياته ــا ومركزه ــا املالي وتوقعاته ــا املس ــتقبلية.

 2.1.39املخاطراملتعلقة بالذمم الدائنة
بلغ إجمالي الذمم الدائنة التجارية للشــركة ( )2.8و ( )2.8مليون ريال ســعودي كما في  31ديســمبر 2019م و  31ديســمبر  2020على التوالي .وتمثل نســبة الذمم الذائنة
التجاريــة مــن إجمالــي املطلوبــات ( )%50.8و( )%34.9لعــام 2019م وعــام 2020م علــى التوالــي .مــع اإلشــارة إلــى أن فتــرة االئتمــان املمنوحــة للشــركة مــن قبــل املورديــن تتـراوح
مــن  45يــوم إلــى  120يــوم.
وقــد ال تتمكــن الشــركة مــن ســداد كامــل ذممهــا الدائنــة التجاريــة أو الســداد فــي املــدة املتفــق عليهــا ،األمــر الــذي قــد ُيصعــب حصــول الشــركة علــى اتفاقيــات شـراء بالديــن
ً
بشــروط مناســبة فــي املســتقبل ممــا ســيؤثر ســلبا علــى عملياتهــا التشــغيلية ونتائجهــا املاليــة.

 2.1.40املخاطراملتعلقة بعدم وجود إدارة مراجعة داخلية
اليوجــد لــدى الشــركة إدارة مراجعــة داخليــة حتــى تاريــخ هــذا املســتند ،ومــن أهــم مهــام إدارة املراجعــة الداخليــة ،إصــدار تقاريــر دوريــة إلــى لجنــة املراجعــة تلخــص نتائــج
جميــع مهــام التدقيــق وتقييمــات املخاطــر ونظــم الرقابــة الداخليــة لــدى الشــركة ،والتــي تهــدف للتنبيــه علــى أهــم املخاطــر بشــكل فــوري وتطبيــق اإلجـراءات التصحيحيــة
لتخفيــف تأثــر الشــركة بتلــك املخاطــر .وفــي حــال اســتمرار عــدم إنشــاء أو تفعيــل إدارة املراجعــة الداخلية ،فــإن الشــركة ســتكون معرضــة ملخاطــر تشــغيلية وإداريــة وماليــة
ورقابيــة ال ســيما بعــد إدراج الشــركة فــي الســوق املوازيــة ،وهــو مــا ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى نتائــج أعمــال الشــركة املاليــة.

 2.1.41املخاطراملتعلقة بالعيوب التصنيعية
يتمحور عمل الشــركة حول إنتاج وبيــع املــواد الغذائية وهــذه العمليــات معرضــة لبعــض املخاطــر املتعلقــة بالعيــوب التـي قـد تحـدث فيهـا خالل إنتاجهـا أوتعبئتهـا أو نقلهـا
أو العي ــوب الناتج ــة م ــن أخط ــاء نتيج ــة س ــوء س ــلوك أو تص ــرف م ــن املوظفي ــن ،إن أي عي ــوب ف ــي املنتج ــات املصنع ــة م ــن قب ــل الش ــركة أو ع ــدم التزامه ــا باملواصف ــات ق ــد
يعرضه ــا إل ــى مخاط ــر س ــحب منتجاتهــا مــن األســواق واملتاجــر ومطالبتهــا بشــأن املســؤولية عــن تلــك املنتجــات ،وبالتالــي التأثيــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى ســمعة الشــركة
باإلضافــة إلــى تكبــد الشــركة ألي تكاليــف أو تعويضــات ناتجــة عــن صــدور أي أحــكام ضــد الشــركة تتعلــق بــأي مطالبــات بشــأن مســئولية الشــركة عــن املنتجــات املســحوبة
مــن الســوق ،مماســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري عل ــى توقع ــات أعم ــال الش ــركة ونتائ ــج عملياته ــا ووضعه ــا املال ــي  .كمــا أن الشــركة معرضــة للمخاطــر املرتبطــة بســامة
منتجــات الشــركة الغذائيــة مثــل مخاطــر تلــوث املــواد األوليــة الداخلــة فــي عمليــة اإلنتــاج أو تلــوث املنتجــات خــال عمليــة التوزيــع والتوريــد أو املخاطــر التــي قــد تنتــج نتيجــة
ً
الســتهالك أي مــن منتجــات ملوثــة مــن منتجــات الشــركة ،ومثــل هــذه الحــوادث يمكــن أن تــؤدي إلــى تلــف املنتجــات أو التأثيــر ســلبيا علــى ســمعة الشــركة أو تجنــب عمــاء
الشــركة لش ـراء أي مــن منتجــات الشــركة أو البحــث عــن مصــادر أخــرى أو تعــرض الشــركة ألي عقوبــات أو غرامــات أو تعويضــات ماليــة ،ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي
وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.1.42املخاطراملتعلقة باملعدات وآلية االستخدام
إن ل ــدى الش ــركة اآلت ومع ــدات متخصص ــة تس ــتخدمها ف ــي إنت ــاج منتجاته ــا تتراوح معدالت إهالكها من  %10-%15بشكل سنوي ،كما بلغت نسبة اإلهالك املجمع من
إجمالــي القيمــة الدفتريــة لــآالت واملعــدات  %89.79و  %86.82كمافــي  31ديســمبر 2019م و كمافــي  31ديســمبر 2020م علــى التوالــي ،وه ــي مهم ــة للغاي ــة لنج ــاح عملياتهــا.
لذلــك تعتمــد الشـركة علـى التشـغيل املوثـوق واملتسـق لهـذه املعـدات مـن أجـل تحقيـق أهدافهـا وتوقعاتهـا املاليـة .إن أي عطـل غيـر متوقـع يطـرأ علـى اآلالت أو املعـدات أو
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أي صيانـة مطولـة لهـا مـن شـأنه أن يعطـل إنتـاج الشـركة ويضعـف قدرتهـا علـى إنتـاج كميـات كافيـة مـن املنتجــات بصــورة مســتمرة أو علــى تأميــن جــودة املنتجــات بالشــكل
ال ــذي يلب ــي مطال ــب عمالئه ــا أو اإللتزام بمتطلباتها التعاقدية .وفي حال وجود أي إخفاق سيؤثر بشكل س ــلبي وجوهري عل ــى أعم ــال الش ــركة وتوقعاته ــا ونتائ ــج عملياتها.

 2.1.43املخاطراملتعلقة بإدارة املخزون
بلــغ رصيــد املخــزون حوالــي ( )5.3مليــون ريــال و( )5.4مليــون ريــال كمــا فــي  31ديســمبر  2019و 31ديســمبر 2020م علــى التوالــي ،وتتمثــل سياســة الشــركة فــي الســعي إلــى
املحافظــة علــى املســتوى األمثــل مــن املخــزون ملراقبــة تكاليــف حيــازة املخــزون وزيــادة كفــاءة رأس املــال العامــل ،مــع ضمــان تســليم الســلع والبضائــع فــي الوقــت املناســب
والحفــاظ علــى جــودة املنتجــات املتاحــة للعمــاء .فــإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن الحفــاظ علــى مســتويات املخــزون املثلــى ومراقبــة املخــزون بشــكل دوري ،ســيؤدي ذلــك إلــى
انخفــاض شــديد أو إلــى فائــض فــي مســتويات املخــزون ،ممــا قــد يلحــق الشــركة بخســائر لعــدم تمكنهــا مــن تلبيــة متطلبــات العمــاء ،فــي الحالــة األولــى ،أو تصريــف املخــزون،
فــي الحالــة الثانيــة ،ممــا قــد يؤثــر علــى عمليــات الشــركة التجاريــة بصــورة ســلبية وجوهريــة ،ووضعهــا املالــي ،ونتائــج عملياتهــا.

 2.1.44املخاطراملتعلقة بالنقل ملنتجات الشركة
تقــوم الشــركة بتقديــم خدمــات النقــل ملنتجاتهــا لعمــاء الشــركة داخــل مدينــة الريــاض واملناطــق القريبــة مــن مدينــة الريــاض فقــط ،بينمــا تعتمــد علــى مقدمــي خدمــات
نقــل خارجييــن لنقــل منتجاتهــا لعمالئهــا خــارج مدينــة الريــاض (ويســتثنى مــن ذلــك العمــاء باملناطــق القريبــة مــن مدينــة الريــاض ،حيــث تقــوم الشــركة بتقديــم خدمــات
النقــل لهــم وفــق ماتــم اإلشــارة لــه أعــاه) مــع تحمــل العميــل ألي تكاليــف مرتبطــة بالنقــل فــي حــال تواجــد العميــل فــي أي منطقــة خــارج مدينــة الريــاض واملناطــق القريبــة
منهــا ،مــع اإلشــارة إلــى أن الشــركة تقــوم بتعويــض العميــل عــن أي تلــف فــي البضاعــة املباعــة قبــل تســلمها مــن قبــل العميــل فــي حــال كان تلــف البضاعــة املباعــة ناتــج عــن
إهمــال مــن قبــل الشــركة .إن أي تعطــل فــي توفــر خدمــات النقــل هــذه ســواء بســبب تعطــل ألســطول النقــل الــذي تملكــه الشــركة أو بســبب تغييــر قوانيــن وأنظمــة النقــل
أو االشــتراطات النظاميــة لنقــل منتجــات الشــركة أو ارتفــاع التكاليــف املرتبطــة بالنقــل مثــل تكاليــف البنزيــن والصيانــة وقطــع الغيــار وتكاليــف العمالــة املرتبطــة بالنقــل
ســيؤثر بشــكل مؤقــت علــى قــدرة الشــركة علــى توريــد منتجاتهــا لعمالئهــا ،والــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وعلــى
توقعاتهــا املســتقبلية .كمــا أن تحمــل الشــركة ألي تعويضــات للعمــاء مقابــل أي تلــف فــي البضاعــة املباعــة نتيجــة إلهمــال مــن قبــل الشــركة ســيؤدي إلــى زيــادة املصاريــف
التشــغيلية ،وبالتالــي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وعلــى توقعاتهــا املســتقبلية.

 2.1.45املخاطراملتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات عالقة
وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة املنعقــدة بتاريــخ 1441/06/17ه (املوافــق  11فبرايــر 2020م) علــى العقــود واألعمــال التــي تمــت بيــن الشــركة وبيــن الســيد /نجيــب
حمــد مبــارك الحميــد بإجمالــي قيمــة تبلــغ ( )150,603ريــال ســعودي والترخيــص بهــا لعــام قــادم ،مــع اإلشــارة إلــى أن موافقــة الجمعيــة املشــار إليهــا أعــاه تتعلــق بتعامــل
الشــركة مــع شــركة مصنــع الريــاض للقطــع املعدنيــة املحــدودة (والتــي يشــغل فيهــا الســيد /نجيــب حمــد مبــارك الحميــد منصــب عضــو مجلــس مديريــن) فيمــا يتعلــق بكافــة
احتياجــات الشــركة مــن منتجــات الحديــد بمــا فــي ذلــك أرفــف املســتودعات وكل مايحتاجــه املصنــع مــن أعمــال حديديــة .كمــا بتاريــخ نشــر هــذا املســتند اليوجــد لــدى الشــركة
أي عقــود وتعامــات مــع أطـراف ذات عالقــة.
إن جميــع املعامــات مــع األطـراف ذات العالقــة تخضــع ملوافقــة مجلــس اإلدارة والجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة كمــا أنــه يتــم عرضهــا علــى الجمعيــة العامــة دون إعطــاء
الحــق للمســاهمين الذيــن لهــم مصلحــة فــي تلــك العقــود بالتصويــت عليهــا ،وإقـرار أعضــاء مجلــس اإلدارة بعــدم منافســة أعمــال الشــركة والتعامــل مــع األطـراف ذات العالقــة
ً
بنــاء علــى أســس تنافســية .وفــي حــال عــدم موافقــة الجمعيــة العامــة مســتقبال علــى هــذه التعامــات ،فســتضطر الشــركة للبحــث عــن أطـراف أخــرى مــن غيــر ذوي العالقــة
للتعامــل معهــم علــى تنفيــذ األعمــال املســندة إلــى أطـراف ذوي عالقــة ،باإلضافــة إلــى أنــه إذا لــم تتــم التعامــات مــع األطـراف ذات العالقــة فــي املســتقبل علــى أســس تجاريــة
ً
بحتــة فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.1.46املخاطراملتعلقة بخطة التوسعة
ً
تعمــل الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند علــى خطــة توســعة (فضــا راجــع القســم الفرعــي رقــم " "3.8.4بعنــوان "خطــة التوســعة الحاليــة" فــي هــذا املســتند ملزيــد مــن
التفاصيــل) ،وبإجمالــي تكلفــة تقديريــة تبلــغ حوالــي  9مليــون ريــال ســعودي ،ســيتم تمويــل نســبة  %50مــن تكاليــف مشــروع التوســعة مــن خــال قــرض مــن صنــدوق التنميــة
ً
الصناعيــة الســعودية وفقــا التفاقيــة القــرض املوقعــة مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي بتاريــخ 1440/06/29ه (املوافــق 2019/03/06م) ونســبة  %50مــن
تكاليــف مشــروع التوســعة مــن خــال تمويــل داخلــي مــن حســاب األربــاح املبقــاة الخاصــة بالشــركة .قــد تواجــه الشــركة تحديــات وعوائــق عديــدة  -علــى ســبيل املثــال ال
الحصــر – ارتفــاع التكاليــف املرتبطــة بخطــة التوســعة مقارنــة مــع قيــم التكاليــف املعتمــدة وفــق اتفاقيــة القــرض املوقعــة مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي بتاريــخ
ً
1440/06/29ه (املوافــق 2019/03/06م) ممــا ســيؤدي إلــى اعتمــاد الشــركة ذاتيــا علــى تمويــل أي تكاليــف إضافيــة بشــكل كامــل عــن التكاليــف املعتمــدة فــي اتفاقيــة قــرض
صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي ،أو التأخــر فــي إســتكمال خطــة التوســعة وفــق الجــدول الزمنــي وبــدء التشــغيل فيهــا ،أو عــدم الحصــول علــى التراخيــص الالزمــة أو
عــدم القــدرة علــى تجديدهــا ،أو تعــرض مشــروع التوســعة ملخاطــر تشــغيلية قــد تحــدث بســبب عوامــل مختلفــة  ،ممــا ال يعطــي أي ضمــان أن خطــط الشــركة للتوســعة
ً
ســتحقق نجاحــا وســتكون لهــا القــدرة علــى تحقيــق اإلي ـرادات وتغطيــة النفقــات التشــغيلية وغيرهــا مــن التكاليــف ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة
ونتائــج عملياتهــا وأدائهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
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2.2

املخاطراملتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة.

 2.2.1املخاطراملتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة
يعتمــد األداء املســتقبلي املتوقــع للشــركة علــى عــدد مــن العوامــل التــي تتعلــق باألوضــاع االقتصاديــة فــي اململكــة بشــكل عــام وتشــمل ،علــى ســبيل املثــال ال الحصــر ،عوامــل
التضخــم ونمــو الناتــج املحلــي ومتوســط دخــل الفــرد ونحــو ذلــك .ويعتمــد اقتصــاد اململكــة الكلــي والجزئــي بشــكل أسا�ســي علــى النفــط والصناعــات النفطيــة والتــي ال تـزال
تســيطر علــى حصــة كبيــرة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي ،وعليــه فــإن أي تقلبــات غيــر مواتيــة تحــدث فــي أســعار النفــط ســيكون لهــا أثرهــا املباشــر والجوهــري علــى خطــط ونمــو
ً
ً
اقتصــاد اململكــة بشــكل عــام وعلــى معــدالت اإلنفــاق الحكومــي ،والــذي مــن شــأنه التأثيــر ســلبا علــى أداء الشــركة املالــي ،نظـرا لعملهــا ضمــن منظومــة اقتصــاد اململكــة وتأثرهــا
بمعــدالت اإلنفــاق الحكومــي.
كمــا يعتمــد اســتمرار نمــو اقتصــاد اململكــة علــى عــدة عوامــل أخــرى بمــا فيهــا اســتمرار النمــو الســكاني واســتثمارات القطاعيــن الحكومــي والخــاص فــي البنيــة التحتيــة ،لــذا
فــإن أي تغييــر ســلبي فــي أي مــن هــذه العوامــل ســيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد وبالتالــي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا املاليــة وتوقعاتهــا
املســتقبلية.

 2.2.2املخاطراملتعلقة بعدم االستقرارالسيا�سي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط
يعتمــد األداء املالــي للشــركة علــى الظــروف االقتصاديــة والسياســية الســائدة فــي اململكــة باإلضافــة للظــروف اإلقتصاديــة العامليــة التــي تؤثــر بدورهــا علــى اقتصــاد اململكــة.
وال يـزال قطــاع النفــط يحتــل النصيــب األكبــر مــن إجمالــي الناتــج املحلــي للمملكــة .وقــد تحــدث تقلبــات فــي أســعار النفــط ،ممــا قــد يؤثــر بشــكل ســلبي علــى اقتصــاد اململكــة.
والجديــر بالذكــر أن معــدل النمــو األقتصــادي فــي اململكــة شــهد تباطــؤ خــال األعــوام األخيــرة .كمــا تواجــه اململكــة تحديــات تتعلــق باالرتفــاع النســبي فــي معــدالت النمــو
الســكاني .وقــد يكــون لجميــع هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي علــى اقتصــاد اململكــة ،األمــر أي الــذي ســيترتب عليــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا
ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
وإضافــة إلــى ذلــك ،تعانــي العديــد مــن الــدول فــي منطقــة الشــرق األوســط مــن عــدم اســتقرار سيا�ســي أو أمنــي فــي الوقــت الراهــن .وعلــى ســبيل املثــال ،فقــد دخلــت اململكــة
فــي نـزاع عســكري فــي اليمــن منــذ عــام 2015م ،كمــا قطعــت اململكــة عالقاتهــا الدبلوماســية مــع إيـران فــي شــهر ينايــر مــن عــام 2016م ودولــة قطــر فــي شــهر يونيــو مــن عــام
2017م وكنــدا فــي شــهر أغســطس مــن عــام 2018م.
وليــس هنــاك مــا يضمــن أن التطــورات الســلبية فــي العالقــات مــع هــذه الــدول ،أو الظــروف األقتصاديــة والسياســية فــي تلــك الــدول ،أو فــي دول أخــرى لــن تؤثــر ســلبا علــى
اقتصــاد اململكــة أو األســتثمار األجنبــي املباشــر فيهــا أو علــى أســواق املــال فــي اململكــة بوجــه عــام ،وقــد تؤثــر تلــك العوامــل بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج
عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
مــن شــأن أي تغييـرات كبــرى غيــر متوقعــة فــي البيئــة السياســية أو األقتصاديــة أو القانونيــة فــي اململكــة و  /أو أيــة دول أخــرى فــي الشــرق األوســط ،بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل
املثــال ال الحصــر ،التقلبــات العاديــة فــي األســواق والركــود األقتصــادي واألعســار وارتفــاع معــدالت البطالــة والتحــوالت التكنولوجيــة وغيرهــا مــن التطــورات ،أن تؤثــر بشــكل
ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.2.3املخاطراملتعلقة بنظام الشركات
يفــرض نظــام الشــركات بعــض املتطلبــات النظاميــة التــي يتوجــب علــى الشــركة االلتـزام بهــا .وسيســتلزم ذلــك قيــام الشــركة باتخــاذ اإلجـراءات والتدابيــر لاللتـزام بمثــل هــذه
املتطلبــات والتــي مــن املمكــن أن تؤثــر علــى خطــة أعمالهــا أو تســتغرق وقــت طويــل .كمــا فــرض نظــام الشــركات الحالــي عقوبــات أشــد صرامــة علــى مخالفــة أحكامــه وقواعــده
اإللزاميــة حيــث تصــل حســب نظــام الشــركات الحالــي (املــادة  )213إلــى ( )500,000ريــال ،كمــا نصــت املــادة ( )214مــن نظــام الشــركات علــى تضاعــف العقوبــات فــي حــال
ً
تك ـرار املخالفــات ،وبالتالــي فــإن الشــركة ســتكون عرضــة إلــى مثــل هــذه العقوبــات فــي حــال عــدم التزامهــا بتلــك القواعــد واألحــكام ،والــذي مــن شــأنه التأثيــر ســلبا وبشــكل
جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.

 2.2.4املخاطراملرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات
ً
أصــدر مجلــس الهيئــة الئحــة حوكمــة الشــركات جديــدة بموجــب الق ـرار رقــم ( )8-16-2017وتاريــخ 1438/05/16ه ـ (املوافــق 2017/12/13م) ،بنــاءا علــى نظــام
الشــركات الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م 3/وتاريــخ 1437/01/28ه (املوافــق 2015/11/11م) ،واملعدلــة بق ـرار مجلــس هيئــة الســوق املاليــة رقــم  2021-07-1وتاريــخ
1442/06/01ه ـ (املوافــق 2021/01/14م).
وعلــى الرغــم مــن أن الئحــة حوكمــة الشــركات تعتبــر استرشــادية للشــركات املدرجــة فــي الســوق املوازيــة كمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند ،إال أنــه فــي حــال تطبيقهــا بشــكل إلزامــي
فــإن نجــاح الشــركة فــي تطبيــق الحوكمــة بشــكل صحيــح يعتمــد علــى مــدى اســتيعاب وفهــم املجلــس ولجانــه واإلدارة والعامليــن فــي الشــركة لهــذه القواعــد واإلجـراءات .وإن
مخالفــة هــذه القواعــد واإلجـراءات أو الفشــل فــي تطبيقهــا يعــرض الشــركة للمخالفــات الجزائيــة مــن ِقبــل هيئــة الســوق املاليــة ،والتــي ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى
أعمــال الشــركة ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.
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 2.2.5املخاطراملتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدورأنظمة وقوانين جديدة
تخضــع الشــركة إلش ـراف عــدد مــن الجهــات الحكوميــة فــي اململكــة ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل املثــال ال الحصــر وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة والهيئــة العامــة لألرصــاد
وحماية البيئة وهيئة الســوق املالية ووزارة التجارة والهيئة الســعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ،بالتالي تخضع الشــركة ملخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح
والتعاميــم والسياســات فــي اململكــة .وتشــهد البيئــة التشــريعية والتنظيميــة فــي اململكــة إصــدار عــدد مــن األنظمــة واللوائــح ،أي أنهــا أكثــر عرضــة للتغييــر والتطويــر .وتعتبــر
تكاليــف االلت ـزام لهــذه األنظمــة مرتفعــة .وفــي حــال إدخــال أي تغيي ـرات علــى األنظمــة أو اللوائــح الحاليــة أو إصــدار قوانيــن أو لوائــح جديــدة فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى تكبــد
الشــركة ملصروفــات ماليــة إضافيــة غيــر متوقعــة ألغـراض تتعلــق بااللتـزام بتلــك اللوائــح وتلبيــة اشــتراطات هــذه القوانيــن ،أو قــد تخضــع للعقوبــات والغرامــات التــي تفرضهــا
ً
الســلطات اإلش ـرافية املختصــة فــي حــال عــدم التزامهــا لهــذه اللوائــح واألنظمــة بشــكل مســتمر ،ممــا ســيؤثر ســلبا علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا
املســتقبلية.

 2.2.6املخاطراملتعلقة بسحب الترخيص الصناعي
ً
تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الترخيــص الصناعــي الوطنــي الصــادر مــن قبــل وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة (وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة املعدنيــة ســابقا)
رقــم ( )768وتاريــخ 1440/03/21ه (املوافــق 2018/11/29م) والــذي ينتهــي بتاريــخ 1443/03/19ه ـ (املوافــق 2021/10/26م) توســعة للترخيــص رقــم ( )201وتاريــخ
1401/05/22ه (املوافــق 1981/03/28م) .وتمتلــك الشــركة ترخيــص صناعــي واحــد فقــط حتــى تاريــخ هــذا املســتند.
يجــب علــى الشــركة االلتـزام بالشــروط والتعليمــات التــي تفرضهــا وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة علــى الشــركات التــي حصلــت علــى تراخيــص صناعيــة .وعلــى كافــة الشــركات
ً
الصناعيــة املرخصــة مــن وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة التقــدم بطلــب تعديــل ترخيصهــا تبعــا ألي تعديــات فــي بياناتهــا  ،وإذا لــم تلتــزم الشــركة بشــروط وتعليمــات وزارة
الصناعــة والثــروة املعدنيــة ومــن هــذه الشــروط علــى ســبيل املثــال تعديــل االســم التجــاري أو زيــادة عــدد العمالــة أو االلت ـزام بمطابق ــة املنتج ــات للمواصف ــات واملقايي ــس
املعتم ــدة أو املواصف ــات املتبن ــاة م ــن الهيئ ــة الســعودية للمواصفــات واملقاييــس ،وااللت ـزام بمــواد النظــام العــام للبيئــة والئحتــه التنفيذيــة للمحافظــة علــى البيئــة مــن
التلــوث ،وااللتـزام باألنظمــة والتعليمــات ولوائــح الســامة واألمــن الصناعــي والصحــة العامــة وغيرهــا ،فإنهــا ســتكون معرضــة لســحب الترخيــص الصناعــي الخــاص بهــا ،وفــي
حــال ســحب أو تعليــق الترخيــص مــن الشــركة فإنــه لــن يكــون باســتطاعتها االســتمرار فــي ممارســة نشــاطها .وســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج
عملياتهــا ووضعهــا املالــي وعلــى توقعاتهــا املســتقبلية وســعر ســهمها فــي الســوق.

 2.2.7املخاطراملتعلقة بالبيئة التنافسية
تعمــل الشــركة فــي بيئــة تنافســية قويــة ،وال يوجــد ضمــان باســتمرار قــدرة الشــركة علــى املنافســة بشــكل ّ
فعــال مــع الشــركات األخــرى فــي الســوق ،وقــد تلجــأ الشــركة فــي كثيــر
مــن األحيــان إلــى تغييــر سياســة التســعير لديهــا لتحتفــظ بحصتهــا فــي ســوق املنافســة ،وبالتالــي فإنــه ال يوجــد ضمــان بــأن الشــركة ســتكون قــادرة باســتمرار علــى منافســة
ً
تلــك الشــركات ،ممــا يــؤدي إلــى خفــض حصــة الشــركة فــي الســوق وبالتالــي التأثيــر ســلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وعلــى توقعاتهــا
املســتقبلية.

 2.2.8املخاطراملتعلقة بضريبة القيمة املضافة
قامــت اململكــة بإصــدار نظــام ضريبــة القيمــة املضافــة والــذي دخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ  1ينايــر 2018م .ويفــرض هــذا النظــام قيمــة مضافــة بنســبة  %5علــى عــدد مــن
املنتجــات والخدمــات وذلــك حســب مــا هــو وارد فــي النظــام ،وقــد قــررت حكومــة اململكــة زيــادة نســبة ضريبــة القيمــة املضافــة مــن  %5إلــى  %15وذلــك ابتـ ً
ـداء مــن شــهر يوليــو
2020م ،وبالتالــي ،فإنــه يتعيــن علــى املنشــآت ذات العالقــة معرفــة طبيعــة ضريبــة القيمــة املضافــة وطريقــة تطبيقهــا وكيفيــة حســابها .كمــا ســيتعين عليهــا تقديــم تقاريرهــا
الخاصــة إلــى الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة .وبنـ ًـاء علــى ذلــك ،يتعيــن علــى الشــركة التكيــف مــع التغيي ـرات الناتجــة عــن تطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة ،والتــي تشــمل
تحصيلهــا وتســليمها ،وتأثيــر تطبيــق نظــام ضريبــة القيمــة املضافــة علــى أعمــال الشــركة ،وقــد أدى تطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة فــي اململكــة إلــى زيــادة أســعار معظــم
البضائــع والخدمــات بمافــي ذلــك منتجــات الشــركة .كمــا إن أي انتهــاك أو تطبيــق خاطــئ لنظــام الضريبــة مــن قبــل إدارة الشــركة ،ســوف ُيعرضهــا لغرامــات أو عقوبــات أو
ً
يؤدي إلى اإلضرار بســمعتها مما ســيزيد أيضا من التكاليف واملصاريف التشــغيلية ،وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التناف�ســي للشــركة ومســتوى الطلب على منتجاتها،
ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.2.9املخاطراملتعلقة بموسمية أعمال الشركة
يتأثــر قطــاع الشــركة ،كغيــره مــن القطاعــات ،بتقلبــات العــرض والطلــب فــي الســوق .لذلــك ،كمــا وبحكــم طبيعــة نشــاط الشــركة ،فــإن شــهر رمضــان تقــل فيهــا أعمــال
الشــركة .لذلــك ،فــإن عــدم تكيــف مســتويات اإلنتــاج ملنتجــات الشــركة مــع وجــود أي انخفــاض حــاد فــي الطلــب علــى منتجــات الشــركة فــي الســوق ،فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى
ً
تكبــد الشــركة إلــى تكاليــف إضافيــة خصوصــا تكاليــف تخزيــن إضافيــة ،كمــا أن انخفــاض الطلــب علــى منتجــات الشــركة خــال شــهر رمضــان أو انخفــاض الطلــب بشــكل
ً
عــام علــى منتجــات الشــركة ســيؤثر ســلبيا علــى إي ـرادات الشــركة ،وبالتالــي التأثيــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أداء الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا
املســتقبلية.
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 2.2.10املخاطراملتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة
تخضــع عمليــات الشــركة إلــى نطــاق واســع مــن األنظمــة واللوائــح املتعلقــة بحمايــة البيئــة والصحــة والســامة فــي اململكــة ،والتــي تفــرض بصــورة متزايــدة معاييــر صارمــة
يتوجــب علــى الشــركة االلتـزام بهــا بصــورة مســتمرة .وقــد تكــون تكاليــف االلتـزام بتلــك األنظمــة واللوائــح والغرامــات الناتجــة عنهــا كبيــرة ،كمــا يتطلــب االلتـزام بمعاييــر جديــدة
وصارمــة إلــى تحمــل مصروفــات إضافيــة مــن رأس املــال أو نشــوء تعديــات فــي املمارســات التشــغيلية .وقــد تنشــأ الحــوادث املتعلقــة بالبيئــة والصحــة والســامة ،فعلــى
ســبيل املثــال يمكــن أن ينتــج عــن عمليــات الشــركة عــدد مــن مــواد النفايــات واملــواد امللوثــة املنبعثــة التــي يمكــن أن تــؤدي ،فــي حــال لــم يتــم الســيطرة عليهــا وإدارتهــا بالشــكل
ُ
الصحيــح أو فــي حــال تركــت مــن دون عــاج أو إدارة ســليمة ،إلــى خطــر تلــوث البيئــة .إن عــدم االلتـزام واالمتثــال الكامــل بالتشــريعات واألنظمــة البيئيــة يمكــن أن يــؤدي إلــى
إغــاق املنشــآت الصناعيــة التابعــة للشــركة كمــا ســوف يعــرض الشــركة إلــى مخالفــات أو غرامــات أو عقوبــات قــد تفرضهــا الجهــات الرقابيــة عليهــا مثــل ســحب أو إيقــاف
الترخيــص ،ومــن أمثلــة املخالفــات علــى ســبيل املثــال ال الحصــر ،مخالفــة عــدم االلتـزام ببرامــج املراقبــة الذاتيــة بمصــادر االنبعــاث ،أو مخالفــة التهــاون فــي صيانــة أجهــزة
كبــح التلــوث واملراقبــة والرصــد أو مخالفــة عــدم االلتـزام باالجـراءات الخاصــة بمعالجــة االنبعاثــات والتســرب فــي الحــاالت الطارئــة بغرامــة ال تتجــاوز عشــرة آالف ريــال لــكل
ً
منهــا أوغيرهــا مــن املخالفــات ،والتــي ســتؤثر ســلبا علــى عملياتهــا بحيــث تحــد مــن نمــو إيراداتهــا أو تعليــق عملهــا أو ترخيصهــا وســوف يؤثــر ذلــك علــى مقدرتهــا علــى مزاولــة
ً
أعمالهــا وبالتالــي التأثيــر ســلبا وبشــكل جوهــري علــى وضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.2.11املخاطراملتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والخدمات ذات الصلة
أصــدر مجلــس الــوزراء ق ـراره رقــم ( )95وتاريــخ 1437/03/17ه (املوافــق 2015/12/28م) برفــع أســعار منتجــات الطاقــة وتعرفــة اســتهالك الكهربــاء وتســعيرة بيــع امليــاه
وخدمــات الصــرف الصحــي للقطــاع الســكني والتجــاري والصناعــي ،كجــزء مــن السياســات املتعلقــة برفــع كفــاءة الدعــم الحكومــي فــي اململكــة ،وقــد أدت هــذه الزيــادة إلــى
ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج بحوالــي  58,670ريــال ســعودي فــي عــام 2017م و  79,271ريــال ســعودي فــي عــام 2018م (أي بنســبة تمثــل حوالــي  %0.34ونســبة  %0.50فــي عــام
2017م وعــام 2018م مــن إجمالــي تكاليــف اإلنتــاج علــى التوالــي) ،كمــا مثلــت نســبة  %1.59مــن تكاليــف اإلنتــاج فــي عــام 2019م وكانــت الزيــادة فــي عــام 2019م مقارنــة
باألعــوام الســابقة ناتجــة عــن زيــادة ورديــات العمــل فــي املصنــع مــن ورديتيــن لــكل يــوم عمــل إلــى ثــاث ورديــات لــكل يــوم عمــل.
ً
ً
كمــا أصــدرت وزارة الطاقــة (الطاقــة والصناعــة والثــروة املعدنيــة ســابقا) بيانــا فــي تاريــخ 1439/03/24ه ـ (املوافــق 2017/12/12م) حــول خطــة برنامــج التــوازن املالــي
لتصحيــح أســعار منتجــات الطاقــة مثــل البنزيــن والكيروســين وذلــك ابتـ ً
ـداء مــن يــوم 1439/04/14ه ـ (املوافــق 2018/01/01م) ،مــع اإلشــارة إلــى أن أســعار منتجــات الطاقــة
ً
يتــم تعديلهــا بشــكل شــهري وفقــا إلجـراءات حوكمــة تعديــل أســعار منتجــات الطاقــة وامليــاه.
تعتمــد عمليــات الشــركة التشــغيلية علــى توفــر منتجــات الطاقــة والكهربــاء وامليــاه ،لــذا فــإن أي انقطــاع أو تقليــص فــي اإلمــدادات مــن هــذه املنتجــات أو أي ارتفــاع فــي
ً
أســعارها مــن شــأنه أن يؤثــر علــى العمليــات التشــغيلية للشــركة ،ممــا ســيؤدي إلــى تقليــص هوامــش أرباحهــا وبالتالــي التأثيــر ســلبا علــى أعمالهــا ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا
وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.2.12املخاطراملرتبطة بإنفاق املستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية
قــد تؤثــر التقلبــات فــي العناصــر ااالقتصاديــة الخارجــة عــن ســيطرة الشــركة ،بمــا فــي ذلــك قــدرة املســتهلكين علــى اإلقتـراض ومعــدالت الفائــدة ومعــدالت البطالــة ومســتويات
الرواتــب ومســتويات الضرائــب (بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة املضافــة ،التــي تــم زيادتهــا مــن  %5إلــى ، %15ابتـ ً
ـداء مــن  1يوليــو 2020م) وتكاليــف اســتهالك امليــاه والكهربــاء
وإلغاء دعم الحكومة الســعودية  -ســواء بشــكل كامل أو جزئي  -لبعض املواد والذي بدورها تؤثر بشــكل ســلبي على مســتوى الدخل املتاح لالنفاق وعلى مســتويات انفاق
املســتهلكين (بمــا فــي ذلــك اإلنفــاق االختيــاري علــى مختلــف املنتجــات) وبالتالــي التأثيــر بشــكل ســلبي علــى الطلــب علــى منتجــات الشــركة .كمــا أن نجــاح أعمــال الشــركة يعتمــد
كذلــك علــى قدرتهــا علــى االســتمرار فــي تطويــر منتجاتهــا وعلــى ســرعة مواكبتهــا للمتغيـرات فــي الســوق وســلوك املســتهلكين.
ً
إن أي تراجع في أعداد املستهلكين أو مستويات إنفاقهم ،سيؤثر ذلك سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 2.2.13املخاطراملتعلقة بتغييرآلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل
أصــدرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل التعميــم رقــم  1438/16/6768بتاريــخ 1438/03/5ه ـ املوافــق(  5ديســمبر 2016م )الــذي يلــزم الشــركات الســعودية املدرجــة فــي
الســوق املاليــة بحســاب الدخــل والــزكاة علــى أســاس جنســية املســاهمين وامللكيــة الفعليــة بيــن املواطنيــن الســعوديين والخليجييــن وغيرهــم علــى النحــو الــوارد فــي "نظــام
تداوالتــي" فــي نهايــة العــام .وقبــل إصــدار هــذا التعميــم ،كانــت الشــركات املدرجــة فــي الســوق املاليــة خاضعــة بوجــه عــام لدفــع الــزكاة أو الضريبــة علــى أســاس ملكيــة مؤسســيها
ً
وفقــا لنظامهــا األسا�ســي ،ولــم يتــم األخــذ باالعتبــار أثــر األســهم املدرجــة فــي تحديــد وعــاء الــزكاة .وكان مــن املقــرر تطبيــق هــذا التعميــم فــي الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر
2016م والســنوات الالحقــة لذلــك .ولكــن أصــدرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل خطابهــا رقــم 1438/16/12097بتاريــخ 1438/04/19ه املوافــق(  17ينايــر 2017م )
الــذي يقت�ضــي تأجيــل تنفيــذ التعميــم للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017م والســنوات التــي تليهــا .وإلــى أن تصــدر الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل توجيهاتهــا فيمــا
يتعلــق بآليــات وإجـراءات تنفيــذ هــذا التعميــم ،فــإن تنفيــذ هــذا التعميــم بمــا فــي ذلــك املتطلبــات النهائيــة التــي يجــب الوفــاء بهــا ال يـزال قيــد النظــر ،وكذلــك القواعــد التــي
تفــرض ضريبــة الدخــل علــى جميــع املقيميــن غيــر الخليجييــن املســاهمين فــي الشــركات الســعودية املدرجــة والتــي تطبــق ضريبــة االســتقطاع علــى توزيعــات األربــاح الخاصــة
باملســاهمين الغيــر مقيميــن بغــض النظــر عــن جنســياتهم .ولــم تقــم الشــركة بتقييــم األثــر املالــي لهــذا التعميــم واتخــاذ الخطــوات الكافيــة لضمــان االلتـزام بــه حيــث أنهــا شــركة
ً
مســاهمة مقفلــة مملوكــة مــن مســاهمين ســعوديين وخليجييــن ،وفــي حــال كان األثــر املالــي لهــذا التعميــم حــال تطبيقــه كبيـرا أو فــي حــال تكبــدت الشــركة تكاليــف إضافيــة
ً
التخــاذ الخطــوات االزمــة لضمــان االلتـزام بــه فســيؤثر ذلــك ســلبا علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
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فش فاش

ً
 2.2.14املخاطراملتعلقة بقرارهيئة املوانئ السعودية برفع رسومها بدءا من يناير2021م
قــررت الهيئــة العامــة للموانــئ الســعودية زيــادة الرســوم التــي تتقاضاهــا مــن الــركاب والســفن التــي تســتفيد مــن خدماتهــا ،علــى أن يبــدأ تحصيــل الرســوم بالزيــادة الجديــدة
ً
إعتبــارا مــن أول ينايــر  .2021حيــث رفعــت الهيئــة العامــة للموانــئ الســعودية رســوم ســفن الحاويــات التــي تفــرغ برافعــات الحاويــات املتخصصــة مــن  1,500ريــال إلــى 6,300
ريــال عــن كل رافعــة فــي الســاعة أو جــزء مــن الســاعة بزيــادة الرســوم بنســبة  %320كمــا بلغــت رســوم القــدوم للمينــاء  100ريــال للزيــارة الواحــدة ألي ســفينة ،و 100ريــال
رســوم املغــادرة.
وحيــث أن الشــركة تعتمــد علــى اســتيراد جــزء مــن املــواد الخــام املســتخدمة فــي إنتــاج منتجــات الشــركة مــن خــارج اململكــة ،فــإن زيــادة الرســوم الخاصــة بالهيئــة العامــة
للموانــئ الســعودية ســينعكس بالزيــادة علــى تكاليــف املــواد الخــام املســتوردة مــن خــارج اململكــة وبالتالــي زيــادة تكاليــف اإلنتــاج ،والــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى
أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وعلــى توقعاتهــا املســتقبلية.

 2.2.15املخاطراملتعلقة بتطبيق الالئحة الفنية السعودية للدهون املتحولة "األحماض الدهنية"
ً
قامــت الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء اعتبــارا مــن تاريــخ 2020/01/01م تطبيــق الالئحــة الفنيــة الســعودية رقــم)( (2483/ 2018 SAFA.FDالدهــون (األحمــاض الدهنيــة)
املتحولــة) ،التــي نصــت علــى منــع اســتخدام "الزيــوت املهدرجــة جزئيـ ًـا" فــي الصناعــات الغذائيــةّ .
وتطبــق هــذه الالئحــة علــى جميــع املنتجــات الغذائيــة املخصصــة لالســتهالك
ً
البشــري ،باســتثناء الزيــوت املهدرجــة كليــا ،والدهــون املتحولــة الناتجــة مــن مصــادر طبيعيــة (مــن األغذيــة ذات املصــادر الحيوانيــة).
تخضــع عمليــات الشــركة للوائــح والتعاميــم الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء ،ويجــب علــى الشــركة االلتـزام بالشــروط والتعليمــات التــي تفرضهــا لوائــح وتعليمــات
الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء ،وإذا لــم تلتــزم الشــركة بلوائــح وتعليمــات الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء بمــا فيهــا الالئحــة الفنيــة الســعودية للدهــون املتحولــة (األحمــاض
الدهنيــة) فإنهــا ســتكون معرضــة للغرامــات والعقوبــات ممثلــة فــي غرامــات ماليــة تصــل قيمتهــا إلــى  500,000ريــال ســعودي وتوقيــف لخطــوط اإلنتــاج ،كمــا تحــال املخالفــة
إلــى لجنــة النظــر فــي مخالفــات نظــام الغــذاء والئحتــه التنفيذيــة فــي حــال العمــد ،األمــر الــذي ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا
املالــي وعلــى توقعاتهــا املســتقبلية.

 2.2.16املخاطراملتعلقة بوقف الحو افزالحكومية الداعمة للتنمية الصناعية
اســتفادت الشــركة مــن الحوافــز التــي تقدمهــا الحكومــة للمســتثمرين مــن أجــل دعــم التصنيــع فــي اململكــة ،بمــا فــي ذلــك توفيــر التمويــل مــن خــال صنــدوق التنميــة الصناعيــة
الســعودي الــذي يقــدم قــروض ميســرة لدعــم القطــاع الصناعــي ،ودعــم البنيــة التحتيــة وتوفيــر األرا�ضــي والطاقــة وامليــاه بأســعار مخفضــة ،مــع اإلشــارة إلــى أن الشــركة قــد
وقعــت بتاريــخ 1440/06/29ه (املوافــق 2019/03/06م) إتفاقيــة قــرض مــن صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي بقيمــة ( )4,500,000ريــال ســعودي لتمويــل نســبة
ً
( )%50مــن تكاليــف مشــروع التوســعة للشــركة (فضــا راجــع القســم الفرعــي رقــم " "3.8.4بعنــوان "خطــة التوســعة الحاليــة" فــي هــذا املســتند ملزيــد مــن التفاصيــل) ،يخصــم
منــه ( )180,000ريــال ســعودي مقابــل تكاليــف تقييــم املشــروع ودراســته يتــم حســمه علــى أســاس تناســبي مــن مبلــغ القــرض إضافــة إلــى تكاليــف املتابعــة الفعليــة التــي
ً
يتــم تحديدهــا وفقــا للنظــام املعمــول بــه فــي صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي .كمــا وأنــه بحســب اتفاقيــة القــرض فــإن يتــم صــرف القــرض علــى دفعــات متفــق عليهــا
باالتفاقيــة وباالســتناد إلــى لوائــح الصــرف االعتياديــة املعتمــدة لــدى الصنــدوق حتــى تاريــخ 1442/03/29ه (املوافــق 2020/11/15م) وتــم تمديــد فتــرة ســحب القــرض لفتــرة
ً
ً
ســنة كاملــة بحيــث تنتهــي فــي تاريــخ  04نوفمبــر 2021م بــدال عــن  15نوفمبــر 2020م نظـرا ألن أول دفعــة مــن القــرض حصلــت عليهــا الشــركة كانــت بتاريــخ 2020/12/31م.
إن القــرض مضمــون بضمانــات شــخصية بالتضامــن والتكافــل مــن قبــل املســاهمين واملوضــح أســماؤهم فــي الجــدول رقــم ( )3بعنــوان (الضمانــات الشــخصية واالعتباريــة
املقدمــة) مــن الخطــر رقــم ( )2.1.20وبعنــوان (املخاطــر املتعلقــة باعتمــاد الشــركة علــى الضمانــات الشــخصية) ،باإلضافــة إلــى رهــن كافــة األصــول الثابتــة ملشــروع التوســعة.
وقــد حصلــت الشــركة علــى مبلــغ ( )1,214,590ريــال مــن القــرض حتــى تاريــخ 2020/12/31م لــم يتــم ســداد أي جــزء مــن املبلــغ املســتخدم حتــى تاريــخ هــذا املســتند .مــع
ً
اإلشــارة إلــى أنــه تــم تأجيــل تفعيــل اتفاقيــة القــرض ســابقا لحيــن تــم االنتهــاء مــن اســتكمال متطلبــات صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي ،وقــد تــم اســتالم أول دفعــة مــن
القــرض بتاريــخ 2020/12/31م بعــد اســتيفاء الشــركة لكافــة متطلبــات صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي .وســيؤدي أي وقــف أو تعليــق لهــذه الحوافــز إلــى تأثيــر ســلبي
وجوهــري علــى أعمــال الشــركة وشــركاتها التابعــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية
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2.3

ً
ً
املخاطراملتعلقة في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرا في السوق املوازية.

 2.3.1املخاطراملتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعرالسهم
ً
قــد ال يكــون الســعر الســوقي ألســهم الشــركة مســتقرا بعــد اإلدراج ،وقــد يتأثــر بشــكل كبيــر بســبب العديــد مــن العوامــل منهــا دون الحصــر :ظــروف ســوق األســهم ،ضعــف
أداء الشــركة ،عــدم القــدرة علــى تنفيــذ خطــط الشــركة املســتقبلية ،دخــول منافســين جــدد للســوق ،التغيــر فــي رؤيــة أو تقديـرات الخبـراء واملحلليــن لســوق األوراق املاليــة،
وأي إعــان للشــركة أو أي مــن منافســيها يتعلــق بعمليــات اندمــاج واســتحواذ أو تحالفــات اســتراتيجية.

 2.3.2املخاطراملتعلقة بالبيانات املستقبلية
ً
إن النتائــج املســتقبلية وبيانــات األداء للشــركة ال يمكــن توقعهــا فعليــا وقــد تختلــف عــن املوجــودة فــي هــذا املســتند .إذ أن انجــازات وقــدرة الشــركة علــى التطــور هــي مــن تحــدد
النتائــج الفعليــة والتــي ال يمكــن توقعهــا أو تحديدهــا .إن عــدم دقــة البيانــات والنتائــج تعتبــر إحــدى املخاطــر التــي يجــب علــى املســاهم التعــرف عليهــا حتــى ال تؤثــر علــى قـراره
االستثماري.

 2.3.3املخاطراملتعلقة باحتمال إصدارأسهم جديدة
ً
ـلبا علــى ســعر الســهم فــي الســوق أو تدنــي نســبة ّ
ملكيــة املســاهمين
فــي حــال قــررت الشــركة إصــدار أســهم جديــدة فــي املســتقبل ،فمــن املحتمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى التأثيــر سـ
فــي الشــركة فــي حــال عــدم اســتثمارهم فــي األســهم الجديــدة فــي ذلــك الحيــن.

 2.3.4املخاطراملتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم
تعتمــد أربــاح الســهم فــي املســتقبل علــى عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا ربحيــة الشــركة واملحافظــة علــى مركزهــا املالــي الجيــد واالحتياجــات الرأســمالية واحتياطاتهــا القابلــة
للتوزيــع والقــوة االئتمانيــة املتوفــرة للشــركة واألوضــاع االقتصاديــة العامــة .قــد تــؤدي زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى انخفــاض ربحيــة الســهم فــي املســتقبل علــى خلفيــة أن
ً
ً
أربــاح الشــركة ســوف تــوزع علــى عــدد أكبــر مــن األســهم نتيجــة لزيــادة رأس مالهــا .ال تضمــن الشــركة بــأن أيــة أربــاح علــى األســهم ســوف تــوزع فعليــا ،كمــا ال تضمــن املبلــغ
ً
الــذي ســيوزع فــي أي ســنة معينــة .يخضــع توزيــع األربــاح لقيــود وشــروط معينــة ينــص عليهــا النظــام األسا�ســي للشــركة( .فضــا راجــع القســم (" )5سياســة توزيــع األربــاح" فــي
هــذا املســتند).

 2.3.5املخاطراملرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين بعد اإلدراج
ً
بعــد االنتهــاء مــن عمليــة اإلدراج ،قــد يتمكــن املســاهمون الحاليــون معــا أو مــع مســاهمين آخريــن مــن الســيطرة علــى القـرارات والتصرفــات التــي تتطلــب موافقــة املســاهمين
 بمــا فــي ذلــك دون حصــر  -عمليــات االندمــاج واالســتحواذ وبيــع األصــول ،وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وزيــادة رأس املــال أو تخفيضــه ،وإصــدار أو عــدم إصــدار أســهمإضافيــة ،أو توزيــع األربــاح ،أو أي تغييــر فــي الشــركة .وفــي حــال نشــأت ظــروف تتعــارض فيهــا مصالــح املســاهمين الحالييــن مــع مصالــح مســاهمي األقليــة ،فــإن ذلــك قــد يضــع
ً
مســاهمي األقليــة فــي وضــع ليــس فــي صالحهــم ،وقــد يمــارس املســاهمون الحاليــون ســيطرتهم علــى الشــركة بطريقــة تؤثــر ســلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا
املالــي أو نتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 2.3.6املخاطراملرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة
ً
ال يوجد حاليا ولم يســبق وجود ســوق مالي لتداول أســهم الشــركة ،وال يوجد أي تأكيدات بشــأن وجود ســوق فعالة ومســتمرة لتداول أســهم الشــركة بعد إدراج الشــركة،
وقــد يترتــب علــى اإلدراج املباشــر وجــود عــرض أو طلــب محــدود ممــا ســيؤثر ذلــك علــى ســعر الســهم ،وإذا لــم يتطــور ســوق نشــط لتــداول أســهم الشــركة فقــد تتأثــر ســيولة
وســعر تداول أســهم الشــركة بشــكل ســلبي وكبير.

 2.3.7املخاطراملرتبطة ببيع عدد كبيرمن األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج
قــد يؤثــر بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الســوق املاليــة بعــد اكتمــال عمليــة اإلدراج ،أو احتماليــة حــدوث عمليــة البيــع هــذه ،بصــورة ســلبية علــى ســعر األســهم فــي الســوق.
وقــد يــؤدي بيــع املســاهمين الحالييــن أو أي منهــم (الســيما املســاهمين الكبــار الذيــن يملكــون  %5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة ويحــق لهــم التصــرف بأســهمهم بعــد انتهــاء فتــرة
ً
الحظــر) لعــدد كبيــر مــن األســهم إلــى التأثيــر ســلبا علــى أســهم الشــركة ،وبالتالــي انخفــاض ســعرها فــي الســوق.

 2.3.8املخاطــر املتعلقــة بعــدم تمكــن الشــركة مــن اســتيفاء متطلبــات االنتقــال للســوق الرئيســية الحاليــة أو أي متطلبــات
تنظيميــة مســتقبلية
قــد ترغــب الشــركة فــي املســتقبل باالنتقــال إلــى الســوق الرئيســية ،وعليــه ،يجــب عليهــا اســتيفاء جميــع املتطلبــات النظاميــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة وعــن الســوق
املاليــة الســعودية (تــداول) بنـ ًـاء علــى قواعــد اإلدراج ،واملتعلقــة بانتقــال الشــركات املدرجــة فــي الســوق املوازيــة إلــى الســوق الرئيســية ،وبالتالــي فإنــه فــي حــال عــدم تمكــن
الشــركة مــن اســتيفاء تلــك املتطلبــات أو أي متطلبــات نظاميــة إضافيــة مســتقبلية قــد تفرضهــا الجهــات الرقابيــة علــى الشــركة أو الســوق ،فــإن الشــركة لــن تتمكــن مــن
االنتقــال إلــى الســوق الرئيســية .وبمــا أن الســوق املوازيــة حتــى تاريــخ مســتند التســجيل هــي ســوق يقتصــر فيهــا التــداول علــى املســتثمرين املؤهليــن فقــط ،فــإن حجــم التــداول
ً
اليومــي والســيولة ســيكون أقــل منــه فــي الســوق الرئيســية وبالتالــي التأثيــر ســلبا علــى ســيولة ســهم الشــركة وقيمتهــا الســوقية.
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فش فاش

2.3.9

املخاطراملتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع

يختلــف اإلدراج املباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة عــن اإلدراج مــن خــال الطــرح العــام األولــي مــن حيــث عــدم وجــود تحديــد مســبق لألســهم املخصصــة للبيــع،
حيــث أن جميــع املســاهمين الحالييــن فــي الشــركة يحــق لهــم بعــد اإلدراج املباشــر عــرض األســهم التــي يملكونهــا للبيــع (باســتثناء املســاهمين الكبــار الذيــن يملكــون  % 5أو
أكثــر مــن أســهم الشــركة والذيــن يحــق لهــم التصــرف بأســهمهم بعــد انتهــاء فتــرة الحظــر) .وقــد يترتــب علــى عــدم وجــود عــدد محــدد مــن األســهم مخصصــة للبيــع وجــود عــرض
أو طلــب محــدود ممــا ســيؤثر ذلــك علــى ســعر الســهم ،وإذا لــم يكــن هنــاك ســوق نشــط لتــداول أســهم الشــركة فقــد تتأثــر ســيولة وســعر تــداول أســهم الشــركة بشــكل ســلبي
وكبيــر.

 2.3.10املخاطــراملتعلقــة بعــدم وجــود عالقــة قويــة أو عــدم وجــود عالقــة علــى اإلطــاق بيــن األســعارالتاريخيــة لصفقــات البيــع
والشــراء التــي تمــت علــى أســهم الشــركة فــي الســابق وبيــن ســعراالفتتــاح فــي أول يــوم تــداول ألســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة.
لــم يســبق وجــود ســوق مالــي لتــداول أســهم الشــركة ،كمــا أنــه ال توجــد عالقــة علــى اإلطــاق بيــن األســعار التاريخيــة لصفقــات البيــع والشـراء التــي تمــت علــى أســهم الشــركة
فــي الســابق وبيــن ســعر االفتتــاح فــي أول يــوم تــداول ألســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة ،وال يوجــد أي تأكيــدات بشــأن وجــود ســوق فعالــة ومســتمرة لتــداول أســهم الشــركة
بعــد إدراج أســهم الشــركة ،وقــد يترتــب علــى اإلدراج املباشــر وجــود عــرض أو طلــب محــدود ممــا ســيؤثر ذلــك علــى ســعر الســهم ،وإذا لــم يكــن هنــاك ســوق نشــط لتــداول
أســهم الشــركة فقــد تتأثــر ســيولة وســعر تــداول أســهم الشــركة بشــكل ســلبي وكبيــر.

ً
ً
 2.3.11املخاطــر املتعلقــة بحــدوث تقلبــات فــي ســعر ســهم الشــركة مقارنــة مــع أســعار أســهم الشــركات املطروحــة طرحــا أوليــا
لعــدم وجــود ســعر محــدد للطــرح.

يختلــف اإلدراج املباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة بشــكل كبيــر مقارنــة مــع اإلدراج مــن خــال الطــرح العــام األولــي مــن حيــث عــدم وجــود ســعر محــدد للطــرح ،حيــث
ً
أنــه ال يوجــد ســعر محــدد عنــد اإلدراج وتكــون آليــة تحديــد الســعر االسترشــادي موضحــة فــي هــذا املســتند (للمزيــد مــن املعلومــات فضــا راجــع قســم رقــم (" )8.2ســعر
الســهم اإلسترشــادي عنــد اإلدراج والقيمــة اإلســمية لــكل ســهم" فــي هــذا املســتند) ،ويتــم تحديــد الســعر االفتتاحــي بنـ ًـاء علــى العــرض والطلــب علــى الســهم وال يكــون الســعر
ً
محــدد مســبقا .األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى حــدوث تقلبــات كبيــرة فــي ســعر ســهم الشــركة ال ســيما أن نســبة التذبــذب اليوميــة املســموح بهــا فــي الســوق املوازيــة هــي (%30
ً
ً
ارتفاعــا وهبوطــا) ،وعليــه؛ فإنــه ليــس هنــاك مــا يضمــن أن املســاهم ســوف يتمكــن مــن بيــع أســهمه بســعر يســاوي ســعر الشـراء أو يزيــد عنــه فــي املســتقبل.

 2.3.12املخاطراملتعلقة باختالف اإلدراج املباشرمقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي
يختلــف اإلدراج املباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة بشــكل كبيــر مقارنــة مــع اإلدراج مــن خــال الطــرح العــام األولــي ،مــن حيــث عــدم وجــود طــرح لعــدد معيــن مــن
أســهم الشــركة للبيــع قبــل اإلدراج وعــدم وجــود متعهــد للتغطيــة ،وعــدم وجــود عمليــة بنــاء ســجل األوامــر لتحديــد ســعر الســهم ،وعــدم وجــود آليــة اســتقرار ســعري ،حيــث
أن املســاهمين الحالييــن فــي الشــركة (باســتثناء املســاهمين الكبــار الذيــن يملكــون  %5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة والذيــن يحــق لهــم التصــرف بأســهمهم بعــد انتهــاء فتــرة
الحظــر) واملســتثمرين املؤهليــن ســيتمكنوا مــن بيــع وشـراء أســهم الشــركة بعــد إدراجهــا فــي الســوق املوازيــة ،وال يوجــد أي تأكيــدات بشــأن وجــود طلــب علــى أســهم الشــركة
بعد إدراجها في الســوق املوازية ،كما اليوجد ضمان ببيع األســهم عند ســعر محدد عند اإلدراج ،وال يوجد ضمان باســتقرار الســعر عند اإلدراج في الســوق ،وعليه ،فقد
ال يتمكــن أي مســاهم مــن بيــع كل او جــزء مــن أســهمه فــي حــال رغبتــه بالبيــع ،وقــد تتأثــر ســيولة وســعر تــداول أســهم الشــركة بشــكل ســلبي وكبيــر بعــد اإلدراج.

 2.3.13املخاطراملتعلقة برغبة الشركة في االستمرارفي السوق املوازية
بعــد اإلدراج فــي الســوق املوازيــة ،وبعــد م�ضــي الفتــرة النظاميــة بموجــب القواعــد ذات الصلــة قــد تكــون الشــركة مســتوفية للشــروط الخاصــة باالنتقــال إلــى الســوق
الرئيســية ،ولكنهــا ترغــب فــي االســتمرار كشــركة مدرجــة فــي الســوق املوازيــة وعــدم االنتقــال للســوق الرئيســية .وبمــا أن الســوق املوازيــة حتــى تاريــخ مســتند التســجيل هــي
ً
ســوق يقتصر فيها التداول على املســتثمرين املؤهلين فقط ،فإن حجم التداول اليومي والســيولة ســيكون أقل منه في الســوق الرئيســية وبالتالي التأثير ســلبا على ســيولة
ســهم الشــركة وقيمتــه الســوقية.
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.3

خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها

3.1

نبذة عن الشركة

شــركة مصنــع فــش فــاش للمــواد الغذائيــة هــي شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب الق ـرار الــوزاري رقــم (ق )149/وتاريــخ 1439/06/17ه ـ (املوافــق
2018/03/05م) والق ـرار الــوزاري رقــم (ق )230/وتاريــخ 1439/09/15ه (املوافــق 2018/05/30م) ،وبموجــب الســجل التجــاري رقــم ()1010044728
وتاريــخ 1402/07/19ه ـ (املوافــق 1982/05/12م) الصــادر بمدينــة الريــاض .وعنــوان الشــركة املســجل كمــا فــي الســجل التجــاري هــو الريــاض– 1733893
املنطقــة الصناعيــة الجديــدة.
تأسســت شــركة مصنــع فــش فــاش للمــواد الغذائيــة كشــركة تضامنيــة بتاريــخ 1401/06/22ه ـ (املوافــق 1981/04/26م) تحــت اســم "شــركة الحميــد
والنجيــدي التضامنيــة للصناعــة" ،بـرأس مــال قــدره مليــون ( )1,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى عشــر ( )10حصــص نقديــة متســاوية القيمــة قيمــة كل
حصــة مائــة ألــف ( )100,000ريــال ســعودي .وبتاريــخ 1401/08/08ه ـ (املوافــق 1981/06/10م) تــم تعديــل االســم التجــاري للشــركة بموجــب القـرار الــوزاري
رقــم (/386ص) ليصبــح "شــركة الحميــد واملهــوس لصناعــة املــواد الغذائيــة" كشــركة تضامنيــة .وبتاريــخ 1401/12/27ه (املوافــق 1981/10/24م) تــم زيــادة
رأس مــال الشــركة إلــى أربعــة مالييــن ( )4,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى حصتيــن متســاويتي القيمــة ،قيمــة كل منهــا مليونــي ( )2,000,000ريــال ســعودي
ً
وجميعهــا حصــص عاديــة نقديــة ،وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة ثالثــة مالييــن ( )3,000,000ريــال ســعودي نقــدا مــن الشــركاء ،كمــا تــم تعديــل اســم الشــركة
ليصبــح "شــركة حمــد املبــارك وإبراهيــم املهــوس التضامنيــة" .وبتاريــخ 1409/02/01ه (املوافــق 1988/09/12م) وافــق الشــركاء علــى إدخــال شــريك جديــد
بالتضامــن (عــادل إبراهيــم النجيــدي) وتــم زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى أربعــة مالييــن وخمســمائة وخمســة وســبعين ألــف ( )4,575,000ريــال ســعودي مقســم
إلى ثالث حصص متســاوية القيمة ،قيمة كل منها مليون وخمســمائة وخمســة وعشــرين ألف ( )1,525,000ريال ســعودي وجميعها حصص عادية نقدية،
ً
وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة خمســمائة وخمســة وســبعين ألــف ( )575,000ريــال ســعودي نقــدا مــن الشــركاء ،كمــا تــم تعديــل اســم الشــركة ليصبــح
"شــركة مصنــع فــش فــاش للمــواد الغذائيــة ألصحابهــا حمــد املبــارك وإبراهيــم املهــوس وعــادل النجيــدي التضامنيــة" .وبتاريــخ 1420/12/22ه (املوافــق
2000/03/28م) تــم زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ثــاث حصــص نقديــة متســاوية
القيمــة ،قيمــة كل منهــا مليونيــن وخمســمائة ألــف ( )2,500,000ريــال ســعودي وجميعهــا حصــص عاديــة نقديــة ،وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة اثنيــن مليــون
ً
وتســعمائة وخمســة وعشــرين ألــف ( )2,925,000ريــال ســعودي نقــدا مــن الشــركاء .وبتاريــخ 1438/08/19ه ـ (املوافــق 2017/05/15م) تــم تحويــل الشــركة
إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة وتــم تعديــل االســم التجــاري للشــركة ليصبــح "شــركة مصنــع فــش فــاش للمــواد الغذائيــة" بـرأس مــال يبلــغ ســبعة مالييــن
وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000حصــة نقديــة متســاوية القيمــة ،قيمــة كل منهــا ريــال
ســعودي واحــد وجميعهــا حصــص عاديــة نقديــة .وبتاريــخ 1439/01/28ه ـ (املوافــق 2017/10/18م) قــرر الشــركاء باإلجمــاع املوافقــة علــى تحــول الشــركة
مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة ب ـرأس مــال يبلــغ ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ريــال ســعودي مقســم إلــى
ســبعمائة وخمســين ألــف ( )750,000ســهم ،قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية وجميعهــا أســهم عاديــة ،وتــم قيــد الشــركة بســجل الشــركات
املســاهمة بموجــب القـرار الــوزاري رقــم (ق )149/وتاريــخ 1439/06/17ه ـ (املوافــق 2018/03/05م) والقـرار الــوزاري رقــم (ق )230/وتاريــخ 1439/09/15ه
(املوافــق 2018/05/30م) ،وبموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010044728وتاريــخ 1402/07/19ه ـ (املوافــق 1982/05/12م) الصــادر بمدينــة الريــاض.
وبتاريــخ 1441/04/14ه (املوافــق 2019/12/11م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف
( )7,500,000ريــال ســعودي إلــى أحــد عشــر مليــون وثالثمائــة ألــف ( )11,300,000ريــال ســعودي ،مقســم إلــى مليــون ومائــة وثالثيــن ألــف ()1,130,000
ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل عــن طريــق إصــدار عــدد ثالثمائــة وثمانيــن ألــف ( )380,000ســهم عــادي ،قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت
ســعودية ،وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة ثالثــة مالييــن وثمانمائــة ألــف ( )3,800,000ريــال ســعودي مــن خــال ( )1زيــادة مبلــغ ثالثــة مليــون وســبعمائة
وخمســين ألــف ( )3,750,000ريــال ســعودي وتــم تغطيــة تلــك الزيــادة مــن خــال تحويــل مبلــغ مليــون وثالثمائــة وخمســة وســبعين ألــف وســتمائة وثمانيــة
وعشــرين ( )1,375,628ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح املبقــاة ،وتحويــل مبلــغ مليونيــن وثالثمائــة وأربعــة وســبعون ألــف وثالثمائــة واثنــان وســبعون
( )2,374,372ريــال ســعودي مــن حســاب االحتياطــي النظامــي ،وتــم منــح واحــد ( )1ســهم مجانــي مقابــل كل ( )2ســهمين يمتلكهــا املســاهمون املقيــدون فــي
تاريــخ 1441/04/14ه (املوافــق 2019/12/11م) والــذي يمثــل تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة ( )2زيــادة مبلــغ خمســين ألــف ( )50,000ريــال
ً
ســعودي عــن طريــق إصــدار عــدد خمســة آالف ( )5,000ســهم جديــد وبإجمالــي قيمــة إســمية تبلــغ خمســين ألــف ( )50,000ريــال ســعودي تــم ســدادها نقــدا
مــن املســاهمين املؤسســيين لصالــح املســاهمين الجــدد والبالــغ عددهــم واحــد وأربعيــن ( )41مســاهم جديــد.
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3.2

تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها
•تأسســت شــركة مصنــع فــش فــاش للمــواد الغذائيــة كشــركة تضامنيــة بتاريــخ 1401/06/22ه ـ (املوافــق 1981/04/26م) تحــت اســم "شــركة الحميــد والنجيــدي
التضامنيــة للصناعــة" ،بـرأس مــال قــدره مليــون ( )1,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى عشــر ( )10حصــص نقديــة متســاوية القيمــة قيمــة كل حصــة مائــة ألــف
( )100,000ريال ســعودي.
•حصلــت الشــركة علــى ترخيــص صناعــي رقــم ( )201وتاريــخ 1401/05/22ه (املوافــق 1981/03/28م) لصالــح شــركة مصنــع فــش فــاش للمــواد الغذائيــة إلنتــاج
منتفخــات البطاطــس ومنتفخــات الــذرة وشـرائح بطاطــس مقليــة (شــيبس).
• وبتاريــخ 1401/08/08ه ـ (املوافــق 1981/06/10م) تــم تعديــل االســم التجــاري للشــركة بموجــب الق ـرار الــوزاري رقــم (/386ص) ليصبــح "شــركة الحميــد
واملهــوس لصناعــة املــواد الغذائيــة" كشــركة تضامنيــة.
•وبتاريــخ 1401/12/27ه (املوافــق 1981/10/24م) تــم زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى أربعــة مالييــن ( )4,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى حصتيــن متســاويتي
القيمــة ،قيمــة كل منهــا مليونــي ( )2,000,000ريــال ســعودي وجميعهــا حصــص عاديــة نقديــة ،وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة ثالثــة مالييــن ( )3,000,000ريــال
ً
ســعودي نقــدا مــن الشــركاء ،كمــا تــم تعديــل اســم الشــركة ليصبــح "شــركة حمــد املبــارك وإبراهيــم املهــوس التضامنيــة".
•وبتاريــخ 1409/02/01ه (املوافــق 1988/09/12م) وافــق الشــركاء علــى إدخــال شــريك جديــد بالتضامــن (عــادل إبراهيــم النجيــدي) وتــم زيــادة رأس مــال الشــركة
إلــى أربعــة مالييــن وخمســمائة وخمســة وســبعين ألــف ( )4,575,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ثــاث حصــص متســاوية القيمــة ،قيمــة كل منهــا مليــون وخمســمائة
وخمســة وعشــرين ألــف ( )1,525,000ريــال ســعودي وجميعهــا حصــص عاديــة نقديــة ،وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة خمســمائة وخمســة وســبعين ألــف
ً
( )575,000ريــال ســعودي نقــدا مــن الشــركاء ،كمــا تــم تعديــل اســم الشــركة ليصبــح "شــركة مصنــع فــش فــاش للمــواد الغذائيــة ألصحابهــا حمــد املبــارك وإبراهيــم
املهــوس وعــادل النجيــدي التضامنيــة".
•وبتاريــخ 1420/12/22ه (املوافــق 2000/03/28م) تــم زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ثــاث
حصص نقدية متســاوية القيمة ،قيمة كل منها مليونين وخمســمائة ألف ( )2,500,000ريال ســعودي وجميعها حصص عادية نقدية ،وقد تم الوفاء بالزيادة
ً
البالغة اثنين مليون وتســعمائة وخمســة وعشــرين ألف ( )2,925,000ريال ســعودي نقدا من الشــركاء.
•وبتاريــخ 1438/08/19ه ـ (املوافــق 2017/05/15م) تــم تحويــل الشــركة إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة وتــم تعديــل االســم التجــاري للشــركة ليصبــح "شــركة
مصنــع فــش فــاش للمــواد الغذائيــة" ب ـرأس مــال يبلــغ ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف
( )7,500,000حصــة نقديــة متســاوية القيمــة ،قيمــة كل منهــا ريــال ســعودي واحــد وجميعهــا حصــص عاديــة نقديــة.
•وبتاريــخ 1439/01/28ه ـ (املوافــق 2017/10/18م) قــرر الشــركاء باإلجمــاع املوافقــة علــى تحــول الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة
مســاهمة مقفلــة ب ـرأس مــال يبلــغ ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ســبعمائة وخمســين ألــف ( )750,000ســهم ،قيمــة
كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية وجميعهــا أســهم عاديــة ،وتــم قيــد الشــركة بســجل الشــركات املســاهمة بموجــب القـرار الــوزاري رقــم (ق )149/وتاريــخ
1439/06/17ه ـ (املوافــق 2018/03/05م) والقـرار الــوزاري رقــم (ق )230/وتاريــخ 1439/09/15ه (املوافــق 2018/05/30م) ،وبموجــب الســجل التجــاري رقــم
( )1010044728وتاريــخ 1402/07/19ه ـ (املوافــق 1982/05/12م) الصــادر بمدينــة الريــاض.
•وبتاريــخ 1441/04/14ه (املوافــق 2019/12/11م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف
( )7,500,000ريــال ســعودي إلــى أحــد عشــر مليــون وثالثمائــة ألــف ( )11,300,000ريــال ســعودي ،مقســم إلــى مليــون ومائــة وثالثيــن ألــف ( )1,130,000ســهم
عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل عــن طريــق إصــدار عــدد ثالثمائــة وثمانيــن ألــف ( )380,000ســهم عــادي ،قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية،
وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة ثالثــة مالييــن وثمانمائــة ألــف ( )3,800,000ريــال ســعودي مــن خــال ( )1زيــادة مبلــغ ثالثــة مليــون وســبعمائة وخمســين ألــف
( )3,750,000ريــال ســعودي وتــم تغطيــة تلــك الزيــادة مــن خــال تحويــل مبلــغ مليــون وثالثمائــة وخمســة وســبعين ألــف وســتمائة وثمانيــة وعشــرين ()1,375,628
ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح املبقــاة ،وتحويــل مبلــغ مليونيــن وثالثمائــة وأربعــة وســبعون ألــف وثالثمائــة واثنــان وســبعون ( )2,374,372ريــال ســعودي
مــن حســاب االحتياطــي النظامــي ،وتــم منــح واحــد ( )1ســهم مجانــي مقابــل كل ( )2ســهمين يمتلكهــا املســاهمون املقيــدون فــي تاريــخ 1441/04/14ه (املوافــق
2019/12/11م) والــذي يمثــل تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة ( )2زيــادة مبلــغ خمســين ألــف ( )50,000ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار عــدد خمســة
ً
آالف ( )5,000ســهم جديــد وبإجمالــي قيمــة إســمية تبلــغ خمســين ألــف ( )50,000ريــال ســعودي تــم ســدادها نقــدا مــن املســاهمين املؤسســيين لصالــح املســاهمين
الجــدد والبالــغ عددهــم واحــد وأربعيــن ( )41مســاهم جديــد.

يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي أحــد عشــر مليــون وثالثمائــة ألــف ( )11,300,000ريــال ســعودي مقســم إلــى مليــون ومائــة وثالثيــن ألــف ( )1,130,000ســهم مدفوعــة القيمــة
بالكامــل ،قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية.
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3.3

رؤية الشركة

بأن تكون شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية من رواد صناعة املنتجات الغذائية الخفيفة في املنطقة.

3.4

رسالة الشركة

إنتــاج وتســويق مــواد غذائيــة خفيفــة تكــون مناســبة لجميــع األعمــار واألجنــاس فــي منطقــة الشــرق األوســط وذلــك باســتخدام أحــدث مــا توصلــت إليــه تكنولوجيــا التصنيــع
الغذائي.

3.5

استراتيجية الشركة

تتضمن استراتيجية الشركة ما يلي:
•تعزيز العالقة وتوثيقها مع العمالء الحاليين وذلك من خالل اإليفاء بطلباتهم مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.
•العمل باستمرار على تحسين العمليات التشغيلية من خالل رفع كفاءة العمليات.
•االعتماد على املوارد الذاتية للشركة في تمويل عملياتها التوسعية والتشغيلية.
•زيادة الطاقة اإلنتاجية للمنتجات األساسية للشركة مع إضافة منتجات جديدة.
•التركيز على التوسع الجغرافي خالل الفترة املقبلة داخل وخارج اململكة.
•توثيق العالقة مع املوردين الحاليين ملواد اإلنتاج.

3.6

•اإلدارة الفاعلة لرأس املال العامل للشركة من خالل الحفاظ على مستوى سيولة جيدة.

نواحي القوة واملزايا التنافسية للشركة

•أول عالمة تجارية محلية في السوق السعودي تقوم بإنتاج منتفخات البطاطس ومنتفخات الذرة ،وبخبرة تزيد عن  30سنة.
•أداء مالي تاريخي جيد.
•قاعدة عمالء واسعة ومستقرة.
•خبـرة اإلدارة التنفيذيـة وإطالعها الواسع على السـوق.
•توجه اإلدارة إلى توسيع نشاط إنتاجها خارج مدينة الرياض ،مع التركيز على املنطقة الشمالية والجنوبية وفتح أسواق جديدة للتصدير خارج اململكة.

3.7

الطبيعة العامة ألعمال الشركة

تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010044728وتاريــخ 1402/07/19ه ـ (املوافــق 1982/05/12م) ،والترخيــص الصناعــي الوطنــي الصــادر مــن
ً
قبــل وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة (وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة املعدنيــة ســابقا) رقــم ( )768وتاريــخ 1440/03/21ه (املوافــق 2018/11/29م) توســعة للترخيــص
رقــم ( )201وتاريــخ 1401/05/22ه (املوافــق 1981/03/28م).
وتتمثــل أنشــطة الشــركة كمــا فــي ســجلها التجــاري فــي صناعــة املنتجــات الغذائيــة املصنعــة مــن البطاطــس ،يشــمل (رقائــق البطاطــس) ،صناعــة اطعمــة اإلفطــار مــن
الحبــوب علــى شــكل رقائــق ،يشــمل (كــورن فليكــس ،شــيبس ..الــخ).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األسا�سي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
•إنشــاء وإدارة وتشــغيل وتملــك واالســتثمار فــي املشــاريع الصناعيــة وخاصــة الصناعــات الغذائيــة بمختلــف أنواعهــا وتســويق منتجاتهــا والقيــام بكافــة األعمــال
املتعلقــة بهــا.
•صناعة املواد الغذائية بمختلف أنواعها.
•استيراد املواد األولية ،واملعدات والتجهيزات.
•تجارة الجملة والتجزئة والبيع والشراء في املحاصيل الزراعية واملواد الغذائية.
•التخزين والتبريد وحفظ األغذية والتعبئة والتغليف وتأسيس وتشغيل املستودعات.
•املناقصات والتعهدات والخدمات التجارية والتسويق واالستيراد والتصدير والوكاالت.
وال تمارس الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص النظامية إن وجدت والتي تتطلبها األنظمة السائدة واملعمول بها في اململكة العربية السعودية.
ال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة حتى تاريخ نشر هذا املستند.

26

فش فاش

ملخص نموذج عمل الشركة

3.8

 3.8.1الطاقة اإلنتاجية:
يتمثــل نشــاط الشــركة الحالــي فــي صناعــة وإنتــاج منتجــات منتفخــات الــذرة ومنتفخــات البطاطــس والبطاطــس شــيبس الطبيعيــة ،حيــث تقــوم الشــركة بتصنيــع وتســويق
وبيــع هــذه املنتجــات مــن خــال مصنعهــا الواقــع فــي املدينــة الصناعيــة الثانيــة الواقعــة علــى طريــق الخــرج علــى أرض مســتأجرة مــن هيئــة املــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة،
ً
تبلــغ مســاحتها اإلجماليــة ( )15,386متــر مربــع ،ويشــتمل املصنــع حاليــا علــى ثالثــة خطــوط إنتــاج وهــي:
1.خط إنتاج وتعبئة منتفخات الذرة.
2.خط إنتاج وتعبئة منتفخات البطاطس.
3.خط إنتاج وتعبئة البطاطس شيبس الطبيعية.
ً
ً
ويوضــح الجــدول التالــي الطاقــة اإلنتاجيــة الحاليــة للمصنــع بنــاء علــى خطــوط اإلنتــاج الثالثــة ،وتصــل الطاقــة اإلنتاجيــة الكليــة للمصنــع إلــى  3,313,200كرتــون ســنويا علــى
أســاس  251يــوم عمــل بالســنة .ونســبة كل منتــج مــن الطاقــة اإلنتاجيــة اإلجماليــة للمصنــع كالتالــي:
الجدول رقم ( :)4الطاقة اإلنتاجية الحالية ملصنع الشركة

نوع املنتج
منتفخات الذرة
منتفخات البطاطس
رقائق البطاطس الطبيعية (شيبس)
تورتيال شيبس
إجمالي الطاقة اإلنتاجية

الطاقة اإلنتاجية
(كرتون  /يوم
عمل)
7,500
*3,200
2,500
*0
13,200

النسبة من إجمالي نسبة اإلنتاج الفعلية من إجمالي
الطاقة اإلنتاجية
الطاقة اإلنتاجية الكلية****
الطاقة اإلنتاجية
(كرتون /سنة)
اليومية
2019/12/31م  2020/12/31م
1,882,500
803,200
627,500
0
3,313,200

% 57
% 24
% 19
%0.0
%100

%66.8
**%5.5
%37.9
***%0.2
%46.0

% 73.6
% 3.6
% 32.7
% 0.0
% 48.89

املصدر :الشركة.

ً
* قامــت الشــركة بالتوقــف عــن انتــاج تورتيــا شــيبس بدايــة مــن نهايــة عــام 2019م نظـرا لضعــف الطلــب علــى املنتــج ،وقامــت بتحويــل خــط اإلنتــاج لتورتيــا شــيبس بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ ( 1,200كرتــون /يــوم
عمــل) ليكــون ضمــن خــط اإلنتــاج ملنتفخــات البطاطــس وبالتالــي زادت الطاقــة اإلنتاجيــة ملنتفخــات البطاطــس مــن ( 2,000كرتــون  /يــوم عمــل) لتصبــح ( 3,200كرتــون  /يــوم عمــل) ،حيــث إنــه يمكــن للشــركة
االســتفادة مــن خــط إنتــاج تورتيــا شــيبس فــي إنتــاج منتفخــات البطاطــس فقــط دون باقــي املنتجــات األخــرى التــي تنتجهــا الشــركة.
** تــم احتســاب نســبة اإلنتــاج الفعليــة ملنتفخــات البطاطــس للعــام 2019م بنـ ًـاء علــى الطاقــة اإلنتاجيــة ملنتفخــات البطاطــس قبــل تحويــل الطاقــة اإلنتاجيــة لخــط اإلنتــاج تورتيــا شــيبس ليكــون ضمــن الطاقــة
اإلنتاجيــة لخــط إنتــاج منتفخــات البطاطــس .حيــث كانــت الطاقــة اإلنتاجيــة ملنتفخــات البطاطــس تبلــغ  2,000كرتــون  /يــوم عمــل وبإجمالــي طاقــة إنتاجيــة ســنوية تبلــغ  502,000كرتــون.
*** تــم احتســاب نســبة اإلنتــاج الفعليــة لتورتيــا شــيبس للعــام 2019م بنـ ًـاء علــى الطاقــة اإلنتاجيــة لشــركة تورتيــا شــيبس كمــا فــي عــام 2019م قبــل تحويــل الطاقــة اإلنتاجيــة لخــط إنتــاج تورتيــا شــيبس
لصالــح خــط إنتــاج منتفخــات البطاطــس.
**** تــم احتســاب نســبة اإلنتــاج الفعليــة مــن إجمالــي الطاقــة اإلنتاجيــة الكليــة كمــا فــي  31ديســمبر 2019م و  31ديســمر 2020م علــى أســاس عــدد  3ورديــات عمــل لــكل يــوم عمــل ،بمعــدل  8ســاعات لــكل ورديــة
عمــل ،مــع اإلشــارة إلــى أن الشــركة قامــت بزيــادة عــدد ورديــات العمــل مــن ورديتيــن إلــى ثــاث ورديــات بدايــة مــن منتصــف عــام 2019م.

كما يوضح الجدول التالي اإلنتاج الفعلي ملصانع الشركة كما في  31ديسمبر 2019م وكما في  31ديسمبر  2020على التوالي :
الجدول رقم ( :)5تفاصبل اإلنتاج الفعلي للشركة (بالكرتون)

املنتج
منتفخات الذرة
منتفخات البطاطس
رقائق البطاطس الطبيعية
تورتيال شيبس*
اإلجمالي

2019م

2020م

1,257,358
27,413
238,067
541
1,523,379

1,385,747
29,007
204,910
0
1,619,664

املصدر :الشركة.

ً
* قامــت الشــركة بالتوقــف عــن انتــاج تورتيــا شــيبس بدايــة مــن نهايــة عــام 2019م نظ ـرا لضعــف الطلــب علــى املنتــج ،وقامــت بتحويــل خــط اإلنتــاج لتورتيــا شــيبس ليكــون ضمــن خــط اإلنتــاج ملنتفخــات
البطاطــس ،حيــث إنــه يمكــن للشــركة االســتفادة مــن خــط إنتــاج تورتيــا شــيبس فــي إنتــاج منتفخــات البطاطــس فقــط دون باقــي املنتجــات األخــرى التــي تنتجهــا الشــركة.
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 3.8.2مراحل اإلنتاج
تتمثل مراحل تصنيع منتجات الشركة باملراحل اآلتية:

 3.8.2.1إنتاج منتفخات الذرة
يتــم تصنيــع املنتــج بشــكله األولــي عــن طريــق وضــع جريــش الــذرة فــي االكســترودر (آلــة بثــق) وعنــد خروجــه مــن االكســترودر مباشــرة يتــم تقطيعــه بواســطة آلــة تقطيــع ثــم
يتــم نقــل املنتــج بواســطة ســير متحــرك إلــى آلــة تجفيــف الرطوبــة حيــث يتــم انت ـزاع الرطوبــة املتبقيــة ،و مــن ثــم يتــم تمريــره عبــر ماكينــة رش النكهــات (كوتنــج درم) حيــث
يضــاف إليــه النكهــة املطلوبــة ،ثــم ينقــل املنتــج إلــى مكائــن تعبئــة آليــة ،حيــث يتــم تعبئتــه آليــا داخــل عبــوات خاصــة مــن امليتااليــز فلــم (العبــوة النهائيــة للمنتــج املعبــأ) حيــث
يتــم طباعــة تاريــخ صالحيــة املنتــج علــى العبــوات فــي الوقــت ذاتــه خــال عمليــة التعبئــة ،ثــم توضــع تلــك العبــوات داخــل أكيــاس بالســتيكية لتنقــل بعدهــا علــى ســير محــرك
بإتجــاه املرحلــة النهائيــة حيــث توضــع تلــك األكيــاس داخــل كرتــون مضلــع يتــم تمريــره خــال آلــة اغــاق ولصــق و طباعــة تاريــخ الصالحيــة عليــه وهــي املرحلــة النهائيــة ،ثــم يتــم
توصيــل املنتــج النهائــي بواســطة ســير متحــرك إلــى مســتودعات التخزيــن و التحميــل و التوزيــع.
وفيما يلي يوضح الجدول التالي تفاصيل نسب املواد الخام الداخلة في إنتاج منتفخات الذرة:
الجدول رقم ( :)6نسب املواد الخام الداخلة في إنتاج منتفخات الذرة

املادة األولية

النسبة

جريش ذرة
زيت نخيل
نكهات
مواد تعبئة وتغليف

%57
%18
%10
%15

املصدر :الشركة.

 3.8.2.2إنتاج رقائق البطاطس الطبيعية
توضــع البطاطــس فــي حــوض التجميــع األولــي وتبــدأ البطاطــس باملــرور فــي حــوض غســيل أول ثــم تصعــد إلــى القشــارة ليتــم تقشــيرها ومــن ثــم يتــم غســيلها مــرة أخــرى وتصعــد
إلــى القطاعــة والتــي تقــوم بتقطيــع البطاطــس إلــى ش ـرائح وتدخــل هــذه الش ـرائح إلــى مرحلــة الغســيل بالبخــار وبعــد التجفيــف تدخــل إلــى القاليــة وتخــرج منهــا إلــى خــاط
النكهــات وصــوال إلــى خــط التعبئــة ،حيــث تعبــئ بعبــوات خاصــة مــن امليتااليــز فلــم (العبــوة النهائيــة للمنتــج املعبــأ) بواســطة آالت تعبئــة اتوماتيكيــة وبــأوزان مختلفــة حســب
الطلــب و مــن ثــم تعبــئ داخــل صناديــق كرتونيــة للتوزيــع علــى األســواق.
وفيما يلي يوضح الجدول التالي تفاصيل نسب املواد الخام الداخلة في إنتاج رقائق البطاطس الطبيعية:
الجدول رقم ( :)7نسب املواد الخام الداخلة في إنتاج رقائق البطاطس الطبيعية:

املادة األولية

النسبة

بطاطس طبيعية
زيت نخيل
نكهات
مواد تعبئة وتغليف

% 65
% 25
%6
%4

املصدر :الشركة.
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 3.8.2.3إنتاج منتفخات البطاطس
تدخل البطاطس النصف مصنعة الجافة إلى املقالة ،و تخرج منه إلى كونتينرات خاصة ليتم تغذية ماكينات التعبئة بها لتعبئة املنتج.
وفيما يلي يوضح الجدول التالي تفاصيل نسب املواد الخام الداخلة في إنتاج رقائق البطاطس الطبيعية:
الجدول رقم ( :)8نسب املواد الخام الداخلة في إنتاج منتفخات البطاطس:

املصدر :الشركة.

املادة األولية

النسبة

بطاطس نصف مصنعة
زيت نخيل
مواد تعبئة وتغليف

% 72
% 16
% 12

 3.8.3تفاصيل اإليرادات
 3.8.3.1كبارالعمالء
يوضــح الجــدول التالــي قائمــة أكبــر خمســة عمــاء للشــركة لألعــوام 2018م و2019م و2020م علــى التوالــي ،مــع اإلشــارة إلــى أن العالقــة مــع كبــار العمــاء تقــوم علــى أســاس
أوامــر وطلبــات الشـراء املباشــرة:
الجدول رقم ( :)9قائمة أكبر خمسة عمالء للشركة لألعوام 2018م و 2019م و 2020م

2018م
قائمة أكبرخمسة عمالء

املدينة

مؤسسة حميد حمد الجدعانى
مؤسسة فرحان العنزي
مؤسسة بن زحيفة
شركة ابناء فهد العلي
مؤسسة جميل مرشد
املجموع

جدة
عرعر
نجران
األحساء
الطائف

2019م

النسبة
القيمة (ريال
من إجمالي
سعودي)
اإليرادات ()%
7,203,664
% 32.36
8,785,525
1,812,246
% 9.08
2,465,317
1,850,563
% 0.65
177,233
1,257,293
% 5.92
1,607,508
1,279,279
% 5.76
1,564,022
13,403,045
% 53.78
14,599,605
القيمة (ريال
سعودي)

املصدر :الشركة.

2020م

النسبة
من إجمالي
اإليرادات ()%
% 25.75
% 6.48
% 6.62
% 4.49
% 4.57
%47.91

القيمة (ريال
سعودي)
8,365,243
769,503
1,191,150
939,247
1,475,411
12,740,554

النسبة
من إجمالي
اإليرادات ()%
%26.48
%2.44
%3.77
%2.97
%4.67
%40.32

 3.8.3.2اإليرادات حسب املنتج
يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة حسب نوع املنتج لألعوام  2018و 2019م و 2020م:
الجدول رقم ( :)10تفاصيل اإليرادات حسب نوع املنتج لألعوام 2018م و 2019م و 2020م:

املنتج
منتفخات الذرة
منتفخات البطاطس
رقائق البطاطس الطبيعية
تورتيال شيبس*
اإلجمالي

2018م
القيمة (ريال
سعودي)
21,010,992
570,066
5,537,781
27,146
27,145,985

النسبة من إجمالي
اإليرادات ()%
%77.4
%2.1
%20.4
%0.1
%100.0

2019م
القيمة (ريال
سعودي)
21,173,233
557,686
6,232,700
10,027
27,973,646

النسبة من إجمالي
اإليرادات ()%
%75.7
%2.0
%22.3
%0.04
%100.0

2020م
القيمة (ريال
سعودي)
24,645,419
718,603
6,232,603
0
31,596,625

النسبة من إجمالي
اإليرادات ()%
%78.00
%2.27
%19.73
%0.00
%100.0

املصدر :الشركة.

ً
* قامــت الشــركة بالتوقــف عــن انتــاج تورتيــا شــيبس بدايــة مــن نهايــة عــام 2019م نظ ـرا لضعــف الطلــب علــى املنتــج ،وقامــت بتحويــل خــط اإلنتــاج لتورتيــا شــيبس ليكــون ضمــن خــط اإلنتــاج ملنتفخــات
البطاطــس.
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 3.8.3.3كباراملوردين
شــكلت املشــتريات مــن كافــة املورديــن نســبة  %61.28و %72.50و %61.20مــن إجمالــي تكلفــة اإليـرادات لألعــوام 2018م و2019م و2020م علــى التوالــي .يوضــح الجــدول
التالــي قائمــة أكبــر خمســة مورديــن للشــركة لألعــوام 2018م و2019م و2020م علــى التوالــي ،مــع اإلشــارة إلــى أن العالقــة مــع كبــار املورديــن تقــوم علــى أســاس أوامــر وطلبــات
الشـراء املباشرة:
الجدول رقم ( :)11قائمة أكبر خمسة موردين للشركة لألعوام 2018م و 2019م و2020م

2018م
قائمة أكبرخمسة مودرين

الدولة

شركة آي إف إف

جمهورية
مصر العربية

شركة جوداواري

دولة الهند

اململكة
العربية
شركة عافية العاملية
السعودية
اململكة
الوطنية لصناعة الكرتون
العربية
السعودية
اململكة
العربية
شركة نادك
السعودية
املجموع

املواد
املستوردة
النكهات
للمنتجات
الذرة
املجروشة

2020م

2019م

النسبة من
النسبة من
النسبة من
القيمة (ريال إجمالي تكلفة القيمة (ريال إجمالي تكلفة القيمة (ريال إجمالي تكلفة
اإليرادات
سعودي)
اإليرادات
سعودي)
اإليرادات
سعودي)
()%
()%
()%
2,329,083

%14

2,128,706

%12

2,902,194

%12.6

1,129,902

%7

976,536

%5

469,195

%2.0

الزيت النباني

1,147,925

%7

1,413,650

%8

1,551,276

%6.8

الكرتون

871,133

%5

870,160

%5

1,084,663

%4.7

البطاطس
الطبيعية

392,198

%2

1,408,108

%8

895,364

%3.9

5,870,241

%35

6,797,160

% 38

6,902,692

%30

املصدر :الشركة

 3.8.4خطة التوسعة الحالية
ً
تعمل الشركة حاليا على خطة توسعة تتمثل في كل من التالي:
•زيــادة طاقتهــا اإلنتاجيــة تســتهدف بشــكل أسا�ســي زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة لخــط إنتــاج منتجــات منتفخــات الــذرة مــن  7,500كرتــون لــكل يــوم عمــل لتصــل إلــى
 12,000كرتــون لــكل يــوم عمــل.
•زيــادة الطاقــة االســتيعابية للمســاحة املخصصــة للتحميــل والتنزيــل داخــل املســتودعات بطريقــة تســمح بزيــادة عــدد الســيارات املخصصــة لتحميــل منتجــات
الشــركة واملمكــن تحميلهــا فــي اليــوم الواحــد مــن عــدد  4ســيارات نقــل لتصــل إلــى  20ســيارة نقــل ممكــن تحميلهــا بمنتجــات الشــركة باليــوم الواحــد.
•زيــادة أســطول النقــل مــن الســيارات التــي تقــوم بنقــل املنتجــات لعمــاء الشــركة داخــل مدينــة الريــاض واملناطــق القريبــة مــن مدينــة الريــاض مــن عــدد  6ســيارات
نقــل لتصــل إلــى  16ســيارة نقــل
ويتــم تمويــل خطــة التوســعة املوضحــة أعــاه وفــق قيــم التكاليــف املعتمــد تمويلهــا مــن قبــل صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي (متضمنــة مبلــغ  2,004,000ريــال
مخصصــة لتمويــل رأس املــال العامــل لخطــة التوســعة) مــن قــرض مــن صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي لتغطيــة نســبة  %50مــن إجمالــي تكلفــة خطــة التوســعة
بموجــب اتفاقيــة أبرمتهــا الشــركة مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي بتاريــخ 1440/06/29ه (املوافــق 2019/03/06م) ومــن خــال تمويــل داخلــي مــن حســاب
األربــاح املبقــاة الخاصــة بالشــركة لتغطيــة نســبة  %50مــن إجمالــي تكلفــة خطــة التوســعة بعــد التأكــد مــن قــدرة الشــركة علــى إدارة رأس املــال العامــل بكفــاءة مــع اإلشــارة
إلــى أن إجمالــي تكلفــة خطــة التوســعة التقديريــة املحــددة فــي اتفاقيــة قــرض صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي ســتبلغ ( )9,000,000ريــال ســعودي ،دفــع منهــا مبلــغ (
 )3,082,360ريال ســعودي حتى تاريخ 2020/12/31م موزعة مابين مبلغ (  )1,691,310ريال ســعودي تم ســداده لتوســعة املباني الخاصة باملصنع واملســتودعات ومبلغ
( )996,435ريــال ســعودي تــم ســداده لش ـراء بعــض اآلالت واملعــدات الخاصــة بخطــة التوســعة ومبلــغ ( )195,250ريــال ســعودي تــم ســداده لش ـراء عــدد مــن الســيارات
ومبلــغ ( )147,365ريــال ســعودي تــم ســداده ملصاريــف تــم تصنيفهــا كمصاريــف ماقبــل التشــغيل خاصــة باملشــروع ومبلــغ ( )52,000ريــال ســعودي كمصاريــف تقنيــة
معلومــات ،مــع اإلشــارة إلــى أن التكاليــف الفعليــة لخطــة التوســعة قــد تزيــد عــن التكاليــف املعتمــدة فــي اتفاقيــة قــرض صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي ،وســتقوم
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الشــركة باالعتمــاد علــى التمويــل الذاتــي مــن خــال حســاب األربــاح املبقــاة لتمويــل أي تكاليــف إضافيــة لــم يتــم اعتمادهــا فــي اتفاقيــة قــرض صنــدوق التنميــة الصناعيــة
الســعودي،ومن املتوقــع أن يتــم اإلنتهــاء مــن خطــة التوســع بنهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 2021م.
يوضــح الجــدول التالــي الطاقــة اإلنتاجيــة الحاليــة والطاقــة اإلنتاجيــة بعــد خطــة التوســع ،وســتصل الطاقــة اإلنتاجيــة الســنوية للمصنــع إلــى  4,442,700كرتــون علــى 251
يــوم عمــل بالســنة .ونســبة كل منتــج مــن الطاقــة اإلنتاجيــة اإلجماليــة للمصنــع كالتالــي :
الجدول رقم ( :)12الطاقة اإلنتاجية بعد اإلنتهاء من خطة التوسع

الطاقة اإلنتاجية
نوع املنتج
منتفخات الذرة
منتفخات البطاطس
رقائق البطاطس الطبيعية
(شيبس)
إجمالي الطاقة اإلنتاجية

الطاقة اإلنتاجية الحالية
الطاقة اإلنتاجية
(كرتون  /يوم
عمل)
7,500
*3,200

الطاقة اإلنتاجية بعد اإلنتهاء من عملية التوسع

النسبة من إجمالي الطاقة اإلنتاجية
الطاقة اإلنتاجية
الطاقة اإلنتاجية القصوى (كرتون
(كرتون /سنة)
 /يوم عمل)
اليومية
12,000
%56.8
1,882,500
3,200
%24.2
803,200

الطاقة اإلنتاجية النسبة من إجمالي
القصوى (كرتون الطاقة اإلنتاجية
اليومية
/سنة)
%67.80
3,012,000
%18.08
803,200

2,500

627,500

%18.9

2,500

627,500

%14.12

13,200

3,313,200

% 100

17,700

4,442,700

%100
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* قامــت الشــركة بالتوقــف عــن انتــاج تورتيــا شــيبس بدايــة مــن نهايــة عــام 2019م نظـرا لضعــف الطلــب علــى املنتــج ،وقامــت بتحويــل خــط اإلنتــاج لتورتيــا شــيبس بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ ( 1,200كرتــون /يــوم
عمــل) ليكــون ضمــن خــط اإلنتــاج ملنتفخــات البطاطــس وبالتالــي زادت الطاقــة اإلنتاجيــة ملنتفخــات البطاطــس مــن ( 2,000كرتــون  /يــوم عمــل) لتصبــح ( 3,200كرتــون  /يــوم عمــل) ،حيــث إنــه يمكــن للشــركة
االســتفادة مــن خــط إنتــاج تورتيــا شــيبس فــي إنتــاج منتفخــات البطاطــس فقــط دون باقــي املنتجــات األخــرى التــي تنتجهــا الشــركة.

تتمثل أهم مبررات زيادة الطاقة اإلنتاجية ملنتفخات الذرة املشار إليها أعاله في كل من التالي:
•إن خطــة التوســع فــي خــط إنتــاج منتفخــات الــذرة تتمثــل فــي اســتبدال خطــوط اإلنتــاج ومكائــن التعبئــة القديمــة بخطــوط ومكائــن ذات تقنيــات متطــورة وكفــاءة
اعلــى مــن ناحيــة اإلنتاجيــة لتتما�شــى مــع خطــط الشــركة للتوســع فــي إنتــاج منتفخــات الــذرة.
•تقــوم الشــركة بإنتــاج  2,500كرتــون مــن منتــج منتفخــات الــذرة لــكل ورديــة عمــل ( 8ســاعات  /ورديــة عمــل) ،وملواجهــة الطلــب املرتفــع علــى منتــج منتفخــات الــذرة،
قامــت الشــركة بزيــادة عــدد ورديــات العمــل مــن ورديتيــن إلــى ثــاث ورديــات بدايــة مــن منتصــف 2019م ،وبالتالــي ،ولتفــادي أي مخاطــر مســتقبلية قــد تــؤدي إلــى
تعليــق أو تخفيــض اإلنتــاج الفعلــي ملنتــج منتفخــات الــذرة علــى ســبيل املثــال تقليــص ســاعات العمــل أو دوريــات العمــل اليوميــة أو حــدوث أي أعطــال مفاجئــة ألي
مــن املعــدات املرتبطــة بخــط إنتــاج منتفخــات الــذرة ،فــإن الشــركة تعمــل علــى زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة ملنتــج منتفخــات الــذرة ،حيــث أن إيـرادات الشــركة ترتكــز
بشــكل رئي�ســي علــى مبيعــات منتــج منتفخــات الــذرة.

3.9

السجالت التجارية للشركة

الجدول رقم ( :)13السجالت التجارية للشركة

اسم الشركة

نوع الكيان
القانوني

رقم السجل
التجاري

النشاط

تاريخ اإلصدار

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية

شركة مساهمة مقفلة

1010044728

صناعة املنتجات
الغذائية املصنعة من
البطاطس ،يشمل
(رقائق البطاطس)،
صناعة أطعمة
اإلفطار من الحبوب
على شكل رقائق،
يشمل (الكورن
فليكس ،شيبس ,,الخ)

1402/07/19هـ
(املوافق
1982/05/12م)

املصدر :الشركة.

31

تاريخ اإلنتهاء

1443/05/29ه
(املوافق
2022/01/02م)

 3.10التراخيص
حصلت الشركة على عدد من التراخيص والتصاريح من الجهات املعنية لتمكينها من القيام بعملياتها ،وهي كما يلي:
الجدول رقم ( :)14التراخيص

الترخيص الصناعي
الترخيص

ترخيص صناعي لشركة
مصنع فش فاش

رقم الترخيص
تجديد رقم ( )768بتاريخ
1440/03/21ه (املوافق
2018/11/29م)
توسعة للترخيص
رقم ( )201وتاريخ
1401/05/22ه (املوافق
1981/03/28م).

النشاط الرئي�سي

صنع منتجات طواحين
الحبوب

الجهة املرخصة

وزارة الصناعة والثروة
املعدنية (وزارة الطاقة
والصناعة والثروة
ً
املعدنية سابقا)

وصف املنتجات

تاريخ انتهاء
صالحية الترخيص

منتفخات بطاطس
بطاقة إنتاجية تبلغ
 2,000طن.
منتفخات ذرة بطاقة
إنتاجية تبلغ  8,000طن.

1443/03/19هـ
(املوافق
2021/10/26م)

شرائح بطاطس مقلية
(شيبس) بطاقة إنتاجية
تبلغ  9,000طن

ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء
الترخيص
ترخيص منشأة غذائية

رقم الرخصة
نشاط املنشأة الغذائية
تصنيع وحفظ
رخصة رقم ()E-00532
البطاطس ،تقشير
بتاريخ 1440/05/03هـ (
البطاطس ،تصنيع
املوافق 2019/01/09م)
منتفخات الذرة.

الجهة املرخصة

تاريخ انتهاء صالحية الترخيص

الهيئة العامة للغذاء
والدواء

1443/05/03هـ (املوافق 2021/12/07م)

املصدر :الشركة.
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 3.11قائمة العقارات التي تملكها أو تستأجرها الشركة:
الجدول رقم ( :)15قائمة العقارات التي تملكها أو تستأجرها الشركة

العقار

ملك  /إيجار

مباني املصنع
واإلدارة
واملستودعات
مملوكة
للشركة
ومقامة على
أرض صناعية
أرض صناعية
مستأجرة من
هيئة املدن
الصناعية
ومناطق
التقنية*

املؤجر

املدينة

نوع العقار

املساحة

مدة العقد

القيمة
الدفترية
للعقار

قيمة اإليجارالسنوية

ً
ً
 11عاما هجريا
تبدأ من تاريخ

هيئة املدن
الصناعية
ومناطق
التقنية

املدينة
الصناعية
الثانية،
مدينة
الرياض

1440/07/18ه

صناعي

 15,386متر
مربع

( املوافق
2019/03/25م)
قابلة للتمديد
بموافقة من
الطرفين

12,205,510
ريال سعودي

 61,544ريال سعودي
ً
سنويا بمعدل أربعة
( )4ريال سعودي لكل
متر مربع ،مع اإلشارة
إلى أنه يحق لهيئة املدن
الصناعية تعديل قيمة
االيجار خالل مدة العقد

املصدر :الشركة.

ً
* حســب املــادة رقــم ( )15مــن عقــد اإليجــار املوقــع مــع هيئــة املــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة ،فإنــه يجــب علــى الشــركة إشــعار هيئــة املــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة خطيــا برغبتــه فــي تجديــد عقــد االيجــار قبــل ســنة
مــن تاريــخ إنتهائــه ،وفــي حالــة عــدم التزامــه باإلشــعار ،يحــق لهيئــة املــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة عــدم تجديــد عقــد إيجــار األرض.
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 3.12العالمات التجارية وحقوق امللكية
قامت الشركة بحماية ملكيتها الفكرية وذلك من خالل تسجيل العالمات التجارية الخاصة بمنتجاتها لدى وزارة التجارة كما في الجدول التالي:
الجدول رقم ( :)16العالمات التجارية للشركة

العالمة التجارية

تاريخ بداية
الحماية

تاريخ نهاية
الحماية

1438/02/29ه

1448/02/28ه
(املوافق
2026/08/11م)

اسم العالمة التجارية

رقم التسجيل

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية ألصحابها املبارك واملهوس
والنجيدي

1438005047

1438/05/02ه
(املوافق
2017/01/30م)

(املوافق
2016/11/29م)

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية ألصحابها املبارك واملهوس
والنجيدي

1438006739

1438/07/27ه
(املوافق
2017/04/24م)

1438/03/20ه
(املوافق
2016/12/19م)

1448/03/20ه
(املوافق
2026/09/02م)

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية ألصحابها املبارك واملهوس
والنجيدي

1438006742

1438/07/27ه
(املوافق
2017/04/24م)

1438/03/20ه
(املوافق
2016/12/19م)

1448/03/20ه
(املوافق
2026/09/02م)

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية ألصحابها املبارك واملهوس
والنجيدي

1438006744

1438/07/27ه
(املوافق
2017/04/24م)

1438/03/20ه
(املوافق
2016/12/19م)

1448/03/20ه
(املوافق
2026/09/02م)

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية ألصحابها املبارك واملهوس
والنجيدي

1438006738

1438/07/27ه
(املوافق
2017/04/24م)

1438/03/20ه
(املوافق
2016/12/19م)

1448/03/20ه
(املوافق
2026/09/02م)

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية ألصحابها املبارك واملهوس
والنجيدي

1438015695

1438/10/09ه
(املوافق
2017/07/03م)

1438/07/07ه
(املوافق
2017/04/04م)

1448/07/06ه
(املوافق
2026/12/15م)

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية ألصحابها املبارك واملهوس
والنجيدي

1438015697

1438/10/09ه
(املوافق
2017/07/03م)

1438/07/07ه
(املوافق
2017/04/04م)

1448/07/06ه
(املوافق
2026/12/15م)

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية ألصحابها املبارك واملهوس
والنجيدي

1438015694

1438/10/09ه
(املوافق
2017/07/03م)

1438/07/07ه
(املوافق
2017/04/04م)

1448/07/06ه
(املوافق
2026/12/15م)

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية ألصحابها املبارك واملهوس
والنجيدي

1438015696

1438/10/09ه
(املوافق
2017/07/03م)

1438/07/07ه
(املوافق
2017/04/04م)

1448/07/06ه
(املوافق
2026/12/15م)

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية

1441002400

1441/05/06هـ
املوافق
(2020/01/01م)

1441/01/19هـ
املوافق
(2019/09/18م)

1451/01/18هـ
املوافق
(2029/05/31م)

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية

1441002401

1441/05/06هـ
املوافق
(2020/01/01م)

1441/01/19هـ
املوافق
(2019/09/18م)

1451/01/18هـ
املوافق
(2029/05/31م)

تاريخ التسجيل
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العالمة التجارية

املصدر :الشركة.
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اسم العالمة التجارية

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

تاريخ بداية
الحماية

تاريخ نهاية
الحماية

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية

1441002469

1441/05/06هـ
املوافق
(2020/01/01م)

1441/01/19هـ
املوافق
(2019/09/18م)

1451/01/18هـ
املوافق
(2029/05/31م)

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية

1441002467

1441/05/06هـ
املوافق
(2020/01/01م)

1441/01/19هـ
املوافق
(2019/09/18م)

1451/01/18هـ
املوافق
(2029/05/31م)

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية

1441002466

1441/05/06هـ
املوافق
(2020/01/01م)

1441/01/19هـ
املوافق
(2019/09/18م)

1451/01/18هـ
املوافق
(2029/05/31م)

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية

1441002465

1441/05/06هـ
املوافق
(2020/01/01م)

1441/01/19هـ
املوافق
(2019/09/18م)

1451/01/18هـ
املوافق
(2029/05/31م)

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية

1441002464

1441/05/06هـ
املوافق
(2020/01/01م)

1441/01/19هـ
املوافق
(2019/09/18م)

1451/01/18هـ
املوافق
(2029/05/31م)

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية

1441002470

1441/05/06هـ
املوافق
(2020/01/01م)

1441/01/19هـ
املوافق
(2019/09/18م)

1451/01/18هـ
املوافق
(2029/05/31م)

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية

1441002471

1441/05/06هـ
املوافق
(2020/01/01م)

1441/01/19هـ
املوافق
(2019/09/18م)

1451/01/18هـ
املوافق
(2029/05/31م)

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية

1441002604

1441/05/06هـ
املوافق
(2020/01/01م)

1441/01/20هـ
املوافق
(2019/09/19م)

1451/01/19هـ
املوافق
(2029/06/01م)

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية

1441002398

1441/05/06هـ
املوافق
(2020/01/01م)

1441/01/19هـ
املوافق
(2019/09/18م)

1451/01/18هـ
املوافق
(2029/05/31م)

شركة مصنع فش فاش للمواد
الغذائية

1441002399

1441/05/06هـ
املوافق
(2020/01/01م)

1441/01/19هـ
املوافق
(2019/09/18م)

1451/01/18هـ
املوافق
(2029/05/31م)

 3.13املوظفون والسعودة
كمــا فــي تاريــخ  31ديســمبر 2020م ،بلــغ عــدد موظفــي الشــركة ( )108موظــف منهــم ( )46موظــف ســعودي و( )62موظــف غيــر ســعودي أي بنســبة ســعودة قدرهــا حوالــي
ً
( ،)%42.6وتنــدرج الشــركة حاليــا تحــت النطــاق "البالتينــي" مــن برنامــج نطاقــات للســعودة.
وتوضح الجداول التالية أعداد املوظفين ونسبة السعودة وتوزيعهم على إدارات الشركة خالل األعوام 2017م و2018م و2019م ،و2020م.
الجدول رقم ( :)17أعداد العاملين بالشركة

البيان
السعوديون
غير السعوديين
اإلجمالي

2017م
العدد
19
60
79

2018م
النسبة
%24.1
%75.9
%100

العدد
21
57
78

2019م
النسبة
%26.9
%73.1
%100

العدد
22
54
76

2020م
النسبة
%28.9
%71.1
%100

النسبة
%42.6
%57.4
%100

العدد
46
62
108

املصدر :الشركة.

الجدول رقم ( :)18توزيع املوظفين على اإلدارات

اإلدارة
اإلدارة املالية
إدارة املبيعات والتسويق
إدارة التشغيل
إدارة املشتريات
إدارة الشؤون اإلدارية واملوارد
البشرية
اإلجمالي

2018م

2017م

2019م

غير
السعوديون
3
11
45
1

1
3
15
0

2

0

2

0

19

60

21

57

السعوديون
1
3
13
0

السعوديون

2020م

غير
السعوديون
3
13
40
1

1
4
15
0
2

0

22

54

السعوديون

غير
السعوديون
3
13
36
2

1
6
36
0
3

0

46

62

السعوديون

غير
السعوديون
3
19
38
2

املصدر :الشركة.

ال يوجد لدى الشركة نشاط تجاري خارج اململكة وال تملك أية أصول خارجها حتى تاريخ نشر هذا املستند.
تقــوم إدارة الشــركة بمتابعــة الســوق بشــكل دائــم سـ ً
ـواء داخــل اململكــة أو خارجهــا للتعــرف علــى املســتجدات واألفــكار واالبتــكارات الجديــدة فــي مجــال عمــل الشــركة،
وباســتثناء ذلــك فإنــه ال يوجــد لــدى الشــركة أي سياســات محــددة أو مكتوبــة بشــأن األبحــاث والتطويــر للمنتجــات الجديــدة.
ً
ً
ً
ويقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بأنــه لــم يحــدث أي انقطــاع فــي أعمالهــا يمكــن أن يؤثــر أو يكــون تأثي ـرا ملحوظــا فــي الوضــع املالــي خــال ( )12شــهرا األخيــرة حتــى تاريــخ هــذا
املســتند.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة.
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4

هيكل امللكية والهيكل التنظيمي

4.1

هيكل ملكية الشركة قبل االدراج

يوضح الجدول رقم ( )19التالي هيكل ملكية الشركة قبل االدراج:

االسم

عدد األسهم

إبراهيم سليمان محمد املهوس
نجيب حمد املبارك الحميد
نبيل حمد مبارك الحميد
فهد حمد مبارك الحميد
مساهمون آخرون ( 59مساهم)
اإلجمالي

370,000
83,330
83,330
83,330
510,010
1,130,000

القيمة االسمية
(ريال السعودي)
3,700,000
833,300
833,300
833,300
5,100,100
11,300,000

النسبة *
% 32.74
% 7.37
% 7.37
% 7.37
% 45.13
% 100

املصدر :الشركة

* ال يوجد أي ملكية غير مباشرة في الشركة كما في تاريخ هذا املستند.

الهيكل التنظيمي

4.2

الشكل رقم( :)1الهيكل التنظيمي للشركة

لجنة املراجعة

الجمعية العامة

لجنة املكافئات

مجلس اإلدارة
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي
نجيب حمد الحميد

مدير التشغيل والصيانة
غالي محمد عودة

مدير اإلنتاج

مسؤول
الصيانة

مشرف العمال

الفنيين

العمال

منسق املشاريع
الجديدة

مدير املبيعات والتسويق
فهد حسين جبرين

مدير الجودة

مسؤول
املستودع

املختبر

السائقين

منسق الجودة

مسؤول
الصيانة

منسق املشاريع
الجديدة

املدير املالي
نيازي مصطفى محمد

مدير الشؤون اإلدارية واملوارد
البشرية
عبد العزيز عبد الكريم املطرودي

املحاسب

منسق الشؤون
اإلدارية

منسق املشتريات

أمين الصندوق

منسق الشؤون
املوظفين

منسق املشتريات

منسق التوظيف

منسق سلسلة
التوريدات

منسق الحاسب
األلي
املصدر :الشركة
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املعقب

مدير املشتريات
فياض حسين غالم

4.3

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سراملجلس

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس:
الجدول رقم ( :)20مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سراملجلس*
االسم
سعود مصطفى إبراهيم النجيدي
فيصل حمد عبود الحميد
نجيب حمد مبارك الحميد
إبراهيم سليمان محمد املهوس
إبراهيم عادل إبراهيم النجيدي
وليد إبراهيم سليمان املهوس**
عبدالعزيز عبدالكريم عبدالعزيز
املطرودي ***

املنصب
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس
اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
والعضو املنتدب
والرئيس التنفيذي
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

األسهم اململوكة*****

صفة
العضوية

االستقاللية****

الجنسية

العمر

"مباشرة"

غير تنفيذي

غير مستقل

سعودي

45

العدد
54,920

النسبة
%4.86

غير تنفيذي

مستقل

سعودي

36

535

% 0.05

تنفيذي

غير مستقل

سعودي

55

83,330

%7.37

غير تنفيذي غير مستقل
غير تنفيذي غير مستقل
غير تنفيذي غير مستقل
أمين سر مجلس اإلدارة

سعودي
سعودي
سعودي

85
42
57

370,000
23,545
720

% 32.74
% 2.08
% 0.06

سعودي

35

-

-

أمين سر املجلس

-

-

املصدر :الشركة

* وافقــت الجمعيــة التحوليــة املنعقــدة فــي تاريــخ 1439/07/10ه (املوافــق 2018/03/27م) علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة املذكوريــن أعــاه كأول مجلــس إدارة للشــركة وذلــك ملــدة خمــس ســنوات مــن
تاريــخ الجمعيــة.
** وافقت الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 1441/06/17هـ (املوافق 2020/02/11م) على تعيين السيد /وليد إبراهيم سليمان املهوس كعضو مجلس إدارة.
*** وافق مجلس اإلدارة املنعقد في تاريخ 1441/04/14ه (املوافق 2019/12/11م) على تعيين السيد /عبدالعزيز عبدالكريم عبدالعزيز املطرودي كأمين سر ملجلس اإلدارة تبدأ من تاريخ 1441/04/14ه
(املوافق 2019/12/11م) وحتى نهاية دورة مجلس اإلدارة الحالي في 2023/03/26م.
**** تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرةعن هيئة السوق املالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة ،وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلساإلدارة في كل من:
ً
•أن يكون مالكا ملا نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
•أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة.
ً
•أن يعمل أو كان يعمل موظفا خالل العامين املاضيين لدى الشركة.
***** اليوجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس كما بتاريخ هذا املستند.
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فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة
الجدول رقم ( :)21السيرة الذاتية لسعود مصطفى إبراهيم النجيدي

سعود مصطفى إبراهيم النجيدي
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية
الخبرات العملية
العضويات في مجلس إدارات أخرى

 45سنة
سعودي
رئيس مجلس اإلدارة
•حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة االنجليزية من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض
عام 2000م.
•شغل منصب مدير شعبة في إدارة العقود واملشاريع لدى شركة االتصاالت السعودية (تعمل في مجال
خدمات اإلتصاالت) خالل الفترة من 2005م وحتى اآلن.
•ال يوجد

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)22السيرة الذاتية لفيصل حمد عبود الحميد

فيصل حمد عبود الحميد
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية
الخبرات العملية
العضويات في مجلس إدارات أخرى
املصدر :الشركة
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 36سنة
سعودي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
•حاصل على درجة البكالوريوس في أصول الدين من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض عام
2005م.
•يعمل كمعلم مرحلة متوسط لدى وزارة التعليم (جهة حكومية) باململكة العربية السعودية منذ العام
2005م وحتى اآلن.
•ال يوجد

الجدول رقم ( :)23السيرة الذاتية لنجيب حمد مبارك الحميد

نجيب حمد مبارك الحميد
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية

 55سنة
سعودي
عضو مجلس اإلدارة والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي
•حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة امللك سعود بالرياض عام 1990م
•يشغل منصب العضو املنتدب لشركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية (شركة تعمل في قطاع الصناعات
الغذائية) منذ عام 2018م
•يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية (شركة تعمل في قطاع
الصناعات الغذائية) منذ عام 2017م
•يشغل منصب املدير اإلقليمي للشرق األوسط وإفريقيا لشركة فيريلي آند ميتشل لالستشارات (شركة
تعمل في قطاع االستشارات اإلدارية) منذ العام 2014م وحتى اآلن.

الخبرات العملية

•شغل منصب مدير قطاع التطوير في شركة عمر قاسم العيسائي املحدودة (شركة متعددة النشاطات)
خالل الفترة من 2007م وحتى 2014م.
•شغل منصب مدير املبيعات والتسويق ونائب املدير العام في شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)
(شركة تعمل في قطاع تصنيع مواد التعبئة والتغليف) خالل الفترة من 2006م وحتى 2007م.
•شغل منصب نائب املدير العام في شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية (شركة تعمل في قطاع
الصناعات الغذائية) خالل الفترة من 2003م وحتى 2006م.

العضويات في مجلس إدارات أخرى

•شغل منصب نائب املدير العام في شركة الواحة (شركة تعمل في قطاع صناعة األجهزة املنزلية) خالل
الفترة من 1990م وحتى 2002م.
• يشغل منصب عضو مجلس مديرين في شركة مصنع الرياض للقطع املعدنية املحدودة (شركة تعمل في
إنتاج القطع املعدنية مثل املسامير والبراغي والصوامل والكلبسات والدبابيس) منذ عام 1998م وحتى اآلن.
•يشغل منصب عضو مجلس مديرين في الشركة الوطنية الزراعية (شركة تعمل في االستثمار الزراعي
والصناعي) منذ عام 2020م وحتى اآلن.

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)24السيرة الذاتية إلبراهيم سليمان محمد املهوس

إبراهيم سليمان محمد املهوس
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية

 85سنة
سعودي
عضو مجلس اإلدارة
•حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة بغداد بالعراق عام 1969م
•شغل منصب املدير العام في مكتب إبراهيم املهوس للمحاماة (مؤسسة تعمل في تقديم خدمات املحاماة) خالل الفترة
من 1969م وحتى 2019م.
•شغل منصب مدير مكتب العمل التابع لوزارة العمل (جهة حكومية) في مدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية منذ
1384ه وحتى 1385ه
ً
•شغل منصب مستشار قانوني في (وزارة املعارف سابقا) وزارة التعليم حاليا (جهة حكومية) منذ 1386ه وحتى 1388ه

الخبرات العملية

•شريك مؤسس لشركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية (شركة تعمل في قطاع الصناعات الغذائية) مع بقية الشركاء
بالتضامن في عام 1401ه..
•مالك ملكتب إبراهيم املهوس للمحاماة (مؤسسة تعمل في تقديم خدمات املحاماة) منذ عام 1969م وحتى اآلن.

العضويات في مجلس إدارات أخرى

•ال يوجد

الجدول رقم ( :)25السيرة الذاتية إلبراهيم عادل إبراهيم النجيدي
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إبراهيم عادل إبراهيم النجيدي
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية
الخبرات العملية
العضويات في مجلس إدارات أخرى

 42سنة
سعودي
عضو مجلس اإلدارة
•حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة امللك سعود بالرياض عام 2003م.
•يشغل منصب مدير إدارة املحافظ لدى شركة االتصاالت السعودية (تعمل في مجال خدمات اإلتصاالت)
منذ 2004م وحتى األن.
•ال يوجد

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)26السيرة الذاتية لوليد إبراهيم سليمان املهوس

وليد إبراهيم سليمان املهوس
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية

 57سنة
سعودي
عضو مجلس اإلدارة
•حاصل على درجة الدكتوراة في التربية (مناهج وطرق تدريس) من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
بالرياض عام 2000م.
•حاصل على درجة املاجستير في التربية (مناهج وطرق تدريس) من جامعة أوريغون بالواليات املتحدة
األمريكية عام 1996م.
•حاصل على درجة البكالوريوس في األداب (لغة عربية) من جامعة امللك سعود بالرياض عام 1990م.
•شغل منصب وكيل الجامعة لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات (جامعة حكومية تابعة لوزارة
التعليم) خالل الفترة من عام 2008م وحتى عام 2012م.

الخبرات العملية

•شغل منصب عميد الجامعة لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية (جامعة حكومية تابعة لوزارة
التعليم) خالل الفترة من عام 2000م وحتى عام 2007م.
•ال يوجد

العضويات في مجلس إدارات أخرى
املصدر :الشركة

لجدول رقم ( :)27السيرة الذاتية لعبدالعزيز عبدالكريم عبدالعزيز املطرودي

عبدالعزيزعبدالكريم عبدالعزيزاملطرودي
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية
الخبرات العملية

 35سنة
سعودي
سكرتير مجلس اإلدارة ومدير الشؤون اإلدارية واملوارد البشرية وأمين سر مجلس اإلدارة
•حاصل على دبلوم إدارة املوارد البشرية في 2018م من الغرفة التجارية بالرياض.
•يشغل منصب مدير الشؤون اإلدارية واملوارد البشرية لشركة مصنع فش فاش للمواد الغذاية منذ عام
2004م حتى اآلن.
•يشغل منصب أمين سر مجلس إدارة شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية من 2019م وحتى اآلن.

املصدر :الشركة
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4.4

اإلدارة التنفيذية

الجدول رقم ( :)28أعضاء اإلدارة التنفيذية

األسهم اململوكة *
االسم

نجيب حمد مبارك الحميد
نيازي مصطفى محمد مصطفى
غالي محمد خلدون عودة
فهد حسين مو�سى جبرين
عبدالعزيز عبدالكريم عبدالعزيز املطرودي
فياض حسين غالم سرور

املنصب
عضو مجلس اإلدارة
والعضو املنتدب
والرئيس التنفيذي
املدير املالي
مدير التشغيل والصيانة
مدير املبيعات والتسويق
مدير الشؤون اإلدارية
واملوارد البشرية
مدير املشتريات

الجنسية

العمر

تاريخ التعيين

"مباشرة"
العدد

النسبة

سعودي

55

2017/02/18م**

83,330

%7.37

مصري
سوري
سعودي

70
46
28

1988/04/20م
1993/09/25م
2018/10/15م

-

-

سعودي

35

2004/05/01م

-

-

باكستان

36

2019/10/01م

-

-

املصدر :الشركة

* اليوجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من أعضاء اإلدارة التنفيذية كما بتاريخ هذا املستند.
** إن تاريــخ التعييــن للســيد /نجيــب حمــد مبــارك الحميــد املشــار إليــه فــي الجــدول أعــاه خــاص بتعيينــه فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة .مــع اإلشــارة إلــى أنــه تــم تعييــن الســيد /نجيــب حمــد مبــارك الحميــد
كعضــو منتــدب للشــركة بتاريــخ 2018/03/27م.

وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية
الجدول رقم ( :)29السيرة الذاتية لنجيب حمد مبارك الحميد

نجيب حمد مبارك الحميد

ً
فضال راجع القسم رقم  4.3أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)30السيرة الذاتية لنيازي مصطفى محمد مصطفى

نيازي مصطفى محمد مصطفى
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية

الخبرات العملية

 70سنة
مصري
املدير املالي
•درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة املنصورة بمصر عام 1972م.
•يشغل منصب املدير املالي واإلداري لشركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية منذ 1988م وحتى اآلن
•عمل في مكتب عبد رب النبي للمحاسبة (محاسب قانوني) بالرياض خالل الفترة من 1987م وحتى 1988م.
•عمل كمحاسب في شركة ثمود للمقاوالت (شركة تعمل في قطاع املقاوالت) بالدوادمي خالل الفترة من
1985م وحتى 1987م.

املصدر :الشركة
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الجدول رقم ( :)31السيرة الذاتية لغالي محمد خلدون عودة

غالي محمد خلدون عودة
العمر
الجنسية
املنصب

 46سنة
سوري
مدير التشغيل والصيانة
•مساعد مهندس كهرباء تخصص إلكترونيات من املعهد املتوسط للكهرباء وامليكانيك من املعهد املتوسط
للكهرباء وامليكانيك بمدينة حلب بالجمهورية العربية السورية عام 1992م.
•دورة األمن الصناعي واإلسعافات األولية من إدارة املدينة الصناعية الثانية بالرياض عام 1996م.
•دورة أمن وسالمة الغذاء من مكتب أمن لإلستشارات اإلدارية بالرياض عام 2018م.

املؤهالت العلمية

•دورة املوارد البشرية من مركز التطوير للتدريب بمدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية عام 2000م.
•دورة الجرافيكس وبرمجة مواقع من معهد الحضارة بالرياض عام 2012م.
•دورة مايكروسوفت إكسيل ادفانس من معهد نيوهورايزون بالرياض عام 1996م.
•يشغل منصب مدير التشغيل والصيانة في شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية منذ 1993م وحتى اآلن.

الخبرات العملية
املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)32السيرة الذاتية لفهد حسين مو�سى جربين

فهد حسين مو�سى جربين
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية
الخبرات العملية

 28سنة
سعودي
مدير املبيعات والتسويق
•حاصل شهادة الثانوية العامة عام 2009م بمدينة جازان باململكة العربية السعودية.
•يشغل منصب مدير املبيعات والتسويق في شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية منذ 2018م وحتى اآلن.

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)33السيرة الذاتية لعبدالعزيز عبدالكريم عبدالعزيز املطرودي

عبدالعزيزعبدالكريم عبدالعزيزاملطرودي

ً
فضال راجع القسم رقم  4.3أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)34السيرة الذاتية لفياض حسين غالم سرور

فياض حسين غالم سرور
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية

الخبرات العملية

 36سنة
باكستاني
مدير املشتريات
•درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة وسط البنجاب بدولة باكستان في عام 2008م
•يشغل منصب مدير املشتريات في شركة فش فاش منذ 2019م.
•شغل منصب مسؤول املشتريات في شركة مجموعة حمد الخذالن (تعمل في مجال سلسلة التوريد
للمطاعم) خالل الفترة من 2015م وحتى 2019م.
•شغل منصب مسؤول املشتريات في الشركة اإلقتصادية األولى للمنتجات الغذائية (تعمل في مجال اإلنتاج
الغذائي) خالل الفترة من 2009م وحتى 2014م.

املصدر :الشركة
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4.5

لجان الشركة

تلتــزم الشــركة بكافــة متطلبــات الحوكمــة اإللزاميــة الــواردة فــي نظــام الشــركات ،وتتمثــل سياســة الشــركة فــي تبنــي معاييــر متقدمــة فــي حوكمــة الشــركات بمــا فــي ذلــك مــن فصــل
ملسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح املساهمين.
ً
قامــت الشــركة بتشــكيل لجنــة املراجعــة ولجنــة املكافــآت نظـرا لحاجــة الشــركة وظروفهــا بمــا يمكنهــا مــن تأديــة مهامهــا بفعاليــة باإلضافــة إلــى الوفــاء باملتطلبــات النظاميــة
ذات العالقــة وفيمــا يلــي وصــف للجــان ومســؤولياتها واألعضــاء الحالييــن
وفيما يلي وصف للجان الشركة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين لكل لجنة:

 4.5.1لجنة املراجعة
وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة فــي اجتماعهــا املنعقــد فــي تاريــخ 1441/06/17ه (املوافــق 2020/02/11م) علــى تشــكيل لجنــة املراجعــة وتحديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا
ومكافــآت أعضائهــا ومــدة عضويتهــم للــدورة األولــى والتــي بــدأت مــن تاريــخ 1441/06/17ه (املوافــق 2020/02/11م) وحتــى تاريــخ نهايــة دورة مجلــس اإلدارة الحالــي فــي
2023/03/26م.

 4.5.1.1اختصاصات لجنة املراجعة
تختــص لجنــة املراجعــة باملراقبــة علــى أعمــال الشــركة ،ولهــا فــي ســبيل ذلــك حــق االطــاع علــى ســجالتها ووثائقهــا وطلــب أي إيضــاح أو بيــان مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو
اإلدارة التنفيذيــة ،ويجــوز لهــا أن تطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة للشــركة لالنعقــاد إذا أعــاق مجلــس اإلدارة عملهــا أو تعرضــت الشــركة ألض ـرار أو
خســائر جســيمة.
ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة املراجعة:
الجدول رقم ( :)35أعضاء لجنة املراجعة

الوظيفة

االسم

رئيس
عضو
عضو

فهد حمد مبارك الحميد
يزيد عادل إبراهيم النجيدي
الششتاوي سيد الششتاوي بندق
املصدر :الشركة

وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة:
الجدول رقم ( :)36السيرة الذاتية لفهد حمد مبارك الحميد

فهد حمد مبارك الحميد
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية
الخبرات العملية

 42سنة
سعودي
رئيس لجنة املراجعة
•حاصل شهادة الثانوية العامة عام 1997م باململكة املتحدة.
•يشغل منصب املدير العام لشركة مصنع الرياض للقطع املعدنية املحدودة (شركة تعمل في إنتاج القطع
املعدنية مثل املسامير والبراغي والصوامل والكلبسات والدبابيس) منذ عام 2005م وحتى اآلن.
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الجدول رقم ( :)37السيرة الذاتية ليزيد عادل إبراهيم النجيدي

يزيد عادل إبراهيم النجيدي
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية

 27سنة
سعودي
عضو لجنة املراجعة
•حاصل على شهادة البكالوريوس فى الهندسة الكيميائية من جامعة االمام محمد بن سعود عام 2016م
•يشغل منصب مهندس انتاج في شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية منذ 2016م وحتى اآلن.

الخبرات العملية

•شغل منصب مسئول إنتاج فى الشركة العربية للعود (شركة تعمل في قطاع إنتاج العطور والعود) بالرياض
خالل الفترة من 2015م وحتى 2016م.

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)38السيرة الذاتية للششتاوي سيد الششتاوي بندق

الششتاوي سيد الششتاوي بندق
العمر
الجنسية
املنصب

 52سنة
مصري
عضو لجنة املراجعة
•دبلوم محاسبة من املعهد الفني التجاري بمدينة طنطا بجمهورية مصر العربية عام 1992م.

املؤهالت العلمية

•دورة رئيس حسابات من معهد الرازي بالرياض عام 2008م.

الخبرات العملية

•دورة اكسل ادفانس من اكاديمية الجزيرة العالي للتدريب بالرياض عام 2019م.
•شغل أمين صندوق بشركة مصنع مكيفات الواحة (شركة تعمل في إنتاج املكيفات والفالتر واملراوح
واملضخات) بالرياض خالل الفترة من 1992م الى 1994م.
•يشغل منصب محاسب لدى شركة مصنع فش للمواد الغذائية منذ عام 1994م وحتى اآلن.

املصدر :الشركة
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 4.5.2لجنة املكافآت
قــرر مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 1441/04/14ه (املوافــق 2019/12/11م) تشــكيل لجنــة واملكافــآت ،وتحديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا
ومــدة عضويتهــم للــدورة األولــى والتــي بــدأت مــن تاريــخ قـرار مجلــس اإلدارة وملــدة  3ســنوات تنتهــي بتاريــخ 2022/12/10م.

 4.5.2.1اختصاصات لجنة املكافآت
تختص لجنة املكافآت بما يلي:
ً
•إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفذية ،ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا العتمادها
مــن الجمعيــة العامــة ،علــى أن يراعــى فــي تلــك السياســة اتبــاع معاييــر ترتبــط بــاألداء ،واإلفصــاح عنهــا ،والتحقــق من تنفيذها.
•تقديم املقترحات والتوصيات بخصوص زيادة الرواتب للموظفين وإعدادها في تقارير العتمادها من مجلس اإلدارة.
•املراجعة الدورية لسياسة املكافآت املمنوحة ،وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف املتوخاة منها.
•التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة.
ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة املكافآت:
الجدول رقم ( :)39أعضاء لجنة املكافآت

الوظيفة

االسم

رئيس
عضو
عضو

نجيب حمد مبارك الحميد
غالي محمد خلدون عودة
نيازي مصطفى محمد مصطفى
املصدر :الشركة

وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة املكافآت:
الجدول رقم ( :)40السيرة الذاتية لنجيب حمد مبارك الحميد

نجيب حمد مبارك الحميد

ً
فضال راجع القسم رقم  4.3أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)41السيرة الذاتية لغالي محمد خلدون عودة

غالي محمد خلدون عودة

ً
فضال راجع القسم رقم  4.4اإلدارة التنفيذية

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)42السيرة الذاتية لنيازي مصطفى محمد مصطفى

نيازي مصطفى محمد مصطفى

ً
فضال راجع القسم رقم  4.4اإلدارة التنفيذية

املصدر :الشركة
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سياسة توزيع األرباح

.5

وفق النظام األسا�سي للشركة ،توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:
أ).

يجنــب عشــرة باملائــة ( )%10مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ،ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى مــا بلــغ االحتياطــي
( )%30مــن رأس املــال املدفــوع.

ب) .للجمعيــة العامــة العاديــة بنـ ًـاء علــى إقتـراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة عشــرة باملائــة ( )%10مــن األربــاح الصافيــة املتبقيــة لتكويــن احتياطــي اتفاقــي وتخصيصــه
لغــرض أو اغـراض معينــة.
ج) .توزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين أرباح التقل عن ( )%5من رأس املال املدفوع.
د) .للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى املســاهمين،
ً
وللجمعيــة املذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو ملعاونــة مايكــون قائمــا مــن هــذه املؤسســات.
ه) .مــع مراعــاة األحــكام املقــررة فــي املــادة (التاســعة عشــر) مــن النظــام األسا�ســي للشــركة ،واملــادة السادســة والســبعين مــن نظــام الشــركات يخصــص بعــد ماتقــدم نســبة
ً
( )%10مــن الباقــي ملكافــأة مجلــس اإلدارة ،علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه املكافــأة متناســبا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.
ً
يســتحق املســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــا لق ـرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ،ويبيــن الق ـرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع .وتكــون أحقيــة األربــاح ملالكــي
ً
األســهم املســجلين في ســجالت املســاهمين في نهاية اليوم املحدد لالســتحقاق .وتســتحق األســهم محل اإلدراج املباشــر حصتها من أي أرباح تعلنها الشــركة اعتبارا من تاريخ
مســتند التســجيل هــذا وعــن الســنوات املاليــة التــي تليهــا.
يوضــح الجــدول التالــي األربــاح التــي قامــت الشــركة بتوزيعهــا خــال الســنة املاليــة فــي  31ديســمبر 2018م والســنة املاليــة فــي  31ديســمبر 2019م ،مــع اإلشــارة إلــى أنــه لــم يتــم
اإلعــان أو توزيــع أربــاح أخــرى حتــى تاريــخ هــذا املســتند:
الجدول رقم ( :)43توزيع األرباح

البيان
صافي الربح (ريال سعودي)
توزيعات األرباح املعلنة
توزيعات األرباح املدفوعة خالل الفترة
ربحية السهم
نسبة توزيعات األرباح املعلنة إلى صافي الدخل

2018م

2019م

2020م

6,432,970
*4,875,000
***4,800,000
******8.58
%75.8

4,864,960
**4,237,500
****4,875,000
*******4.31
%87.1

3,933,337
0
*****4,237,500
*******3.48
الينطبق
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* وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة فــي اجتماعهــا املنعقــد فــي تاريــخ 1440/06/09ه (املوافــق 2019/02/14م) علــى توزيــع أربــاح بقيمــة  4,875,000ريــال ســعودي عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 2018/12/31م
بواقــع  6.50ريــال للســهم الواحــد علــى أســاس عــدد األســهم كمــا فــي  31ديســمبر 2018م والبالــغ عددهــا  750,000ســهم عــادي.
** وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة فــي اجتماعهــا املنعقــد فــي تاريــخ 1442/01/01ه (املوافــق 2020/08/20م) علــى توزيــع أربــاح بقيمــة  4,237,500ريــال ســعودي عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 2019/12/31م
بواقــع  3.75ريــال للســهم الواحــد علــى أســاس عــدد األســهم كمــا فــي  31ديســمبر 2019م والبالــغ عددهــا  1,130,000ســهم عــادي
*** تمثل توزيعات األرباح املعلنة عن كامل سنة 2017م ،تم سدادها خالل عام 2018م.
**** تمثل توزيعات األرباح املعلنة عن كامل سنة 2018م ،تم سدادها خالل عام 2019م.
***** تمثل توزيعات األرباح املعلنة عن كامل سنة 2019م ،تم سدادها بالكامل خالل عام 2020م.
****** تم احتساب ربحية السهم على أساس أن عدد األسهم  750,000سهم كما في عام 2018م قبل زيادة رأس مال الشركة الذي تم بتاريخ 2019/12/11م.
******* تم احتساب ربحية السهم على أساس أن عدد األسهم  1,130,000سهم كما في عام 2019م وعام 2020م.
وعلى الرغم من أن الشركة قامت بتوزيع أرباح خالل السنوات السابقة ،إال أنها ال تقدم أي ضمانات بتوزيع أرباح في املستقبل.

47

.6

تكاليف اإلدراج املباشر

مــن املتوقــع أن تبلــغ إجمالــي تكاليــف اإلدراج املباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة مبلــغ مليــون ومائتــي ألــف ( )1,200,000ريــال ســعودي ،والتــي تشــمل أتعــاب
املستشــار املالي ،واملصاريف والتكاليف األخرى املتعلقة باإلدراج املباشــر في الســوق املوازية .وســتتحمل الشــركة جميع تكاليف اإلدراج ،وســيتم تضمين تكاليف اإلدراج
ً
املباشــر ضمــن مصاريــف الشــركة ،علمــا بــأن هنــاك دفعــات قــد تــم ســدادها ودفعــات أخــرى تســتحق بعــد موافقــة هيئــة الســوق املاليــة وبعــد اإلدراج.
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.7

اإلقرارات

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:
ً
ً
ً
ُ
1.لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال املصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا ملحوظا في الوضع املالي خالل الـ ( )12شهرا األخيرة من تاريخ هذا املستند.
ُ
ُ
2.لــم تمنــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو أي عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل املصــدر خــال الســنة الســابقة مباشــرة لتاريــخ طلــب التســجيل فيمــا يتعلــق
بإصــدار أو طــرح أي ســهم.
أي تغير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري ُ
3.لم يكن هناك ّ
للمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل.
ُ
ألي من أقربائهم ّ
ّ
أي سهم أو مصلحة من أي نوع في املصدر.
4.بخالف ما ورد في الصفحات (ج ،ي )38 ،37 ،من هذا املستند ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ٍ
ً
5.أن الشركة ليست خاضعة ّ
ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمال الشركة أو في وضعها املالي.
6.ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة.
7.أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل األوراق املالية لم يتم تضمينها في هذا املستند.
 8.أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص واملوافقات األساسية املطلوبة ملمارسة أنشطتها.
9.أن الشركة قد حصلت على جميع املوافقات الالزمة إلدراج أسهمها في السوق املوازية.
 10.باســتثناء مــا ورد فــي قســم عوامــل املخاطــرة ،فــإن أعضــاء مجلــس اإلدارة ليســوا علــى علــم بــأي مخاطــر جوهريــة أخــرى مــن املمكــن أن تؤثــر علــى ق ـرار املســتثمرين
املحتمليــن فــي االســتثمار فــي أســهم الشــركة.
ً
 11.ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمال الشركة أو في وضعها املالي.
 12.ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهما.
 13.ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من املصدرز
 14.أنــه لــم يتــم اإلعــان عــن إفــاس أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أيــا مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة أو أميــن ســر مجلــس اإلدارة ولــم يخضعــوا
ألي إجـراءات إفــاس.
	15.أن الشركة ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات كما بتاريخ هذا املستند.
16.أن الشــركة ملتزمــة بكافــة شــروط عقــد إيجــار األرض املقــام عليهــا مصنــع الشــركة واملســتأجرة بتاريــخ 1440/07/18ه (املوافــق 2019/03/25م) مــن هيئــة املــدن
الصناعيــة ومناطــق التقنيــة والواقعــة فــي املدينــة الصناعيــة الثانيــة بمدينــة الريــاض.
17.باســتثناء مــاورد فــي الخطــر رقــم (" )2.1.45املخاطــر املتعلقــة باملعامــات مــع األطـراف ذات العالقــة" فــي القســم (" )2عوامــل املخاطــرة" فــي هــذا املســتند ،ال يوجــد لــدى
الشــركة أي تعامــات مــع أطـراف ذات عالقــة ،وأن الشــركة حصلــت علــى موافقــة الجمعيــة العامــة ملســاهمي الشــركة علــى جميــع التعامــات التجاريــة مــع األطـراف
ذات العالقــة ،وأنــه ســيتم التصويــت علــى جميــع األعمــال والعقــود مــع األطـراف ذات العالقــة فــي الجمعيــة العامــة ملســاهمي الشــركة دون إعطــاء الحــق للمســاهمين
الذيــن لهــم مصلحــة فــي تلــك العقــود بالتصويــت عليهــا.
18.ال يوجد لدى الشركة أي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.
19.أن الشركة ملتزمة بجميع التزاماتها التعاقدية الواردة في اتفاقية القرض املوقعة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 2019/03/06م.
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8.1

املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام االدراج املباشروشروطه
تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل األسهم في السوق املوازية

تقدمــت الشــركة بطلــب تســجيل األســهم الخاضعــة لهــذا املســتند إلــى هيئــة الســوق املاليــة الســعودية ،وتــم تقديــم جميــع املســتندات املطلوبــة إلــى الجهــات ذات العالقــة
واســتيفاء جميــع املتطلبــات ،وتــم الحصــول علــى جميــع املوافقــات املتعلقــة بعمليــة التســجيل واإلدراج املباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة ،بمــا فــي ذلــك موافقــة
الهيئــة علــى مســتند التســجيل هــذا.

8.2

سعرالسهم االسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم

ً
ال توجــد صفقــات طــرح خــاص تمــت مؤخ ـرا علــى أســهم الشــركة ،وفــي حــال حدثــت مثــل هــذه الصفقــات فإنــه يتــم نقــل امللكيــة بموجــب عقــد بيــع بيــن الطرفيــن وليــس
للشــركة عالقــة فــي معرفــة ســعر البيــع الــذي تــم بينهــم.
ً
تم تحديد الســعر االسترشــادي من خالل تحديد القيمة الســوقية العادلة للشــركة والتي قامت بها شــركة فالكم للخدمات املالية .وفقا لذلك ،يبلغ الســعر االسترشــادي
للســهم خمســين ( )50ريــال ســعودي ،وتبلــغ القيمــة االســمية للســهم عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه بــأن رأس مــال الشــركة يبلــغ أحــد عشــر مليــون
وثالثمائــة ألــف ( )11,300,000ريــال ســعودي مقســم إلــى مليــون ومائــة وثالثيــن ألــف ( )1,130,000ســهم عــادي.
ً
يتــم تحديــد ســعر االفتتــاح للســهم بنـ ًـاء علــى العــرض والطلــب علــى الســهم عــن طريــق آليــة م ـزاد االفتتــاح وهــي فتــرة تســبق افتتــاح الســوق (مــن الســاعة  9:30صباحــا
ً
إلــى الســاعة  10:00صباحــا) ،ويمكــن للمســتثمرين خــال هــذه الفتــرة إدخــال أوامــر البيــع والشـراء ،ومــن ثــم يقــوم نظــام التــداول بإيجــاد الســعر العــادل الــذي يتــم عنــده
ً
ً
تنفيــذ األوامــر بعــد مطابقتهــا فــي فتــرة امل ـزاد ،ويكــون ســعر التنفيــذ هــو ســعر االفتتــاح مــع نســبة تذبــذب يوميــة مســموح بهــا تبلــغ ( %30ارتفاعــا وهبوطا) .ويعتبــر الســعر
االسترشــادي كمرجــع فقــط للقيمــة الســوقية العادلــة وهــو ســعر اإلدراج لليــوم األول فقــط ،كمــا ســيتم تطبيــق حــدود ثابتــة للتذبــذب الســعري عنــد وصــول ســعر الورقــة
ً
ً
املاليــة إلــى  ،%10ســواء ارتفاعــا أو انخفاضــا ،ممــا يــؤدي إلــى تفعيــل مـزاد التذبــذب الســعري ،لتحديــد حــد ثابــت جديــد للورقــة املاليــة بنـ ًـاء علــى الســعر املرجعــي الجديــد
ً
ً
الناتــج مــن مـزاد التذبــذب الســعري .ويفعــل مـزاد التذبــذب الســعري ملــدة خمــس دقائــق عنــد وصــول ســعر الورقــة املاليــة إلــى  ،%10ســواء ارتفاعــا أو انخفاضــا ،وهــو مـزاد
ُ
يبــدأ عندمــا يصــل ســعر الورقــة املاليــة إلــى الحــد الثابــت للتذبــذب الســعري ويمكــن أن يتكــرر عــدة مـرات خــال جلســة التــداول و ينتــج عنــه ســعر مرجعــي جديــد تبنــى عليــه
حــدود ســعرية ثابتــة.
يتــم تمديــد مـزادي االفتتــاح واإلغــاق عنــد وصــول ســعر الورقــة املاليــة الحــد األعلــى أو األدنــى ( )10 -/+مــن الســعر االفترا�ضــي ،أو حيــن لــم يتــم بعــد تكويــن ســعر االفتتــاح
و/أو اإلغــاق االفترا�ضــي.
وتحسب السوق أسعار االفتتاح واإلغالق حسب اآلتي:
1.يحدد نظام التداول سعر الحد األق�صى من الكمية التي يمكن تداولها من األوراق املالية.
2.إذا كان هنــاك ســعران أو أكثــر قــد يتــداوالن الكميــة نفســها ،يحــدد نظــام التــداول الســعر الــذي يتــرك أقــل حــد األدنــى املتبقــي ،وهــو عــدد األوراق املاليــة غيــر املطابقــة
بهذا الســعر.
3.إذا ُوجد سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى املتبقي ،يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي:
ً
أ) األعلى سعرا عند عدم توازن الكمية غير املطابقة في طرف الشراء فقط.
ً
ب) األقل سعرا عند عدم توازن الكميةغير املطابقية في طرف البيع فقط.
ج) متوسط أسعار (أ) و (ب) عند عدم توازن الكمية غير املطابقة في الطرفين (البيع والشراء) .يقرب متوسط السعرين
إلى أقرب وحدة تغير السعر عند اإلمكان.
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فش فاش

يكون تداول األسهم من يوم األحد إلى يوم الخميس ،باستثناء العطالت الرسمية في اململكة .و يتبع يوم التداول تسلسل الجلسات املحدد في الجدول اآلتي:
الجدول رقم ( :)44تسلسل الجلسات

الجلسة

الجدول الزمني

الجلسة األولى :مزاد االفتتاح
الجلسة الثانية :السوق مفتوح  -تنفيذ
الجلسة الثالثة :مزاد اإلغالق
الجلسة الرابعة :التداول على سعر اإلغالق
الجلسة الخامسة :السوق مغلق

10:00 – 9:30
15:00 – 10:00
15:10 – 15:00
15:20 – 15:10
16:00 – 15:20

املصدر :إجراءات التداول والعضوية  -تداول

•يتــاح تمريــر وتعديــل وإلغــاء األوامــر خــال الجلســة األولــى والجلســة الثانيــة والجلســة الثالثــة والجلســة الرابعــة ،ويتــاح تعديــل صالحيــة األمــر وإلغــاؤه خــال
الجلســة الخامســة ،ويتــاح تعطيــل األوامــر غيــر املنفــذة خــال يــوم التــداول.
•تعرض األوامر مجتمعة بحسب السعر عند مستوى سعري محدد (عرض السوق بحسب السعر) خالل الجلسة األولى والجلسة الثالثة.
ُ
•تطابق األوامر في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة.
ً
•يحدد وقت إنتهاء الجلستين األولى والثالثة بشكل متغير يوميا خالل  30ثانية وفق األوقات املحددة للجلستين في الجدول أعاله.

8.3

األوقات والظروف التي يجوزفيها تعليق أسهم الشركة

 8.3.1تعليق اإلدراج أو إلغائه

ً
أ) يجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبا ،وذلك في أي من الحاالت اآلتية:
ً
1.إذا رأت ضرورة ذلك حماية للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.
ً
ً
2.إذا أخفقت الشركة إخفاقا تراه الهيئة جوهريا في االلتزام بنظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.
3.إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.
4.إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق.
5.عنــد اإلعــان عــن اســتحواذ عك�ســي ال يتضمــن معلومــات كافيــة بشــأن الصفقــة املقترحــة .وفــي حــال أعلنــت الشــركة عــن معلومــات كافيــة تتعلــق بالكيــان
املســتهدف ،واقتنعــت الهيئــة ،بعــد إعــان الشــركة ،بأنــه ســتتوافر معلومــات كافيــة متاحــة للجمهــور حــول الصفقــة املقترحــة لالســتحواذ العك�ســي ،فللهيئــة
اتخــاذ ق ـرار بعــدم تعليــق التــداول فــي هــذه املرحلــة.
ً
6.عند تسرب معلومات عن الصفقة املقترحة لالستحواذ العك�سي ،ويتعذر على الشركة تقييم وضعها املالي بدقة ويتعذر إبالغ السوق وفقا لذلك.
َ
ُ
7.إذا لــم تســتوف متطلبــات الســيولة املحــددة فــي الفقــرة (ب) مــن املــادة الحاديــة واألربعيــن مــن قواعــد اإلدراج بعــد م�ضــي املــدة املحــددة فــي الفقــرة الفرعيــة ()1
مــن الفقــرة (د) مــن املــادة الثالــة واألربعيــن مــن قواعــد اإلدراج.
8.عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي للمصدر الذي بلغت خسائره املتراكمة  % 50فأكثر من رأس ماله لدى املحكمة بموجب نظام اإلفالس.
9.عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى املحكمة بموحب نظام اإلفالس.
10.عند صدور حكم املحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم املالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
11.عند صدور حكم املحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.

ب) يخضع رفع تعليق التداول املفروض بموجب الفقرة (أ) أعاله لالعتبارات اآلتية:
ً
كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.
1.معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل ٍ
2.أن رفع التعليق من املرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.
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ُ
3.التزام املصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.
ً
4.عنــد صــدور حكــم املحكمــة النهائــي بافتتــاح إج ـراء إعــادة التنظيــم املالــي للمصــدر بموجــب نظــام اإلفــاس مــا لــم يكــن ُموقفــا عــن مزاولــة نشــاطاته مــن قبــل
الجهــة املختصــة ذات العالقــة ،وذلــك فــي حــال كان التعليــق وفــق الفقــرة الفرعيــة ( )13مــن الفقــرة (أ) مــن املــادة السادســة والثالثــون لقواعــد اإلدراج.
ً
5.عنــد صــدور حكــم املحكمــة النهائــي برفــض افتتــاح إجـراء التصفيــة أو إجـراء التصفيــة اإلداريــة بموجــب نظــام اإلفــاس مــا لــم يكــن ُموقفــا عــن مزاولــة نشــاطاته
مــن قبــل الجهــة املختصــة ذات العالقــة ،وذلــك فــي حــال كان التعليــق وفــق الفقــرة الفرعيــة ( )14مــن الفقــرة (أ) مــن املــادة السادســة والثالثــون لقواعــد اإلدراج.

ج) تعلق السوق تداول األوراق املالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية:
1.عند عدم التزام الشركة باملواعيد املحددة لإلفصاح عن معلوماتها املالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
2.عنــد تضمــن تقريــر مراجــع الحســابات علــى القوائــم املاليــة للشــركة رأي معــارض أو امتنــاع عــن إبــداء الـرأي إلــى حيــن إزالــة الـرأي املعــارض أو االمتنــاع عــن إبــداء
الـرأي.
3.إذا لــم تســتوف متطلبــات الســيولة املحــددة فــي البــاب الثامــن مــن قواعــد اإلدراج بعــد م�ضــي املهلــة التــي تحددهــا الســوق املاليــة للشــركة لتصحيــح أوضاعهــا مــا
لــم توافــق الهيئــة علــى خــاف ذلــك.
4.عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس مالها وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.

د) ترفــع الســوق التعليــق املشــار إليــه فــي الفقـرات ( )1و( )2مــن الفقــرة (ج) مــن املــادة السادســة والثالثيــن لقواعــد اإلدراج ،بعــد م�ضــي جلســة تــداول واحــدة
تلــي انتفــاء ســبب التعليــق ،وفــي حالــة إتاحــة تــداول أســهم املصــدر خــارج املنصــة ،ترفــع الســوق التعليــق خــال مــدة ال تتجــاوز خمســة جلســات تــداول تلــي
انتفــاء ســبب التعليــق.
أي من الحاالت الواردة
ه) يجوز للســوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من املرجح حدوث ٍ
في الفقرة (أ) من املادة السادسة والثالثون لقواعد اإلدراج.
و) يجب على الشركة التي ُعلق تداول أسهمها االستمرار في االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
اءات مناســبة لتصحيــح ذلــك التعليــق ،فيجــوز للهيئــة إلغــاء إدراج أســهم
ز) إذا اســتمر تعليــق تــداول األســهم مــدة ( )6أشــهر مــن دون أن تتخــذ الشــركة إجـر ٍ
الشركة.
ح) عنــد إكمــال الشــركة لعمليــة اســتحواذ عك�ســي ،يلغــى إدراج أســهم الشــركة .وإذا رغبــت الشــركة فــي إعــادة إدراج أســهمها ،فعليهــا تقديــم طلــب جديــد
ً
إلدراج أســهمها وفقــا لقواعــد اإلدراج واســتيفاء املتطلبــات ذات العالقــة املنصــوص عليهــا فــي قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة.
تخل هذه املادة بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة ً
ط) ال ّ
بناء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.

 8.3.2اإللغاء االختياري لإلدراج
أ) ال يجــوز للشــركة بعــد إدراج أوراقهــا املاليــة فــي الســوق املاليــة إلغــاء اإلدراج إال بموافقــة مســبقة مــن الهيئــة .وللحصــول علــى موافقــة الهيئــة ،يجــب علــى الشــركة تقديــم
طلــب اإللغــاء إلــى الهيئــة مــع تقديــم إشــعار متزامــن للســوق املاليــة بذلــك ،وأن يشــمل الطلــب املعلومــات اآلتيــة:
1.األسباب املحددة لطلب اإللغاء.
2.نسخة من اإلفصاح املشار إليه في الفقرة (د) أدناه.
3.نســخة مــن املســتندات ذات العالقــة ونســخة مــن كل وثيقــة مرســلة إلــى املســاهمين ،إذا كان إلغــاء اإلدراج نتيجــة عمليــة اســتحواذ أو أي إج ـراء آخــر تتخذهــا
الشــركة.
ً
4.أسماء ومعلومات االتصال الخاصة باملستشار املالي واملستشار القانوني املعينين وفقا للوائح التنفيذية ذات العالقة.
ب) يجوز للهيئة ً
بناء على تقديرها -قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ج) يجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.
د) عند إلغاء اإلدراج ً
بناء على طلب الشركة ،يجب على الشركة أن تفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن .ويجب أن
يتضمن اإلفصاح على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات املصدر.
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 8.3.3التعليق املؤقت
ً
أ) .يجــوز للشــركة أن تطلــب مــن الســوق املاليــة تعليــق تــداول أوراقهــا املاليــة مؤقتــا عنــد وقــوع حــدث خــال فتــرة التــداول يجــب اإلفصــاح عنــه مــن دون تأخيــر بموجــب
نظــام الســوق املاليــة أو لوائحــه التنفيذيــة أو قواعــد الســوق وال تســتطيع الشــركة تأميــن ســريته حتــى نهايــة فتــرة التــداول ،وتقــوم الســوق املاليــة بتعليــق تــداول
األوراق املاليــة لذلــك املصــدر فــور تلقيهــا للطلــب.
ً
ب) .عنــد تعليــق التــداول مؤقتــا بنـ ًـاء علــى طلــب املصــدر ،يجــب علــى الشــركة أن تفصــح للجمهــور فــي -أقــرب وقــت ممكــن -عــن ســبب التعليــق واملــدة املتوقعــة لــه وطبيعــة
الحــدث الــذي أدى إليــه ومــدى تأثيــره فــي نشــاطات الشــركة.
ً
ج) .يجــوز للهيئــة ّأن تعلــق التــداول مؤقتــا مــن دون طلــب مــن الشــركة عندمــا يكــون لديهــا معلومــات أو تكــون هنــاك ظــروف قــد تؤثــر فــي نشــاطات الشــركة وتــرى أن تلــك
الظــروف ربمــا تؤثــر فــي نشــاط الســوق املاليــة أو تخــل بحمايــة املســتثمرين .ويجــب علــى الشــركة عندمــا تخضــع أوراقهــا املاليــة للتعليــق املؤقــت للتــداول االســتمرار فــي
االلتـزام بنظــام الســوق املاليــة ولوائحــه التنفيذيــة وقواعــد الســوق.
ُ
د)	.للســوق أن تقتــرح علــى الهيئــة ممارســة صالحياتهــا وفــق الفقــرة (ج) املذكــورة أعــاه إذا تبيــن لهــا معلومــات أو ظــروف قــد تؤثــر فــي نشــاطات املصــدر  ،ومــن املحتمــل أن
تؤثــر فــي نشــاط الســوق أو فــي حمايــة املســتثمرين.
ه) .يرفع التعليق املؤقت للتداول عند انتهاء املدة املحددة في اإلفصاح املشار إليه في الفقرة (ب) أعاله ،ما لم تر الهيئة أو السوق املالية خالف ذلك.

 8.3.4إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

ُ
إذا رغــب املصــدر فــي إدراج أوراق ماليــة ســبق إلغــاء طلــب إدراجهــا ،يجــب عليــه تقديــم طلــب جديــد وفــق اإلج ـراءات املنصــوص عليهــا فــي قواعــد طــرح األوراق املاليــة
وااللتزامــات املســتمرة وقواعــد اإلدراج.

8.4

القرارات واملو افقات التي ستدرج بموجبها األسهم

تتمثل القرارات واملوافقات التي ستدرج أسهم الشركة بموجبها فيما يلي:
1.قـرار مجلــس إدارة الشــركة الصــادر بتاريــخ 1441/04/14ه ـ (املوافــق 2019/12/11م) باملوافقــة علــى اإلدراج املباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة وذلــك بعــد
الحصــول علــى جميــع املوافقــات النظاميــة الالزمــة.
2.موافقــة شــركة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) علــى طلــب اإلدراج املباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة وذلــك بتاريــخ 1441/05/24ه (املوافــق
2020/01/20م).
3.موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى طلــب تســجيل أســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة  ،وقــد تــم اإلعــان عــن هــذه املوافقــة فــي موقــع هيئــة الســوق املاليــة بتاريــخ
1442/08/18ه ـ (املوافــق 2021/03/31م).

8.5

الترتيبات القائمة ملنع التصرف في أسهم معينة (فترة الحظر):

8.6

نبذة عن السوق املالية السعودية (تداول)

ً
يحظــر علــى كبــار املســاهمين املذكوريــن فــي الصفحــة (ز) مــن هــذا املســتند التصــرف فــي أســهمهم مــدة اثنــي عشــر ( )12شــهرا مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق
املوازيــة ،ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء هــذه الفتــرة دون الحصــول علــى موافقــة الهيئــة املســبقة.

تــم تأســيس نظــام تــداول فــي عــام 2001م كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق املاليــة اإللكترونــي ،وبــدأ تــداول األســهم اإللكترونــي فــي اململكــة عــام 1990م .تتــم عمليــة
التــداول مــن خــال نظــام إلكترونــي متكامــل ابتـ ً
ـداء مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهـ ًـاء بتســويتها .ويتــم التــداول كل يــوم عمــل مــن أيــام األســبوع مــن يــوم األحــد حتــى يــوم الخميــس
ً
ً
علــى فتــرة واحــدة مــن الســاعة  10صباحــا وحتــى الســاعة  3عص ـرا ،ويتــم خاللهــا تنفيــذ األوامــر .أمــا خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا مــن
ً
ً
الســاعة  9:30صباحــا وحتــى الســاعة  10صباحــا.
ً
ً
ويتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــال مطابقــة آليــة لألوامــر ،ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقــا للســعر .وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق أوال وهــي األوامــر املشــتملة
ً
علــى أفضــل األســعار ،وتليهــا األوامــر محــددة الســعر ،وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر فإنــه يتــم تنفيذهــا وفقــا لتوقيــت اإلدخــال.
يقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن املعلومــات مــن خــال قنــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع تــداول علــى اإلنترنــت ،ويتــم توفيــر بيانــات الســوق بشــكل فــوري ملــزودي
ً
املعلومــات املعروفي ــن مثــل "رويت ــرز" .وتتــم تســوية الصفقــات آليــا خــال يومــي عمــل حســب (.)T+2
وينبغــي علــى الشــركة اإلفصــاح عــن جميــع القـرارات واملعلومــات املهمــة بالنســبة للمســتثمرين عبــر نظــام "تــداول" .ويتولــى نظــام تــداول مســؤولية مراقبــة الســوق ،بهــدف
ضمــان عدالــة التــداول وكفــاءة عمليــات الســوق.
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9

املستندات املتاحة للمعاينة

ً
ســتكون املســتندات التاليــة متاحــة للمعاينــة فــي املقــر الرئيــس للشــركة خــال أيــام العمــل (مــن األحــد إلــى الخميــس) بيــن الســاعة  9صباحــا إلــى الســاعة  4مسـ ًـاء ،أو مــن
خــال غرفــة بيانــات افتراضيــة ســيتيحها املستشــار املالــي "شــركة فالكــم للخدمــات املاليــة" للمســتثمرين املؤهليــن عنــد طلبهــم مــن خــال البريــد اإللكترونــي للمستشــار املالــي:
( ،)Info@falcom.com.saوذلــك ابتـ ً
ـداء مــن تاريــخ 1442/09/06ه (املوافــق 2021/04/18م) وحتــى تاريــخ 1442/09/17ه (املوافــق 1442/04/29م) (علــى أال تقــل تلــك
الفتــرة عــن ( )7أيــام قبــل اإلدراج):
•النظام األسا�سي للشركة وعقد التأسيس.
•السجل التجاري للشركة.
•موافقة هيئة السوق املالية على تسجيل أسهم الشركة في السوق املوازية كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق املالية.
•موافقة شركة السوق املالية السعودية (تداول) على اإلدراج.
•موافقة مجلس إدارة الشركة على اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية
•اآللية التي ُحدد ً
بناء عليها السعر االسترشادي لتداول أسهم الشركة في السوق املوازية (تقرير التقييم للمصدر املعد من قبل املستشار املالي).
• القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م واإليضاحات املرفقة بها.
•القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2020م واإليضاحات املرفقة بها.
• املوافقة الخطية من قبل:
أ) املستشار املالي (شركة فالكم للخدمات املالية) على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذا املستند.
ب) املحاسب القانوني (شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون) على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته.
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10

تقرير املحاسب القانوني

 10.1القوائم املالية املراجعة كما في  31ديسمبر2019
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 10.2القوائم املالية املراجعة كما في  31ديسمبر2020م
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