نشرة إصدار شركة أمواج الدولية
شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم  46بتاريخ 1442/03/04هـ الموافق 2020/10/21م والسجل
التجاري رقم ( )1010206261بتاريخ 1426/01/20هـ (الموافق 2005/03/01م) الصادر بمدينة الرياض.
طرح ستمائة ألف ( )600,000سهم عادي تمثل عشر ة بالمئة ( )%10من إجمالي أسهم الشركة من خالل طرحها في
السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين بسعر قدره ( )72ريال سعودي للسهم الواحد.

فترة الطرح ٤ :أيام ابتداء من يوم األحد ١٤٤٣/١٠/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م) إلى يوم األربعاء ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م)
تأسست شركة أمواج الدولية («الشركة» أو «المصدر») بموجب عقد التأسيس المؤرخ في 1426/01/12هـ الموافق
2005/02/21م كشركة ذات مسؤولية محدودة وبموجب السجل التجاري رقم ( )1010206261بتاريخ 1426/01/20هـ
الموافق 2005/03/01م والصادر بمدينة الرياض برأس مال قدره خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي مقسم إلى
خمسة أالف ( )5000حصة نقدية متساوية القيمة ،قيمة كل حصة مائة ( )100ريال سعودي ،تم توزيعها بين الشركاء
كالتالي :غرم اهلل رداد سعيد الزهراني يملك  3500حصة بنسبة ملكية  %70من رأس المال وبدر غرم اهلل رداد الزهراني
يملك  750حصة بنسبة ملكية  %15ومازن غرم اهلل رداد الزهراني بنسبة ملكية  .%15وبموجب قرار الشركاء بتاريخ
1430/07/05هـ الموافق (2009/06/28م) تم تعديل مقدمة عقد التأسيس بدخول شريك وخروج شريكين من خالل
تنازل الشريك غرم اهلل بن رداد بن سعيد الزهراني عن كامل حصصه وعددها ثالثة أالف وخمسمائة ( )3,500حصة
إلى شركة زهران القابضة كشريك جديد بالشركة ،كما قام الشريك بدر بن غرم اهلل بن رداد الزهراني بالتنازل عن عدد
خمسمائة ( )500حصة إلى شركة زهران القابضة كشريك جديد بالشركة ،كما قام الشريك مازن بن غرم اهلل بن رداد
الزهراني بالتنازل عن كامل حصصه وعددها سبعمائة وخمسون ( )750حصة إلى شركة زهران القابضة كشريك جديد
بالشركة ،ليصبح مالك الشركة هم :شركة زهران القابضة بإجمالي حصص أربعة أالف وسبعمائة وخمسون ()4,750
حصة قيمتها أربعمائة وخمسة وسبعون ألف ( )475,000ريال سعودي وبنسبة ملكية قدرها ( ،)%95بدر غرم اهلل
الزهراني شريك بإجمالي حصص مائتان وخمسون ( )250حصة قيمتها خمسة وعشرون ألف ( )25,000ريال سعودي
وبنسبة ملكية قدرها ( ،)%5وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 1442/02/20هـ الموافق (2020/10/07م) تمت الموافقة على
تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأس مال الشركة من
خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي إلى ستون مليون ( )60,000,000ريال سعودي ،وبموجب القرار الوزاري الصادر
من وزارة التجارة رقم  46بتاريخ 1442/03/04هـ الموافق 2020/10/21م تمت الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة
مساهمة مقفلة برأس مال قدره ستون مليون ( )60,000,000ريال سعودي مقسم إلى ستة مليون ( )6,000,000سهم عادي
متساوية القيمة تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة ( )10ريال سعودي وجميعها أسهم عادية من فئة واحدة مدفوعة
القيمة بالكامل ،وتم استيفاء الزيادة بتحويل مبلغ تسعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف ( )59,500,000ريال سعودي من
حساب األرباح المبقاة ،وذلك وفقاً لشهادة مراجع الحسابات الصادرة بتاريخ 1442/01/26هـ الموافق 2020/09/14م.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ستون مليون ( )60,000,000ريال سعودي ،مقسمة إلى ستة مليون ( )6,000,000سهم عادي
مدفوعة القيمة بالكامل ،القيمة االسمية للسهم الواحد منها ( )10عشرة ريال ،وكلها أسهم عادية من فئة واحدة مدفوعة
القيمة بالكامل ،وال يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية ،ويحق لكل مساهم («المساهم») أياً كان عدد أسهمه حضور
اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين («الجمعية العامة») والتصويت فيها .كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصاً
آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة .تستحق
األسهم محل الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي
تليها( .فض ً
ال راجع قسم رقم (« )٥سياسة توزيع األرباح») في هذه النشرة).
سيكون الطرح لالكتتاب موجهاً لفئات المستثمرين المؤهلين («الطرح») في السوق الموازية لعدد ستمائة ألف ()600,000
سهم عادي يشار إليها مجتمع ًة («أسهم الطرح» وكل منها «سهم الطرح») القيمة االسمية للسهم الواحد عشرة ()10
رياالت سعودية والتي تمثل  %10من رأس مال الشركة .وسيتم بيع أسهم الشركة المطروحة لالكتتاب من قبل المساهمين
البائعين المدرجة أسماؤهم في الصفحة (ي) من هذه النشرة (ويشار إليه بـ «المساهم البائع» والذين يمتلك ( )%95من
أسهم الشركة قبل الطرح .كما يحظر على كبار المساهمين الحاليين الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة التصرف
في أسهمهم لمدة ( )12اثنا عشر شهراً («فترة الحظر») من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية ويجوز لهم
التصرف في أسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية.
وكما في تاريخ هذه النشرة ،فإن المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون ( )%5أو أكثر من رأس مالها هم:
اسم المساهم
شركة زهران القابضة

الجنسية

عدد األسهم
قبل الطرح

نسبة الملكية
قبل الطرح

عدد األسهم
بعد الطرح

نسبة الملكية
بعد الطرح

شركة سعودية

5,700,000

%95

5,100,000

%85

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات
المستثمرين المؤهلين  ،وهم كما يلي:
.1

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.

.2

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

.3

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

.4

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

اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ

.5

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

.6

صناديق االستثمار.

.7

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

.8

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.

.9

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

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

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

-

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

-

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

-

أن يكون حاص ً
ال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

-

أن يكون حاص ً
ال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها
دولياً.

 .11أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
سيتم بيع أسهم الطرح من قبل مساهمي الشركة الواردة أسمائهم في الصفحة (ي) (ويشار إليه بـ «المساهم البائع»)
والذي كان يملك قبل طرح األسهم  %95من أسهم الشركة .وسيمتلك المساهم البائع بعد اكتمال الطرح نسبة  %85من
أسهم الشركة .وبالتالي سيحتفظ بحصة سيطرة في الشركة ،وستعود متحصالت االكتتاب بعد خصم مصاريف عملية
الطرح للمساهم البائع وفقاً لنسبة ملكيته في األسهم المطروحة ،ولن تستلم الشركة أي مبلغ من متحصالت االكتتاب
(فض ً
ال راجع قسم رقم « ٦استخدام متحصالت الطرح»).
تبدأ فترة الطرح في يوم األحد ١٤٤٣/١٠/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م) وتستمر لمدة  ٤أيام ،شاملة أخر يوم إلغالق
االكتتاب لينتهي بنهاية يوم األربعاء ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م) («فترة الطرح») ،حيث يمكن تقديم
طلبات االكتتاب في أسهم الطرح عبر الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب «شركة اإلنماء لالستثمار» أو فتح
حساب استثماري إلكترونياً لدى مدير االكتتاب خالل فترة الطرح عبر الموقع اإللكتروني أو من خالل التواصل مع مدير
االكتتاب (فض ً
ال راجع القسم رقم (« )9المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة) .وسوف
يكون الطرح على المستثمرين المؤهلين خالل فترة الطرح ،وسيتاح لكل منهم دراسة الفرصة االستثمارية واإلطالع على
أي معلومات إضافية متاحة من خالل غرفة للبيانات يتم فيها عرض جميع الوثائق المشار إليها في القسم رقم 12
«المستندات والوثائق المتاحة للمعاينة».
إن الحد األدنى لالكتتاب لكل مستثمر مؤهل هو عشرة ( )10أسهم كحد أدنى ،علماً بأن الحد األعلى لالكتتاب لكل
مستثمر مؤهل هو مائتان وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعون ( )299,990سهم .سيكون االكتتاب في أسهم الطرح من
خالل تقديم طلب االكتتاب ،وسوف يتم خصم كامل قيمة األسهم المكتتب بها من الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير
االكتتاب وتحويل األموال مباشرة إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح .وما يتبقى من األسهم المطروحة لالكتتاب
«إن وجدت» سيتم تخصيصها وفقاً لما يقترحه المستشار المالي بالتشاور مع المصدر .وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب
«إن وجد» إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب ،وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص
النهائي في موعد أقصاه يوم الثالثاء ١٤٤٣/١١/٠١هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م) وسيكون رد الفائض خالل خمسة أيام
عمل من تاريخ التخصيص ،ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح أو مدير
االكتتاب أو الشركة( .راجع القسم رقم (« )9المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة).
لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل هذا الطرح.
وقد تقدمت الشركة بطلب لدى الهيئة لتسجيل وطرح أسهمها في السوق الموازية وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار
هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة ،وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح
األسهم .ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق الموازية في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم
ورد الفائض واالنتهاء من جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة (فض ً
ال راجع «التواريخ المهمة وإجراءات الطرح» في
هذه النشرة).
ينطوي االكتتاب في األسهم محل الطرح في السوق الموازية على مخاطر وأمور غير مؤكدة ولذلك يجب دراسة قسمي
«إشعار مهم» و«عوامل المخاطرة» الواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية من قبل المستثمرين المؤهلين المحتملين قبل
أن يتخذوا قراراً باالكتتاب في أسهم الطرح.

ﻣ ـ ــﺪﻳﺮ اﻻﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎب

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها ب «الهيئة») .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر
أسماؤهم على الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن
أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية (تداول السعودية) أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها ،وتخليان أنفسهما
صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو االعتماد على أي جزء منها .ويجب على الراغبين في شراء األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم محل الطرح.
وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة ،يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/08/18هـ (الموافق 2022/03/21م).

ﻷﺳﻌﺪ اﻷوﻗﺎت



اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

إشعار مهم
تقدم هذه النشرة معلومات تفصيلية كاملة عن شركة أمواج الدولية واألسهم المطروحة لالكتتاب في السوق الموازية .وسيعامل المستثمرون
المؤهلون الذين يتقدمون بطلب االكتتاب في األسهم المطروحة على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات التي تحتويها النشرة ،والتي يمكن
الحصول على نسخة منها من خالل زيارة موقع الشركة على اإلنترنت ( )www.amwaj-trd.comأو موقع المستشار المالي شركة معرفة المالية
( )www.marifacapital.comأو موقع مدير االكتتاب شركة اإلنماء لالستثمار ( ،)www.alinmainvestment.comأو موقع هيئة السوق المالية
( ،)www.cma.org.saأو موقع شركة تداول السعودية (تداول السعودية) (.)www.saudiexchange.sa
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق
المالية ،ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين ،كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة
في هذه النشرة ،ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن
يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة ،وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية (تداول السعودية) أي مسؤولية
عن محتويات هذه النشرة ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة
تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.
وقد عينت الشركة شركة معرفة المالية كمستشار مالي لالكتتاب («المستشار المالي») كما عينت شركة اإلنماء لالستثمار مديراً لالكتتاب («مدير
االكتتاب») ،فيما يتعلق باالكتتاب في أسهم الطرح الموضحة في هذه النشرة.
إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير ،وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة وقيمة
األسهم بشكل سلبي نتيجة التطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى
خارجة عن نطاق سيطرة الشركة (فض ً
ال راجع قسم رقم (« )2عوامل المخاطرة») من هذه النشرة ،وال يجب اعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات
شفهية أو خطية فيما يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل من األشكال ،على أنه وعد أو بيان أو إقرار أو تأكيداً بشأن تحقيق
أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.
ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين البائعين أو من المستشارين ،للمشاركة في
عملية االكتتاب في األسهم المطروحة .وتعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة ،وقد تم إعدادها دون األخذ في االعتبار
لألهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة ،وقبل اتخاذ أي قرار باالستثمار على كل مستلم لهذه النشرة
الحصول على استشارة مهنية مستقلة من قبل مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االكتتاب في األسهم محل الطرح ،وذلك لتقييم
مدى مالئمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات االستثمارية الخاصة به ،بما في ذلك المزايا
والمخاطر المتعلقة باالكتتاب في األسهم محل الطرح ،قد يكون االكتتاب في األسهم محل الطرح مناسباً لبعض المستثمرين دون غيرهم ،ويجب
على المستثمرين المحتملين عدم االعتماد على هذه النشرة على قرار طرف أخر باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم
بها فيما يخص فرصتهم باالستثمار أو على الظروف الخاص ألولئك المستثمرين .ينبغي على المستثمرين االطالع على كافة القيود النظامية التي
تتعلق بالطرح ومراعاة التقيد بها.

أ
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المعلومات المالية
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2019م واإليضاحات المرفقة بها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير
واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( )SOCPAمن قبل إدارة الشركة وتم مراجعتها من قبل شركة أرنست
ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون .والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير المراجعة) للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م واإليضاحات
المرفقة بها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( )SOCPAمن قبل شركة المحاسبون المتحدون لالستشارات المهنية .هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها
المالية بالريال السعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
ت ّم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف العمل في المستقبل اختالفاً جوهرياً عن
االفتراضات المستخدمة وبالتالي ال تحتوي هذه النشرة على أي إقرار أو ضمان أو تأكيد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات.
تمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة «إفادات مستقبلية» ،والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل ما تستخدمه من كلمات ذات داللة
مستقبلية مثل «يعتزم»« ،يٌق ِّدر»« ،يعتقد»« ،ينوي»« ،يتوقع»« ،من المتوقع»« ،ينبغي»« ،يمكن»« ،من الممكن»« ،يحتمل»« ،من المحتمل»« ،سوف»« ،قد»،
بصيغة النفي أو اإلثبات ،وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى.
وتعكس هذه اإلفادات وجهات نظر الشركة حالياً بشأن األحداث المستقبلية ،ولكن دون أن تكون ضماناً لألداء المستقبلي ،إذ أن هناك العديد من
العوامل التي قد تأثر على األداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما تضمنته هذه اإلفادات صراحة أو ضمنياً.
وقد تم استعراض أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن يكون لها هذا األثر ،مذكورة بتفصيل أكثر في أقسام أخرى من هذه النشرة (فض ً
ال راجع
القسم « 2عوامل المخاطرة») .وإذا تبين أن أياً من االفتراضات غير دقيقة أو صحيحة ،فإن النتائج الفعلية قد تتغير بصورة جوهرية عن النتائج
المذكورة في هذه النشرة.
ومراعا ًة لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،ستقوم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت في أي
وقت بعد اعتماد هذه النشرة من الهيئة وقبل اكتمال الطرح بأي من األتي )1( :وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة ،أو ()2
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة .وباستثناء هاتين الحالتين ،فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات تضمنتها
هذه النشرة ،سوا ًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو غير ذلك .ونتيجة لهذه المخاطر واألمور غير المؤكدة والتقديرات ،فإن
األحداث والظروف والتوقعات المستقبلية التي تتناولها هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة وقد ال تحدث مطلقاً .وعليه ،يتعين
على المستثمرين المؤهلين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات مع عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكل
أساسي.

ب
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دليل الشركة:
أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس

االسم

المنصب

صفة
العضوية

االستقاللية

الجنسية

العمر

بدر غرم اهلل
رداد الزهراني

رئيس
مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي

غير مستقل

سعودي

47

مازن غرم اهلل
رداد الزهراني

نائب
رئيس
مجلس
اإلدارة

األسهم المملوكة
قبل الطرح
«مباشرة»

األسهم المملوكة قبل
الطرح
***
«غير المباشرة»

األسهم المملوكة
بعد الطرح
«مباشرة»

األسهم المملوكة بعد
الطرح
***
«غير المباشرة»

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

240,000

%4

142,500

%2.375

240,000

%4

127,500

%2.125

غير
تنفيذي

غير مستقل

سعودي

41

-

-

142,500

%2.375

-

-

127,500

%2.125

أحمد سعيد
الغامدي

عضو
مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي

مستقل

سعودي

52

-

-

-

-

-

-

-

-

فايز عبد
الودود
الخطاب

عضو
مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي

مستقل

أردني

47

-

-

-

-

-

-

-

-

أمين سر
المجلس

-

-

سعودي

31

-

-

-

-

-

-

-

-

إسراء عبداهلل
**
آل ضرمان

المصدر  :إدارة الشركة
*

وافقت الجمعية التحويلية المنعقدة في تاريخ 1442/02/27هـ (الموافق 2020/10/15م) على انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة وذلك لمدة  5سنوات.

**

قرار مجلس اإلدارة في تاريخ 1442/04/04هـ (الموافق 2020/11/19م) تعيين إسراء آل ضرمان كأمين سر لمجلس اإلدارة.

تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة ،وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة في كل من:
	-أن يكون مالكاً لما نسبته  %5أو أكثر من أسهم الشركة أو من اسهم 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 أو في أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
	-أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
	-أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العاميين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها ،كمراجعي الحسابات وكبار الموردين ،أو أن يكون مالكاً لحصص
سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العاميين الماضيين.
	-أن يكون ممث ً
ال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته  %5أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
	-أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
	-أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
	-أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن ( )200,000مائتين ألف ريال سعودي أو عن  %50من مكافأته في العام السابق التي
تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.
	-أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن يتجر في أحد فروع النشاط التذي تزاوله الشركة.
	-أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.
***

فيما يخص الملكية غير المباشرة لرئيس مجلس اإلدارة بدر غرم اهلل رداد الزهراني ونائب رئيس مجلس اإلدارة مازن غرم اهلل رداد الزهراني ،تتمثل في حصة يمتلكونها في شركة زهران القابضة
بنسبة لكل منهما  %2.5في شركة زهران القابضة التي تملك عدد أسهم  5,700,000سهم عادي وما نسبته  %95في شركة أمواج الدولية ،وعليه ستكون الملكية الغير مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة
بدر غرم اهلل رداد الزهراني ونائب رئيس مجلس اإلدارة مازن غرم اهلل رداد الزهراني في شركة أمواج الدولية  %2.375لكل منهما.

ج
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المركز الرئيسي للشركة:
عنوان الشركة
شركة أمواج الدولية
الرياض  -العليا  -شارع العروبة

ص.ب 295082 .الرياض 11351
المملكة العربية السعودية

هاتف920001732 :

فاكس+ 966 11 2153410 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني :

www.amwaj-trd.com

info@amwaj-trd.com

ممثال الشركة
البيان

الممثل األول

االسم

بدر بن غرم اهلل بن رداد الزهراني

نايف بكري الزهراني

الصفة

رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

الرياض  -11351ص.ب 295082

الرياض  -11351ص.ب 295082

رقم الهاتف

 0112153410تحويلة 100

 0112153410تحويلة 111

رقم الفاكس

+ 966 11 2153410

+ 966 11 2153410

البريد اإللكتروني

bader.alzahrani@amwaj-trd.com

naif.alzahrani@amwaj-trd.com

العنوان

الرياض  -العليا  -شارع العروبة

سوق األسهم
شركة تداول السعودية (تداول السعودية)
طريق الملك فهد  -العليا 6897
وحدة رقم15 :

ص ب  ،3388الرياض 12211

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 920001919 :
فاكس+966 11 2189133 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.saudiexchange.sa

csc@saudiexchange.sa

الرياض  -العليا  -شارع العروبة

www.amwaj-trd.com

موقع الشركة اإللكتروني

د

الممثل الثاني
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المستشارون:
المستشار المالي
شركة معرفة المالية
الرياض  -طريق الملك فهد  -برج المملكة الدور 25
ص .ب  56973الرياض 11564

هاتف +966 11 211 0777 :

فاكس +966 11 211 0888 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

WWW.MarifaCapital.com
Info@MarifaCapital.com

مدير االكتتاب
شركة اإلنماء لالستثمار
برج العنود  - 2طريق الملك فهد  -الرياض
ص .ب  55560الرياض 11544

هاتف 8004413333 :

فاكس +966 11 218 5970 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.alinmainvestment.com

info@alinmainvest.com

المحاسب القانوني للشركة للعام 2021م
شركة المحاسبون المتحدون لالستشارات المهنية
طريق العروبة  -حي العليا  -مبنى رقم  - 3193الطابق األول
المملكة العربية السعودية

هاتف +966 11 416 9361 :

فاكس +966 11 416 9349 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.rsmksa.com

info@rsmksa.com

المحاسب القانوني للشركة للعام 2020م
شركة أرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون
برج الفيصلية  -الدور الرابع العشر

ص .ب  2732الرياض 11461

هاتف +966 11 215 9898 :

فاكس +966 11 273 4730 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.ey.com/mena

riyadh@sa.ey.com

تنويه :قدم المستشارون والمحاسبين القانونين المذكورون أعاله موافقتهم الكتابية لنشر أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذه النشرة ،ولم يقم أي منهم بسحب
موافقته حتى تاريخ هذه النشرة .هذا وال يمتلك أي من المستشارين أو العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة ،كما في تاريخ هذه النشرة.

هـ
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ملخص الطرح
يهدف هذا الملخص إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة ،إال أنها ال تتضمن جميع المعلومات التي قد تكون مهمة قبل
اتخاذ قرارهم االستثماري المتعلق باالكتتاب في هذه األسهم ،لذا ينبغي على المكتتبين قراءة هذه النشرة بالكامل قبل اتخاذ القرار باالستثمار في
األسهم محل الطرح من عدمه ،وخصوصاً القسم الخاص بـ «إشعار مهم» في الصفحة (أ) وكذلك قسم رقم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة.

اسم الشركة ووصفها
وتأسيسها

تأسست شركة أمواج الدولية («الشركة» أو «المصدر») بموجب عقد التأسيس المؤرخ في 1426/01/12هـ الموافق 2005/02/21م كشركة ذات
مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم ( )1010206261بتاريخ 1426/01/20هـ الموافق 2005/03/01م والصادر بمدينة الرياض برأس
مال قدره خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي مقسم إلى خمسة أالف ( )5000حصة نقدية متساوية القيمة ،قيمة كل حصة مائة ( )100ريال
سعودي ،تم توزيعها بين الشركاء كالتالي :غرم اهلل رداد سعيد الزهراني يملك  3500حصة بنسبة ملكية  %70من رأس المال وبدر غرم اهلل رداد
الزهراني يملك  750حصة بنسبة ملكية  %15ومازن غرم اهلل رداد الزهراني بنسبة ملكية  .%15وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 1430/07/05هـ
الموافق (2009/06/28م) تم تعديل مقدمة عقد التأسيس بدخول شريك وخروج شريكين من خالل تنازل الشريك غرم اهلل بن رداد بن سعيد
الزهراني عن كامل حصصه وعددها ثالثة أالف وخمسمائة ( )3,500حصة إلى شركة زهران القابضة كشريك جديد بالشركة ،كما قام الشريك
بدر بن غرم اهلل بن رداد الزهراني بالتنازل عن عدد خمسمائة ( )500حصة إلى شركة زهران القابضة كشريك جديد بالشركة ،كما قام الشريك
مازن بن غرم اهلل بن رداد الزهراني بالتنازل عن كامل حصصه وعددها سبعمائة وخمسون ( )750حصة إلى شركة زهران القابضة كشريك جديد
بالشركة ،ليصبح مالك الشركة هم :شركة زهران القابضة بإجمالي حصص أربعة أالف وسبعمائة وخمسون ( )4,750حصة قيمتها أربعمائة
وخمسة وسبعون ألف ( )475,000ريال سعودي بنسبة ملكية ( ،)%95وبدر غرم اهلل الزهراني شريك بإجمالي حصص مائتان وخمسون ( )250حصة
قيمتها خمسة وعشرون ألف ( )25,000ريال سعودي بنسبة ملكية ( ،)%5وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 1442/02/20هـ الموافق (2020/10/07م)
تمت الموافقة على تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأس مال الشركة من
خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي إلى ستون مليون ( )60,000,000ريال سعودي ،وبموجب القرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة رقم
 46بتاريخ 1442/03/04هـ الموافق 2020/10/21م تمت الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال قدره ستون مليون
( )60,000,000ريال سعودي مقسم إلى ستة مليون ( )6,000,000سهم عادي متساوية القيمة تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة ( )10ريال سعودي
وجميعها أسهم عادية من فئة واحدة ،وتم استيفاء الزيادة بتحويل مبلغ تسعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف ( )59,500,000ريال سعودي من
حساب األرباح المبقاة ،وذلك وفقاً لشهادة مراجع الحسابات الصادر ة بتاريخ 1442/01/26هـ الموافق 2020/09/14م.
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ( )1010206261بتاريخ 1426/01/20م الموافق 2005/03/01م وينتهي في تاريخ
1446/01/20هـ الموافق 2024/07/27م ،ويتمثل النشاط الرئيسي الحالي حسب السجل التجاري للشركة في تركيب أنظمة التبريد وتكييف
الهواء وصيانتها وإصالحها ،تركيب وتمديد أنابيب تكييف الهواء وصيانتها وإصالحها ،البيع بالجملة لألجهزة اإللكترونية والكهربائية المنزلية،
البيع بالجملة لألواني المنزلية وملحقات الموائد ،البيع بالجملة لألدوات الصحية وتمديداتها وسخانات وصهاريج المياه ،إصالح األجهزة المنزلية
والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق.
وتتمثل أغراض الشركة وفقاً لنظامها األساسي بما يلي:
1 .التشييد وأعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء.

2 .أنشطة الخدمات األخرى :إصالح األجهزة المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق.

3 .تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية :بيع السلع المنزلية األخرى بالجملة ،بيع أنواع الوقود الصلبة
والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة ،بيع األدوات المعدنية والطالء والزجاج بالتجزئة في المتاجر المخصصة ،البيع بالتجزئة
لألجهزة الكهربائية المنزلية واألثاث ومعدات اإلضاءة وغيرها من األصناف المنزلية في المتاجر المتخصصة ،بيع البضائع الجديدة األخرى
بالتجزئة في متاجر متخصصة.
ملخص أنشطة الشركة

4 .الوكاالت التجارية.
5 .وكاالت التوزيع.

6 .البيع بالجملة لألجهزة اإللكترونية والكهربائية والمنزلية.

7 .البيع بالجملة لقطع الغيار الخاصة بأجهزة التكييف والتبريد.
8 .البيع بالجملة لألجهزة المنزلية.

9 .البيع بالتجزئة لألجهزة اإللكترونية والكهربائية المنزلية.

	10.البيع بالتجزئة لقطع الغيار الخاصة بأجهزة التبريد والتكييف.
	11.صيانة وتصليح األجهزة اإللكترونية والكهربائية والمنزلية.

و تمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت .هذا وقد حصلت الشركة
على كافة التراخيص النظامية الالزمة لألنشطة الحالية ،وال زالت تلك التراخيص جميعها سارية المفعول حتى تاريخ هذه النشرة .ولمزيد من
المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فض ً
ال راجع القسم رقم (« )11-3التراخيص».

و يتمثل النشاط الرئيسي للشركة الحالي في تركيب أنظمة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها وإصالحها ،تركيب وتمديد أنابيب تكييف الهواء
وصيانتها وإصالحها ،البيع بالجملة لألجهزة اإللكترونية والكهربائية المنزلية ،البيع بالجملة لألواني المنزلية وملحقات الموائد ،البيع بالجملة
لألدوات الصحية وتمديداتها وسخانات وصهاريج المياه ،إصالح األجهزة المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق.
إن المساهمين الكبار الذين يملكون ك ً
ال منهم خمسة بالمائة ( )%5أو أكثر من أسهم الشركة هم:
المساهمون الكبار (الذين
يملكون  %5أو أكثر من أسهم
الشركة)

اسم المساهم

الجنسية

عدد األسهم
قبل الطرح

نسبة الملكية
قبل الطرح

عدد األسهم
بعد الطرح

نسبة الملكية
بعد الطرح

شركة زهران القابضة

سعودي

5,700,000

%95

5,100,000

%85

المصدر :الشركة

و
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رأس مال المصدر

ستون مليون ( )60,000,000ريال سعودي مدفوعة بالكامل.

إجمالي عدد أسهم المصدر

ستة مليون ( )6,000,000سهم عادي مدفوعة بالكامل.

القيمة االسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية.

إجمالي عدد األسهم
المطروحة

ستمائة ألف ( )600,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

نسبة األسهم المطروحة من
رأس مال الشركة

عشرة بالمئة ( )%10من رأس مال الشركة.

سعر الطرح

( )٧٢ريال سعودي للسهم الواحد.

إجمالي قيمة الطرح

( )٤٣,٢٠٠,٠٠٠ريال سعودي.

استخدام متحصالت الطرح

سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة ( )٤٠,٦٥٠,٠٠٠ريال سعودي بعد خصم مصاريف الطرح التي تقدر بحوالي ( )٢,٥٥٠,٠٠٠إثنان
مليون وخمسمائة وخمسون ألف ريال سعودي تقريباً على المساهمين البائعين بحسب األسهم التي يملكها كل مساهم بائع من أسهم الطرح ،ولن
تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح (يرجى مراجعة القسم رقم (« )٦استخدام متحصالت الطرح» من هذه النشرة).
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين ،وهم كما
يلي:
1 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.

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

3 .حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.
4 .الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.
5 .الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6 .صناديق االستثمار.

فئات المستثمرين المؤهلين

7 .األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي
الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
8 .المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.

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

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

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

	-أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.
	-أن يكون حاص ً
ال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

	-أن يكون حاص ً
ال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

	11.أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

طريقة االكتتاب في أسهم
الطرح

سيكون االكتتاب متاحاً للمستثمرين المؤهلين إلكترونياً عبر الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب أو فتح حساب استثماري لدى مدير
االكتتاب أثناء فترة الطرح (ولمزيد من التفاصيل فض ً
ال راجع قسم « 9المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة).

الحد األدنى لعدد األسهم
التي يمكن االكتتاب فيها

( )10عشرة أسهم.

قيمة الحد األدنى لعدد
األسهم التي يمكن االكتتاب
فيها

( )٧٢٠ريال سعودي.

الحد األعلى لعدد األسهم
التي يمكن االكتتاب فيها

 299,990مائتان وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعون سهم عادي.

قيمة الحد األعلى لعدد
األسهم التي يمكن االكتتاب
فيها

( )٢١,٥٩٩,٢٨٠ريال سعودي.

طريقة التخصيص ورد
الفائض

سيقوم مدير االكتتاب بفتح حساب أمانة الستالم مبالغ االكتتاب ،وعند تقديم طلب االكتتاب سوف يتم خصم كامل قيمة األسهم المكتتب بها من
الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب وتحويل األموال مباشرة إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح .وبعد انتهاء فترة الطرح،
سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص بإشعار المستثمرين الذين تم تخصيص أسهم لهم في موعد أقصاه يوم الثالثاء ١٤٤٣/١١/٠١هـ (الموافق
٢٠٢٢/٠٥/٣١م) .سيتم تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب وفقاً لما يقترحه المستشار المالي بالتشاور مع المصدر .وسيكون رد الفائض خالل
خمسة أيام عمل من تاريخ التخصيص ،ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح أو مدير االكتتاب أو
الشركة( .الرجاء مراجعة القسم رقم (« )9المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة).

ز
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فترة الطرح

ابتداء من يوم األحد ١٤٤٣/١٠/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م) إلى يوم األربعاء ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م).

األحقية في األرباح

تستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة عن الفترة منذ تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي تليها (فض ً
ال راجع
قسم رقم (« )5سياسة توزيع األرباح»).

حقوق التصويت

إن جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة ،وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية ،ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد
ويحق لكل مساهم في الشركة حضور الجمعيات العامة للمساهمين ،وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً أخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي
الشركة في حضور الجمعية العامة (سواء العادية أو غير العادية) والتصويت فيه.

القيود المفروضة على
األسهم

يحظر على كبار المساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة ،المذكور أسمائهم في الصفحة (و) في هذه النشرة التصرف في أسهمهم
لمدة اثنا عشر ( )12شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية («فترة الحظر») ،ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء
فترة الحظر دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية.

األسهم التي سبق للمصدر
إدراجها (إن وجدت)

لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها لالكتتاب في السوق الموازية.

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

ح
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التواريخ المهمة وإجراءات الطرح
التاريخ

الحدث
فترة الطرح

تبدأ يوم األحد ١٤٤٣/١٠/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م) إلى يوم األربعاء ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ
(الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م)

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب

يوم األربعاء ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م)

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب

يوم األربعاء ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م)

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار المستثمرين

يوم الثالثاء ١٤٤٣/١١/٠١هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م)

رد الفائض (إن وجد)

يوم الثالثاء ١٤٤٣/١١/٠٨هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م)

التاريخ المتوقع لبدء تداول أسهم الشركة

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الموازية بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء
من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة ،وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف
المحلية وموقع تداول السعودية (.)www.saudiexchange.sa

مالحظة :يعتبر الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية ،وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية عن طريق اإلعالنات التي ستنشر في الصحف المحلية اليومية في المملكة العربية السعودية
والتي تصدر باللغة العربية وعبر موقع تداول اإللكتروني ( )www.saudiexchange.saوالموقع اإللكتروني لشركة معرفة المالية ( )www.marifacapital.comوالموقع اإللكتروني لشركة أمواج الدولية
( )www.amwaj-trd.comوالموقع اإللكتروني لمدير االكتتاب شركة اإلنماء لإلستثمار (.)www.alinmainvestment.com

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وهم:
1 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
2 .عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من
اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة
مسبقة منه.
3 .حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.
4 .الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.
5 .الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6 .صناديق االستثمار.
7 .األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي
الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
8 .المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
9 .أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.
	10.أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من المعايير اآلتية:
yأن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات
في كل ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهراً الماضية.
yأن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
yأن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.

yأن يكون حاص ً
ال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

yأن يكون حاص ً
ال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

	11.أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
يجب على المستثمرين المؤهلين أن يكتتبوا إلكترونياً من خالل حسابهم االستثماري لدى مدير االكتتاب أو فتح حساب استثماري إلكترونياً لدى
مدير االكتتاب من خالل زيارة الموقع اإللكتروني أو التواصل مع مدير االكتتاب ،وذلك في موعد أقصاه الساعة الرابعة مسا ًء من تاريخ يوم اإلقفال.
ويقر كل مستثمر ،من خالل إكماله طلب االكتتاب ،بأنه استلم هذه النشرة وقرأها ،ويرغب بنا ًء على ذلك في االكتتاب باألسهم المطروحة حسب ما
هو مبين في طلب االكتتاب.
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سوف يكون االكتتاب متاحاً للمكتتبين خالل فترة الطرح حيث سيتم توفير طلبات االكتتاب للمكتتبين إلكترونياً من خالل النظام اإللكتروني والذي
سوف يتم توفيره في الموقع اإللكتروني لمدير االكتتاب خالل فترة الطرح ،ويتعين على المكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب وتقديم طلبات االكتتاب
طبقاً للتعليمات الواردة في القسم رقم (« )9المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة .ويجب على كل مستثمر أن يوافق
على كل الفقرات الواردة في طلب االكتتاب .وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حال عدم استيفاء أي من
شروط االكتتاب .وال يسمح بتعديل طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمه إلى مدير االكتتاب .ويعتبر طلب االكتتاب فور تقديمه اتفاقاً قانونياً ملزماً بين
المكتتب والشركة (ولمزيد من التفاصيل فض ً
ال راجع القسم رقم (« )9المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه».

ملخص المعلومات األساسية
تنويه للمستثمرين :يهدف ملخص المعلومات األساسية إلى إعطاء نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،وباعتباره ملخصاً ،فإنه
ال يحتوي على جميع المعلومات التي قد تكون مهمة .ويجب على مستلمي هذه النشرة قراءة كامل محتوياتها قبل اتخاذ قرار بشأن االستثمار في
أسهم الشركة من عدمه .وقد تم تعريف بعض المصطلحات الواردة في هذه النشرة في قسم «التعريفات والمصطلحات».

نبذة عن الشركة
شركة أمواج الدولية هي شركة مساهمة مقفلة تأسست بموجب ( )1010206261بتاريخ 1426/01/20هـ الموافق 2005/03/01م والصادر بمدينة
الرياض ،يبلغ رأس مال الشركة ستون مليون ( )60,000,000ريال سعودي مقسم إلى ستة مليون ( )6,000,000سهم عادي متساوية القيمة تبلغ القيمة
األسمية لكل منها عشرة ( )10ريال سعودي وجميعها أسهم عادية من فئة واحدة مدفوعة القيمة بالكامل.
ويتمثل عنوان الشركة الرئيسي كما هو مذكور بالسجل التجاري في الرياض  -العليا  -شارع العروبة.
تأسست شركة أمواج الدولية («الشركة» أو «المصدر») بموجب عقد التأسيس المؤرخ في 1426/01/12هـ الموافق 2005/02/21م كشركة ذات
مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم ( )1010206261بتاريخ 1426/01/20هـ الموافق 2005/03/01م والصادر بمدينة الرياض برأس مال
قدره خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي مقسم إلى خمسة أالف ( )5000حصة نقدية متساوية القيمة ،قيمة كل حصة مائة ( )100ريال سعودي،
تم توزيعها بين الشركاء كالتالي :غرم اهلل رداد سعيد الزهراني يملك  3500حصة بنسبة ملكية  %70من رأس المال وبدر غرم اهلل رداد الزهراني
يملك  750حصة بنسبة ملكية  %15ومازن غرم اهلل رداد الزهراني بنسبة ملكية  .%15وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 1430/07/05هـ الموافق
(2009/06/28م) تم تعديل مقدمة عقد التأسيس بدخول شريك وخروج شريكين من خالل تنازل الشريك غرم اهلل بن رداد بن سعيد الزهراني عن
كامل حصصه وعددها ثالثة أالف وخمسمائة ( )3,500حصة إلى شركة زهران القابضة كشريك جديد بالشركة ،كما قام الشريك بدر بن غرم اهلل
بن رداد الزهراني بالتنازل عن عدد خمسمائة ( )500حصة إلى شركة زهران القابضة كشريك جديد بالشركة ،كما قام الشريك مازن بن غرم اهلل
بن رداد الزهراني بالتنازل عن كامل حصصه وعددها سبعمائة وخمسون ( )750حصة إلى شركة زهران القابضة كشريك جديد بالشركة ،ليصبح
مالك الشركة هم :شركة زهران القابضة بإجمالي حصص أربعة أالف وسبعمائة وخمسون ( )4,750حصة قيمتها أربعمائة وخمسة وسبعون ألف
( )475,000ريال سعودي بنسبة ملكية ( ،)%95وبدر غرم اهلل الزهراني شريك بإجمالي حصص مائتان وخمسون ( )250حصة قيمتها خمسة وعشرون
ألف ( )25,000ريال سعودي بنسبة ملكية ( ،)%5وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 1442/02/20هـ الموافق (2020/10/07م) تمت الموافقة على تحويل
الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأس مال الشركة من خمسمائة ألف ( )500,000ريال
سعودي إلى ستون مليون ( )60,000,000ريال سعودي ،وبموجب القرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة رقم  46بتاريخ 1442/03/04هـ الموافق
2020/10/21م تمت الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال قدره ستون مليون ( )60,000,000ريال سعودي مقسم إلى
ستة مليون ( )6,000,000سهم عادي متساوية القيمة تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة ( )10ريال سعودي وجميعها أسهم عادية من فئة واحدة،
وتم استيفاء الزيادة بتحويل مبلغ تسعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف ( )59,500,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة ،وفقاً لشهادة مراجع
الحسابات الصادرة بتاريخ 1442/01/26هـ الموافق 2020/09/14م.

هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح
يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح :
عدد األسهم قبل الطرح

نسبة الملكية قبل الطرح

عدد األسهم بعد الطرح

نسبة الملكية بعد الطرح

اسم المساهم
شركة زهران القابضة

5,700,000

%95

5,100,000

%85

بدر بن غرم اهلل بن رداد الزهراني

240,000

%4

240,000

%4

حصة بنت غرم اهلل بن رداد الزهراني

60,000

%1

60,000

%1

-

-

600,000

%10

6,000,000

%100

6,000,000

%100

المستثمرين المؤهلين
اإلجمالي

ي
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األنشطة الرئيسية للشركة:
يتمثل النشاط الرئيسي الحالي للشركة حسب السجل التجاري رقم ( )1010206261بتاريخ 1426/01/20هـ الموافق 2005/03/01م والصادر
بمدينة الرياض في تركيب أنظمة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها وإصالحها ،تركيب وتمديد أنابيب تكييف الهواء وصيانتها وإصالحها ،البيع
بالجملة لألجهزة اإللكترونية والكهربائية المنزلية ،البيع بالجملة لألواني المنزلية وملحقات الموائد ،البيع بالجملة لألدوات الصحية وتمديداتها
وسخانات وصهاريج المياه ،إصالح األجهزة المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق.
وتتمثل أغراض الشركة وفقاً لنظامها األساسي بما يلي:
1 .التشييد وأعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء.
2 .أنشطة الخدمات األخرى :إصالح األجهزة المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق.
3 .تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية :بيع السلع المنزلية األخرى بالجملة ،بيع أنواع الوقود الصلبة
والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة ،بيع األدوات المعدنية والطالء والزجاج بالتجزئة في المتاجر المخصصة ،البيع
بالتجزئة لألجهزة الكهربائية المنزلية واألثاث ومعدات اإلضاءة وغيرها من األصناف المنزلية في المتاجر المتخصصة ،بيع البضائع
الجديدة األخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة.
4 .الوكاالت التجارية.
5 .وكاالت التوزيع.
6 .البيع بالجملة لألجهزة اإللكترونية والكهربائية والمنزلية.
7 .البيع بالجملة لقطع الغيار الخاصة بأجهزة التكييف والتبريد.
8 .البيع بالجملة لألجهزة المنزلية.
9 .البيع بالتجزئة لألجهزة اإللكترونية والكهربائية المنزلية.
	10.البيع بالتجزئة لقطع الغيار الخاصة بأجهزة التبريد والتكييف.
	11.صيانة وتصليح األجهزة اإللكترونية والكهربائية والمنزلية.
و تمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت .هذا وقد حصلت الشركة
على كافة التراخيص النظامية الالزمة لألنشطة الحالية ،وال زالت تلك التراخيص جميعها سارية المفعول حتى تاريخ هذه النشرة .ولمزيد من
المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فض ً
ال راجع القسم رقم (« )١١-3التراخيص».
و يتمثل النشاط الرئيسي للشركة الحالي في تركيب أنظمة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها وإصالحها ،تركيب وتمديد أنابيب تكييف الهواء وصيانتها
وإصالحها ،البيع بالجملة لألجهزة اإللكترونية والكهربائية المنزلية ،البيع بالجملة لألواني المنزلية وملحقات الموائد ،البيع بالجملة لألدوات الصحية
وتمديداتها وسخانات وصهاريج المياه ،إصالح األجهزة المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق.

ك
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رسالة المصدر واستراتيجيته العامة
1.رؤية الشركة

تتطلع شركة أمواج الدولية الحفاظ على المستوى القيادي الذي تتبوؤه في السوق وتطويره عن طريق تمثيل عالمتها التجارية لمنتجات أجهزة التكييف
واألجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية ،لتوفير منتجات ذات جودة عالية وقاعدة قوية للتوزيع وخدمات ما بعد البيع.
2.رسالة الشركة

أن تكون شركة رائدة في مجال تجارة الجملة لألجهزة المنزلية والكهربائية وأن تصبح شريك في تلبية طلبات عمالئها من خالل تقديم أفضل
الخبرات ذات القيمة في أعمالها والحلول األكثر فعالية وكسب ثقة عمالئها من خالل تقديم الخدمات المميزة بأسعار تنافسية.
3.استراتيجية الشركة العامة

تتمحور استراتيجية الشركة حول النقاط اآلتية:
yتوفير أفضل األجهزة :تتطلع شركة أمواج الدولية إلى تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع في المملكة من أجهزة التكييف واألجهزة
المنزلية.
yمستوى خدمات عالية :تدرك شركة أمواج الدولية أن تطوير عالقاتها مع الموزعين وكبار العمالء ،واالستحواذ على حصة جيدة من سوق
أجهزة التكييف واألجهزة المنزلية ،يقوم في المقام األول على توفير خدمات متميزة في الدعم وخدمات ما بعد البيع ،وعليه فإن شركة أمواج
الدولية تسعى بشكل مستمر في تطوير وتحسين مستوى هذه الخدمات.

نقاط القوة والمزايا التنافسية للشركة:
yقاعدة متنوعة من العمالء تربطها عالقة وثيقة بها.
yالخبرة اإلدارية والفنية والمالية لدى الشركة.
yتطوير وتدريب القوى العاملة في الشركة من خالل برامج الشركة التدريبية.
yالتجديد والتطوير المستمر لفئات المنتجات المعروضة بما يتوافق مع متطلبات العمالء.
yخدمات ما بعد البيع باإلضافة إلى خدمات الصيانة.
yعالقتها القوية مع البنوك المحلية والشركات التمويلية التي تتيح لها توفير األموال عند الحاجة.
yالعالمة التجارية.
yالتغطية الشاملة للسوق المدعومة بالخدمات اللوجستية المتكاملة وأنظمة التوزيع.
yالتنوع والتجديد المستمر في المنتجات.

ل
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ملخص المعلومات المالية
إن ملخص المعلومات المالية الواردة أدناه مبنية على القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م التي تتضمن
أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م واإليضاحات
المرفقة بها.
 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

 30سبتمبر 2020م
(مفحوصة)

 30سبتمبر 2021م
(مفحوصة)

قائمة الدخل
(ريال سعودي)

301,149,211

385,752,535

322,400,846

243,745,727

تكلفة المبيعات

()249,821,138

()310,276,358

()259,306,130

()191,857,914

إجمالي الربح

51,328,073

75,476,177

63,094,716

51,887,813

ربح العمليات

26,340,382

51,658,847

47,097,747

36,353,359

ربح السنة قبل الزكاة

20,665,020

47,734,660

44,758,997

30,767,890

صافي الربح

18,666,507

44,691,305

42,958,997

28,967,890

إجمالي الدخل الشامل

19,005,852

44,494,905

42,953,661

28,972,015

المبيعات

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،والقوائم المالية الموحدة الموجزة
(غير المراجعة) للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م والتي تتضمن أرقام المقارنة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

 30سبتمبر 2021م
(مفحوصة)

قائمة المركز المالي
(ريال سعودي)
إجمالي الموجودات المتداولة

194,381,534

191,022,458

288,777,310

إجمالي الموجودات غير المتداولة

14,814,629

14,480,822

5,513,489

إجمالي الموجودات

209,196,163

205,503,280

294,290,799

إجمالي المطلوبات المتداولة

143,545,794

114,856,817

196,814,692

5,862,980

5,649,438

3,507,067

إجمالي المطلوبات

149,408,774

120,506,255

200,321,759

إجمالي حقوق المساهمين

59,787,389

84,997,025

93,969,040

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

209,196,163

205,503,280

294,290,799

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،والقوائم المالية الموحدة الموجزة
(غير المراجعة) للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م والتي تتضمن أرقام المقارنة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م.

قائمة التدفقات النقدية
(ريال سعودي)

 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2020م  30سبتمبر 2020م  30سبتمبر 2021م
(مفحوصة)
(مفحوصة)
(مراجعة)
(مراجعة)

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

92,328

73,459,339

86,158,356

()58,802,408

صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

41,641

()604,893

()122,876

4,565,329

5,637,260

()61,506,772

()73,550,394

35,983,697

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،والقوائم المالية الموحدة الموجزة
(غير المراجعة) للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م والتي تتضمن أرقام المقارنة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م.

م



اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

مؤشرات األداء الرئيسية

 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2020م  30سبتمبر 2020م  30سبتمبر 2021م
(مفحوصة)
(مفحوصة)
(مراجعة)
(مراجعة)

معدل النمو في المبيعات ()%

ال ينطبق

%28.09

ال ينطبق

()%24.40

معدل النمو في صافي الربح ()%

ال ينطبق

%139.42

ال ينطبق

()%32.57

هامش مجمل الربح ()%

%17.04

%19.57

%19.75

%21.29

هامش صافي الربح ()%

%6.20

%11.59

%13.32

%11.88

رأس المال العامل

50,835,740

76,165,641

-

91,962,618

نسبة التداول (مرة)

1.35

1.66

-

1.47

إجمالي الموجودات  /إجمالي المطلوبات (مرة)

1.40

1.71

-

1.47

نسبة الديون  /إجمالي حقوق الملكية ()%

%174.32

%92.53

-

%149.07

نسبة الديون  /إجمالي الموجودات ()%

%49.82

%38.27

-

%47.60

العائد على األصول ()%

%8.92

%21.75

-

%9.84

اإليرادات  /إجمالي الموجودات ()%

%143.96

%187.71

-

%82.82

العائد على حقوق الملكية ()%

%31.22

%52.58

-

%30.83

3.1

7.4

7.1

4.8

ربحية السهم (ريال)
المصدر :معلومات اإلدارة

ن



اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

ملخص عوامل المخاطرة
.أالمخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

yالمخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية
yالمخاطر المتعلقة باالئتمان
yالمخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة
yالمخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات
yالمخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية
yالمخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم

yالمخاطر المتعلقة بتوفير التمويل مستقب ً
ال
yالمخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة

yالمخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية
yالمخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية
yالمخاطر المتعلقة بعدم تمكن الشركة من تحصيل مستحقاتها
yالمخاطر المتعلقة بتركز المبيعات
yالمخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على بعض الموردين الرئيسيين
yالمخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية
yالمخاطر المتعلقة بتوريد المنتجات
yالمخاطر المتعلقة بتركز العمالء

yالمخاطر المتعلقة بإسكان موظفي الشركة أثناء وباء فيروس كورونا ()COVID-19
yالمخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية
yالمخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت
yالمخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة
yالمخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل
yالمخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة
yالمخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات
yالمخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
yالمخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات
yالمخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تطوير خدمات الشركة الحالية واستحداث خدمات جديدة
yالمخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين
yالمخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين
yالمخاطر المتعلقة بالطلب على منتجات الشركة
yالمخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة
yالمخاطر المتعلقة بعقود االستئجار
yالمخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل
yالمخاطر المتعلقة بقرار هيئة الموانئ السعودية برفع رسومها بد ًءا من يناير 2021م

yالمخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات عالقة

yالمخاطر المتعلقة بوجود الحد األدنى من أعضاء مجلس اإلدارة واآلثار المترتبة في حال استقالة احد األعضاء
yالمخاطر المتعلقة بإعتماد الشركة على الضمانات الشخصية

س



اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

.بالمخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة:

yالمخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة
yالمخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط
yالمخاطر المتعلقة بنظام الشركات
yالمخاطر المتعلقة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات
yالمخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة
yالمخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة
yالمخاطر المتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب
yالمخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه
yالمخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة
yالمخاطر المتعلقة بإنفاق المستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية
.جالمخاطر المتعلقة في األسهم المطروحة:

yالمخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم
yالمخاطر المتعلقة بالسيطرة من قبل المساهمين البائعين
yالمخاطر المتعلقة باقتصار التداول على المستثمرين المؤهلين
yالمخاطر المتعلقة بعد توزيع أرباح.
yالمخاطر المتعلقة بطرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال
yمخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية

ع
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

1
التعريفات والمصطلحات
يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات المستخدمة في نشرة اإلصدار هذه:
التعريف

المصطلح أو االختصار المعرف
الشركة /المصدر

شركة أمواج الدولية.

إدارة الشركة أو اإلدارة العليا

إدارة شركة أمواج الدولية.

النظام األساسي

النظام األساسي للشركة.

وزارة الطاقة

وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية.

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان بالمملكة العربية السعودية.

وزارة التجارة

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

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

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

الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية.

الطرح

الطرح األولي لـ ستمائة ألف ( )600,000سهم عادي تمثل  %10من رأس مال الشركة لغرض اإلدراج بالسوق الموازية.

أسهم الطرح

ستمائة ألف ( )600,000سهم عادي من أسهم الشركة.

اإلدراج

إدراج أسهم الشركة في قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازية والموافقة على تداول أسهمها.

سعر الطرح

( )٧٢ريال سعودي لكل سهم.

أسهم المساهمين الحاليين قبل الطرح

 %100من مجموع رأس مال الشركة والتي تبلغ ستة مليون ( )6,000,000سهم عادي.

تاريخ اإلقفال

هو تاريخ نهاية فترة الطرح والتي تنتهي بتاريخ األربعاء ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م).

متحصالت الطرح

القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها.

السهم

سهم عادي بقيمة أسمية ( )10رياالت سعودية.

القيمة االسمية

 10رياالت للسهم الواحد.

الشخص

الشخص الطبيعي أو االعتباري.

المساهمون الكبار

مساهمو الشركة الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة والواردة أسمائهم في صفحة (و) في هذه النشرة.

المساهمون الحاليون

المساهمون المبين أسمائهم في الصفحة رقم (ي) في هذه النشرة (هيكل الملكية الشركة قبل وبعد الطرح).

السنة المالية

السنة المنتهية بتاريخ  31ديسمبر من كل سنة ميالدية.

السعودة

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

يوم عمل

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

نظام العمل

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

نظام الشركات

نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 3/بتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) ،والمعدل بموجب
المرسوم الملكي رقم م 79/بتاريخ 1439/07/25هـ

نظام السوق المالية

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1424/06/02هـ الموافق 2003/07/31م.

القوائم المالية

القوائم المالية المدققة والتي تم إدراجها في هذه النشرة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والتي تتضمن
أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية في  30سبتمبر
2021م ،واإليضاحات المرفقة بها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير
واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (.)SOCPA

هـ

التقويم الهجري.

م

التقويم الميالدي.
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

التعريف

المصطلح أو االختصار المعرف
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2017-123-3
وتاريخ 1439/4/9هـ (الموافق 2017/12/27م) بنا ًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ
1424/6/2هـ ،المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  ٢٠٢٢-٥-٥وتاريخ 144٣/٠٦/٠٢هـ الموافق 202٢/٠١/٠٥م.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة تداول السعودية (تداول السعودية) والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم -123-3
 2017وتاريخ 1439/04/9هـ (الموافق 2017/12/27م) ،والمعدلة بموجب قراره رقم ( )2019-104-1بتاريخ 1441/02/01هـ
(الموافق 2019/09/30م) ،والمعدلة بموجب قراره رقم ( )2021-22-1بتاريخ 1442/07/12هـ الموافق 2021/02/24م ،والمعدلة
بموجب قراره رقم ( )٢٠٢٢-١٩-١بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٣م.

نشرة اإلصدار  /النشرة

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

المستشارون

مستشارو الشركة الموضحة أسمائهم في الصفحة (هـ).

المستشار المالي

شركة معرفة المالية.

مدير االكتتاب

شركة اإلنماء لالستثمار.

المجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة.

هيئة السوق المالية

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

مجموعة تداول السعودية أو السوق المالية أو
سوق األسهم أو السوق

شركة تداول السعودية (تداول السعودية).

السوق الموازية

السوق التي تتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب «قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة»
و«قواعد اإلدراج».

تداول

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

الجمعية العامة

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.

الجمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة.

حقوق التصويت

للشركة فئة واحدة فقط من األسهم وهي األسهم العادية ،وال يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية في التصويت ،ويحق لكل مساهم
أياً كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت فيها.

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.
المستثمرون المؤهلون هم أي من األشخاص المذكورين أدناه:
1 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.

2 .عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط
تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة
إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
3 .حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة،
أو مركز اإليداع.

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

7 .األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل
االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
8 .المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.

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

	10.أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من المعايير اآلتية:
	-أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن
عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهراً الماضية.
	-أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.

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

	-أن يكون حاص ً
ال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
	-أن يكون حاص ً
ال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

	11.أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

التعريف

المصطلح أو االختصار المعرف

تعنى في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه.
1 .تابعي المصدر.

2 .المساهمين الكبار في المصدر.
الجمهور

3 .أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لل ُمصدر.
4 .أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي ال ُمصدر.

5 .أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في ال ُمصدر.
6 .أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في  4،3،2،1أو  5أعاله.

7 .أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في  5،4،3،2،1أو  6أعاله.
8 .األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين ( )%5أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.

فترة الحظر

يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة (و) في هذه النشرة التصرف في أسهمهم مدة إثني عشر ( )12شهراً من
تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية ،ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على
موافقة الهيئة المسبقة.

المساهم أو المساهمون

حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من الزمن.

المستثمر

كل شخص يستثمر في أسهم الطرح.

نموذج طلب االكتتاب

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

المملكة

المملكة العربية السعودية.

عوامل المخاطرة

هي مجموعة المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط له قبل اتخاذ قرار االكتتاب في األسهم محل الطرح.
مجموعة من المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبية الدولية.

المعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير
المالية ()IFRS

.International Financial Reporting Standards

وهي المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ،والتي تضم المعايير الدولية باإلضافة
إلى المتطلبات واإلفصاحات اإلضافية المطلوبة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وغيرها من المعايير والتصريحات
التي أقرتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ،والتي تشمل المعايير واإلصدارات الفنية المتعلقة بالمسائل التي ال تغطيها
المعايير الدولية ،مثل مسألة الزكاة.

السنة المالية  /السنوات المالية

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

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
()SOCPA

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  2017-16-8بتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق
2017/02/13م) ،والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-7-1وتاريخ 1442/06/01هـ الموافق (2021/01/14م)
وأي تعديالت يطرأ عليها.

نطاقات

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تم اعتماد برنامج السعودة (نطاقات) بموجب قرار وزير العمل رقم  4040بتاريخ 1432/10/12هـ (الموافق 2011/09/10م) القائم
على قرار مجلس الوزراء رقم  50بتاريخ 1415/05/12هـ (الموافق 1994/10/27م) ،وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية (وزارة العمل والتنمية االجتماعية سابقاً) بالمملكة برنامج (نطاقات) لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف
المواطنين السعوديين ،ويقيم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على أساس نطاقات محددة ،وهي البالتيني واألخضر واألحمر.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة العامة للزكاة والدخل سابقاً) ،وهي إحدى الجهات الحكومية التي ترتبط تنظيمياً بوزير
المالية وهي الجهة الموكلة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية.

الريال

ريال سعودي  -العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

الدوالر

الدوالر األمريكي  -العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية.

رؤية 2030

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

ضريبة القيمة المضافة VAT

الوباء أو فيروس كورونا «كوفيد»19-

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ (الموافق 2017/01/30م) الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من  1يناير 2018م ،كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب
والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة ،وقد قررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة
المضافة  %5إلى  %15وذلك ابتدا ًء من شهر يوليو 2020م.
هو مرض فيروسي ُمعدي يُعرف باسم (فيروس كورونا واختصاراً «كوفيد ،»19-حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم ومن
ضمنها المملكة العربية السعودية وذلك في مطلع العام 2020م ،وعلى اثر ذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمي.
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التعريف
yمستثمر أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

األجانب غير المقيمين المسموح لهم
باالستثمار في السوق الموازية

yمستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له.
yشخص اعتباري يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع على أن يكون مرخصاً له أو مؤسساً
في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها بحسب قائمة الدول التي تصدرها
الهيئة وفقاً لمتطلبات الفقرتين ( )2و( )3من الفقرة (أ) من المادة السادسة من القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات
المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة ،ويكون مقيماً في أحدى هذه الدول ،ويستوفي أياً من المعايير األتية:
 .أأن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن
عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل اإلثني عشر شهراً الماضية.
 .بأن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.

 .جأن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.
ً
 .دأن يكون حاص ً
ال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة .أن يكون حاصال على شهادة
مهنية متخصصة بمجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.
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الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير
المقيمين في السوق الموازية

الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار
رقم ( )2017-95-4وتاريخ 1439/01/26هـ الموافق 2017/10/16م ،بناءا على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي
رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ ،المعدل بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2019-65-3وتاريخ 1440/10/14هـ
الموافق 2019/06/17م.

مكيفات الهواء (سبيلت)

نظام تكييف يتكون من قطعتين تتصل بواسطة أنابيب نحاسية ،تقوم بتبريد وتدفئة األماكن المغلقة عبر ضخ الهواء من خالل
الوحدة الداخلية ،في حين يتم تركيب الوحدة الخارجية التي تحوي الضاغط  compressorخارج المبنى.

مكيفات شباك

يتم توريدها وتركيبها كقطعة واحدة ،ويتم تركيبها من خالل فتحة جدارية.

األجهزة المنزلية

األجهزة الكهربائية التي تستخدم استخدامات منزلية كالثالجة والغسالة وفرن الطبخ.

 -2عوامل المخاطرة

1-2

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

2-2

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة

3-2

المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة
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2
عوامل المخاطرة
إن االستثمار في األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة ينطوي عليه مخاطر عالية وقد ال يكون االستثمار فيها مالئماً إال للمستثمرين القادرين على
تقييم مزايا ومخاطر هذا االستثمار وتحمل أي خسارة قد تنجم عنه.
يتعين على كل من يرغب في االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل
المخاطرة المبينة في هذا القسم قبل اتخاذ قرار االستثمار ،علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشتمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها
الشركة ،بل إنه من الممكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة أو ال تعتبرها جوهرية في الوقت الراهن والتي من شأنها التأثير على عملياتها.
إن نشاط الشركة ،والظروف المالية ،والتوقعات المستقبلية ،ونتائج العمليات والتدفقات النقدية ،قد تتأثر سلباً بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو
تحقق أي من المخاطر التي يتضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حالياً أنها جوهرية ،باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس
اإلدارة أو يصنفها حالياً بأنها غير جوهرية ،لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية.
ال يكون االستثمار في األسهم مالئماً سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك االستثمار والذين يمتلكون موارد مالية كافية لتحمل
أية خسارة قد تنجم عن هذا االستثمار .وينبغي على المستثمر (الذي يحق له االكتتاب في األسهم المطروحة) الذي ينتابه أي شك بشأن القرار الذي
عليه اتخاذه بخصوص مالءمة االستثمار له من عدمه أن يرجع إلى مستشار مالي مرخص له للحصول على المشورة بشأن االستثمار في األسهم
المطروحة لالكتتاب.
وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية ،أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسنى
إلدارة الشركة أن تحددها ،أو التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية ولكن عند حدوثها تبين أنها جوهرية ،فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض
سعر األسهم في السوق وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين وقد يخسر المستثمرون كامل استثماراتهم في أسهم الشركة أو
جزء منه.
ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة على حد علمهم واعتقادهم ،بأنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة بخالف تلك المذكورة
في هذا القسم ،يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح.
إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها .كما أن هنالك مخاطر وشكوك واحتماالت إضافية أخرى ،بما في ذلك
تلك غير المعلومة حالياً أو التي تعتبرها إدارة الشركة غير جوهرية ،قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله.
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2المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
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2المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة

-1-2

2المخاطر المتعلقة باالئتمان

تعتمد قدرة الشركة على زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ الفعال لخطط أعمالها وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح تسليم المنتجات
وتقديم الخدمات وفق الجدول الزمني لها والدخول في منتجات جديدة .إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل تعتمد على قدرتها
على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم المعلومات التشغيلية والمالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب .وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة
وتدريبها ،وقد تحتاج الشركة إلى الحصول على تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع ،وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقاً للجدول الزمني
المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه الخطط االستراتيجية والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما فيها
تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه األعمال أو في حالة وجود خلل في دراسة الجدوى ،فإن ذلك سيؤثر سلباً وجوهرياً على الوضع التنافسي للشركة
وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف األخر .وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حاالت
مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العمالء ،وفشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة وغيرها .بلغ رصيد الذمم المدينة
التجارية كما في  31ديسمبر 2019م مبلغ ( )49.01مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته  %23.46من إجمالي األصول وتمثل ما نسبته  %16.30من
إجمالي المبيعات ،وقد بلغ رصيد الذمم المدينة التجارية  31ديسمبر 2020م مبلغ ( )47.49مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته  %23.06من إجمالي
األصول وتمثل ما نسبته  %12.28من إجمالي المبيعات ،هذا وسجلت الشركة ذمم مدينة تجارية في نهاية  30سبتمبر 2021م بمبلغ ( )80.70مليون
ريال سعودي تمثل ما نسبته  %27.42من إجمالي األصول وتمثل ما نسبته  %33.11من إجمالي المبيعات.
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يوضح الجدول التالي تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية كما في  31ديسمبر 2019م وفي  31ديسمبر 2020م وفي  30سبتمبر 2021م:
  (1):مقر لودجلاتحليل أعمار الذمم المدينة كما في  31ديسمبر 2019م وفي  31ديسمبر 2020م وفي  30سبتمبر 2021م
أعمار الذمم المدينة التجارية
(جميع األرقام بالريال السعودي)

 30سبتمبر
2021م

النسبة من
اإلجمالي

 31ديسمبر
2019م

النسبة من
اإلجمالي

 31ديسمبر
2020م

النسبة من
اإلجمالي

80,700,202

%100

أقل من  30يوماً

13,284,957

%27.07

17,788,071

%37.54

من  90-31يوماً

16,358,561

%33.33

16,936,960

%35.74

-

من  180-91يوماً

8,866,537

%18.07

6,599,215

%13.93

-

من  365-181يوماً

5,543,248

%11.29

4,335,282

%9.15

-

-

أكثر من  365يوماً

5,026,537

%10.24

1,729,120

%3.65

-

-

إجمالي الرصيد

49,079,840

%100

47,388,648

%100

80,700,202

%100

معدل الدوران (مرة)

6.14

8.14

3.02

متوسط فترة التحصيل (يوم)

59.49

44.84

90.39

المصدر :الشركة

بلغ رصيد مخصص الخسائر االئتمانية في  31ديسمبر 2019م مبلغ ( )7,115,703ريال سعودي ،وقد انخفض رصيد المخصص كما في  31ديسمبر
2020م إلى مبلغ ( )2,990,384ريال سعودي .هذا وسجلت الشركة مبلغ ( )4,106,130ريال سعودي كرصيد مخصص خسائر ائتمانية في نهاية 30
سبتمبر 2021م .يمثلون على التوالي نسبة من إجمالي الذمم المدينة التجارية  %14.50و %6.31و .%5.09هذا وقامت الشركة في عام 2020م بشطب
مبالغ إجماليها ( )4,638,950ريال سعودي تمثل ذمم مدينة تجارية متأخرة السداد ،مقارنة بنهاية العام 2019م ال يوجد أي مبالغ مشطوبة أو ديون
معدومة.
يوجد لدى الشركة سياسة لتكوين مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ،عند تقييم مدى كفاية المخصص ،تقوم الشركة بتأسيس تقديراتها
على خبرة الشركة السابقة في تحصيل المدفوعات ،وأي زيادة في عدد المدفوعات المتأخرة للمستحقات بعد متوسط فترة االئتمان .إذا تدهورت
الحالة المالية للعمالء فقط تكون عمليات الشطب الفعلية أعلى من المتوقع ،يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي ،أما بالنسبة للمبالغ غير
الهامة بشكل فردي ،والتي فات موعد استحقاقها ،فيتم تقييمها بشكل جماعي ويتم تطبيق مخصص وفقاً لطول الفترة الزمنية المستحقة بنا ًء على
معدالت االسترداد التاريخية.
هذا وتطبق الشركة نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة لتحديد خسائر االنخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة ،والذي يتطلب من الشركة أخذ
بعض العوامل المستقبلية بعين االعتبار أثناء حساب احتمالية التعثر ،وتعتمد الشركة على الدفع المباشر بشكل رئيسي ،وبنا ًء على ذلك ال توجد
قيود محددة لنوعية العمالء التي يتم منحهم شروط ائتمانية .وتتراوح متوسط فترة االئتمان الممنوحة للعمالء من  30يوم إلى  90يوم ،ويتم تحديد
فترة االئتمان الممنوحة للعمالء بشكل أساسي وفقاً لتقييم مدى التزام العميل بالسداد خالل الفترة التاريخية مع وضع حد أعلى لكل عميل على
حده من ناحية القيمة.
وفي حال عدم التزام المدينين بسداد مستحقات الشركة في مواعيدها أو عدم التزامهم على اإلطالق بالسداد جزئياً أو كلياً ،فسوف يؤثر ذلك بشكل
سلبي جوهري على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية.

-1-3

2المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات

حصلت الشركة على التصاريح والتراخيص والشهادات والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها .حيث تخضع الشركة للعديد من األنظمة
والقوانين التي تستدعي حصولها على عدد من التصاريح والتراخيص الالزمة لمزاولة نشاطها ،وذلك من قبل الجهات التنظيمية المختصة في
المملكة العربية السعودية ،حيث تمارس الشركة نشاطها حالياً بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح ذات العالقة بأنشطتها وتشمل
على سبيل المثال ال الحصر :شهادات تسجيل الشركة الصادرة عن وزارة التجارة وشهادات تسجيل العالمات التجارية وشهادات السعودة وشهادات
الزكاة وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وشهادات التأمينات االجتماعية وشهادة عضوية الغرفة التجارية وتصاريح الدفاع المدني وشهادة
تصاريح عمل من البلدية .يرجى الرجوع إلى قسم رقم (« )١١-٣التراخيص».
إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء
أي من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة ،أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على الرخص
والتصاريح والشهادات اإلضافية التي قد طلبت منها في المستقبل ،فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف واالمتناع عن القيام بأعمالها كإغالق الشركة
أو تجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية للشركة (كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص اإلقامة ونقل الكفاالت
.....إلخ) أو تعرضها لغرامات مالية تفرضها الجهات ذات العالقة بالتراخيص والتصاريح والشهادات ،مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها
تكاليف إضافية والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية
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2المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم

-1-6

ً
مستقبال
2المخاطر المتعلقة بتوفير التمويل
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2المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة
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2المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية
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2المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية

تعتمد الشركة وخططها المستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية والموظفين الرئيسيين ،وتهدف الشركة إلى استقطاب وتوظيف
األشخاص المؤهلين لضمان كفاءة وجودة األعمال من خالل اإلدارة الفعالة .كذلك ستحتاج الشركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن بقاءهم
أو الستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهالت وخبرات مناسبة .وعليه إذا خسرت الشركة أيا من كبار التنفيذيين أو الموظفين المؤهلين ولم تتمكن من
توظيف بدائل بنفس مستوى الخبرة والمؤهالت وبتكلفة مناسبة للشركة فسيكون لذلك تأثيرا سلبيا وجوهريا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
وتوقعاتها المستقبلية.

قد تواجه الشركة أخطاء أو سوء سلوك من جانب الموظفين .والشركة ال تستطيع السيطرة على سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم كالقيام بأنشطة
غير نظامية كالغش واألخطاء المتعمدة واالختالس واالحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام الممتلكات أو سوء استخدام المعلومات واألنظمة أو
إفشاء معلومات سرية أو التورط في نشر معلومات مظللة أو عدم التقيد بالضوابط الداخلية وغيرها ،والتي قد تنتج عنها خسائر أو فرض عقوبات
كما هو مذكور بالفقرة ( )1واحد من المادة ( )13الثالثة عشرة من نظام العمل المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية «يلتزم كل
صاحب عمل بإعداد الئحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة ،ويجوز للوزير االستثناء من ذلك» ،وفي حال إخالل الشركة ببعض
أو جميع بنود الالئحة المعدة من قبلها أو عدم إظهارها لمفتشي وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية سيتم فرض عقوبة وفق جدول المخالفات
المعتمد من قبل الوزارة مقدار الغرامة ( )15,000خمسة عشرة ألف ريال سعودي ،أو التزامات مالية على الشركة أو تسبب إضراراً بسمعتها ،مما
سوف يؤثر سلباً وبشكل جوهري على سمعة الشركة ووضعها المالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل ،ومن الجدير بالذكر ،أن الحصول على التمويل
يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة وسجلها االئتماني .وال تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان
بشأن حصولها على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة ،لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة،
أو تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة ،سيكون له أثر سلبي وجوهري على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية.
يعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة متطلباً نظامياً بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة ،بما في ذلك الشركة ،بتوظيف نسبة معينة
من الموظفين السعوديين بين مجموع موظفيها والمحافظة على تلك النسبة .ووفقاً لبرنامج نطاقات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية بلغت نسبة السعودة لدى الشركة كما في نهاية  30سبتمبر 2021م نسبة قدرها ( )%31و ُمصنفة ضمن النطاق «األخضر» (يرجى الرجوع
إلى قسم (« )١٥-٣الموظفون والسعودة») حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين ( )14موظف وعدد الموظفين غير السعوديين ( )30موظف هذا وبلغ
إجمالي عدد الموظفين  44موظف ،إال أنه في حال عدم استمرارها في الحفاظ على هذه النسب أو في حال قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية فرض سياسات توطين أكثر شدة في المستقبل ،ولم تتمكن الشركة من االلتزام بمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية فإن
ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات على الشركة تفرضها الجهات الحكومية ،كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين ،والتي
سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

لدى الشركة التأمين على الممتلكات ضد جميع األخطار (يرجى الرجوع إلى قسم رقم « ١٤-3وثائق التأمين») ،وقد يؤدي أي ضرر من الكوارث
الطبيعية يصيب مرافق الشركة مثل الفيضانات والحرائق والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى والتي ال تتوفر تغطية تأمينية كافية عليها أو ال تتوفر
بشروط معقولة تجارياً ،إلى تكبد الشركة تكاليف كبيرة وطائلة .كما يؤثر بشدة على قدرة الشركة على أداء وممارسة عملياتها وبالتالي تقليل من
نتائجهم التشغيلية .وفي حالة حدوث كوراث طبيعية وإضرارها بمرافق وأصول الشركة ولم تتوفر تغطية تأمينية كافية عليها ،فسيكون لذلك أثر
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن جميع السنوات منذ تأسيسها ولغاية عام 2020م ،وهي تقدم
إقراراتها الزكوية والضريبية خالل الوقت المحدد وتقوم بسداد المبالغ المستحقة عليها بشكل سنوي ،حصلت الشركة على أخر شهادة نهائية بتاريخ
1443/02/15هـ الموافق (2021/09/23م) وتنتهي في 1443/09/29هـ الموافق 2022/04/30م .خالل العام 2019م صدرت ربوط زكوية نهائية
من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للفترة عن األعوام من 2008م وحتى 2015م نتج عنها فروقات زكوية بمبلغ قدره  251,514ريال سعودي
وقد تم التسوية والسداد بالكامل خالل العام 2019م وإنهاء موقفها الزكوي عن السنوات المشار إليها ،وال يوجد أي استحقاقات أو فروقات زكوية
أو ضريبية على الشركة حتى تاريخ هذه النشرة .فيما يخص األعوام من 2005م حتى 2007م وللعام 2019م و2020م ،قامت الشركة بتقديم اإلقرار
الزكوي وسداد الزكاة المستحقة عليها لهذه األعوام ،ولم يتم الحصول على أي ربط زكوي نهائي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لهذه األعوام كما
وحتى تاريخ هذه النشرة .مع اإلشارة إلى أنه في حال قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمطالبة الشركة مستقب ً
ال بدفع مبالغ إضافية وفروقات
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زكوية عن اإلقرارات المقدمة من الشركة عن السنوات المالية السابقة ،فإن الشركة ستتحمل سداد تلك الفروقات الزكوية والمبالغ اإلضافية ،ولن
يتحمل المساهمون البائعون أي من تلك الفروقات الزكوية والمبالغ اإلضافية .وضعت الشركة مخصص للزكاة بلغ ( )1,800,000ريال سعودي كما في
نهاية الفترة  30سبتمبر 2021م و( )3,043,355ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و( )1,747,000ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م.
ال تستطيع الشركة التنبؤ ما إذا كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستقبل تقديراتها الزكوية عن جميع السنوات المالية السابقة (باستثناء األعوام
من 2008م وحتى 2015م) والتي قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار ربوط الزكوية نهائية لها ،أو ستطالبها بدفع أي فروقات زكوية
مستقب ً
ال عن هذه األعوام .وقد تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الشركة فروقات زكوية جوهرية تزيد عن قيمة ما دفعته الشركة كزكاة
لصالحها فضال عن غرامات التأخير في سداد هذه المبالغ ،وفي حال نشأت تلك المطالبات فستقوم الشركة بدفع تلك المطالبات،وبالتالي مما
سيأثر بشكل سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة وربحيتها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-10المخاطر المتعلقة بتركز المبيعات

تعتمد مبيعات الشركة على البيع بالجملة ألجهزة التكييف واألجهزة الكهربائية ،وتمثل مبيعات أجهزة مكيفات يوجين ( )Ugineنسبة ()%73.61
و( )%74.10و( )%82.01على التوالي من إجمالي مبيعات الشركة كما في  31ديسمبر 2019م وكما في  31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية في 30
سبتمبر 2021م( .يرجى الرجوع إلى قسم رقم  4-3نموذج عمل الشركة «مبيعات الشركة») ،لذا فإن التغيرات السلبية في سوق المكيفات أو توقعات
األعمال المستقبلية لهذا القطاع أو الموسمية سيؤدي بدوره إلى تراجع كبير في مبيعات وأرباح الشركة الناتجة عنها ،مما سيؤثر بشكل سلبي على
أعمال الشركة وربحيتها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وفي حال عدم قدرة الشركة على التنوع في إضافة خدمات جديدة أو وضع خطط مستقبلية للتوسع في قطاعات أخرى ،فإن ذلك سوف يؤثر بشكل
سلبي وجوهري بدرجة كبيرة على وضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-11المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية

تعتمد قدرة الشركة في تسويق منتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالماتها التجارية ،والتي تدعم أعمالها ومركزها التنافسي
وتمنحها تميزا واضحا في السوق بين العمالء .وتم تسجل الشركة العالمة التجارية لها .وقد قامت الشركة بتسجيل جميع عالماتها التجارية لدى
ً
(فضل راجع قسم رقم « 10-3العالمات التجارية وحقوق الملكية») ،وإن أي إخالل بحقوق الملكية أو استخدام غير مشروع
الجهات المختصة.
للعالمة التجارية للشركة سيؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة ،ورفع دعاوى قضائية ومطالبات أمام المحاكم المختصة لحماية هذه الحقوق .وهي
عملية مكلفة وتحتاج إلى وقت وجهد كبير من قبل اإلدارة في متابعتها .وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية عالمتها التجارية بشكل فعال عند
تجديد شهادة التسجيل أو تتبع العالمات المشابهة ،فإن ذلك سيؤثر سلبا على قيمتها ،مما ينعكس سلبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-12المخاطر المتعلقة بتركز العمالء

تعتمد إيرادات الشركة على عدد من العمالء الرئيسين ،حيث أن هذه التعامالت تتم بطريقة الدفع المباشر قبل توريد البضاعة للعمالء ،ويمثل أكبر
( )6عمالء رئيسين للشركة شكلت نسبتهم حوالي  %٢٨و %٣٣و %32من إجمالي إيرادات الشركة على التوالي في  31ديسمبر 2019م وكما في 31
ديسمبر 2020م والفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م( .يرجى الرجوع إلى قسم رقم  4-3نموذج عمل الشركة «كبار عمالء الشركة») ،وعليه فإنه
في حال انهيار أو قطع العالقة مع أحد أو مجموعة من العمالء الرئيسين ،وإخفاق الشركة في إيجاد العالقات الالزمة مع عمالء جدد ،فإن ذلك
سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-13المخاطر المتعلقة بإسكان موظفي الشركة أثناء وباء فيروس كورونا ()COVID-19

فيروس كورونا «كوفيد  »19-هو مرض فيروسي ُمعدي يُعرف باسم (فيروس كورونا واختصاراً «كوفيد ،)»19-حيث بدء باالنتشار في معظم دول
العالم ومن ضمنها المملكة العربية السعودية وذلك في مطلع العام 2020م ،وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة عالمية وذلك
بتاريخ 2020/03/11م.
و نظرا للتأثيرات السلبية على اقتصاد المملكة واالقتصاد العالمي ككل الناتجة عن تبعات تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد 19-المستجد ،وما
صاحب ذلك من القرارات الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية بشأن اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية للتصدي والحد
من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19-حتى تاريخ هذه النشرة ،والتي تقتضي على سبيل المثال ال الحصر بحظر التجول الجزئي
أو الكامل في بعض مدن ومحافظات المملكة وإغالق مراكز التسوق ومعارض البيع بالتجزئة وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات أو إلزام
بعضها بالعمل عن بعد ،تطبيق اإلجراءات االحترازية في الطيران الداخلي وسيارات األجرة والقطارات والحافالت وتعليق جميع رحالت الطيران
الدولي والحافالت ،وتعليق الدخول ألغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي من خارج المملكة.
ال يمكن ضمان أن اإلجراءات أعاله سوف تنجح في إيقاف أو الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة .كما سيكون لهذه اإلجراءات آثار سلبية
وجوهرية على االقتصاد السعودي وعلى ثقة المستثمرين واألعمال لفترة يصعب التنبؤ بها ،مما سيؤثر بدوره وبشكل سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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كما وأنه وفي ظل انتشار فيروس كورونا أو في حال تفشي أي أمراض معدية أخرى في المملكة وفي باقي دول العالم ،فإن الشركة ستكون معرضة
لمخاطر انقطاع األعمال ،وبشكل خاص قد يكون هنالك تعليق أو تأخير أو تأثير سلبي على بعض المواد األولية التي تشتريها الشركة من مورديين
خارجيين في دول متأثرة بالفيروس ،مما سيؤثر سلبياً وبشكل جوهري على استمرار أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
كما اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان االشتراطات الصحية لمساكن العمالة وذلك ضمن اإلجراءات االحترازية لمنع انتشار جائحة
فيروس كورونا (كوفيد )19-المستجد والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر أن يتم تخصيص للعامل الواحد مساحة  12مترا مربعا من السكن،
بحيث يكون التباعد االجتماعي مناسبا وال يؤدي إلى نقل أي عدوى ،وإنشاء غرفة تعقيم ،واعتمادها كمدخل ومخرج وحيد لكافة ُمرتادي السكن،
وتركيب أجهزة تعقيم داخل جميع حافالت العمال الستخدامها بعد الصعود للباصات ،كما يتعين أن تفتح أبواب دخول السكن الخارجية وتغلق بشكل
ِ
غرف عزل منفصلة ،خاصة للعمالة القادمة حديثا من خارج المملكة ،أو العمالة التي
أوتوماتيكي ،وأن تكون مزودة بستارة هوائية ،باإلضافة إلى توفر
تظهر عليها أية عالمات مرضية ،وتوفر المطهرات وأدوات التعقيم في كافة مرافق السكن ،فضال عن الكمامات والقفازات الصحية الواقية والمعدة
وج ْمع النفايات داخل السكن ونقلها إلى المردم البلدي ،والتعاقد مع شركة متخصصة
لالستخدام مرة واحدة ،والتعاقد مع شركة متخصصة للنظافة َ
لمكافحة آفات الصحة داخل السكن ،باإلضافة إلى الفحص الدوري لحرارة األفراد بواسطة ميزان الحرارة الليزري بعد التعقيم ،وتوفر جدول يُوضح
تطهير األسطح بالمطهرات بشكل دوري ،وجدول لمتابعة تنظيف وتطهير دورات المياه وصنابيرها.
صاحب العمل  -سوا ًء أكان شخصا ذا صفة طبيعية أو معنوية  -بغرامة مالية ال تقل
كما أكدت الئحة االشتراطات الصحية لمساكن العمالة أنه يُعاقب
ُ
عن خمسة آالف ريال ،وال تزيد على عشرة آالف ريال ،عند مخالفة أي شرط من الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران ،وتتعدد الغرامة
بتعدد المخالفة ويجوز مضاعفة الحد األعلى للمخالفة في حال تكرار ارتكابها.
وفي حال لم تلتزم الشركة باالشتراطات الصحية لمساكن العمالة ،فإنها ستكون معرضة للغرامات والعقوبات المذكورة أعاله ،كما أنه في حال إصابة
أي من العاملين المقيمين في سكن العاملين بفيروس كورونا ،فإن ذلك قد يتسبب في نقل العدوى إلى العاملين في سكن العمال أو الموظفين في
الشركة ،مما قد يؤدي إلى تعطل األعمال والتأخر بتسليم منتجات الشركة إلى عمالئها في المواعيد المتفق عليها ،وبالتالي فإن ذلك سيؤثر بشكل
سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وحيث أنه ال يوجد تاريخ متوقع النتهاء هذا الوباء حتى تاريخ هذه النشرة فإن الشركة ال يمكنها ضمان عدم تأثر عملياتها أو تقدير حجم الخسائر
الناجمة عن هذه الجائحة وتبعاتها في المستقبل مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها المستقبلية.

2 -1-14المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية

تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من عقود التأمين لتغطية أعمالها وأصولها ،حيث تحتفظ الشركة بثالثة وثائق تأمينية وهي التأمين على الممتلكات
ضد جميع األخطار وتأمين المركبات والتأمين الطبي (يرجى الرجوع إلى قسم رقم « ١٤-3وثائق التأمين») ،غير أنه قد ال يكون لدى الشركة جميع
العقود التأمينية المهمة ألعمالها وأصولها ،أو ال يكون لديها الغطاء التأميني الكافي في كل الحاالت ،أو أنه ال يغطي جميع المخاطر التي قد تتعرض
لها الشركة مثل المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية .كما أنه من الممكن أن تقع أحداث في المستقبل ال تكون الشركة مؤمنة ضدها بشكل يغطي
الخسائر المحتملة ،أو قد ال تكون مؤمنة ضدها على اإلطالق .وال يوجد أي ضمان أن عقود التأمين الخاصة بالشركة ستظل متاحة بشروط مقبولة
تجارياً أو ستظل متاحة على اإلطالق ونتيجة لظروف السوق المتغيرة فإن أقساط التأمين ونسب التحمل في بعض بواليص التأمين يمكن أن تزيد
بصورة كبيرة في بعض الحاالت .إن أي من هذه األحداث أو الظروف أو وقوع حدث غير مؤمن عليه للشركة سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال
وأصول الشركة وأوضاعها المالية ونتائج أعمالها وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-15المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت

إن الشركة عرضة للتأثر بمخاطر التغيرات في صرف العمالت األجنبية فيما يتعلق بالتزاماتها ومصروفاتها المرتبطة بعملة غير عملة المملكة
(الريال السعودي) .وكجزء من سياسة المملكة ،فإن الريال السعودي ،حتى تاريخ هذه النشرة ،مربوط بالدوالر األمريكي بسعر صرف يقدر بـ 3.75
ريال سعودي مقابل  1دوالر أمريكي ،إال أنه ال يوجد تأكيدات على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي ،وقد تؤدي التقلبات في
قيمة الريال السعودي مقابل العمالت األجنبية (بما في ذلك الدوالر األمريكي(التي تستخدمها الشركة إلى زيادة النفقات مما سيكون له أثر سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-16المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة

تعمل الشركة في بيئة تنافسية قوية ،وال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعال مع الشركات األخرى في السوق ،كما تؤثر
سياسات تسعير منافسي الشركة بشكل كبير على أدائها المالي ،وقد تكون الشركة غير قادرة باستمرار على منافسة تلك الشركات ،مما يؤدي إلى
خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلباً على أرباح الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-17المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل

تتمثل مخاطر رأس المال العامل في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها ،وقد بلغت نسبة التداول
 1.35مرة و 1.66مرة و 1.47مرة كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م على التوالي ،وقد بلغ رأس المال العامل
 50,835,740ريال سعودي و 76,165,641ريال سعودي و 91,962,618ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر
2021م على التوالي ،وتتكون المطلوبات المالية للشركة من دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وقروض قصيرة األجل وزكاة مستحقة وأرصدة دائنة أخرى،
وقد ال تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها في مواعيد االستحقاق .ويمكن أن تنتج مخاطر السيولة أيضا عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية
بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها ،وقد تقع أية أحداث طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية ،مما يؤثر سلبا على أعمال الشركة وبالتالي
على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.

2 -1-18المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة

تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيسي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها ،كما إن كبار
التنفيذيين في الشركة يتمتعون بخبرة محدودة أو قد ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة والتقيد باألنظمة واللوائح التي تخضع
لها ،وسيتوجب على كبار التنفيذيين بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة
مما قد يقلل من الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين إلدارة األعمال اليومية للشركة والذي بدوره قد يؤدي إلى التأثير على نتائج أعمال الشركة.
باإلضافة إلى ذلك فإنه في حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها أو في حال عدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح
ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة سيؤدي إلى تعريض الشركة للعقوبات والغرامات النظامية التي من شأنها التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات
الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-19المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات

حتى تاريخ هذه النشرة ال يوجد قضايا قانونية مرفوعة ضد الشركة ،إال أنه وبحكم طبيعة عمل الشركة وطبيعة معامالتها مع الغير فإن الشركة
قد تجد نفسها طرفاً في دعاوي قضائية أخرى سوا ًء مدعياً أو مدعى عليه ،ومن شأن أي نتيجة سلبية فيما يتعلق بإجراءات التقاضي واإلجراءات
التنظيمية التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية .وال تستطيع الشركة أن تتوقع بشكل
دقيق حجم تكلفة الدعاوي أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها في المستقبل أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام
التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات والتأثير بشكل سلبي على سمعة الشركة .وقد تشمل هذه الدعاوى على سبيل المثال ال الحصر
المسائل الزكوية والضريبية ونظام العمل واألخطاء والشكاوي التي تنجم عن اإلهمال أو االحتيال من قبل أشخاص أو مؤسسات بشكل يكون خارج
عن نطاق سيطرة الشركة .وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا ستؤثر سلباً وجوهرياً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي
وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-20المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية

أبرمت الشركة خالل العام عدد من اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع بنكيين محليين في صورة اعتمادات مستندية وتمويل اعتمادات وجميعها متوافقة
مع الضوابط الشرعية ،حيث أبرمت الشركة مع بنك الرياض اتفاقية اعتمادات مستندية وتمويل اعتمادات بقيمة ( )200,000,000ريال سعودي
بتاريخ منح تلك االعتمادات في 2020/10/27م وبلغ الرصيد المتبقي منها مبلغ وقدرة ( )97,925,468ريال سعودي كما في تاريخ 2020/12/31م،
كما أبرمت الشركة مع نفس البنك اتفاقية اعتمادات مستندية وتمويل اعتمادات أخرى بقيمة إجمالية ( )2,000,000ريال سعودي تاريخ منح تلك
االعتمادات في 2020/10/27م ،تم استخدامها بالكامل حتى تاريخ 2020/12/31م ،وال تفرض االتفاقية أي قيود تشغيلية أو على توزيع األرباح،
ويطلب البنك إخطاره في حال وجود تغيير في الشكل القانوني للشركة ،وقد قامت الشركة بإشعار البنك فيما يتعلق بتسجيل وإدراج الشركة.
كما أبرمت الشركة مع بنك الخليج الدولي اتفاقية اعتمادات مستندية وتمويل اعتمادات بقيمة ( )45,000,000ريال سعودي بتاريخ منح تلك
االعتمادات في 2020/01/05م وتم استخدامها بالكامل حتى تاريخ 2020/12/31م .كما أبرمت الشركة مع نفس البنك اتفاقية اعتمادات مستندية
وتمويل اعتمادات أخرى بقيمة إجمالية ( )2,000,000ريال سعودي تاريخ منح تلك االعتمادات في 2019/01/31م ،تم استخدامها بالكامل حتى تاريخ
2020/12/31م ،وال تفرض االتفاقية أي قيود تشغيلية أو على توزيع األرباح ،ويطلب البنك إخطاره في حال وجود تغيير في الشكل القانوني للشركة،
وقد قامت الشركة بإشعار البنك فيما يتعلق بتسجيل وإدراج الشركة.
كما حصلت الشركة على قروض مرابحة وتورق من بنوك محلية لتمويل متطلبات رأس المال العامل الخاص بالشركة .يحمل تكاليف عمولة وفقاً
لألسعار التجارية السائدة ،تسدد القروض عند استحقاقها ،إن هذه القروض مضمونه بسند أمر باإلضافة إلى ضمانات شخصية من المساهمين.
أن جميع تلك التسهيالت قابلة للتجديد وذلك بشرط موافقة الطرفين،ولم تقم الشركة بطلب إلغاء الضمانات الشخصية ،وال تفرض جميع االتفاقيات
أي قيود تشغيلية أو على توزيع األرباح.
وقد قامت كل من شركة تطوير التقنية (يملك رئيس مجلس اإلدارة حصة فيها) ،وشركة الجودة للمقاوالت المحدودة (يملك رئيس مجلس اإلدارة
حصة فيها) ،باستخدام جزء من التسهيالت المقدمة لشركة أمواج الدولية بنحو مبلغ  21مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ومبلغ ستمائة
وأربعة وثالثون ألف ومائتان وثمانية وستون ( )634,268ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م .ويوضح الجدول أدناه رصيد القروض قصيرة األجل
كما في 2019/12/31م و2020/12/31م و2021/09/30م كما يلي:
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  (2):مقر لودجلابيان القروض واالعتمادات المستندية
الرصيد في 2019/12/31م

الرصيد في 2020/12/31م

الرصيد في 2021/09/30م

البند
الرصيد االفتتاحي

68,780,783

104,224,164

78,650,991

يضاف :تسهيالت بنكية تم الحصول عليها خالل السنة

185,254,863

134,671,169

174,963,076

يخصم :المسدد خالل السنة

()149,811,482

()160,244,342

()113,533,422

104,244,164

78,650,991

140,080,645

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

المصدر :إدارة الشركة والقوائم المالية المدققة للعام 2020م والتي تتضمن أرقام المقارنة للعام 2019م ،والقوائم المالية األولية الموجزة (غير المراجعة) للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

قامت شركة تطوير التقنية باستخدام جزء من تسهيالت القروض قصيرة األجل الممنوحة لشركة أمولج الدولية بمبلغ وقدره  9مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2020م ومبلغ وقدره  20مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م ،وجزء من أورق الدفع بمبلغ  550ألف ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2020م ومبلغ وقدره  3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .تم إثبات هذه المبالغ بشكل مباشر في دفاتر شركة تطوير التقنية.
هذا وقامت شركة الجودة للمقاوالت المحدودة باستخدام جزء من تسهيالت القروض قصيرة األجل الممنوحة لشركة أمولج الدولية بمبلغ وقدره 12
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ومبلغ وقدره  12مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م ،وجزء من أورق الدفع بمبلغ  148ألف
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ومبلغ وقدره  5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .تم إثبات هذه المبالغ بشكل مباشر في دفاتر
شركة تطوير التقنية .تم إثبات هذه المبالغ بشكل مباشر في دفاتر شركة الجودة للمقاوالت المحدودة.
الجدير بالذكر بأن طبيعة عالقة الشركة مع شركة تطوير التقنية وشركة الجودة للمقاوالت المحدودة هي تمويلية غير تشغيلية يرجى الرجوع إلى
الفقرة رقم (« )٣٣-١-٢المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات عالقة» لمزيد من المعلومات عن طبيعة التعامالت ،وتعمل الشركة على
المحافظة على استقاللية استخدام تسهيالتها االئتمانية مع الجميع ،بحيث لن يكون هناك أي استخدام من تلك التسهيالت الخاصة بالشركة مع
أطراف أخرى بعد اإلدراج في السوق الموازية .تحتوي اتفاقيات التسهيالت ذات الصلة على بعض التعهدات وحاالت التقصير مثل تخلف الشركة
عن سداد أية مبالغ أو أداء أي التزامات مستحقة ،باإلضافة إلى تأخر أو تعثر الشركات األخرى عن السداد أو االلتزام بالجدول الزمني بالسداد.
وإذا تخلفت الشركة عن الوفاء بأي من التزاماتها بموجب اتفاقيات التسهيالت ،فسوف يؤدي ذلك إلى حدوث حالة تقصير يحق بموجبها للمقرض
إنهاء اتفاقية التسهيالت االئتمانية والمطالبة بدفع جميع المبالغ المستحقة ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
هذا قد تطلب البنوك وشركات التمويل ضمانات أخرى مقابل التسهيالت االئتمانية وال تتمكن الشركة من تقديمها ،األمر الذي سيجعل الشركة في
حالة إخالل لبنود االتفاقية أو عدم االلتزام ،وإذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزامات السداد المترتبة عليها بموجب اتفاقية التسهيالت االئتمانية،
أو لم تتمكن من تقديم أي ضمانات أخرى قد يطلبها البنك ،أو أخلت في المستقبل بأي من االلتزامات أو التعهدات الخاصة بالدين المترتب عليها،
فقد تطلب الجهة المقرضة سداد الدين على الفور وتحصيل الضمانات المقدمة من الشركة .وفي هذه الحالة ،قد ال تتمكن الشركة من الحصول
على مصادر تمويل بديلة كافية للوفاء بسداد الدين .وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها
المستقبلية.

2 -1-21المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

ستخضع الشركة بعد التسجيل واإلدراج في السوق الموازية لنظام السوق المالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية ،وفي
حال عدم مقدرة الشركة على التقيد في أي من اللوائح واألنظمة التي تخضع لها ،ستتحمل تكاليف ،وعقوبات مثل إيقاف التداول على األسهم مؤقتا
أو إلغاء إدراج أسهم الشركة في حال عدم التزامها ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-22المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات إلدارة أعمالها ومرافقها ،مما يُعرض الشركة لمخاطر تعطل هذه األنظمة ،كانهيار النظام أو فشل أنظمة
الحماية أو اختراق أنظمة الشركة أو الفيروسات اإللكترونية أو الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو أخطاء االتصال أو عدم توفر العمالة الماهرة الالزمة
لتشغيل هذه األنظمة وإدارته أو تسرب البيانات والمعلومات السرية الخاصة بالشركة أو بعمالئها أو بموظفيها أو انخفاض درجة أمان تلك البيانات
والمعلومات .وإذا فشلت الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث عطل كبير
أو إخفاق متكرر ،سيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-23المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على بعض الموردين الرئيسيين

تعتمد الشركة في عالقتها مع مورديها على أساس التعاقد ،ويمثل أكبر  3موردين للشركة ما نسبته  %72و %71و %66من إجمالي تكلفة المبيعات
على التوالي كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م برصيد حوالي  181,369,024ريال سعودي و 220,798,090ريال
سعودي و 126,629,228ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م على التوالي ،والتي تمثل مشتريات بضاعة
من موردين( .يرجى الرجوع إلى قسم رقم  4-3نموذج عمل الشركة «كبار الموردين») .وفي حال عدم قدرة الشركة أو األطراف المتعاقدة معها على
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

االلتزام ببنود تلك العقود ،أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا ،وخسارة الشركة لتلك المنازعات فإن ذلك سيؤثر سلبا على مركزها
المالي وتدفقاتها النقدية ونتائجها التشغيلية.

2 -1-24المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين

أقرت الحكومة عدداً من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية ،والتي اشتملت على إقرار رسوم
إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتبارا من 2018/10/10م ،وبواقع أربعمائة ( )400ريال سعودي شهرياً عن كل موظف
غير سعودي عام 2018م ،تزيد إلى ستمائة ( )600ريال سعودي شهرياً عام 2019م ثم ثمانمائة ( )800ريال سعودي شهرياً عام 2020م .األمر الذي
سيؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة مقابل موظفيها غير السعوديين ،وبالتالي زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام ،األمر الذي
سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها.
باإلضافة إلى ذلك فقد أقرت الحكومة أيضاً رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي الموظفين غير السعوديين (رسوم المرافقين) والتي
أصبحت نافذة اعتباراً من 2017/07/01م ،علماً أنها سترتفع تدريجياً من مائة ( )100ريال سعودي شهرياً لكل تابع ابتدا ًء من يوليو 2017م ،لتصل
إلى أربعمائة ( )400ريال سعودي شهرياً عن كل تابع في عام 2020م ،وعليه فإن الزيادة في رسوم إصدار وتجيد اإلقامة التي سيتحملها الموظف غير
السعودي عن عائلته من الممكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة عليه ،األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجهه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة
المعيشة فيها أقل ،وإذا ما حدث مثل هذا األمر فستواجه الشركة صعوبة في المحافظة على موظفيها غير السعوديين ،األمر الذي قد يضطرها إلى
تحمل تلك التكاليف عن الموظفين غير السعوديين أو جزء منها بشكل مباشر ،أو بطريقة غير مباشرة عن طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها غير
السعوديين ،األمر الذي سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة ،وبالتالي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها
وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-25المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين

شكلت نسبة الموظفين غير السعوديين حوالي ( )%69و( )%74و( )%69من إجمالي الموظفين في الشركة على التوالي كما في  31ديسمبر 2019م
وكما في  31ديسمبر 2020م والفترة المنتهي في  30سبتمبر 2021م( .يرجى الرجوع إلى قسم رقم « 15-3الموظفون والسعودة») ،مما قد يؤثر على
نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على كوادرها من غير السعوديين أو إيجاد بدالء
عنهم بنفس المهارات والخبرات المطلوبة أو في حال حدوث أي تغير في سياسات ولوائح ونظم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية تنتج
عنها زيادة في نسبة سعودة القطاع الخاص ،مما يصعب معه أن تحافظ الشركة على كوادرها من العمالة غير السعودية ،مما قد يتسبب في زيادة
التكلفة المالية على الشركة والذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على أعمالها وأرباحها ونتائج عملياتها ،وقد بلغ إجمالي قيمة رسوم المقابل المالي
للموظفين غير السعوديين حوالي ( )191,860ريال سعودي عام 2019م وحوالي ( )296,577ريال سعودي عام 2020م.

2 -1-26المخاطر المتعلقة بتوريد المنتجات

تعتمد الشركة في استمرار عملياتها على اإلمدادات من أجهزة التكييف واألجهزة الكهربائية ،والتي يعتبر توفيرها وتكاليفها عرضة للتفاوت ،ويمثل
أكبر  3موردين للشركة ما نسبته  %72و %71و %66من إجمالي تكلفة المبيعات على التوالي كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م والفترة
المنتهية في  30سبتمبر 2021م( .يرجى الرجوع إلى قسم رقم  4-3نموذج عمل الشركة «كبار الموردين») ،وهذه التعامالت تقوم على أساس تعاقدي،
فإذا أصبحت الشركة غير قادرة على الحصول على إمدادات كافية من أجهزة التكييف واألجهزة الكهربائية في الوقت المناسب أو بشروط مقبولة ،أو
كان هناك زيادة كبيرة في تكلفة هذه المواد ،أو فشلت الشركة في الحفاظ على عالقتها مع مورديها ،فإن ذلك سيؤدي إلى التأثير سلباً على أعمالها
وأرباحها ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-27المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تطوير خدمات الشركة الحالية واستحداث خدمات جديدة

الشك أن قدرة الشركة على توقع التغييرات والتطورات في التكنولوجيا والقطاع والتمكن من تطوير واستحداث خدمات جديدة في الوقت المناسب
من األمور المهمة لتتمكن الشركة من النمو وتظل قادرة على المنافسة ،وعادة ما يتطلب تطوير خدمات جديدة إلى توقعات طويلة األجل فيما يتعلق
باتجاهات السوق وتطوير التصاميم والبرامج الجديدة ووضعها حيز التنفيذ ،كما يتطلب مخصصات رأسمالية كبيرة ،ولذا يجب أن تتكيف الشركة
بسرعة مع ظروف السوق المتغيرة ومتطلبات العمالء وإذا لم تتمكن الشركة من توقع التطورات التقنية أو التغيرات في معايير القطاع أو متطلبات
العميل أو االستجابة لها على أساس فعال من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب ،أو إذا تأخرت الشركة بشكل كبير في تطوير أو استحداث خدمات
جديدة تلقي رضا العمالء ،فسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-28المخاطر المتعلقة بالطلب على منتجات الشركة

تمثل مبيعات أجهزة التكييف واألجهزة الكهربائية مصدر الدخل الرئيسي للشركة .لذا قد يترتب على انخفاض الطلب على أجهزة التكييف واألجهزة
الكهربائية نتيجة ألي عوامل منها على سبيل المثال عوامل موسمية أو التغييرات االقتصادية أو تغير سلوك المستهلكين وقدرتهم الشرائية أو زيادة
المنافسة أو انخفاض السعر الذي تبيع به الشركة تلك المنتجات تأثيرات سلبية وجوهرية على مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها ومركزها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-29المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة

قامت المملكة العربية السعودية بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  1يناير 2018م .ويفرض هذا النظام ضريبة
قيمة مضافة بنسبة  %5على عدد من المنتجات والخدمات وذلك حسب ماهو وارد في النظام ،وقد قررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة
المضافة من  %5إلى  %15وذلك ابتدا ًء من شهر يوليو 2020م ،وبالتالي ،فإنه يتعين على المنشآت ذات العالقة معرفة طبيعة ضريبة القيمة المضافة
وطريقة تطبيقها وكيفية حسابها .كما سيتعين عليها تقديم تقاريرها الخاصة إلى الجهات الحكومية ذات العالقة .وبنا ًء على ذلك ،يتعين على الشركة
التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ،والتي تشمل تحصيلها وتسليمها ،وتأثير تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة
على أعمال الشركة ،وال يوجد في الوقت الحالي أي مطالبات أو اعتراضات حالية متعلقة بضريبة القيمة المضافة .وقد أدى تطبيق ضريبة القيمة
المضافة في المملكة إلى زيادة أسعار معظم البضائع والخدمات بما في ذلك منتجات الشركة .وعليه في حال تمكنت الشركة في تحميل ضريبة
القيمة المضافة بالكامل على العميل ،فإن أسعار خدماتها ستزيد مما يؤدي إلى خفض الطلب عليها وبالتالي تتأثر عمليات الشركة وأرباحها بشكل
سلبي .أما في حال لم تتمكن الشركة في تحويل قيمة الضريبة المضافة كلياً أو جزئياً للعميل بسبب عوامل المنافسة أو غيرها ،فإنها ستضطر لتحمل
قيمة الضريبة غير المحصلة من العمالء مما سيؤثر بشكل سلبي على أرباح الشركة ونتائج عملياتها .هذا وان زيادة ضريبة القيمة المضافة ستؤثر
بشكل سلبي على القوة الشرائية للمستهلك مما يؤثر سلباً على معدالت نمو اإليرادات بالشركة .إن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من
قبل إدارة الشركة ،سوف يعرضها لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى األضرار بسمعتها مما سيزيد أيضاً من التكاليف والمصاريف التشغيلية ،وهو ما
يمكن أن يقلل من الوضع التنافسي للشركة ومستوى الطلب على منتجاتها ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على الشركة ووضعها المالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-30المخاطر المتعلقة بعقود االستئجار

أبرمت الشركة عدد من العقود واإلتفاقيات ،وتشمل هذه العقود عقود االيجار للمستودعات وسكن العمال ،على شكل عقود منفصلة لكل منها وجميعها
تجدد سنوياً بشكل تلقائي (يرجى الرجوع إلى قسم رقم « 12-3قائمة العقارات المستأجرة») ،إن عدم التزام الشركة باإلتفاقيات التعاقدية وضمان
استمراريتها بنفس الشروط الحالية أو شروط تفضيلية الخاصة للعقارات المستأجرة ،سوف يعرضها لخسارة تلك المواقع مما سيضطرها إلى نقل
بضائعها إلى موقع آخر ،باإلضافة إلى تعرض الشركة لخطر عدم قدرة الجهات المتعاقدة معها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية ،كما
ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة ،وفي حال عدم قدرة الشركة أو األطراف المتعاقدة معها على االلتزام
ببنود تلك العقود ،أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا ،وخسارة الشركة لتلك المنازعات فإن ذلك سيؤثر على أعمال الشركة ونتائج
عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
تجدر اإلشارة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( )292وتاريخ 1438/05/16هـ المتضمن عدم اعتبار عقد اإليجار غير المسجل في الشبكة
اإللكترونية عقداً صحيحاً منتجاً ألثاره اإلدارية والقضائية ،وحيث أنه قد تم إطالق الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار بالتعاون بين وزارتي العدل
واإلسكان في تاريخ 1439/05/17هـ ،وقد صدر تعميم وزارة العدل بإعتماد تطبيق ذلك على كافة العقود المبرمة بعد تاريخ 1440/05/04هـ الموافق
2019/01/10م .لدى الشركة ( )20عشرون عقداً )19( ،تسع عشر عقداً منها ليست وفق النموذج اإللكتروني ولم تسجل في الشبكة اإللكترونية األمر
الذي سيفرض غرامة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان على المؤجر بمبلغ  1,000ريال سعودي في المرة األولى وفي المرة الثانية
مبلغ  2,500ريال سعودي وفي المرة الثالثة بما ال يتجاوز  25,000ريال سعودي ،وبالتالي في حال نشوء أي نزاع بين الشركة وأي من المؤجرين فيما
يتعلق بعقود اإليجار هذه ،فإنه قد ال ينظر لها من قبل المحاكم السعودية ،وبالتالي قد ال تتمكن الشركة بصفتها مدعى من حماية حقوقها في حال
إخالل أي من المؤجرين بالتزاماتهم التعاقدية ،وسيؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها المستقبلية.

2 -1-31المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التعميم رقم  1438/16/6768بتاريخ 1438/03/05هـ الموافق 2016/12/05م الذي يلزم الشركات
السعودية المدرجة في السوق المالية بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية الفعلية بين المواطنين السعوديون والخليجيون
وغيرهم على النحو الوارد في «نظام تداوالتي» في نهاية العام .وقبل إصدار هذا التعميم ،كانت الشركات المدرجة في السوق المالية خاضعة بوجه
عام لدفع الزكاة أو الضريبة على أساس ملكية مؤسسيها وفقاً لنظامها األساسي ،ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األسهم المدرجة في تحديد وعاء الزكاة.
وكان من المقرر تطبيق هذا التعميم في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م والسنوات الالحقة لذلك.
ولكن أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطابها رقم  1438/16/12097بتاريخ 1438/04/19هـ الموافق 2017/01/17م الذي يقتضي تأجيل
تنفيذ التعميم للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م والسنوات التي تليها .وإلى أن تصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توجيهاتها فيما
يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم ،فإن تنفيذ هذا التعميم بما في ذلك المتطلبات النهائية التي يجب الوفاء بها ال يزال قيد النظر ،وكذلك
القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على جميع المقيمين غير الخليجيين المساهمين في الشركات المدرجة والتي تطبق ضريبة االستقطاع على
توزيعات األرباح الخاصة بالمساهمين غير المقيمين بغض النظر عن جنسياتهم .ولم تقم الشركة بتقييم األثر المالي لهذا التعميم واتخاذ الخطوات
الكافية لضمان االلتزام به حيث أنها شركة مساهمة مقفلة مملوكة من مساهمين سعوديين ،وفي حال كان األثر المالي لهذا التعميم حال تطبيقه
كبيراً أو في حال تكبدت الشركة تكاليف إضافية التخاذ الخطوات الالزمة لضمان االلتزام به فسيؤثر ذلك على أعمالها بشكل سلبي وجوهري ونتائج
عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

14

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

ةرطاخملا لماوع

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

بدءا من يناير 2021م
2 -1-32المخاطر المتعلقة بقرار هيئة الموانئ السعودية برفع رسومها ً

قررت الهيئة العامة للموانئ السعودية زيادة الرسوم التي تتقاضها من الركاب والسفن التي تستفيد من خدماتها ،على أن يبدأ تحصيل الرسوم بالزيادة
الجديدة اعتبا ًرا من أول يناير 2021م .حيث رفعت الهيئة العامة للموانئ السعودية رسوم سفن الحاويات التي تفرغ برافعات الحاويات المتخصصة
من  1,500ريال سعودي إلى  6,300ريال سعودي عن كل رافعة في الساعة أو جزء من الساعة بزيادة الرسوم بنسبة  %320كما بلغت رسوم القدوم
للميناء  100ريال للزيارة الواحدة ألي سفينة ،و 100ريال رسوم المغادرة .وحيث أن الشركة تعتمد على استيراد جزء من المواد الخام المستخدمة
في إنتاج منتجات الشركة من خارج المملكة ،فإن زيادة الرسوم الخاصة بالهيئة العامة للموانئ السعودية سينعكس بالزيادة على تكاليف المواد الخام
المستوردة من خارج المملكة ،وبالتالي زيادة تكاليف اإلنتاج ،والذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي
وعلى توقعاتها المستقبلية.

2 -1-33المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات عالقة

تتعامل الشركة في سياق أعمالها االعتيادية مع أطراف ذات عالقة كأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين او شركات يمتلكها أو يمثلها أعضاء في
مجلس إدارة الشركة أو يمتلكون حصص مؤثرة في رأس مالها ،وتتمثل في مصاريف مدفوعة نياب ًة وتمويلية ومبيعات ،ويتم اعتماد سياسات التسعير
وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة .حيث تمت هذه المعامالت على أسس تجارية كما أن هذه األرصدة الموضحة في الجدول أدناه غير
خاضعة للعمولة وال توجد شروط محددة للسداد.
.أاألرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة:

بلغ رصيد حجم العقود والتعامالت المستحقة من األطراف ذات العالقة  26,411,458ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 36,659,709ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 33,052,185ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م ،وتمثل ما نسبته ( )%8.77و( )%9.50و( )%13.56على
التوالي من إجمالي المبيعات كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م وكما في  30سبتمبر 2021م ،والجدول التالي يوضح تفاصيل هذه
المبالغ :
  (3):مقر لودجلابيان باألرصدة المستحقة من األطراف ذات العالقة
طبيعة المعاملة

كما في 31
ديسمبر
2019م

النسبة من
إجمالي المبيعات
كما في 31
ديسمبر 2019م

كما في 31
ديسمبر
2020م

النسبة من
إجمالي المبيعات
كما في 31
ديسمبر 2020م

كما في 30
سبتمبر
2021م

النسبة من
إجمالي المبيعات
كما في 30
سبتمبر 2021م

شركة تطوير التقنية

تمويلية

-

-

23,029,397

%5.97

32,958,783

%13.52

شركة الجودة للمقاوالت المحدودة

تمويلية

21,795,875

%7.24

11,647,035

%3.02

-

-

شركة زهران للصيانة والتشغيل

مبيعات

-

-

1,932,819

%0.50

-

-

شركة البوابة األساسية لالتصاالت وتقنية
المعلومات

مصاريف باإلنابة

2,105,181

%0.70

5,276

%0.00

93,402

%0.04

شركة ايتاب الدولية

مصاريف باإلنابة

2,506,878

%0.83

-

-

-

-

شركة زهران القابضة

تمويلية

-

-

-

-

-

-

آخرون

تمويلية

3,524

%0.001

45,182

%0.01

-

-

26,411,458

%8.770

36,659,709

%9.50

33,052,185

%13.56

البند

اإلجمالي

المصدر :إدارة الشركة والقوائم المالية المراجعة كما في  31ديسمبر 2020م والتي تتضمن أرقام المقارنة للعام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2019م ،والقوائم المالية الموجزة (غير المراجعة) للفترة
المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

.باألرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة:

البند

شركة المشرق للخدمات الطبية
اإلجمالي

طبيعة المعاملة

كما في 31
ديسمبر
2019م

النسبة من
إجمالي
المطلوبات كما
في  31ديسمبر
2019م

كما في 31
ديسمبر
2020م

النسبة من
إجمالي
المطلوبات كما
في  31ديسمبر
2020م

كما في 30
سبتمبر
2021م

النسبة من
إجمالي
المطلوبات كما
في  30سبتمبر
2021م

مصاريف مدفوعة بالنيابة

1,097

%0.001

-

-

-

-

1,097

%0.001

-

-

-

-

المصدر :إدارة الشركة والقوائم المالية المراجعة كما في  31ديسمبر 2020م والتي تتضمن أرقام المقارنة للعام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2019م ،والقوائم المالية الموجزة (غير المراجعة) للفترة
المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
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تم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة بتاريخ 1442/11/11هـ الموافق 2021/06/21م وتاريخ 1443/04/06هـ الموافق 2021/11/11م
على جميع التعامالت التي تمت مع أطراف ذات عالقة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والفترة المالية المنتهية في 2021/09/30م.
حسب ما هو موضح في الجدول أعاله.
ويجب أن تخضع جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة لموافقة مجلس اإلدارة والجمعية العامة العادية للشركة وفي حال وجود أية تعامالت
مع أطراف ذات عالقة مستقبلية فسيتم عرضها على أقرب موعد للجمعية العامة للشركة ،وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه
التعامالت ،فستضطر الشركة للبحث عن أطراف أخرى من غير ذوي العالقة للتعامل معهم على تنفيذ األعمال المسندة إلى أطراف ذوي عالقة.
ورغم ذلك ،في حال عدم قدرة الشركة على تسديد االلتزامات لألطراف ذات العالقة أو في حال لم يتم تحصيل األرصدة من األطراف ذات العالقة
أو في حال لم تتم التعامالت واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة في المستقبل على أسس تجارية بحتة ،أو في حال عدم تجديدها بشروط ال
تناسب الشركة ،فإن ذلك سيؤثر سلبا على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-34المخاطر المتعلقة بوجود الحد األدنى من أعضاء مجلس اإلدارة واآلثار المترتبة في حال استقالة
احد األعضاء

تعتمد الشركة على مجلس إدارتها في تسيير أعمال الشركة نظراً للخبرات العملية التي يمتلكونها ،ويتكون مجلس إدارة الشركة في دورته الحالية
التي بدأت من تاريخ 1442/02/27هـ (الموافق 2020/10/15م) ،ولمدة خمسة سنوات من عدد أربعة ( )4أعضـاء من بينهم عضـوين مستقلين،
(لمزيد من المعلومات فضال راجع القسم رقم (« )3-4أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر» من هذه النشرة) ،وحيث أن الشركة حاليا تلتزم بمتطلبات
الفقرة الثالثة ( )3من المادة السادسة عشرة ( )16من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية التي نصت على أن ال يقل عدد
أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن عضـوين أو عن ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر ،إال أنه في حال عدم تحقيق الشـركة ،وعلى الرغم من أن الئحة
حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات المدرجة في السـوق الموازية كما في تاريخ هذه النشرة ،إال أنه في حال تطبيقها بشكل إلزامي فإن
الشركة ستكون ملزمة بتطبيق جميع المواد اإللزامية فيها ،بما في ذلك االلتزام بعدد أعضـاء مجلس اإلدارة المسـتقلين كما ذكر أعاله ،وفي حال
عدم التزامها بذلك مسـتقب ً
ال فإنها سـتكون عرضـة للمخالفات الجزائية من قبل هيئة السـوق المالية ،والتي سيكون لها تأثير سـلبي وجوهري على
أعمال الشـركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

2 -1-35المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على الضمانات الشخصية

وفق اتفاقية التسهيالت االئتمانية التي أبرمتها الشركة مع بنك الرياض بتاريخ 1442/03/10هـ الموافق 2020/10/27م ،اعتمدت الشركة على
ضمانات مقدمة من قبل كل من المساهم /شركة زهران القابضة والمساهم  /بدر بن غرم اهلل الزهراني للحصول على تسهيالت ائتمانية من قبل
بنك الرياض ،تتمثل هذه الضمانات في كفالة غرم وأداء تضامنية تغطي كامل قيمة التسهيالت والمحددة بقيمة مائتان واثنان مليون ()202,000,000
ريال سعودي .وتلك الضمانات مرتبطة بسند أمر مقدم من قبل الشركة بمبلغ  210مليون ريال سعودي.
وكما أنه وفقاً التفاقية التسهيالت االئتمانية التي أبرمتها الشركة مع بنك الخليج الدولي بتاريخ 1441/05/09هـ الموافق 2020/01/05م ،اعتمدت
الشركة على ضمانات مقدمة من قبل كل من المساهم /شركة زهران القابضة والمساهم  /بدر بن غرم اهلل الزهراني والمساهم  /مازن بن غرم
اهلل الزهراني ،للحصول على تسهيالت ائتمانية من قبل بنك الخليج الدولي ،تتمثل هذه الضمانات في كفالة غرم وأداء تضامنية تغطي كامل قيمة
التسهيالت والمحددة بقيمة سبعة وأربعون مليون ( )47,000,000ريال سعودي .وتلك الضمانات مرتبطة بسند أمر مقدم من قبل الشركة بمبلغ
 48,875,000ريال سعودي .وبالتالي في حال إلغاء الضمانات المقدمة أو عدم مقدرة الشركة على الحصول على الدعم والضمانات من المساهمين
المشار إليهم أعاله ،فإنه سيكون من الصعب على الشركة الحصول على التسهيالت البنكية المطلوبة ،مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ونتائج عملياها ومركزها المالي.

-2

2المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة

-2-1

2المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة

يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في المملكة بشكل عام وتشمل ،على سبيل المثال
ال الحصر ،عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك .ويعتمد اقتصاد المملكة الكلي والجزئي بشكل أساسي على النفط
والصناعات النفطية والتي ال تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي ،وعليه فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث في أسعار النفط
سيكون لها أثرها المباشر والجوهري على خطط ونمو اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى معدالت اإلنفاق الحكومي ،والذي من شأنه التأثير سلبا على
أداء الشركة المالي ،نظرا لعملها ضمن منظومة اقتصاد المملكة وتأثرها بمعدالت اإلنفاق الحكومي.
كما يعتمد استمرار نمو اقتصاد المملكة على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية
التحتية ،لذا فإن أي تغيير سلبي في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على االقتصاد وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة

-2-3

2المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

تعمل الشركة في بيئة تنافسية قوية ،وال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعال مع الشركات األخرى في السوق ،كما تؤثر
سياسات تسعير منافسي الشركة بشكل كبير على أدائها المالي ،وقد تكون الشركة غير قادرة باستمرار على منافسة تلك الشركات ،مما يؤدي إلى
خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلباً على أرباح الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

أن أعمال الشركة وأصولها وموقعها يتركز في المملكة العربية السعودية ويعتمد األداء المالي للشركة على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة
في المملكة باإلضافة للظروف االقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على اقتصاد المملكة .والجدير بالذكر أن معدل النمو االقتصادي في المملكة
شهد تباطؤ خالل األعوام األخيرة نتيجة التقلبات في أسعار النفط .كما تواجه المملكة تحديات تتعلق باالرتفاع النسي في معدالت النمو السكاني.
وقد يكون لجميع هذه العوامل تأثير سلبي على اقتصاد المملكة ،األمر الذي سيترتب عليه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وإضافة إلى ذلك تعاني العديد من الدول في منطقة الشرق األوسط من عدم استقرار سياسي أو أمني في الوقت الراهن.
وليس هناك ما يضمن أن التطورات السلبية في العالقات مع هذه الدول ،أو الظروف االقتصادية والسياسية في تلك الدول ،أو في دول أخرى لن
تؤثر سلبا على اقتصاد المملكة أو االستثمار األجنبي المباشر فيها أو على أسواق المال في المملكة بوجه عام ،وقد تؤثر تلك العوامل بشكل سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
من شأن أي تغييرات كبرى غير متوقعة في البيئة السياسية أو االقتصادية أو القانونية في المملكة و/أو أية دول أخرى في الشرق األوسط ،بما في
ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،التقلبات العادية في األسواق والركود االقتصادي واإلعسار وارتفاع معدالت البطالة والتحوالت التكنولوجية وغيرها
من التطورات ،أن تؤثر سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بنظام الشركات

-2-5

2المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات

أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 1437/02/22هـ الموافق (2015/12/04م) نظام للشركات يحل محل نظام الشركات السابق ،والذي دخل حيز التنفيذ
بتاريخ 1437/07/25هـ الموافق 2016/05/02م .إن عدم التزام الشركة بالمتطلبات واإلجراءات الخاصة بنظام الشركات ،سوف يؤثر سلباً على
عملياتها التشغيلية ووضعها المالي بشكل عام .كما فرض نظام الشركات عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية حيث تصل
حسب نظام الشركات (المادة  )213إلى ( 500,000ريال) ،وتضاعف تلك العقوبات في حال تكرار المخالفات خالل ثالث سنوات من تاريخ الحكم
عليه بتلك المخالفات وذلك حسب نظام الشركات (المادة  ،)214وبالتالي فإنه من الممكن أن تتعرض الشركة إلى مثل هذه العقوبات في حال عدم
التزامها بتلك القواعد واألحكام ،والذي من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

أصدر مجلس الهيئة الئحة حوكمة الشركات بموجب القرار رقم ( )2017-16-8وتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) ،بنا ًء على نظام
الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/11م) ،والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم
(2021-7-1م) وتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م).
وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية كما في تاريخ هذه النشرة ،إال أنه في حال
تطبيقها بشكل إلزامي فإن نجاح الشركة في تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يعتمد على مدى استيعاب وفهم المجلس ولجانه واإلدارة والعاملين في
الشركة لهذه القواعد واإلجراءات .وبالتالي في حال تم تطبيق الئحة حوكمة الشركة بشكل إلزامي على الشركات المدرجة في السوق الموازية فإن
الشركة ستكون ملزمة بتطبيق جميع المواد اإللزامية فيها ،بما في ذلك االلتزام بعدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ،وفي حال عدم التزامها
بذلك فإنها ستكون عرضة للمخالفات الجزائية من ِقبل هيئة السوق المالية ،أو في حال قامت الشركة بتعيين أعضاء جدد مستقلين تنقصهم الخبرة
والدراية في إدارة شركة مدرجة ،فإن هذه األمور سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.
إن مخالفة الشركة ألي من متطلبات نظام حوكمة الشركات واإلجراءات أو الفشل في تطبيقها يعرض الشركة للمخالفات الجزائية من ِقبل هيئة
السوق المالية ،والتي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

-2-6

2المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة

تخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية وهيئة السوق المالية بعد اإلدراج ،بالتالي تخضع الشركة لمخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في
المملكة .وتشهد البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة إصدار عدد من األنظمة واللوائح ،أي أنها أكثر عرضة للتغيير والتطوير .وتعتبر تكاليف
االلتزام لهذه األنظمة مرتفعة .وفي حال إدخال أي تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى
تكبد الشركة لمصروفات مالية إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين ،أو قد تخضع للعقوبات
والغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية المختصة في حال عدم التزامها على هذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر ،مما سيؤثر سلبا على أعمالها
ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة

-2-8

2المخاطر المتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب

-2-9

2المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه

قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  1يناير 2018م .ويفرض هذا النظام ضريبة قيمة مضافة بنسبة
 %5على عدد من المنتجات والخدمات وذلك حسب ماهو وارد في النظام ،وقد قررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من %5
إلى  ٪١٥وذلك ابتدا ًء من شهر يوليو 2020م ،وبالتالي ،فإنه يتعين على المنشآت ذات العالقة معرفة طبيعة ضريبة القيمة المضافة وطريقة تطبيقها
وكيفية حسابها .كما سيتعين عليها تقديم تقاريرها الخاصة إلى الجهات الحكومية ذات العالقة .وبنا ًء على ذلك ،يتعين على الشركة التكيف مع
التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ،والتي تشمل تحصيلها وتسليمها ،وتأثير تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة على أعمال
الشركة ،وال يوجد في الوقت الحالي أي مطالبات أو اعتراضات حالية متعلقة بضريبة القيمة المضافة .وقد أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في
المملكة إلى زيادة أسعار معظم البضائع والخدمات بما في ذلك منتجات الشركة .وعليه في حال تمكنت الشركة في تحميل ضريبة القيمة المضافة
بالكامل على العميل ،فإن أسعار خدماتها ستزيد مما يؤدي إلى خفض الطلب عليها وبالتالي تتأثر عمليات الشركة وأرباحها بشكل سلبي .أما في حال
لم تتمكن الشركة في تحويل قيمة الضريبة المضافة كلياً أو جزئياً للعميل بسبب عوامل المنافسة أو غيرها ،فإنها ستضطر لتحمل قيمة الضريبة
غير المحصلة من العمالء مما سيؤثر بشكل سلبي على أرباح الشركة ونتائج عملياتها .هذا وأن زيادة ضريبة القيمة المضافة ستؤثر بشكل سلبي
على القوة الشرائية للمستهلك مما يؤثر سلباً على معدالت نمو اإليرادات بالشركة .إن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة
الشركة ،سوف يعرضها لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى األضرار بسمعتها مما سيزيد أيضاً من التكاليف والمصاريف التشغيلية ،وهو ما يمكن أن
يقلل من الوضع التنافسي للشركة ومستوى الطلب على منتجاتها ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها
وتوقعاتها المستقبلية.

يتأثر قطاع الشركة كغيره من القطاعات بتقلبات العرض والطلب في السوق ،كما وبحكم طبيعة نشاط الشركة ،فإن فترة موسم الشتاء والربيع تقل
فيها أعمال الشركة .لذلك ،فإن عدم تكيف مستويات البيع مع الهبوط الحاد للطلب ،سيؤثر على إنتاجية الشركات ومستويات البيع لديها ،والذي
سيؤثر بدوره على أداء القطاع بشكل عام ،وبالتالي سيؤثر سلبا على أداء الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

أصدر مجلس الوزراء قراره رقم ( )95وتاريخ 1437/03/17هـ (الموافق 2015/12/28م) برفع أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهالك الكهرباء
وتسعيرة بيع المياه وخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي كجزء من السياسات المتعلقة برفع كفاءة الدعم الحكومي في
المملكة .تعتمد عمليات الشركة التشغيلية على ضرورة توفر منتجات الطاقة والكهرباء والمياه ،حيث بلغت تكاليف الكهرباء كما في نهاية  31ديسمبر
2019م و 31ديسمبر 2020م على التوالي مبلغ  131,848ريال سعودي و 113,052ريال سعودي بانخفاض قدره  ،%14-وقد بلغت تكاليف الكهرباء في
الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م على التوالي مبلغ  68,743ريال سعودي و 93,470ريال سعودي بارتفاع قدره  .%35.97وقد
بلغت تكاليف المياه كما في نهاية  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م على التوالي مبلغ  43,906ريال سعودي و 42,148ريال سعودي بانخفاض
قدره  ،%4.00-وقد بلغت تكاليف المياه في الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م على التوالي مبلغ  28,868ريال سعودي
و 26,757ريال سعودي بانخفاض قدره .%7.31-
كما أصدرت وزارة الطاقة (الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) بياناً في تاريخ 1439/03/24هـ (الموافق 2017/12/12م) حول خطة برنامج
التوازن المالي على سبيل المثال لتصحيح أسعار منتجات الطاقة التي يجري تعديلها شهرياً وفقاً إلجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة
والمياه وذلك ابتدا ًء من يوم 1439/04/14هـ (الموافق 2018/01/01م).
إن أي انقطاع أو تقليص في اإلمدادات من هذه المنتجات أو أي ارتفاع في أسعارها (علماً أن أسعار منتجات الطاقة يتم تعديلها بشكل شهري وفقاً
إلجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه) من شأنه أن يؤثر على العمليات التشغيلية للشركة ،مما سيؤدي إلى تقليص هوامش أرابحها
وبالتالي التأثير السلبي على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 -2-10المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة

تخضع عمليات الشركة إلى نطاق واسع من األنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة في المملكة ،والتي تفرض بصورة متزايدة
معايير صارمة يتوجب على الشركة االلتزام بها بصورة مستمرة .وقد تكون تكاليف االلتزام بتلك األنظمة واللوائح والغرامات الناتجة عنها كبيرة،
كما يتطلب االلتزام بمعايير جديدة وصارمة إلى تحمل مصروفات إضافية من رأس المال أو نشوء تعديالت في الممارسات التشغيلية .وفي حال لم
يتم السيطرة عليها وإدارتها بالشكل الصحيح أو في حال تركت من دون عالج ،سيؤدي ذلك إلى خطر تلوث البيئة .إن عدم االلتزام واالمتثال الكامل
بالتشريعات واألنظمة البيئية مستقب ً
ال يمكن أن يؤدي إلى إغالق الشركة كما سوف يعرض الشركة إلى مخالفات أو غرامات أو عقوبات قد تفرضها
الجهات الرقابية عليها مثل سحب أو إيقاف التراخيص ،والتي ستؤثر سلبا على عمليات الشركة ،بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو
ترخيصها وسوف يؤثر ذلك على مقدرتها على مزاولة أعمالها وبالتالي التأثير بشكل سلبي جوهري على وضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها
المستقبلية.
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2 -2-11المخاطر المتعلقة بإنفاق المستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية

قد تؤثر التقلبات في العناصر االقتصادية الخارجة عن سيطرة الشركة ،بما في ذلك قدرة المستهلكين على االقتراض ومعدالت الفائدة ومعدالت
البطالة ومستويات الرواتب ومستويات الضرائب (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ،التي تم زيادتها من  %5إلى  ،%15ابتدا ًء من  1يوليو 2020م)
وتكاليف استهالك الكهرباء والمياه وإلغاء دعم الحكومة السعودية  -سواء بشكل كامل أو جزئي  -لبعض المواد والذي بدورها تؤثر بشكل سلبي على
مستوى الدخل المتاح لإلنفاق وعلى مستويات إنفاق المستهلكين (بما في ذلك اإلنفاق االختياري على مختلف المنتجات) وبالتالي التأثير بشكل سلبي
على الطلب على منتجات الشركة .كما أن نجاح أعمال الشركة يعتمد كذلك على قدرتها على االستمرار في تطوير منتجاتها وعلى سرعة مواكبتها
للمتغيرات في السوق وسلوك المستهلكين.
إن أي تراجع في أعداد المستهلكين أو مستويات إنفاقهم ،سيؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي
وتوقعاتها المستقبلية.

-3

 3-22المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة
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2مخاطر السيطرة من قبل المساهمين البائعين

-3-2

2المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم

-3-3

2مخاطر اقتصار التداول على المستثمرين المؤهلين

-3-4

2مخاطر عدم توزيع أرباح

-3-5

2المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة

-3-6

2المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج

يمتلك المساهمين الرئيسين في الشركة (شركة زهران القابضة  )%85من أسهم الشركة بعد الطرح ،لذلك سيكون بمقدورها التأثير لوحدها على
جميع المسائل التي تتطلب موافقة المساهمين ،وبما أن مصالح المالك المؤسسين قد تختلف بشكل كبير عن مصالح المساهمين الجدد ،فإن
ممارسة المؤسسين لهذه السيطرة على نحو يمكن أن يكون له تأثير سلبي كبير على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها ،بما في ذلك
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة والموافقة والمصادقة على عقود وعمليات الشركة المهمة ،وتعديل رأس مال الشركة ،وبنود نظامها األساسي.

قد ال يكون السعر السوقي ألسهم الشركة مستقرا بعد اإلدراج ،وقد يتأثر بشكل كبير بسبب العديد من العوامل منها دون الحصر :ظروف سوق
األسهم ،ضعف أداء الشركة ،عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة المستقبلية ،دخول منافسين جدد للسوق ،التغير في رؤية أو تقديرات الخبراء
والمحللين لسوق األوراق المالية ،وأي إعالن للشركة أو أي من منافسيها يتعلق بعمليات اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتيجية .أن سعر السهم
بعد الطرح قد يتأثر بأداء الشركة ونتائجها أو بعوامل أخرى خارجة عن سيطرة الشركة بما في ذلك الوضع العام لالقتصاد ،أو سيولة السوق ،أو
تغير األنظمة الحكومية أو غيرها.

تنوي الشركة إدراج أسهمها بالسوق الموازية والتي يقتصر التداول فيها على فئة المستثمرين المؤهلين فقط دون غيرهم ،الشيء الذي يقلل من أعداد
المتداولين وبالتالي حجم التداول في السهم ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على سيولة وسعر تداول سهم الشركة.

تعتمد أرباح السهم في المستقبل على عدد من العوامل من بينها ربحية الشركة والمحافظة على مركزها المالي الجيد واالحتياجات الرأسمالية
واحتياطاتها القابلة للتوزيع والقوة االئتمانية المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة وتحليل الفرص واالحتياجات االستثمارية وغيرها من
العوامل ذات الصلة والتي قد يعتبرها مجلس اإلدارة مهمة بين الحين واألخر ،والتي على أساسها سوف يقرر مجلس اإلدارة فيما إذا كان سيرفع أي
توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح في المستقبل أم ال .وال تقدم الشركة أي ضمان على اإلطالق بأن مجلس اإلدارة سيوصي بتوزيع
أرباح أو أنه ستتم الموافقة من قبل المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أي أرباح .كما ال تقدم أي ضمان
بشأن مقدار المبالغ التي سيتم دفعها كتوزيعات أرباح في أي عام محدد.

ال يوجد حاليا ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة ،وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسهم الشركة بعد
إدراج الشركة ،وقد يترتب على اإلدراج وجود عرض أو طلب محدود مما سيؤثر ذلك على سعر السهم ،وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول أسهم الشركة
فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير.

يمتلك المساهم الرئيسي في الشركة (شركة زهران القابضة  )%85من أسهم الشركة بعد الطرح ،سيخضع هذا المساهم لفترة حظر تبدأ من تاريخ
بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية وتستمر لمدة اثني عشر شهراً ،حيث لن يكون بمقدوره التصرف في أي من أسهمه التي يمتلكوها .إال
أنه وبعد انتهاء فترة الحظر ،فإنه ال يوجد ما يضمن عدم بيع هذا المساهم لجزء كبير من األسهم في السوق أو سيتم توقع حدوث مثل هذا األمر،
فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على سعر سهم الشركة.
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2مخاطر عدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات
تنظيمية مستقبلية
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2مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية

-3-9

2مخاطر تتعلق بطرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال

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

بعد اإلدراج في السوق الموازية ،وبعد مضي الفترة النظامية بموجب القواعد ذات الصلة قد تكون الشركة مستوفية للشروط الخاصة باالنتقال إلى
السوق الرئيسية ،ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق الموازية وعدم االنتقال للسوق الرئيسية .وبما أن السوق الموازية حتى تاريخ
هذه النشرة هي سوق يقتصر فيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط ،فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية
وبالتالي التأثير سلبا على سيولة سهم الشركة وقيمته السوقية.

في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة في المستقبل لزيادة رأس مالها بنا ًء على متطلبات أعمالها .وتتضمن العوامل التي تتطلب زيادة الشركة
رأس مالها ما يلي:
yالحاجة للتمويل للتوسع في نشاطات الشركة.
yاستنفاد رأس المال الحالي نتيجة وجود خسائر تشغيلية غير متوقعة.
قد ال تتمكن الشركة من زيادة رأس مالها في الوقت الذي تريده أو بالشكل الذي يخدم مصالحها الذي سيؤثر سلباً على توقعات أعمالها ونتائج
عملياتها .كم أنه إذا ما قررت الشركة زيادة رأس مالها بإصدار أسهم جديدة ،فإن إصدار هذه األسهم الجديدة سيؤدي إلى التأثير سلبا على سعر
السهم في السوق أو تدني نسبة ملكية المساهمين في الشركة في حالة عدم استثمارهم في األسهم الجديدة في ذلك الحين.
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3
خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها
-1

3نبذة عن الشركة

شركة أمواج الدولية («الشركة» أو «المصدر») هي شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم  46بتاريخ 1442/03/04هـ الموافق
2020/10/21م ،وبموجب السجل التجاري رقم ( )1010206261بتاريخ 1426/01/20هـ (الموافق 2005/03/01م) الصادر بمدينة الرياض .يبلغ
رأس مال الشركة الحالي ( )60,000,000ستون مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )6,000,000ستة مليون سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل ،القيمة
االسمية للسهم الواحد منها ( )10عشرة رياالت سعودية ،وكلها أسهم عادية من فئة واحدة.
ويتمثل عنوان الشركة الرئيسي كما هو مذكور بالسجل التجاري في الرياض  -العليا  -شارع العروبة.
تأسست شركة أمواج الدولية («الشركة» أو «المصدر») بموجب عقد التأسيس المؤرخ في 1426/01/12هـ الموافق 2005/02/21م كشركة ذات
مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم ( )1010206261بتاريخ 1426/01/20هـ الموافق 2005/03/01م والصادر بمدينة الرياض برأس مال
قدره خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي مقسم إلى خمسة أالف ( )5000حصة نقدية متساوية القيمة ،قيمة كل حصة مائة ( )100ريال سعودي،
تم توزيعها بين الشركاء كالتالي :غرم اهلل رداد سعيد الزهراني يملك  3500حصة بنسبة ملكية  %70من رأس المال وبدر غرم اهلل رداد الزهراني
يملك  750حصة بنسبة ملكية  %15ومازن غرم اهلل رداد الزهراني بنسبة ملكية  .%15وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 1430/07/05هـ الموافق
(2009/06/28م) تم تعديل مقدمة عقد التأسيس بدخول شريك وخروج شريكين من خالل تنازل الشريك غرم اهلل بن رداد بن سعيد الزهراني عن
كامل حصصه وعددها ثالثة أالف وخمسمائة ( )3,500حصة إلى شركة زهران القابضة كشريك جديد بالشركة ،كما قام الشريك بدر بن غرم اهلل
بن رداد الزهراني بالتنازل عن عدد خمسمائة ( )500حصة إلى شركة زهران القابضة كشريك جديد بالشركة ،كما قام الشريك مازن بن غرم اهلل
بن رداد الزهراني بالتنازل عن كامل حصصه وعددها سبعمائة وخمسون ( )750حصة إلى شركة زهران القابضة كشريك جديد بالشركة ،ليصبح
مالك الشركة هم :شركة زهران القابضة بإجمالي حصص أربعة أالف وسبعمائة وخمسون ( )4,750حصة قيمتها أربعمائة وخمسة وسبعون ألف
( )475,000ريال سعودي بنسبة ملكية ( ،)%95وبدر غرم اهلل الزهراني شريك بإجمالي حصص مائتان وخمسون ( )250حصة قيمتها خمسة وعشرون
ألف ( )25,000ريال سعودي بنسبة ملكية ( ،)%5وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 1442/02/20هـ الموافق (2020/10/07م) تمت الموافقة على تحويل
الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأس مال الشركة من خمسمائة ألف ( )500,000ريال
سعودي إلى ستون مليون ( )60,000,000ريال سعودي ،وبموجب القرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة رقم  46بتاريخ 1442/03/04هـ الموافق
2020/10/21م تمت الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال قدره ستون مليون ( )60,000,000ريال سعودي مقسم إلى
ستة مليون ( )6,000,000سهم عادي متساوية القيمة تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة ( )10ريال سعودي وجميعها أسهم عادية من فئة واحدة،
وتم استيفاء الزيادة بتحويل مبلغ تسعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف ( )59,500,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة ،وذلك وفقاً لشهادة
مراجع الحسابات الصادر ة بتاريخ 1442/01/26هـ الموافق 2020/09/14م.
بلغ رأس مال الشركة الحالي ستون مليون ( )60,000,000ريال سعودي ،مقسمة إلى ستة مليون ( )6,000,000سهم عادي ،القيمة االسمية للسهم
الواحد منها ( )10عشرة ريال ،وكلها أسهم عادية من فئة واحدة مدفوعة القيمة بالكامل ،وال يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية ،ويحق لكل مساهم
(«المساهم») أياً كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين («الجمعية العامة») والتصويت فيها .كما يحق لكل مساهم أن يوكل
عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة .وتستحق األسهم محل
الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي تليها( .فض ً
ال راجع قسم رقم (« )5سياسة
توزيع األرباح») في هذه النشرة).
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3أبرز التطورات منذ تأسيس الشركة في هيكل رأسمالها

يبين الجدول التالي تفاصيل أبرز تطورات الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة.
الحدث

العام

تم تأسيس شركة أمواج الدولية  -شركة ذات مسؤولية محدودة ،وحدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي مقسم إلى خمسة أالف
( )5000حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة مائة ( )100ريال سعودي منها خمسمائة ( )500ريال سعودي تم توزيعها على الشركاء كالتالي:
عدد الحصص
النقدية

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

غرم اهلل رداد سعيد الزهراني

3500

100

350,000

بدر بن غرم اهلل رداد سعيد الزهراني

750

100

75,000

مازن بن غرم اهلل رداد سعيد الزهراني

750

100

75,000

اإلجمالي

5,000

100

500,000

اسم الشريك

2005م

اإلجمالي

أغراض الشركة التي كونت الشركة ألجلها هي :تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة اإللكترونية والكهربائية والحاسب اآللي والمكيفات وأجهزة التبريد واألجهزة
الميكانيكية واألجهزة المنزلية والمعدات الطبية والمعدات الصناعية والعدد واألثاث والمفروشات والملبوسات والديكور واألواني المنزلية وصيانة أجهزة
االتصاالت السلكية والالسلكية.

تجارة الجملة والتجزئة في السيارات وقطع غيارها وصيانتها .االستيراد والتصدير للغير.

قرر الشركاء تعديل عقد تأسيس الشركة بموافقة (الشركاء) الذين يملكون رأس مال الشركة بدخول شريك وخروج شريكين وفقاً لما يلي:

yتنازل الشريك غرم اهلل بن رداد بن سعيد الزهراني عن كامل حصصه وعددها ثالثة أالف وخمسمائة ( )3,500حصة إلى شركة زهران القابضة كشريك
جديد بالشركة.
yتنازل الشريك بدر بن غرم اهلل بن رداد الزهراني بالتنازل عن عدد خمسمائة ( )500حصة إلى شركة زهران القابضة كشريك جديد بالشركة.

yتنازل الشريك مازن بن غرم اهلل بن رداد الزهراني عن كامل حصصه وعددها سبعمائة وخمسون ( )750حصة إلى شركة زهران القابضة كشريك جديد
بالشركة.

2009م

ليصبح الشركاء الجدد بالشركة:

عدد الحصص
النقدية

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

اإلجمالي

شركة زهران القابضة

4750

100

475,000

بدر بن غرم اهلل رداد سعيد الزهراني

250

100

٢٥,000

اإلجمالي

5,000

اسم الشريك

2020م

-3

500,000

بموجب قرار الشركاء بتاريخ 1442/02/20هـ الموافق (2020/10/07م) تمت الموافقة على تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى
شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأس مال الشركة من خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي إلى ستون مليون ( )60,000,000ريال سعودي ،وبموجب القرار الوزاري
الصادر من وزارة التجارة رقم  46بتاريخ 1442/03/04هـ الموافق 2020/10/21م تمت الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال قدره
ستون مليون ( )60,000,000ريال سعودي مقسم إلى ستة مليون ( )6,000,000سهم عادي متساوية القيمة تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة ( )10ريال سعودي
وجميعها أسهم عادية من فئة واحدة ،وتم استيفاء الزيادة بتحويل مبلغ تسعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف ( )59,500,000ريال سعودي من حساب األرباح
المبقاة ،وذلك وفقاً لشهادة مراجع الحسابات الصادر بتاريخ 1442/01/26هـ الموافق 2020/09/14م.

3الطبيعة العامة ألعمال الشركة

يتمثل النشاط الرئيسي الحالي للشركة حسب السجل التجاري رقم ( )1010206261بتاريخ 1426/01/20هـ الموافق 2005/03/01م والصادر
بمدينة الرياض في تركيب أنظمة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها وإصالحها ،تركيب وتمديد أنابيب تكييف الهواء وصيانتها وإصالحها ،البيع
بالجملة لألجهزة اإللكترونية والكهربائية المنزلية ،البيع بالجملة لألواني المنزلية وملحقات الموائد ،البيع بالجملة لألدوات الصحية وتمديداتها
وسخانات وصهاريج المياه ،إصالح األجهزة المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق.
وتتمثل أغراض الشركة وفقاً لنظامها األساسي بما يلي:
1 .التشييد وأعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء.
2 .أنشطة الخدمات األخرى :إصالح األجهزة المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق.
3 .تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية :بيع السلع المنزلية األخرى بالجملة ،بيع أنواع
الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة ،بيع األدوات المعدنية والطالء والزجاج بالتجزئة في المتاجر
المخصصة ،البيع بالتجزئة لألجهزة الكهربائية المنزلية واألثاث ومعدات اإلضاءة وغيرها من األصناف المنزلية في المتاجر
المتخصصة ،بيع البضائع الجديدة األخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة.
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4 .الوكاالت التجارية.
5 .وكاالت التوزيع.
6 .البيع بالجملة لألجهزة اإللكترونية والكهربائية والمنزلية.
7 .البيع بالجملة لقطع الغيار الخاصة بأجهزة التكييف والتبريد.
8 .البيع بالجملة لألجهزة المنزلية.
9 .البيع بالتجزئة لألجهزة اإللكترونية والكهربائية المنزلية.
	10.البيع بالتجزئة لقطع الغيار الخاصة بأجهزة التبريد والتكييف.
	11.صيانة وتصليح األجهزة اإللكترونية والكهربائية والمنزلية.
و تمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
و يتمثل النشاط الرئيسي للشركة الحالي في تركيب أنظمة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها وإصالحها ،تركيب وتمديد أنابيب تكييف الهواء وصيانتها
وإصالحها ،البيع بالجملة لألجهزة اإللكترونية والكهربائية المنزلية ،البيع بالجملة لألواني المنزلية وملحقات الموائد ،البيع بالجملة لألدوات الصحية
وتمديداتها وسخانات وصهاريج المياه ،إصالح األجهزة المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق.
وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية الالزمة لنشاط الشركة الحالي والزالت جميع تلك التراخيص سارية المفعول حتى تاريخ هذه
النشرة.
ال يوجد للشركة نشاط تجاري خارج المملكة وال تملك أية أصول خارجها حتى تاريخ هذه النشرة.
ال توجد لدى الشركة خطة حالية بإضافة أي نشاطات أو منتجات جديدة حتى تاريخ هذه النشرة ،إنما ستعمل على تطوير منتجاتها الحالية والعمل
على طلبات عمالئها.
كما يؤكد مجلس اإلدارة بأنه لم يحدث أي انقطاع خالل  12شهراً في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي للشركة
منذ تأسيسها.

-4

3نموذج عمل الشركة

-4-1

3مقدمة

تتمثل استراتيجية الشركة في المحافظة على التفوق واألفضلية في المنافسة من خالل عالمتها التجارية يوجين ( )UGINEوالتي تقدم منتجات
التكييف واألجهزة الكهربائية والمنزلية ،وذلك من خالل العوامل الثالثة الرئيسية األتية:
yتوفير أفضل األجهزة:

تتطلع شركة أمواج الدولية إلى تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع في المملكة العربية السعودية من أجهزة التكييف واألجهزة
المنزلية والكهربائية من خالل عالمتها التجارية التي من شأنها رفع األداء المالي للشركة ومعدل ربحيتها ،وتتم مراقبة أداء
المنتجات بشكل دوري ،وذلك لضمان جودة أداء المنتجات ،وتغطية جميع قطاعات السوق ذات الربحية التي تسعى الشركة إلى
تغطيتها.
yمستويات خدمة عالية:

تدرك الشركة أن تطوير عالقاتها مع الموزعين وكبار العمالء واالستحواذ على حصة جيدة من سوق أجهزة التكييف واألجهزة
المنزلية والكهربائية يقوم في المقام األول على توفير خدمات متميزة في الدعم والخدمات ما بعد البيع ،وعليه تسعى الشركة بشكل
مستمر في تطوير وتحسين مستوى هذه الخدمات.
yمتانة منظومة الدعم والتوريد:

تقوم الشركة بتطوير منظومة الدعم والتوريد بشكل مستمر من خالل توفير شبكة من مراكز دعم المستودعات ،وذلك بهدف تقديم
خدمات للعمالء بشكل يلبي متطلباتهم بصورة سريعة.
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

3مبيعات الشركة

تحتوي محفظة شركة أمواج الدولية على عقود توزيع حصرية للعالمة التجارية يوجين ( )UGINفي المملكة العربية السعودية ،مما يوفر للمستهلكين
أنواعاً عديدة من المنتجات التي تلبي احتياجاتهم وتطابق مواصفاتهم بالسعر المناسب .والجدول التالي يوضح ذلك:
  (4):مقر لودجلامنتجات الشركة
أجهزة التكييف

األجهزة المنزلية

مكيفات شباك

غساالت مالبس

مكيفات سبيلت

أجهزة الطبخ

مكيفات سبيلت متعدد

الثالجات

مكيفات في آر إف

الفريزرات

مكيفات األسطح

برادات المياه

المكيفات المركزية المنفصلة

أجهزة المطبخ الصغيرة

المصدر :الشركة

  (5):مقر لودجلامبيعات الشركة حسب المنتجات خالل األعوام 2019م و2020م والفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م
مبيعات عام
2019م

نسبة من
إجمالي
المبيعات 2019م

مبيعات عام
2020م

نسبة من
إجمالي
المبيعات 2020م

مبيعات الفترة
المنتهية في 30
سبتمبر 2020م

نسبة من
إجمالي
المبيعات 30
سبتمبر 2020م

مبيعات الفترة
المنتهية في 30
سبتمبر 2021م

نسبة من
إجمالي
المبيعات 30
سبتمبر 2021م

مبردات

2,883,704

%0.96

3,387,048

%0.88

2,494,763

%0.77

1,283,270

%0.53

غساالت ونشافات

15,840,736

%5.26

17,135,595

%4.44

11,788,191

%3.66

11,529,411

%4.73

ثالجات وفريزرات

43,502,898

%14.44

67,953,074

%17.62

54,693,391

%16.96

22,836,496

%9.37

شاشات وتليفزيونات

8,702,596

%2.90

1,910,725

%0.50

1,039,741

%0.32

1,766,689

%0.72

أجهزة طعام

4,009,479

%1.33

5,476,889

%1.42

3,837,583

%1.19

3,582,151

%1.47

أجهزة تبريد وتكييف

221,684,775

%73.61

285,849,894

%74.10

245,881,397

%76.27

199,886,038

%82.01

أجهزة وأدوات نظافة

399,872

%0.13

339,717

%0.09

201,010

%0.06

198,079

%0.08

أجهزة منزلية أخرى

4,125,151

%1.37

3,699,593

%0.96

2,464,770

%0.76

2,663,593

%1.09

اإلجمالي

301,149,211

%100

385,752,535

%100

322,400,846

%100

243,745,727

%100

المنتج

المصدر :الشركة
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3كبار عمالء الشركة

تمثل مبيعات أكبر  6عمالء للشركة حوالي  %28من إجمالي مبيعات عام 2019م ،وحوالي  %33من إجمالي مبيعات 2020م ،وحوالي  %32من إجمالي
المبيعات في  30سبتمبر 2021م ،وفيما يلي يوضح الجدول التالي تفاصيل مبيعات الشركة حسب العميل:
  (6):مقر لودجلاكبار العمالء
مبيعات عام
2019م

النسبة من
إجمالي
المبيعات 2019م

مبيعات عام
2020م

النسبة من
إجمالي
المبيعات 2020م

مبيعات الفترة
المنتهية في 30
سبتمبر 2020م

النسبة من
إجمالي
المبيعات 30
سبتمبر 2020م

مبيعات الفترة
المنتهية في 30
سبتمبر 2021م

النسبة من
إجمالي
المبيعات 30
سبتمبر 2021م

مؤسسة حسين عبد
الوهاب البرقاوي
لألدوات الكهربائية

24,111,705

%8

37,460,451

%10

29,350,546

%9

13,914,067

%6

مرسي الطاقة

13,987,760

%5

19,908,643

%5

18,745,870

%6

9,209,742

%4

مؤسسة الساحة
العالمية للتجارة

20,073,249

%7

18,857,132

%5

14,441,079

%4

19,903,952

%8

العميل
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العميل

مبيعات عام
2019م

النسبة من
إجمالي
المبيعات 2019م

مبيعات عام
2020م

النسبة من
إجمالي
المبيعات 2020م

مبيعات الفترة
المنتهية في 30
سبتمبر 2020م

النسبة من
إجمالي
المبيعات 30
سبتمبر 2020م

مبيعات الفترة
المنتهية في 30
سبتمبر 2021م

النسبة من
إجمالي
المبيعات 30
سبتمبر 2021م

شركة الرؤية لألجهزة
المنزلية

6,405,858

%2

18,665,708

%5

15,910,325

%5

13,914,067

%6

إبراهيم الضبيان

9,752,203

%3

15,830,259

%4

13,299,833

%4

8,067,755

%3

معرض سما سيما

10,608,592

%4

15,705,854

%4

13,671,446

%4

13,201,972

%5

84,939,367

%28

126,428,048

%33

105,419,099

%33

78,211,555

%32

اإلجمالي
المصدر :الشركة

3كبار الموردين

-4-4

يمثل أكبر ثالثة موردين للشركة حوالي  %72من إجمالي تكلفة المبيعات عام 2019م ،وحوالي  %71من إجمالي تكلفة المبيعات عام 2020م ،وحوالي
 %66من إجمالي تكلفة المبيعات في  30سبتمبر 2021م وفيما يلي يوضح الجدول التالي تفاصيل كبار الموردين:
  (7):مقر لودجلاكبار الموردين

المورد

مشتريات خالل
عام 2019م

النسبة من
إجمالي تكلفة
المبيعات 2019م

مشتريات خالل
عام 2020م

النسبة من
إجمالي تكلفة
المبيعات 2020م

النسبة من
النسبة من
إجمالي تكلفة
مشتريات
إجمالي تكلفة
مشتريات
المبيعات
الفترة المنتهية
المبيعات
الفترة المنتهية
في  30سبتمبر للفترة المنتهية في  30سبتمبر للفترة المنتهية
في  30سبتمبر
2021م
في  30سبتمبر
2020م
2021م
2020م

ميديا ()Midea

112,701,733

%45

112,474,762

%36

97,255,018

%38

65,490,092

%34

جري ()Gree

57,751,312

%23

98,884,194

%32

93,668,350

%36

61,139,136

%32

هوما ()Homa

10,915,979

%4

9,439,134

%3

7,747,575

%3

-

%0

181,369,024

%72

220,798,090

%71

198,670,943

%77

126,629,228

%66

اإلجمالي
المصدر :الشركة

-5

3رؤية الشركة

تتطلع شركة أمواج الدولية الحفاظ على المستوى القيادي الذي تتبوأه في السوق وتطويره عن طريق تمثيل عالمتها التجارية لمنتجات أجهزة التكييف
واألجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية ،لتوفير منتجات ذات جودة عالية وقاعدة قوية للتوزيع وخدمات ما بعد البيع.

-6

3رسالة الشركة

أن تكون شركة رائدة في مجال تجارة الجملة لألجهزة المنزلية والكهربائية وأن تصبح شريك في تلبية طلبات عمالئها من خالل تقديم أفضل
الخبرات ذات القيمة في أعمالها والحلول األكثر فعالية وكسب ثقة عمالئها من خالل تقديم الخدمات المميزة بأسعار تنافسية.

-7

3استراتيجية الشركة العامة

تتمحور استراتيجية الشركة حول النقاط اآلتية:
yتوفير أفضل األجهزة :تتطلع شركة أمواج الدولية إلى تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع في المملكة من أجهزة التكييف
واألجهزة المنزلية.
yمستوى خدمات عالية :تدرك شركة أمواج الدولية أن تطوير عالقاتها مع الموزعين وكبار العمالء ،واالستحواذ على حصة جيدة من
سوق أجهزة التكييف واألجهزة المنزلية ،يقوم في المقام األول على توفير خدمات متميزة في الدعم وخدمات ما بعد البيع ،وعليه
فإن شركة أمواج الدولية تسعى بشكل مستمر في تطوير وتحسين مستوى هذه الخدمات.
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3نقاط القوة والمزايا التنافسية للشركة
yقاعدة متنوعة من العمالء تربطها عالقة وثيقة بها.
yالخبرة اإلدارية والفنية والمالية لدى الشركة.
yتطوير وتدريب القوى العاملة في الشركة من خالل برامج الشركة التدريبية.
yالتجديد والتطوير المستمر لفئات المنتجات المعروضة بما يتوافق مع متطلبات العمالء.
yخدمات ما بعد البيع باإلضافة إلى خدمات الصيانة.
yعالقتها القوية مع البنوك المحلية والشركات التمويلية التي تتيح لها توفير األموال عند الحاجة.
yالعالمة التجارية.
yالتغطية الشاملة للسوق المدعومة بالخدمات اللوجستية المتكاملة وأنظمة التوزيع.
yالتنوع والتجديد المستمر في المنتجات.

3السجالت التجارية للشركة

-9

  (8):مقر لودجلاالسجالت التجارية للشركة
أسم الشركة

شركة أمواج الدولية

نوع الكيان القانوني

النشاط
تركيب أنظمة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها وإصالحها،
تركيب وتمديد أنابيب تكييف الهواء وصيانتها وإصالحها،
البيع بالجملة لألجهزة اإللكترونية والكهربائية المنزلية ،البيع
بالجملة لألواني المنزلية وملحقات الموائد ،البيع بالجملة
لألدوات الصحية وتمديداتها وسخانات وصهاريج المياه،
إصالح األجهزة المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق

شركة مساهمة مقفلة

المصدر :الشركة
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تاريخ اإلصدار

1426/01/20هـ

تاريخ االنتهاء

1446/01/20هـ

الموافق 2005/03/01م الموافق 2024/07/27م

3العالمات التجارية وحقوق الملكية

تعتمد الشركة في تسويق خدماتها ومنتجاتها على عالمتها التجارية والذي ينعكس في شعارها ،والذي يدعم أعمالها ومركزها التنافسي ،ويمنحها
تميزاً واضحاً في السوق بين العمالء .ويوضح الجدول أدناه العالمة التجارية للشركة.
  (9):مقر لودجلاالعالمات التجارية وحقوق الملكية
اسم المالك

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

بلد التسجيل

تاريخ بداية
الحماية

تاريخ نهاية
الحماية

UGINE

شركة أمواج الدولية

142702118

1429/07/09هـ

المملكة العربية السعودية

1437/03/13هـ

1447/03/12هـ

STARMEX

شركة أمواج الدولية

1435007077

1435/08/08هـ

المملكة العربية السعودية

1435/04/18هـ

1445/04/17هـ

UGINE SUPER

شركة أمواج الدولية

1435007074

1435/08/07هـ

المملكة العربية السعودية

1435/04/18هـ

1445/04/17هـ

UGINE PLATIN

شركة أمواج الدولية

1435007073

1435/08/07هـ

المملكة العربية السعودية

1435/04/18هـ

1445/04/17هـ

UGINE PLASMA

شركة أمواج الدولية

1435007072

1435/08/07هـ

المملكة العربية السعودية

1435/04/18هـ

1445/04/17هـ

UGINE GOLD

شركة أمواج الدولية

1435007071

1435/08/07هـ

المملكة العربية السعودية

1435/04/18هـ

1445/04/17هـ

UGINE TV Steam & DVD & Records

شركة أمواج الدولية

142702115

1428/05/10هـ

المملكة العربية السعودية

1437/03/13هـ

1447/03/12هـ

العالمة التجارية

المصدر :الشركة
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3التراخيص

حصلت الشركة على عدد من التراخيص والتصاريح من الجهات المعنية لتمكينها من القيام بعملياتها ،وهي كما يلي:
  (10):مقر لودجلاالتراخيص
رقم الترخيص

النشاط

الجهة المرخصة

تاريخ انتهاء
صالحية
الترخيص

رخصة مستودع 7 - 6
(الرياض)

40072067013

المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

1444/07/04هـ

رخصة مستودع 19
(الرياض)

40072067014

المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

1444/07/04هـ

رخصة مستودع 13
(الرياض)

40031865658

المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

1444/05/17هـ

رخصة مستودع 21
(الرياض)

40031865651

المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

1444/05/17هـ

رخصة مستودع 25
(الرياض)

40031865688

المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

1444/05/17هـ

رخصة مستودع 18
(الرياض)

40072067049

البيع بالتجزئة لألجهزة اإللكترونية والكهربائية
المنزلية

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

1444/07/04هـ

رخصة مستودع 12
(الرياض)

40031865677

المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

1444/05/17هـ

رخصة مستودع 22
(الرياض)

40072067048

البيع بالتجزئة لألجهزة المنزلية

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

1444/07/04هـ

رخصة مستودع 11
(الرياض)

40031865680

المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

1444/05/17هـ

رخصة مستودع 26
(الرياض)

40072067010

المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

1444/07/04هـ

رخصة مستودع الدمام

41073449189

المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

1446/07/13هـ

رخصة بلدية جدة

42024002409

البيع بالجملة لألجهزة اإللكترونية والكهربائية
المنزلية

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

1447/05/21هـ

رخصة بلدية ورشة
الرياض

42065172444

تركيب أنظمة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها
وإصالحها

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

1445/06/21هـ

1-000675295-42

تركيب أنظمة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها
وإصالحها

المديرية العامة للدفاع المدني

1445/06/21هـ

الترخيص

رخصة الدفاع المدني
لورشة الرياض

المصدر :إدارة الشركة
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3قائمة العقارات المستأجرة

يوضح الجدول التالي قائمة بالعقارات المستأجرة وهي كما يلي:
  (11):مقر لودجلاالعقارات المستأجرة
المؤجر

المدينة

تاريخ بداية اإليجار

تاريخ نهاية اإليجار

مبلغ اإليجار

البيان
مستودع رقم 10

شركة أصول وبخيت اإلستثمارية

الرياض

2019/01/01م

2022/07/30م

130,000

مستودعات 13-12-11

شركة أصول وبخيت اإلستثمارية

الرياض

2019/01/01م

2022/07/30م

390,000

مستودعات 1و2و17و18

شركة أصول وبخيت اإلستثمارية

الرياض

2019/01/01م

2022/07/30م

440,000

مستودع رقم 19

شركة أصول وبخيت اإلستثمارية

الرياض

2019/01/01م

2022/07/30م

117,000

مستودع رقم 21

شركة أصول وبخيت اإلستثمارية

الرياض

2019/01/01م

2022/07/30م

117,000

مستودع رقم 22

شركة أصول وبخيت اإلستثمارية

الرياض

2019/01/01م

2022/07/30م

116,100

مستودع رقم 25

شركة أصول وبخيت اإلستثمارية

الرياض

2019/01/01م

2022/07/30م

160,000

مستودع رقم 26

شركة أصول وبخيت اإلستثمارية

الرياض

2019/01/01م

2022/07/30م

117,000

مستودع رقم 6و7

شركة أصول وبخيت اإلستثمارية

الرياض

2019/01/01م

2022/07/30م

144,000

ورشة الصيانة الجديدة

عبد الرحمن الخضير

الرياض

2019/01/01م

2022/10/11م

65,000

مستودعات جدة

عبد الهادي الرشيدي

جدة

2019/01/01م

2023/01/31م

210,000

مستودعات الدمام

فوزية ناصر السريع

الدمام

2019/02/15م

2023/12/31م

160,000

مستودع خميس مشيط

خالد حسن زارب

خميس مشيط

2019/01/01م

2024/07/07م

90,000

مستودع خميس مشيط

مؤسسة صالح أبو بكر بابطين

خميس مشيط

2020/08/20م

2022/07/29م

160,000

مستودع المزرعة الجديد

نايف متعب الطويلعي

المدينة المنورة

2019/01/01م

2022/07/30م

347,100

سكن عمال السلي

شركة إتحاد المطورون

الرياض

2019/04/01م

2023/02/26م

16,000

سكن الدمام

يوسف أبو كنان

الدمام

2020/01/10م

2023/01/10م

14,500

سكن عمال المدينة المنورة

حماد الجهني

المدينة المنورة

2018/09/11م

2024/07/07م

20,000

إيجار سكن عمال جدة

عبد اهلل الجدعاني

جدة

2018/03/22م

2022/03/22م

32,000

 5شقق سكنية بالسلي للفنين

خالد محمد الغريب

الرياض

2020/05/25م

2023/05/25م

75,000

المصدر  :الشركة

وحتى تاريخ هذه النشرة تم تسجيل عقد واحد إلكترونيا من إجمالي  20عقداً .كما أنه ال يوجد أي عقارات مملوكة لدى الشركة ،وفيما يلي توضيح
لشروط عقود إيجار العقارات المذكورة في الجدول أعاله:
yيجب على الشركة االلتزام بجميع الشروط وااللتزامات المحددة في العقد ،وإال يعتبر العقد الغي ويحق للمستأجر سحب العقار دون أي
تعويض في حال تم استخدام العقار في غير االستخدام المحدد حسب العقد.
yالتزام الشركة في الحصول على التراخيص الالزمة من البلدية والدفاع المدني وتأمين وسائل األمن والسالمة.
yيحق للمستأجر سحب العقار دون اعتراض في حال عدم القيام بسداد اإليجار خالل  3أشهر من تاريخ االستحقاق.
yيحق للمستأجر إعادة النظر في تقدير قيمة اإليجار السنوي متى ما رأى ذلك مع إشعار المؤجر.
yال يجوز للشركة تأجير أي من العقارات المستأجرة للغير (من الباطن).

yيحق للمستأجر إلغاء العقد إذا أخلت الشركة بأي من مواد العقد وشروطه ولم تقم الشركة بتصحيح الوضع خالل ( )30يوماً.

yيتم تجديد جميع العقود بشكل سنوي ويتم التجديد تلقائياً في حال عدم وجود أي اعتراض وفي حال عدم الرغبة بتجديد العقد يتم إشعار
المستأجر خالل ( )45يوماً بعدم الرغبة بالتجديد.
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3الشهادات
الشهادة

صاحب الترخيص

رقم الشهادة

الجهة المصدرة

شهادة الزكاة والدخل

شركة أمواج الدولية
المحدودة

1110994100

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

1443/09/29هـ
1443/02/15هـ
الموافق 2021/09/23م الموافق 2022/04/30م

شهادة السعودة

شركة أمواج الدولية
المحدودة

20002111019115

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

1443/07/16هـ
1443/04/16هـ
الموافق 2021/11/21م الموافق 2022/02/18م

شهادة اشتراك في التأمينات
االجتماعية

شركة أمواج الدولية
المحدودة

42340684

شهادة عضوية في الغرفة التجارية

شركة أمواج الدولية
المحدودة

156175

المصدر  :الشركة
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تاريخ االنتهاء

تاريخ اإلصدار

1443/05/16هـ
1443/04/16هـ
المؤسسة العامة للتأمينات
الموافق 2021/11/21م الموافق 2022/02/24م
االجتماعية
1446/01/19هـ
1425/11/24هـ
الموافق 2005/01/05م الموافق 2024/07/26م

غرفة الرياض

3وثائق التأمين

  (12):مقر لودجلاوثائق التأمين
نوع التغطية التأمينية

الحد األقصى للتغطية التأمينية
(ريال سعودي)

مدة السريان

تأمين طبي

500,000

من 2020/12/01م إلى 2022/11/30م

شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني

تأمين على الممتلكات

103,556,400

من 2022/02/02م إلى 2023/02/01م

شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني

تأمين على السيارات

10,000,000

من 2021/09/28م إلى 2022/09/27م

اسم شركة التأمين
شركة الدرع العربي للتأمين

المصدر :الشركة
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3الموظفون والسعودة

كما في تاريخ هذه النشرة ،بلغ عدد موظفي الشركة  46موظف منهم  15موظف سعودي و 31موظف غير سعودي كما في نهاية  30سبتمبر 2021م،
وبنسبة سعودة قدرها  %31وتندرج الشركة حاليا تحت النطاق «األخضر» من برنامج نطاقات السعودة.
وتوضح الجداول التالية إعداد الموظفين ونسبة السعودة وتوزيعهم على إدارات الشركة خالل األعوام 2019م و2020م والفترة المنتهية في  30سبتمبر
2021م:
  (13):مقر لودجلاإعداد العاملين
 31ديسمبر 2019م

البيان

 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

السعوديون

9

%31

11

%26

14

%31

غير السعوديين

20

%69

31

%74

30

%69

29

%100

42

%100

44

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة

 31ديسمبر 2019م
القسم

 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

سعوديون

الغير
سعوديون

المجموع

سعوديون

الغير
سعوديون

المجموع

سعوديون

الغير
سعوديون

المجموع

اإلدارة التنفيذية

1

1

2

1

1

2

1

1

2

إدارة الموارد البشرية

1

0

1

1

0

1

1

0

1

اإلدارة المالية

1

2

3

2

4

6

5

4

9

إدارة التدقيق والمراجعة الداخلية

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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 31ديسمبر 2019م
القسم

 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

سعوديون

الغير
سعوديون

المجموع

سعوديون

الغير
سعوديون

المجموع

سعوديون

الغير
سعوديون

المجموع

إدارة سالسل اإلمداد

0

0

0

1

2

3

1

2

3

إدارة المشتريات

0

1

1

0

2

2

0

1

1

إدارة الصيانة وخدمة العمالء

3

3

6

4

3

7

4

2

6

إدارة المبيعات

1

3

4

0

5

5

2

5

7

السائقين

1

6

7

0

8

8

0

2

2

الفنيين

1

4

5

2

6

8

0

13

13

اإلجمالي

9

20

29

11

31

42

14

30

44

المصدر :الشركة

ال يوجد للشركة نشاط تجاري خارج المملكة وال تملك أية أصول خارجها حتى تاريخ نشر هذا هذه النشرة.
تقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم سوا ًء داخل المملكة أو خارجها للتعرف على المستجدات واألفكار واالبتكارات الجديدة في مجال عمل
الشركة ،وباستثناء ذلك فإنه ال يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير والمنتجات الجديدة.
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يحدث أي انقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل ( )12شهراً
األخيرة من تاريخ هذه النشرة.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة.
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هيكل الملكية والهيكل التنظيمي
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4هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح:
  (14):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح
اسم المساهم
شركة زهران القابضة
بدر بن غرم اهلل بن رداد الزهراني

**

حصة بنت غرم اهلل بن رداد الزهراني
المستثمرين المؤهلين
اإلجمالي

عدد األسهم
قبل الطرح

القيمة
االسمية
(بالريال
السعودي)

نسبة
الملكية
المباشرة
قبل الطرح

نسبة
الملكية غير
المباشرة
قبل الطرح

عدد األسهم
بعد الطرح

القيمة
االسمية
(بالريال
السعودي)

نسبة
الملكية
المباشرة
بعد الطرح

نسبة
الملكية غير
المباشرة
بعد الطرح

5,700,000

57,000,000

%95

0

5,100,000

51,000,000

%85

0

240,000

2,400,000

%4

%2.375

240,000

2,400,000

%4

%2.125

60,000

600,000

%1

0

60,000

600,000

%1

0

-

-

-

-

600,000

6,000,000

%10

0

6,000,000

60,000,000

%100

%2.375

6,000,000

60,000,000

%100

%2.125

المصدر :الشركة
***

فيما يخص الملكية غير المباشرة لرئيس مجلس اإلدارة بدر غرم اهلل رداد الزهراني ،تتمثل في حصة يمتلكها في شركة زهران القابضة بنسبة  %2.5في شركة زهران القابضة التي تملك عدد أسهم
 5,700,000سهم عادي وما نسبته  %95في شركة أمواج الدولية ،وعليه ستكون الملكية الغير مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة بدر غرم اهلل رداد الزهراني في شركة أمواج الدولية .%2.375
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4الهيكل التنظيمي للشركة

الشكل رقم ( :)1الهيكل التنظيمي للشركة

اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

أﻣﲔ ﺳﺮ اﳌﺠﻠﺲ
وﻣﺪﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
اﺳﺮاء ﻋﺒﺪاﷲ آل ﺿﺮﻣﺎن

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺑﺪر ﻏﺮم اﷲ اﻟﺰﻫﺮاﻧﻲ

رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
ﻓﺎﻳﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻮدود اﳋﻄﺎب

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻜﺮي اﻟﺰﻫﺮاﻧﻲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻣﻬﺪي ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﻴﻔﺎوي

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء
وﻟﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﳌﺒﻴﻌﺎت
ﻓﻮاز أﺣﻤﺪ اﻟﺪاﻏﺴﺘﺎﻧﻲ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد
ﻧﺎدر زﻳﻨﻬﻢ ﺣﺴﻨﻲ ﻳﻮﺳﻒ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت
ﺑﺸﺎر وﺟﻴﻪ دراﻗﻲ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺮﻳﺢ ﻣﺴﻬﻮج

المصدر :إدارة الشركة
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4أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس:
  (15):مقر لودجلاأعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر
أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس
االسم

المنصب

صفة
العضوية

االستقاللية

الجنسية

العمر

األسهم المملوكة
«مباشرة»

األسهم المملوكة
*
«غير المباشرة»

العدد

النسبة

العدد

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

غير مستقل

سعودي

47

240,000

%4

142,500

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

غير مستقل

سعودي

41

-

-

142,500

أحمد سعيد الغامدي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

مستقل

سعودي

52

-

-

-

فايز عبد الودود الخطاب

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

مستقل

أردني

47

-

-

-

إسراء عبداهلل آل ضرمان

أمين سر المجلس

-

-

سعودي

31

-

-

-

بدر غرم اهلل رداد الزهراني

*

مازن غرم اهلل رداد الزهراني

*

المصدر :إدارة الشركة
*

فيما يخص الملكية غير المباشرة لرئيس مجلس اإلدارة بدر غرم اهلل رداد الزهراني ونائب رئيس مجلس اإلدارة مازن غرم اهلل رداد الزهراني فقد بلغت  ،%2.375حيث يملك كل منهم ما نسبته %2.5
في شركة زهران القابضة التي تملك عدد اسهم  5,700,000سهم عادي وما نسبته  %95في شركة أمواج الدولية.

yوافقت الجمعية التحويلية المنعقدة في تاريخ 1442/02/27هـ (الموافق 2020/10/15م) على انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة وذلك لمدة
 5سنوات.
yقرار مجلس اإلدارة في تاريخ 1442/04/04هـ (الموافق 2020/11/19م) تعيين إسراء آل ضرمان كأمين سر لمجلس اإلدارة.
تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة ،وتتمثل عوارض
االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة في كل من:
yأن يكون مالكاً لما نسبته  %5أو أكثر من أسهم الشركة أو من اسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
yأن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
yأن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.

yأن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العاميين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها ،كمراجعي
الحسابات وكبار الموردين ،أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العاميين الماضيين.
yأن يكون ممث ً
ال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته  %5أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
yأن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
yأن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
yأن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن ( )200,000مائتين ألف ريال سعودي
أو عن  %50من مكافآت العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.
yأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن يتجر في أحد فروع النشاط التذي تزاوله الشركة.
yأن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.
وفيما يلي ملخص لمسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس اآلخرين وأمين السر:
مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة:
yضمان وضوح مهام المجلس ونطاق عمله وأسس توزيع األدوار فيما بين األعضاء.
yضمان وضوح خطة عمل المجلس وسالمة تحديد أولويات المواضيع التي تعرض على المجلس في اجتماعاته.
yضمان قيام المجلس بواجباته نحو تحقيق رسالة الشركة وأهدافها االستراتيجية.
yقيادة المجلس في اختيار الرئيس التنفيذي المنوط به مسؤولية إدارة الشركة.
yدعم لجان المجلس من خالل تقديم التوجيهات اإلدارية وتقييم األداء.
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yإجراء التصويت فيما يتعلق بتعيين اإلدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين.
yتقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة.
مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة:
yالموافقة على مهام الشركة ورؤيتها.
yالمساهمة في وضع التوجهات العامة للشركة وخططها االستراتيجية المستقبلية.
yاإلشراف على اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتحقق من تنفيذ سياسات الشركة وتحقيق أهدافها بكفاءة.
yالموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين.
yتوثيق المناقشات والقرارات الصادرة من مجلس اإلدارة من خالل محاضر االجتماعات التي يوقع عليها األعضاء.
yإدراج أي معامالت مع األطراف ذوي العالقة على جدول أعمال مجلس اإلدارة والجمعيات العامة للموافقة عليها.
yالموافقة على الميزانية السنوية للشركة.
مسؤوليات أمين السر:
yالتوقيع مع رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين على محاضر وقرارات المجلس.
yالتوقيع مع رئيس المجلس على السجل الخاص الذي تدون فيه محاضر المجلس.
ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس:
  (16):مقر لودجلاالسيرة الذاتية بدر غرم اهلل رداد الزهراني
االسم

بدر غرم اهلل رداد الزهراني

العمر

47

الجنسية

سعودي

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

بكالوريوس إدارة أعمال  -جامعة نورث وود تكساس  -أمريكا  -عام 2000م
yالرئيس التنفيذي لشركة زهران للصيانة والتشغيل من العام 2016م حتى تاريخه

الخبرات العلمية

yالمدير العام لشركة لمار للسفر والسياحة منذ 2014م حتى تاريخه

yرئيس مجلس إدارة شركة زهران لالستثمار والتطوير العقاري من 2007/02م حتى تاريخه

العضويات في مجالس إدارة

yنائب رئيس مجلس إدارة شركة زهران القابضة من 2009/02م حتى تاريخه رئيس مجلس اإلدارة في شركة أمواج الدولية من
2020/10م حتى تاريخه

  (17):مقر لودجلاالسيرة الذاتية مازن غرم اهلل رداد الزهراني
االسم

مازن غرم اهلل رداد الزهراني

العمر

41

الجنسية

سعودي

المنصب

نائب رئيس مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

ثانوي

الخبرات العلمية

الرئيس التنفيذي لشركة زهران لالستثمار والتطوير العقاري منذ 2007م حتى تاريخه

العضويات في مجالس إدارة أخرى

yعضو مجلس إدارة في شركة زهران القابضة من 2009/02م حتى تاريخه

yنائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة أمواج الدولية من 2020/10م حتى تاريخه
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  (18):مقر لودجلاالسيرة الذاتية أحمد سعيد الغامدي
االسم

أحمد سعيد الغامدي

العمر

52

الجنسية

سعودي

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

دبلوم أعمال مصرفية عام 1993م من المعهد المصرفي السعودي

الخبرات العلمية

المدير العام لشركة أسا للخدمات التجارية منذ 2000م حتى تاريخه

العضويات في مجالس إدارة أخرى

ال يوجد

  (19):مقر لودجلاالسيرة الذاتية فايز عبدالودود الخطاب
االسم

فايز عبدالودود الخطاب

العمر

47

الجنسية

أردني

المنصب

عضو مجلس اإلدارة
yبكالوريوس محاسبة  -جامعة مؤتة باألردن  -عام 1996م

المؤهالت العلمية

yحاصل على شهادة زمالة المحاسبين القانونين األمريكية  CPAعام 2000م

yحاصل على شهادة مقيم مالي معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين  CVAعام 2018م
yحاصل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية  CME-1عام 2009م

الخبرات العلمية
العضويات في مجالس إدارة أخرى

yالرئيس التنفيذي المكلف في شركة دار التمويل واالستثمار المالية منذ 2020م حتى فبراير 2022م.

yمدير المراجعة في شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون منذ 1998م وحتى 2008م.
ال يوجد

  (20):مقر لودجلاالسيرة الذاتية اسراء عبداهلل سالم آل ضرمان
االسم

إسراء عبداهلل سالم آل ضرمان

العمر

31

الجنسية

سعودية

المنصب

أمين سر المجلس

المؤهالت العلمية

بكالوريوس لغات وترجمة  -جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  -عام 2015م

الخبرات العلمية

مشرفة مركز االتصال في شركة حلول األولى من 2016/02/02م2018/08/26-م

العضويات في مجالس إدارة أخرى

ال يوجد
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4اإلدارة التنفيذية

يتكون فريق اإلدارة العليا لشركة أمواج الدولية من عدد من األعضاء المهنيين من حملة الدرجات العليا .وتتكون اإلدارة التنفيذية من األعضاء
الموضحين بالجدول التالي:
  (21):مقر لودجلابيان باإلدارة التنفيذية للشركة
المؤهل العلمي

المنصب

الجنسية

العمر

تاريخ التعيين

االسم

بكالوريوس هندسة وماجستير إدارة أعمال

الرئيس التنفيذي

السعودية

38

2014م

دبلوم ميكانيك

نائب الرئيس التنفيذي

سوريا

66

2007م

بكالوريوس تجارة

مدير إدارة الشؤون المالية

مصر

34

2021م

بشار وجيه محمد دراقي

ثانويه عامة

مدير إدارة المشتريات

سوريا

62

2014م

نادر زينهم حسني يوسف

بكالوريوس تجارة

مدير إدارة سالسل اإلمداد

مصر

28

2015م

وليد احمد عبده احمد

ثانويه عامة

مدير إدارة الصيانة وخدمة العمالء

اليمن

42

2016م

فواز أحمد داغستاني

بكالوريوس حقوق

مدير إدارة المبيعات

سوريا

48

2020م

سلطان فريح ظاهر مسهوج

دبلوم موارد بشرية

مدير إدارة الموارد البشرية

قبائل نازحة

28

2021م

شريف محمد منصور إسماعيل

بكالوريوس محاسبة

مدير إدارة التدقيق والمراجعة
الداخلية

مصري

37

2022م

نايف بكري علي الزهراني
مهدي محمود خليفاوي
مصطفى محمد سيد أحمد

المصدر :الشركة
**

ال يمتلك أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية أسهم مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر كما في تاريخ هذه النشرة.

ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية
  (22):مقر لودجلاالسيرة الذاتية نايف بكري علي الزهراني
االسم

نايف بكري علي الزهراني

المنصب

الرئيس التنفيذي

الجنسية

سعودي

العمر

38
yماجستير إدارة أعمال  - MBAجامعة والية كاليفورنيا  -أمريكا 2012م

المؤهالت العلمية

yبكالوريوس هندسة ميكانيكية  -جامعة الملك سعود  -الرياض 2007 -م
yالرئيس التنفيذي بشركة أمواج الدولية من العام 2014م  -حتى تاريخه

yشغل منصب مهندس توليد طاقة في الشركة السعودية للكهرباء 2007/04/01م 2008/08/31 -م

الخبرات العملية

yشغل منصب مشرف منشآت في أرامكو 2013/01/01م 2013/09/30 -م

yشغل منصب مخطط إمدادات في سابك 2013/10/01م 2018/06/30 -م

  (23):مقر لودجلاالسيرة الذاتية مهدي محمود خليفاوي
االسم

مهدي محمود خليفاوي

المنصب

نائب الرئيس التنفيذي

الجنسية

سوري

العمر

66

المؤهالت العلمية

دبلوم ميكانيك  -العهد الصناعي 1976-1975م
yنائب الرئيس التنفيذي بشركة أمواج الدولية من العام 2007م  -حتى تاريخه

الخبرات العملية

yمدير مصنع شركة وتار للتجارة في دمشق  1978/9/30حتى 1993/4/30م

yمدير مصنع الفضل والسلطان في الصناعية الثانية 1993/05/15م حتى 1997/11/11م

yمدير مصتع البركة للبوليسترين 1997/11/20م حتى 2000/3/20م
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  (24):مقر لودجلاالسيرة الذاتية وليد أحمد عبده أحمد
االسم

وليد احمد عبده احمد

المنصب

مدير إدارة الصيانة وخدمة العمالء

الجنسية

يمني

العمر

42

المؤهالت العلمية

ثانوية عامة
yمدير إدارة الصيانة وخدمة العمالء بشركة أمواج الدولية من العام 2016م  -حتى تاريخه.

yشغل منصب مسؤول االستقبال وخدمه العمالء بشركة الريس للعقارات والمقاوالت 2006/02/06م حتى 2004/12/13م

الخبرات العملية

yشغل منصب منسق العالقة العامة للمشاريع الخاصة بشركة الريس للعقارات والمقاوالت 2004/12/31م حتى 2011/09/29م
yشغل منصب مدير العالقات العامة للمشاريع الحكومية والخاصة بشركة الريس للعقارات والمقاوالت 2011/10/15م حتى إلى
2017/07/25م

  (25):مقر لودجلاالسيرة الذاتية بشار وجيه محمد دراقي
االسم

بشار وجيه محمد دراقي

المنصب

مدير إدارة المشتريات

الجنسية

سوري

العمر

62

المؤهالت العلمية

ثانوية عامة
yمدير إدارة المشتريات من العام 2014م  -حتى تاريخه

الخبرات العملية

yشغل منصب مدير مشتريات في شركة العجو من 1980/02/01م 2014/04/23 -م

  (26):مقر لودجلاالسيرة الذاتية مصطفى محمد سيد أحمد
االسم

مصطفى محمد سيد أحمد

المنصب

مدير إدارة الشؤون المالية

الجنسية

مصري

العمر

34

المؤهالت العلمية

بكالوريوس تجارة من جامعة قناة السويس عام 2008م
yمدير إدارة الشؤون المالية بشركة أمواج الدولية من العام 2021م  -حتى تاريخه

الخبرات العملية

yشغل منصب محاسب في فندق كنج توت للفترة من 2008-10م إلى 2010-10م.

  (27):مقر لودجلاالسيرة الذاتية فواز أحمد وهيب الداغستاني
االسم

فواز احمد وهيب الداغستاني

المنصب

مدير إدارة المبيعات

الجنسية

سوري

العمر

48

المؤهالت العلمية

بكالوريوس كلية الحقوق  -جامعة حلب  -سورية 2000م
yمدير إدارة المبيعات بشركة أمواج الدولية من العام 2020م  -حتى تاريخه

الخبرات العملية

yشغل منصب مندوب مبيعات شركة نجوم البردي من تاريخ 2018 /06/01م2020/01/25-م

yشغل منصب مدير معرض شركة رضوى من تاريخ 2003/03/28م2017/12/25 -م
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  (28):مقر لودجلاالسيرة الذاتية نادر زينهم حسني يوسف
االسم

نادر زينهم حسني يوسف

المنصب

مدير إدارة سالسل اإلمداد

الجنسية

مصري

العمر

28

المؤهالت العلمية

بكالوريوس تجاره  -شعبه محاسبه  -سنه 2013م  -جامعه المنصورة  -مصر
yمدير إدارة سالسل اإلمداد بشركة أمواج الدولية من العام 2015م  -حتى تاريخه

yشغل منصب مشرف تسويق المنصورة شركه  Procter & Gambelمن الفترة 2013/8م إلى 2014/5م

الخبرات العملية

yشغل منصب مدير تسويق الدلتا شركة  Procter & Gambelمن الفترة 2014/5م إلى 2015/7م

  (29):مقر لودجلاالسيرة الذاتية سلطان فريح ظاهر مسهوج
االسم

سلطان فريح ظاهر مسهوج

المنصب

مدير إدارة الموارد البشرية

الجنسية

سعودي

العمر

28

المؤهالت العلمية

دبلوم موارد بشرية  -جامعة الملك سعود  -كلية المجتمع
yمدير إدارة الموارد البشرية بشركة أمواج الدولية من العام 2021م  -حتى تاريخه

yشركة أنوفا السعودية للرعاية الصحية ،مساعد إداري من يوليو 2015م إلى مارس 2018م

الخبرات العملية

yشركة اليم العربي ،مشرف خدمة عمالء من مارس ٢٠١٨م إلى ديسمبر ٢٠٢٠م

  (30):مقر لودجلاالسيرة الذاتية شريف محمد منصور إسماعيل
االسم

شريف محمد منصور إسماعيل

المنصب

مدير إدارة التدقيق والمراجعة الداخلية

الجنسية

مصري

العمر

37

المؤهالت العلمية

بكالوريوس تجارة قسم المحاسبة  -جامعة القاهرة  -عام 2005م
yمدير إدارة التدقيق والمراجعة الداخلية بشركة أمواج الدولية من العام 2022م  -حتى تاريخه
yشغل منصب مدقق خارجي في شركة  Russell Bedfordللفترة من 2006م إلى 2007م

الخبرات العملية

yشغل منصب مدقق داخلي في شركة  BMB Mott MacDonaldللفترة من 2007م إلى 2008م

yشغل منصب أخصائي الرقابة والتقييم المالية والتدقيق في شركة  South Sinai Regional Development Programmeللفترة من
2008م إلى 2010م

yشغل منصب نائب مدير التدقيق الداخلي في شركة  Nissan Motorsللفترة من 2010م إلى 2014م

yشغل منصب مدير التدقيق الداخلي للمجموعة في شركة عبداهلل بن سعيدان العقارية للفترة من 2014م حتى 2020م
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4لجان مجلس اإلدارة

تلتزم الشركة بكافة متطلبات الحوكمة اإللزامية الواردة في نظام الشركات ،وتتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات
بما في ذلك من فصل المسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح
المساهمين ،وحيث أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية وليست إلزامية على الشركة إال أن الشركة ستعمل على االلتزام بكافة األحكام الواردة
في نظام الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشكل تدريجي خالل الفترة القادمة.
قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة نظرا لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية باإلضافة إلى الوفاء بالمتطلبات النظامية
ذات العالقة وفيما يلي وصف للجنة المراجعة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين.

-5-1

4لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بوضع االقتراحات والنظم المالية التي يمكن تطبيقها في الشركة ،كما لها أن تقوم باقتراح نظام مالي يخدم الشركة ،وللجنة
طلب القوائم الدورية والسنوية من إدارة الشركة وتقديم االقتراحات والتوصيات إلدارة الشركة ،كما تقوم برفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس اإلدارة
إلحاطته واعتماد ما يلزم ،ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت
الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.
وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في تاريخ 1442/04/16هـ الموافق 2020/12/01م على اختيار أعضاء لجنة المراجعة وتعيينها وتحديد
مهامها وظوابط عملها وذلك لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية .تتألف لجنة المراجعة من األعضاء التالية أسماؤهم:
  (31):مقر لودجلالجنة المراجعة
فايز عبدالودود الخطاب

رئيس اللجنة

أحمد سعيد الغامدي

عضو

مازن غرم اهلل رداد الزهراني

عضو

وتشمل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة فيما يلي:
yاإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة لضمان فعاليتها في أداء المهام المناطة بها من مجلس اإلدارة.
yالمراقبة الدقيقة لنظام الرقابة الداخلية وإعداد تقرير خطي يتضمن رأي اللجنة وتوصياتها.
yتحليل تقارير المراجعة الداخلية ،والمتابعة وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.
yرفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين مراجعي حسابات الشركة.
yمتابعة عمل مراجعي الحسابات والموافقة على أي عمل خارج نطاق أنشطة المراجعة المسندة لهم.
yدراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء مالحظات اللجنة عليها.
yدراسة مالحظات المحاسب القانوني بشأن البيانات المالية ومتابعة ما تم إنجازه في هذا الخصوص.
yدراسة البيانات المالية األولية والسنوية قبل رفعها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء الرأي ورفع التوصيات بشأنها.
yدراسة السياسات المحاسبية الجاري تطبيقها وإبداء الرأي ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة في هذا الشأن.
االسم

فايز عبدالودود الخطاب  -رئيس اللجنة
فضال راجع قسم « 3-4أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر»

االسم

أحمد سعيد الغامدي  -عضو
فضال راجع قسم « 3-4أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر»

االسم

مازن غرم اهلل رداد الزهراني  -عضو
فضال راجع قسم « 3-4أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر»
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5
سياسة توزيع األرباح
وفق النظام األساسي للشركة ،توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:
1 .يجنب ( )%10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ هذا
االحتياطي المذكور ( )%30من راس المال المدفوع.
2 .للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ( )%10من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض
معينة.
3 .للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصالح الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان
على المساهمين ،وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما
يكون قائما من هذه المؤسسات.
4 .يوزع من الباقي من صافي األرباح وبناء على اقتراح مجلس اإلدارة نسبة ال تقل عن ( )%5من رأس المال المدفوع على المساهمين.
5 .مع مراعاة األحكام المقررة في المادة ( )20من هذا النظام ،والمادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة
( )%10من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ،على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
يستحق المساهم حصته في األرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ،ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع .وتكون أحقية
األرباح المالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق .وتستحق األسهم المطروحة حصتها من أي أرباح
تعلنها الشركة اعتبارا من تاريخ هذه النشرة وعن السنوات المالية التي تليها.
يوضح الجدول أدناه األرباح التي قامت الشركة بتوزيعها خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م:
  (32):مقر لودجلاتوزيعات األرباح
البيان (بالريال السعودي)
صافي الربح للسنة
توزيعات األرباح المعلنة خالل السنة

**

توزيعات األرباح المدفوعة خالل السنة
نسبة توزيعات األرباح المعلنة إلى صافي الربح

2019م

2020م

 30سبتمبر 2021م

18,666,507

44,691,305

28,967,890

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

%107

%44.75

%69.04

المصدر :القوائم المالية المدققة للعام 2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م
**

وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ 1443/04/06هـ الموافق 2021/11/11م على توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بقيمة  20,000,000ريال سعودي من األرباح
المدورة ،وذلك للفترة من 2021/01/01م إلى 2021/09/30م.

**

باإلشارة إلى قرار الشركاء بتاريخ 1442/01/21هـ الموافق 2020/08/31م تمت الموافقة على توزيع أرباح الناتجة عن النشاط التجاري خالل العام 2020م.

**

باإلشارة إلى قرار الشركاء بتاريخ 1441/01/30هـ الموافق 2019/09/30م تمت الموافقة على توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بقيمة  20,000,000ريال سعودي من األرباح التي تم تحقيقها من
النشاط التجاري للعام 2019م واألرباح المدورة من األعوام السابقة.

و على الرغم من أن الشركة قامت بتوزيع أرباح خالل العام 2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م ،والتي تمثل توزيع أرباح مرحلية ،إال أنها ال تقدم
أي ضمانات بتوزيع أرباح مستقبلية ،وتستحق األسهم محل الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا من تاريخ هذه النشرة وعن السنوات
التي تليها.
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6
استخدام متحصالت الطرح
تبلغ القيمة المتوقعة إلجمالي متحصالت الطرح مبلغ ( )٤٣,٢٠٠,٠٠٠ريال سعودي ،سيدفع منها تقريباً حوالي ( )٢,٥٥٠,٠٠٠إثنان مليون وخمسمائة
وخمسون ألف ريال سعودي كمصاريف للطرح ،والتي تشمل أتعاب المستشار المالي ،ومدير االكتتاب ،وتكاليف التسويق والطباعة ،والمصاريف
والتكاليف األخرى المتعلقة بالطرح.
هذا وسوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح والمقدرة بحوالي أربعون مليوناً وستمائة وخمسون ألفاً ( )٤٠,٦٥٠,٠٠٠ريال سعودي على المساهمين
البائعين كل حسب النسبة التي يمتلكها في رأس مال الشركة ،ولن تستلم الشركة أي مبلغ من صافي متحصالت الطرح.
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7
اإلقرارات
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:
1 .لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال المصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد اثر تأثيراً ملحوظا في الوضع المالي خالل الـ ( )۱۲شهرة األخيرة.
2 .لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل المصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب
التسجيل فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي سهم.
3 .لم يكن هناك أي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح
األسهم.
4 .بخالف ما ورد في الفقرة ( 3-4أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر) من القسم رقم ( 4هيكل الملكية والهيكل التنظيمي) في هذه النشرة،
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي سهم أو مصلحة من أي نوع في المصدر.
5 .الشركة ليست خاضعة ألي دعاوي أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في وضعها المالي بخالف
ما ورد في الفقرة الفرعية رقم ( 19-۱-۲المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات) من القسم رقم ( ۱-۲المخاطر المتعلقة
بنشاط الشركة وعملياتها) من القسم رقم ( ۲عوامل المخاطرة).
6 .ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة.
7 .انه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.
8 .أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها والتي جميعها سارية المفعول حتى تاريخ هذه
النشرة.
9 .أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة لتسجيل وطرح أسهمها في السوق الموازية.
	10.باستثناء ما ورد في قسم «عوامل المخاطرة» ،فان أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطر جوهرية أخرى من الممكن أن تؤثر
على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في اسهم الشركة.
	11.ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوي أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرية في أعمال الشركة أو في وضعها
المالي.
	12.ال توجد أي صالحية تعطي احد 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 المصدر.
	14.انه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أيا من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس
اإلدارة ولم يخضعوا ألي إجراءات إفالس.
	15.أن الشركة ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات حتى تاريخ هذه النشرة.
	16.ال يوجد لدى الشركة أي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
	17.أن الشركة حصلت على موافقة الجمعية العامة على جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة .وأنه ال يوجد لدى الشركة أي تعامالت مع
أطراف ذات عالقة بخالف ما ورد في عامل المخاطرة رقم ( 33-1-2المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات عالقة) من القسم
رقم ( ۱-۲المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها) ،وان الشركة ستحصل على موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة على جميع
التعامالت مع األطراف ذات عالقة ،وأنه سيتم التصويت على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة في الجمعية العامة لمساهمي
الشركة.
	18.ال يوجد نية لدى الشركة إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.
	19.أنه ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.
	20.لن يكون هناك أي استخدام من التسهيالت االئتمانية التي حصلت عليها الشركة مع أطراف أخرى بعد اإلدراج في السوق الموازية ،وذلك
للمحافظة على استقاللية استخدام تلك التسهيالت المقدمة لها من قبل البنوك .ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى عامل المخاطرة
رقم ( 20-1-2المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية).
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8
مصاريف الطرح
سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع التكاليف المتعلقة بالطرح ،والتي يتوقع أن تبلغ حوالي ( )٢,٥٥٠,٠٠٠إثنان مليون وخمسمائة وخمسون ألف
ريال سعودي ،حيث سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت االكتتاب البالغة ثالثة وأربعين مليون ومئتي ألف ( )٤٣,٢٠٠,٠٠٠ريال سعودي.
وتشمل مصاريف الطرح أتعاب المستشار المالي ،ومدير االكتتاب ،وتكاليف التسويق والطباعة ،والمصاريف األخرى المتعلقة بالطرح .والجدير
بالذكر أن الشركة سوف لن تتحمل أي من المصاريف المتعلقة بالطرح وإنما سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت االكتتاب ،وسيقوم
المساهمون البائعون بسداد كافة مصاريف الطرح التي تحملتها الشركة عنهم بمجرد االنتهاء من عملية الطرح.
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9
المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه
-1

9تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم في السوق الموازية

تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم بالسوق الموازية حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
الصادرة عن هيئة السوق المالية .وقد تمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة ،كما تم الحصول
على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم في السوق الموازية .كما تقدمت الشركة بطلب إلدراج أسهمها في السوق الموازية إلى
شركة تداول السعودية «تداول السعودية» وتمت الموافقة على طلب اإلدراج من قبل تداول السعودية.
يجب على جميع المستثمرين المؤهلين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب ،حيث أن تقديم طلب
االكتتاب إلى مدير االكتتاب يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االكتتاب المذكورة.
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9االكتتاب في األسهم المطروحة

سيتم طرح ستمائة ألف ( )600,000سهم عادي بقيمة أسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد تمثل  %10عشرة بالمائة من رأس
مال الشركة ،سيتم طرحها لالكتتاب في السوق الموازية بسعر ( )٧٢ريال سعودي للسهم الواحد ،وبقيمة إجمالية قدرها ( )٤٣,٢٠٠,٠٠٠ريال سعودي،
ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على المستثمرين المؤهلين وهم كما يلي:
1 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
2 .عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها
من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول
على موافقة مسبقة منه.
3 .حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو
مركز اإليداع.
4 .الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.
5 .الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6 .صناديق االستثمار.
7 .األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل
االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
8 .المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
9 .أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.
	10.أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من المعايير اآلتية:
yأن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال تقــل عــن
عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال اإلثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.
yأن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
yأن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.

yأن يكون حاص ً
ال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

yأن يكون حاص ً
ال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

	11.أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

9طريقة االكتتاب باألسهم المطروحة

سوف يكون االكتتاب في أسهم الطرح متاحاً للمستثمرين المؤهلين إلكترونياً من خالل حسابهم االستثماري أو فتح حساب استثماري لدى مدير
االكتتاب خالل فترة الطرح إلكترونيا من خالل زيارة الموقع اإللكتروني لمدير االكتتاب أو من خالل القنوات اإللكترونية .ويجب على المكتتب استيفاء
متطلبات االكتتاب وفقاً لتعليمات االكتتاب الموضحة في طلب االكتتاب وفي هذه النشرة .وينبغي على المكتتب الموافقة على كافة الشروط واألحكام
وأن يستكمل كافة األقسام ذات الصلة في طلب االكتتاب .تحتفظ الشركة ومدير االكتتاب بالحق في رفض أي طلب اكتتاب جزئياً أو كلياً ،في حال
عدم استيفاء أي من شروط وأحكام االكتتاب أو عدم اتباع التعليمات الالزمة .ال يجوز إدخال أي تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمه،
حيث يمثل طلب االكتتاب بمجرد تقديمه اتفاقاً ملزماً قانونياً بين الشركة والمكتتب.
ينبغي على كل مستثمر مؤهل تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب ،بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو
حاصل ضرب عدد أسهم الطرح المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ إثنان وسبعون ( )٧٢ريال سعودي للسهم.
كما أنه ال يتم ضمان قبول الطلبات من المستثمرين المؤهلين الذين لم يتم تفعيل حسابهم االستثماري عند مدير االكتتاب لالستثمار في السوق
الموازية قبل يوم األربعاء ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م).
بإمكان المستثمرين المؤهلين الحصول على نسخة من هذه النشرة من الموقع اإللكتروني للشركة أو المستشار المالي أو مدير االكتتاب عبر مواقعهم
اإللكترونية.
يمتلك المساهم البائع قبل الطرح خمسة وتسعون بالمائة ( )%95من رأس مال الشركة ،وستكون ملكيته خمسة وثمانون بالمائة ( )%85من رأس مال
الشركة بعد انتهاء الطرح ،ويمكن للمكتتبين الحصول على نسخة من نشرة اإلصدار ونموذج طلب االكتتاب من المستشار المالي أو مدير االكتتاب:
المستشار المالي:
شركة معرفة المالية
الرياض  -طريق الملك فهد  -برج المملكة الدور 25
ص .ب  56973الرياض 11564

هاتف+966 11 211 0777 :

فاكس +966 11 211 0888 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

WWW.MarifaCapital.com
Info@MarifaCapital.com

مدير االكتتاب:
شركة اإلنماء لالستثمار
برج العنود  - 2طريق الملك فهد  -الرياض

ص .ب  55560الرياض 11544

هاتف800 441 3333 :

فاكس+966 11 218 5970 :

الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:
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www.alinmainvestment.com

info@alinmainvest.com

9فترة الطرح وشروطها

سيبدأ مدير االكتتاب في استالم نماذج طلب االكتتاب إلكترونياً بدءاً من يوم األحد ١٤٤٣/١٠/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م) وحتى يوم األربعاء
١٤٤٣/١٠/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م) ،وعند تقديم طلب االكتتاب سيقوم مدير االكتتاب بمراجعة الطلب والمستندات المطلوبة .في حالة عدم
اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في نموذج طلب االكتتاب ،يعتبر نموذج طلب االكتتاب الغياً.
يجب على المكتتب تحديد عدد األسهم التي سيقوم باالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب ،بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل ضرب
عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ ( )٧٢ريال سعودي للسهم ،الحد األدنى لالكتتاب هو ( )10عشرة أسهم ،بينما الحد األعلى
لالكتتاب هو ( )299,990مائتان وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعون سهم لكل مكتتب.
يجب على المستثمرين المؤهلين أن يكتتبوا إلكترونياً خالل فترة الطرح عبر حسابهم االستثماري لدى مدير االكتتاب أو من خالل فتح حساب
استثماري لدى مدير االكتتاب إلكترونياً .عند تقديم طلب االكتتاب ،سوف يتم خصم كامل قيمة األسهم المكتتب بها من الحساب االستثماري للمكتتب
لدى مدير االكتتاب وتحويل األموال مباشرة إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح ،ويحق للشركة أو مدير االكتتاب أن ترفض طلب االكتتاب كلياً
أو جزئياً إذا لم يستوف الطلب شروط وأحكام الطرح ،وسيقبل المكتتب عدد األسهم المخصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي طلب
االكتتاب بها.
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9اإلشعار التخصيص ورد الفائض

سيقوم مدير االكتتاب بفتح حساب أمانة تتم تسميته («الطرح األولي لشركة أمواج الدولية») وسوف يتم خصم كامل قيمة األسهم المكتتب بها من
الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب وتحويل األموال مباشرة إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح.
يقر كل مكتتب بأنه استلم هذه النشرة وقرأها ،وبنا ًء عليه يقر برغبته في االكتتاب في األسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.
وسيتم تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب وفقاً لما يقترحه المستشار المالي بالتشاور مع المصدر ،وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص
النهائي ألسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الثالثاء ١٤٤٣/١١/٠١هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م).
وسوف يتم رد فائض االكتتاب ،إن وجد ،في موعد أقصاه يوم الثالثاء ١٤٤٣/١١/٠٨هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م) .وسيرسل مدير االكتتاب إشعارات/
تأكيدات للمتقدمين لالكتتاب تبلغهم فيها عن العدد النهائي لألسهم المخصصة لكل منهم والمبالغ الفائضة التي سيتم إعادتها لهم ،إن وجدت .وذلك
عبر رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني للمزيد من المعلومات فإنه يتعين على المكتتبين االتصال بالمستشار المالي أو مدير االكتتاب.
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9الظروف واألوقات التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه
yتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج

 .أيجوز للهيئة تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج في أي وقت حسبما تراه مناسباً ،وذلك في أي من الحاالت التالية:
1 .إذا رأت ضرورة ذلك حماي ًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.

2 .إذا أخفق المصدر إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.
3 .إذا لم يسدد المصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.
4 .إذا رأت أن المصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.
5 .عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة .وفي حال أعلن المصدر عن معلومات
كافية تتعلق بالكيان المستهدف ،واقتنعت الهيئة ،بعد إعالن المصدر ،بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول
الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي ،فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.
6 .عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي ،ويتعذر على المصدر تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر
عليه إبالغ السوق وفقاً لذلك.
7 .إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة (ب) من المادة ( )41الحادية واألربعون من قواعد اإلدراج بعد مضي
المدة المحددة في الفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (د) من المادة الثانية واألربعين من قواعد اإلدراج.
8 .عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة  %50فأكثر من رأس ماله لدى
المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
9 .عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
	10.عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية
للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
	11.عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
 .بيخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (أ) المذكورة أعاله لالعتبارات التالية:
1 .معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماي ًة للمستثمرين.
2 .أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.
3 .التزام المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.

4 .عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن موقفاً
عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية ( )8من الفقرة
(أ) أعاله.
5 .عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس
ما لم يكن موقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهات المختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة
الفرعية ( )9من الفقرة (أ) أعاله.
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 .جتعلق السوق تداول األوراق المالية للمصدر في أي من الحاالت اآلتية:
1 .عند عدم التزام المصدر بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
2 .عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.
3 .إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الباب الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق
للمصدر لتصحيح أوضاعه ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
4 .عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.
 .دترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية ( )1و( )2و( )3من الفقرة (ج) أعاله ،بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي
انتفاء سبب التعليق ،وفي حالة إتاحة تداول أسهم المصدر خارج المنصة ،ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة
جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.
 .هيجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث
أي من الحاالت الواردة في الفقرة (أ) أعاله.
 .ويجب على المصدر الذي علق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
 .زإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ( )6أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز
للهيئة إلغاء إدراج األوراق المالية للمصدر.
 .حعند إكمال المصدر لعملية استحواذ عكسي ،يلغي إدراج أسهم المصدر .وإذا رغب المصدر في إعادة إدراج أسهمه ،فعليه تقديم
طلب جديد إلدراج أسهمه وفقاً لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق
المالية وااللتزامات المستمرة.
.طال تخل هذه البنود بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بنا ًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات
العالقة.
yاإللغاء االختياري لإلدراج

 .أال يجوز لمصدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة .وللحصول على موافقة الهيئة،
يجب على المصدر تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك ،وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:
1 .األسباب المحددة لطلب اإللغاء.
2 .نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (د) أدناه.
3 .نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين ،إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ
أو أي إجراء آخر يتخذه المصدر.
4 .أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
 .بيجوز للهيئة بناء على تقديرها قبول طلب اإللغاء أو رفضه.
 .جيجب على المصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.
 .دعند إلغاء اإلدراج بناء على طلب المصدر ،يجب على المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن .ويجب أن
يتضمن اإلفصاح على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاط المصدر.
yالتعليق المؤقت

 .أيجوز للمصدر أن يطلب من السوق وتعليق تداول أوراقه المالية مؤقتا وعند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه
من دون تأخير بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال يستطيع المصدر تأمين سريته حتى نهاية
فترة التداول ،وتقوم السوق بتعليق تداول األوراق المالية لذلك المصدر فور تلقيها للطلب.
 .بعند تعليق التداول مؤقتا بناء على طلب المصدر ،يجب على المصدر أن يفصح للجمهور في أقرب وقت ممكن عن سبب التعليق
والمدة المتوقعة وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
 .جيجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقتا من دون طلب من المصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في
نشاطات المصدر وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق أو تخل بحماية المستثمرين .ويجب على المصدر الذي
تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
 .دللسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة (ج) المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في
نشاطات المصدر ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
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 .هيرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (ب) أعاله ،مالم تر الهيئة أو
السوق خالف ذلك.
إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها
المصدر لطلب جديد إلدراج أسهمه وفقاً لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات
يشترط لتسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها تقديم ُ
ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
أحكام متفرقة
يكون نموذج طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها من مقدمي طلبات االكتتاب وخلفائهم والمتنازل
لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة .ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه صراح ًة في هذه النشرة ،ال يجوز التنازل عن نموذج
طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على
موافقة خطية مسبقة من الطرف األخر.
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلبات االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وتنفذ طبقاً لها.
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9القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم

تمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم االكتتاب بموجبها فيما يلي:
yموافقة الجمعية العامة للشركة بتاريخ 1443/04/06هـ الموافق (2021/11/11م) بالموافقة على طرح ستمائة ألف ()600,000
سهم تمثل  %10من رأس مال الشركة في السوق الموازية .وذلك بنا ًء على التوصية المقدمة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ
1443/03/18هـ الموافق (2021/10/25م).
yموافقة هيئة السوق المالية على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقعها
الرسمي يوم (اإلثنين) بتاريخ 1443/08/18هـ الموافق (202٢/03/21م).
yموافقة شركة تداول السعودية (تداول السعودية) على اإلدراج بتاريخ 1443/06/14هـ الموافق (2022/01/17م) وهذه الموافقة
مشروطة بالحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
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9إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة

يحظر على األشخاص الذين يملكون  %5فأكثر والذين تظهر نشرة اإلصدار ملكيتهم والمذكورين في الصفحة رقم (و) التصرف في أسهمهم لمدة
اثنا عشر ( )12شهراً (فترة الحظر) من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر
دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية.
بخالف فترة الحظر المفروضة من الهيئة على المساهمين الكبار ،ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.
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9نبذة عن شركة تداول السعودية (تداول السعودية)

تم تأسيس نظام تداول في عام ۲۰۰۱م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني ،وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام ۱۹۹۰م.
تتم عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداء من تنفيذ الصفقة وانتهاء بتسويتها .ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم
األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة  10صباحاً وحتى الساعة  3عصراً ،ويتم خاللها تنفيذ األوامر .أما خارج هذه األوقات فيسمح
بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة  30:9صباحاً وحتى الساعة  10صباحاً.
ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر ،ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا للسعر .وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوال وهي
األوامر المشتملة على افضل األسعار ،وتلها األوامر محددة السعر ،وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فانه يتم تنفيذها وفقا لتوقيت اإلدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت ،ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري
لمزودي المعلومات المعروفين مثل «رويترز» .وتتم تسوية الصفقات آلياً خالل يومي عمل حسب (.)T+۲
وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام «تداول» .ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة
السوق ،بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب
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1اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب

بموجب تعبئة نموذج طلب االكتتاب ،فإن المكتتب:
yيوافق على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في نموذج طلب االكتتاب.
yيقر بأنه اطلع على هذه النشرة وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
yيوافق على النظام األساسي للشركة وكافة تعليمات االكتتاب والشروط الواردة في هذه النشرة.
yيعلن أنه لم يسبق له وال ألي من األفراد المشمولين في نموذج طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب في األسهم ،ويوافق على أن للشركة
الحق في رفض االكتتاب المزدوج.
yيعلن قبوله األسهم المخصصة له بموجب نموذج طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وهذه
النشرة.
yيتعهد بعدم إلغاء أو تعديل نموذج طلب االكتتاب بعد تقديمه للجهة المستلمة.
yال يتنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم جراء احتواء هذه النشرة على معلومات جوهرية غير صحيحة أو
غير كافية ،أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على قرار المكتتب باالكتتاب في حالة إضافتها في النشرة.

	0-2

1سجل األسهم وترتيبات التعامل

تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين أقاماتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه
األسهم.

	0-3

1تداول أسهم الشركة في السوق الموازية (نمو)

تم تقديم طلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية ،كما تم تقديم طلب إلى شركة تداول السعودية إلدراج أسهم
الشركة في السوق الموازية .يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لألسهم ،وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة.
وتعتبر التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تعديلها بموافقة الهيئة.
عالوة على ذلك ،فإنه ال يمكن تداول أسهم االكتتاب إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في «السوق الموازية» ،وتسجيل الشركة
في السوق الموازية وإدراج أسهمها في السوق الموازية .ويحظر التداول المسبق حظراً تاماً .ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية في حال مخالفة
ذلك من المكتتبين الذين يتعاملون في األنشطة المحظورة حيث يتحملون هم المسؤولية الكاملة عنها.
يقتصر تداول األسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين .فض ً
ال راجع القسم (« )1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة.
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11
اإلجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم اكتمال الطرح
في حال لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد النتهاء عملية الطرح المبينة في نشرة اإلصدار المقدمة لهيئة السوق المالية فض ً
ال راجع «التواريخ
المهمة وإجراءات الطرح» في الصفحة رقم (ط) من هذه النشرة ،ويجب على المستشار المالي أن يقدم للهيئة خالل  10أيام من انتهاء الطرح إشعاراً
كتابياً موقعاً منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح ،ومن ثم سيقوم بإشعار المستثمرين المكتتبين ،وبالتنسيق مع مدير االكتتاب ستتم إعادة المبالغ التي
تم جمعها من المستثمرين (إن وجدت) من دون خصم أي عموالت أو رسوم.
وتؤكد الشركة التزامها بأي قرار أو تعليمات أو إجراءات تصدر من هيئة السوق المالية في حال عدم اكتمال الطرح.
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12
المستندات والوثائق المتاحة للمعاينة
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة خالل أيام العمل (من األحد إلى الخميس) بين الساعة  9:00صباحاً وحتى
الساعة  4:00مساء أو من خالل غرفة بيانات افتراضية سيتيحها المستشار المالي «شركة معرفة المالية» للمستثمرين المؤهلين عند طلبهم من
خالل البريد اإللكتروني للمستشار المالي )Info@MarifaCapital.com( :وذلك ابتداء من تاريخ 1443/١٠/١٤هـ الموافق 2022/٠٥/١٥م وحتى
تاريخ 1443/١٠/٢٣هـ الموافق 2022/٠٥/٢٤م على أال تقل تلك الفترة عن  7أيام قبل اإلدراج:
yالنظام األساسي للشركة وعقد التأسيس.
yالسجل التجاري للشركة.
yموافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية.
yموافقة شركة تداول السعودية (تداول السعودية) على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.
yموافقة الجمعية العامة للشركة على طلب تسجيل وطرح األسهم في السوق الموازية.
yاآللية التي حدد بناء عليها سعر الطرح لالكتتاب بأسهم الشركة في السوق الموازية.
yخطابات الموافقة من:
 .أالمستشار المالي (شركة معرفة المالية ) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة.
 .بالمحاسب القانوني للعام 2020م (شركة أرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه
النشرة.
 .جالمحاسب القانوني للعام 2021م (شركة المحاسبون المتحدون لالستشارات المهنية) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه
النشرة.
 .دمدير االكتتاب (شركة اإلنماء لالستثمار) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة.
yالقوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،والتي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2019م.
yالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير المراجعة) للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
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القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م والتي تتضمن أرقام المقارنة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م
القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير المراجعة) للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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تقرير المحاسب القانوني
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شركة أمواج الدولية والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2020
إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات حق االستخدام
إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
بضاعة
مدينون تجاريون
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات متداولة أخرى
أرصدة لدى البنوك
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي نظامي
احتياطي عام
احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
أرباح مبقاة
إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات غير المتداولة
الجزء غير المتداول من التزامات تأجير أصول بحق االستخدام
التزامات المنافع المحددة للموظفين
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع ودائنون آخرون
الجزء المتداول من التزامات تأجير أصول بحق االستخدام
قروض قصيرة األجل
زكاة مستحقة
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

6
7

2020

لاير سعودي

8,286,567
6,194,255
14,480,822

75,725,064 8
44,398,264 9
36,659,709 10
8,004,193 11
26,235,228
191,022,458
205,503,280

12
13
13
12

7
14

15
7
16
17

60,000,000
4,719,131
250,000
()4,125
20,032,019
84,997,025

3,180,651
2,468,787
5,649,438

30,451,377
2,711,094
78,650,991
3,043,355
114,856,817
120,506,255
205,503,280

2019
لاير سعودي

8,050,860
6,763,769
14,814,629

94,420,425
41,964,137
26,411,458
16,697,960
14,887,554
194,381,534
209,196,163

500,000
250,000
250,000
2,120
58,785,269
59,787,389

3,789,093
2,073,887
5,862,980

34,899,702
2,674,928
104,224,164
1,747,000
143,545,794
149,408,774
209,196,163

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  31جزءا ً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة أمواج الدولية والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
إيضاح
مبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي الربح

18
19

385,752,535
()310,276,358
75,476,177

301,149,211
()249,821,138
51,328,073

مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف عمومية وإدارية
إجمالي المصاريف
الدخل من العمليات

20
21

()13,123,096
()10,694,234
()23,817,330
51,658,847

()12,579,742
()12,407,949
()24,987,691
26,340,382

100,105
()4,024,292
47,734,660

255,321
()5,930,683
20,665,020

()3,043,355
44,691,305

()1,998,513
18,666,507

إيرادات آخرى ،صافي
تكاليف تمويل
الدخل قبل الزكاة
الزكاة
دخل السنة

22
17

الدخل الشامل اآلخر
البنود التي قد يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة
فروق ترجمة العمالت األجنبية – العمليات األجنبية

بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة:
إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين
اجمالي (الخسارة) الدخل الشامل اآلخر للسنة

14

إجمالي الدخل الشامل للسنة
ربح السهم:
ربح السنة المتعلق بالمساهمين العاديين في الشركة األم

27

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  31جزءا ً من هذه القوائم المالية الموحدة.
4

62

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

()6,245

2,120

()190,155
()196,400

337,225
339,345

44,494,905

19,005,852

7.4

3.1

كما في  1يناير 2019

شركة أمواج الدولية والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

500,000

رأس المال
لاير سعودي
250,000

االحتياطي
النظامي
لاير سعودي

250,000

االحتياطي
العام
لاير سعودي

-

إحتياطي ترجمة
عمالت أجنبية
لاير سعودي

دخل السنة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل

توزيعات أرباح (إيضاح )24

59,781,537

-

كما في  31ديسمبر 2019

األرباح المبقاة
لاير سعودي
-

500,000
59,500,000
-

تحويل الى االحتياطي النظامي

توزيعات أرباح (إيضاح )24

كما في  31ديسمبر 2020

60,781,537
-

250,000
-

60,000,000

اإلجمالي
لاير سعودي
18,666,507
337,225
19,003,732
()20,000,000
2,120

-

4,469,131
4,719,131

-

2,120
2,120

18,666,507
339,345
19,005,852
()20,000,000
58,785,269

()6,245
()6,245

250,000

250,000

59,787,389
()59,500,000
714,731
44,691,305
()190,155
44,501,150

()4,125

الزيادة في راس المال (إيضاح )12
إطفاء خسائر من خالل حساب مساهم (إيضاح )10
دخل السنة
الخسارة الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل

714,731
44,691,305
()196,400
44,494,905
()4,469,131
()20,000,000
20,032,019

()20,000,000
84,997,025

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  31جزءا ً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة أمواج الدولية والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

إيضاح

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

األنشطة التشغيلية
الدخل قبل الزكاة
التعديالت غير النقدية لتسوية الدخل قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية من
األنشطة التشغيلية:
استهالك ممتلكات ومعدات
استهالك موجودات حق االستخدام
مخصص (عكس مخصص) خسائر االئتمان المتوقعة  -المدينون التجاريون
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  -المصاريف المدفوعة مقدما ً والموجودات
المتداولة االخرى
مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة
ربح استبعاد ممتلكات ومعدات
أعباء مالية على التزامات اإليجار التشغيلي
التزامات المنافع المحددة للموظفين

47,734,660

20,665,020

6
7
9

452,983
3,509,086
513,631

865,727
2,850,107
()62,063

11
8

468,222
1,200,000
()83,797
238,077
392,693
54,425,555

900,000
()69,516
358,591
370,649
25,878,515

()2,947,758
8,225,545
17,495,361
()4,447,228
2,642,812
75,394,287
()187,948
()1,747,000
73,459,339

357,595
()8,618,338
()12,865,541
()1,364,060
()1,578,499
1,809,672
()168,945
()1,548,399
92,328

6
6

()698,168
93,275
()604,893

()27,885
69,526
41,641

10
16
16

()32,424,513
134,671,169
()160,244,342
()3,509,086
()61,506,772

()6,857,404
185,254,863
()149,811,482
()2,948,717
()20,000,000
5,637,260

11,347,674
14,887,554

5,771,229
9,116,325

األرصدة لدى البنوك في نهاية السنة

26,235,228

14,887,554

المعامالت غير النقدية:
إضافة موجودات حق استخدام مقابل التزامات عقود تأجير
إعادة قياس مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفين
توزيعات أرباح

2,939,572
()190,155
20,000,000

702,454
337,225
-

14

تعديالت رأس المال العامل:

المدينون التجاريون
المصاريف المدفوعة مقدما ً والموجودات المتداولة االخرى
البضاعة
الدائنون التجاريون والمبالغ مستحقة الدفع والدائنون األخرى
أرصدة الجهات ذات العالقة ،صافي

منافع محددة مدفوعة للموظفين
زكاة مدفوعة
صافي النقدية من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
دفعات بشأن شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
صافي النقدية (المستخدمة في) من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
أرصدة الجهات ذات العالقة ،صافي
قروض قصيرة األجل مستلمة
قروض قصيرة األجل مسددة
التزامات تأجير موجودات بحق االستخدام مسددة
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقدية (المستخدمة في) من األنشطة التمويلية

14
17

الزيادة في األرصدة لدى البنوك
األرصدة لدى البنوك في بداية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  31جزءا ً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة أمواج الدولية والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2020
.1

التكوين واألنشطة

شركة أمواج الدولية ("الشركة ") والشركة التابعة لها (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") ،شركة مساهمة سعودية مقفلة ،مسجلة في
الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010206261وتاريخ  20محرم 1426هـ (الموافق  1مارس
.)2005
تقوم المجموعة بتجارة الجملة والتجزئة في األجهزة االليكترونية والكهربائية والحاسب االلي والمكيفات وأجهزة التبريد واألجهزة
الميكانيكية واألجهزة المنزلية والمعدات الطبية والمعدات الصناعية والعدد واألثاث والمفروشات واألواني المنزلية وصيانة أجهزة
االتصاالت واالستيراد والتصدير للغير واستيراد وتجارة الجملة والتجزئة في المطابخ ومواد البناء واالخشاب واألدوات الصحية
وااللمنيوم والحديد الصلب.
كما يوجد لدى المجموعة فرع في مدينة الدمام ،يعمل بالسجل التجاري رقم  2050049533وتاريخ  14شعبان 1426هـ (الموافق
 18سبتمبر .)2005
بتاريخ  21صفر  1442هـ (الموافق  8أكتوبر  )2020صدرت موافقة وزير التجارة والصناعة على تحويل الشركة من شركة ذات
مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة .عليه ،فإن هذه القوائم المالية تمثل السنة المالية األولى للمجموعة بعد تحويلها وفقا ً
للنظام األساسي لها.
بناء على النظام األساسي للشركة ،فإن السنة المالية االولى للشركة تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كشركة مساهمة وحتى 31
ديسمبر  .2021بناء على رغبة الشركة باالستمرار في السنة المالية دون تعديل تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس استمرار
الشركة في أعمالها قبل التحول ،وأن التغير في الشكل القانوني للشركة لم يؤدي الى نشوء وحدة محاسبية جديدة ولم يطرأ أي تغيير
على رقم وتاريخ السجل التجاري أعاله.
فيما يلي بيانا بالشركة التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:

اسم الشركة التابعة
شركة أمواج الشرق األوسط

نسبة الملكية %
(المباشرة وغير المباشرة) (*)
2019
2020
%100

%100

النشاط الرئيسي

بلد التأسيس

تجارة

اإلمارات العربية المتحدة

(*) إن نسبة الملكية غير المباشرة مملوكة من مساهمين في الشركة التابعة الذين قاموا بالتنازل عن حصصهم في هذه االستثمارات لصالح
الشركة.

.2

أسس اإلعداد

بيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات
األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ("المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية").
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شركة أمواج الدولية والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
أسس اإلعداد (تتمة)
.2
إعداد القوائم المالية الموحدة
تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للمجموعة والشركة التابعة لها كما في  31ديسمبر  ،2020وكما هو مبين في االيضاح
( )1أعاله وتم إعدادها لنفس فترة إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة األم باستخدام سياسات محاسبية متوافقة.
تتحقق السيطرة عندما تتعرض الشركة األم لمخاطر ،أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالشركة المستثمر
فيها ،ولديها المقدرة في التأثير على العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها.
وبشكل خاص ،تقوم الشركة األم بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى الشركة األم:
• السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي ،وجود حقوق بمنح الشركة األم المقدرة على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة
المستثمر فيها)
• التعرض لمخاطر ،أو لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها ،و
• المقدرة على استخدام سلطاتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.
تقوم الشركة األم بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق
والظروف إلى وجود تغير في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيطرة على الشركة
التابعة إلى الشركة األم ويتم التوقف عند فقدان الشركة األم مثل هذه السيطرة .تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة
التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى الشركة األم ولحين
توقف الشركة األم عن ممارسة مثل هذه السيطرة .الدخل او الخسارة او أي بند في الدخل الشامل االخر يعزى الى أصحاب األسهم في
الشركة االم وحقوق األقلية حتى لو انه يؤدي الى عجز في رصيد حقوق األقلية.
عند الضرورة ،يتم اجراء تسويات على القوائم المالية الموحدة للشركات التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل
المجموعة .يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة
بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية الموحدة.
تتم المحاسبة عن التغيرات في حصة الملكية المسيطرة (أي ،االستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة أو االستبعاد الجزئي لحصة
ملكية في شركة تابعة) والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .إذا فقدت الشركة األم السيطرة على شركة تابعة ،فإنها
تقوم بـ:
• التوقف عن إثبات الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة
• التوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة
• التوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية
• إثبات القيمة العادلة للعوض المستلم
• إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به
• إثبات أي فائض أو عجز في الربح والخسارة
• إعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة الموحدة أو األرباح
المبقاة ،حسبما هو مالئم ،وكما هو مطلوب في حالة قيام الشركة األم باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة مباشرة.
عندما تتوقف المجموعة عن توحيد االستثمار بسبب فقدان السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام ،فإنه يعاد قياس أي حصة
محتفظ بها في المنشأة بالقيمة العادلة ،ويتم إثبات التغير في القيمة الدفترية في قائمة الربح والخسارة الموحدة .تصبح هذه القيمة العادلة
بمثابة القيمة الدفترية ألغراض المحاسبة الحقا عن الحصة المحتفظ بها كشركة زميلة أو مشروع مشترك أو أصل مالي .إضافة إلى
ذلك ،فإن أي مبالغ مثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك المنشأة تتم المحاسبة عنها كما لو أن المجموعة قد قامت باستبعاد
الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة مباشرة .وقد يعني هذا أن المبالغ التي تم إثباتها سابقا في الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها
إلى قائمة الربح والخسارة الموحدة.
أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية ،فيما عدا التزام المنافع المحددة للموظفين ،والتي تم تقييمها اكتواريا ً كما
هو موضح في السياسات المحاسبية أدناه .يتم تحديد التكلفة التاريخية بشكل عام على أساس القيمة العادلة للعوض المدفوع لقاء البضاعة
والخدمات.
العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي ،والذي يعتبر العملة الوظيفية والعرض للمجموعة ،وتم تقريب كافة المبالغ
ألقرب لاير سعودي ،مالم يرد خالف ذلك.
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فيما يلي بيانًا بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:
تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة
تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس متداول /غير متداول .تعتبر الموجودات
متداولة وذلك:
أ) عندما يتوقع تحققها أو يكون بنيته بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية،
ب) في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،
ج) عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية؛ أو
د) عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر
شهراً بعد الفترة المالية.
تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:
أ) عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية،
ب) في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،
ج) عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية ،أو
د) عند عدم وجود حق غير مشروط للمنشأة لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية.
تصنف المجموعة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين
متعاملين في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:
•
•

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات.

إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.
تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات
وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل
الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
• المستوى  : 1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
• المستوى  : 2طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة.
• المستوى  : 3طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -غير قابلة للمالحظة.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم اثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،تقوم المجموعة بالتأكد فيما
إذا تم التحويل بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى األدنى
الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
تتكون الموجودات المالية من األرصدة لدى البنوك ،والذمم المدينة التجارية والمصاريف المدفوعة مقدما ً والموجودات المتداولة
االخرى والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة ،بينما تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى والمبلغ
والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة والقروض قصيرة األجل.
9

67

ينوناقلا بساحملا ريرقت

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

شركة أمواج الدولية والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 31ديسمبر 2020
.3

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات ،فيما عدا األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ،بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض
المتراكمة في القيمة ،إن وجدت .تشتمل هذه التكاليف على تكلفة استبدال أجزاء من المعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع
االنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات.
وإذا كان مطلوبا ً استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمعدات على مراحل ،تقوم المجموعة باستهالكها بصورة مستقلة على مدى
أعمارها اإلنتاجية المحددة .وعند إجراء كل فحص رئيسي ،يتم اثبات تكلفته في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كإحالل وذلك
في حالة الوفاء بمعايير إثباتها .يتم إثبات كافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند تكبدها.
تظهر األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجد ،وتمثل كافة التكاليف المتعلقة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشراء أو إنشاء الموجودات حيث تكون عملية الشراء أو اإلنشاء تحت التنفيذ ،ويتم تحويلها إلى
الفئة ذات العالقة من الممتلكات والمعدات بمجرد اكتمالها.
تستهلك التكلفة ناقصا ً القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة
اعتبارا من تاريخ توفرها لالستخدام.
للموجودات
ً
يتم حساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات على النحو التالي:

األعمار اإلنتاجية

فئة الممتلكات والمعدات

 40سنة
 4إلى  5سنوات
 6إلى  7سنوات
 4سنوات
 4إلى  6سنوات
 5إلى  8سنوات

مباني
السيارات
اآلالت والمعدات
أجهزة الحاسب اآللي
األثاث والتركيبات
تحسينات على مباني مستأجرة

يتم التوقف عن اثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء من األجزاء الهامة تم إثباتها أصالً وذلك عند االستبعاد (أي
بتاريخ حصول المستلم على السيطرة) أو عند عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد .تدرج أية أرباح أو
خسائر ناتجة عن التوق ف عن اثبات أي أصل (التي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل)
في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند التوقف عن اثبات األصل.
يتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ،ويتم تعديلها بأثر
مستقبلي ،إذا كان ذلك مالئما ً.
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عقود اإليجار

تقوم المجموعة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار .وذلك ،إذا ما تم بموجب العقد نقل
الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لسنة محددة نظير مقابل لذلك.

المجموعة كمستأجر

تقوم المجموعة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار ،فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار
الموجودات منخفضة القيمة .تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل
الحق في استخدام الموجودات المعنية.

موجودات حق االستخدام

تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار (أي ،تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام) .تقاس
صا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس التزامات
موجودات حق االستخدام بالتكلفة ،ناق ً
اإليجار .تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات اإليجار المثبتة ،ودفعات اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ بدء
صا أي حوافز إيجار مستلمة .يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار
اإليجار ،ناق ً
أو األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ،أيهما أقصر ،وذلك على النحو التالي:

األعمار اإلنتاجية

فئة اإليجار

 5-2سنوات

المباني

التزامات اإليجار

بتاريخ بدء عقد اإليجار ،تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها على
مدى فترة اإليجار .تشتمل دفعات اإليجار على دفعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) التي تعتمد على معدل ما.

وبعد تاريخ بدء اإليجار ،يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة العمولة ،وتُخفض لتعكس دفعات اإليجار المسددة .إضافة
إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار
تغير في تقويم
(أي تغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد تلك الدفعات) أو وجود ٍ
خيار شراء األصل المعني.
تُدرج التزامات اإليجار الخاصة بالمجموعة ضمن القروض والتسهيالت المرتبطة بعمولة.

البضاعة

تظهر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل.

يتم قياس البضاعة تامة الصنع الجاهزة للبيع بتكلفة الشراء أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل .يتم تحديد تكلفة البضاعة تامة الصنع
الجاهزة للبيع على أساس تكلفة المتوسط المرجح.
يمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع التقديري خالل دورة األعمال العادية ناقصا ً تكاليف اإلكمال المقدرة والتكاليف المقدرة الالزمة
إلتمام عملية البيع.
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األدوات المالية
األداة المالية عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

)1

الموجودات المالية

األثبات األولي والقياس

تصنف الموجودات المالية ،عند االثبات األولي لها ،كمقياس الحقا بالتكلفة المطفأة ،وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،
وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتوقف تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات
النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال المجموعة إلدارتها.
يتوقف تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال
المجموعة إلدارتها .تقوم المجموعة في األصل بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعامالت في حال الموجودات
المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
لتصنيف وقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات
نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم .يشار إلى هذا التقويم بـ "اختبار الدفعات فقط من
المبلغ األصلي والعمولة" ،ويتم إجراؤه على مستوى األداة المالية .يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي
ال تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بصرف النظر عن نموذج األعمال.

يشير نموذج أعمال المجموعة الخاص بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة هذه الموجودات المالية بهدف تحقيق التدفقات
النقدية .يحدد نموذ ج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو
كالهما .يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية
لتحصيل التدفقات النقدية الت عاقدية ،بينما يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناؤها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.
يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية – التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة
أو تلك المتعارف عليها بالسوق (المعامالت االعتيادية) – بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع
األًصل.

القياس الالحق

ألغراض القياس الالحق لها ،تصنف الموجودات المالية إلى فئتين هما:
• الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
• الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)

تقاس الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة العمولة الفعلية ،وتخضع الختبار االنخفاض في القيمة .يتم
إثبات األرباح أو الخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.
تتمثل طريقة العمولة الفعلية في احتساب التكلفة المطفأة ألصل مالي أو مطلوبات مالية (أو مجموعة من الموجودات أو المطلوبات
المالية) وتوزيع دخل أو مصروف العمولة على مدى الفترة المعنية.

المدينون التجاريون والموجودات المالية المتداولة األخرى

تقاس الذمم المدينة التجارية والموجودات المالية المتداولة األخرى بالتكلفة المطفأة وتتكون من الذمم المدينة التجارية والدفعات
المقدمة للموردين والمقاولين وذمم الموظفين والموجودات المالية المتداولة األخرى.
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)1

التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو ،إذ ينطبق ذلك ،جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية مشابهة) (أي استبعاده
من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عند:
• انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات
أو
• قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف
آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما (أ) قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل ،أو
(ب) لم تقم بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ،ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.

االنخفاض في القيمة

بالنسبة للذمم المدينة التجارية ،تقوم المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة .عليه ،ال تقوم
المجموعة بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بنا ًء على خسائر االئتمان المتوقعة
على مدى العمر بتاريخ إعداد كل قوائم مالية الموحدة .قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادًا إلى الخبرة السابقة في
خسائر االئتمان ،والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
يتم شطب األصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

 )2المطلوبات المالية
األثبات األولي والقياس

تصنف المطلوبات المالية ،عند االثبات األولي لها ،كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض أو ذمم
دائنة أو كمشتقات تم تخصيصها كأدوات تغطية فعالة ،حسبما هو مالئم.
يتم ،في األصل ،إثبات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف المعامالت المتعلقة بها مباشرةً.
تشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على الدائنين التجاريين واآلخرين والقروض والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات
العالقة .في  31سبتمبر  ،2020تم تصنيف كافة المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة بالتكلفة المطفأة.

القياس الالحق

بعد االثبات األولي لها ،تقاس القروض المرتبطة بعمولة الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي .يتم إثبات
األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي.
تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءا ً ال يتجزأ
من معدل العمولة الفعلي .ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
تنطبق هذه الفئة عمو ًما على القروض المرتبطة بعمولة.

الدائنون التجاريون واآلخرون

يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة ،سوا ًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير
من قبل الموردين.

القروض

بعد االثبات األولي لها ،تقاس القروض المرتبطة بعمولة الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي .يتم إثبات
األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي.
تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءا ً ال
يتجزأ من معدل العمولة الفعلي .ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
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 )2المطلوبات المالية(تتمة)

التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاءه أو انتهاء مدته .وفي حالة تبديل االلتزامات
المالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً ،أو بتعديل شروط االلتزامات الحالية ،عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل
أو التعديل كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلية واثبات التزامات جديدة .يتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل
الشامل الموحدة.

)3

مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم
لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي ،أو تحقيق الموجودات وسداد
المطلوبات في آن واحد.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة ،بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما.
وفي حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوبا ً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة ،تقوم المجموعة
بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل .تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية،
ناقصا ً تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية تعتبر مستقلة
بشكل كبير عن الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات .وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألًصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن
القيمة القابلة لالسترداد ،فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له .وعند تقدير القيمة الحالية ،يتم
خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الزكاة والذي يعكس تقديرات السوق للقيمة
الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل .وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،يؤخذ باالعتبار آخر معامالت تمت في
السوق .وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت ،يتم استخدام طرق تقويم مالئمة .إن عمليات االحتساب هذه مدعمة
بمضاعفات التقويم ،وأسعار األسهم المتداولة للشركات المدرجة ،والمؤشرات األخرى المتوفرة عن القيمة العادلة.
تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس آخر للموازنات والتوقعات ،والتي يتم إعدادها بصورة مستقلة لكل وحدة
مدرة للنقدية في المجموعة والتي يخصص إليها األصل .تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات.
يتم إثبات خسائر انخفاض قيمة العمليات المستمرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة
األصل الذي انخفضت قيمته ،باستثناء العقارات المعاد تقويمها سابقا ً حيث يرحل إعادة التقويم إلى الدخل الشامل اآلخر .وبالنسبة
لتلك العقارات ،يتم إثبات االنخفاض في القيمة في الدخل الشامل اآلخر ولغاية مبلغ إعادة التقويم السابق.
بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة ،يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية الموحدة للتأكد من وجود دليل على عدم وجود
خسائر االنخفاض المثبتة سابقا ً أو نقصانها .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل
أو الوحدة المدرة للنقدية .يتم عكس قيد خسائر االنخفاض المثبتة سابقا ً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد
القيمة القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة .إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل
عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها ،بعد خصم االستهالك ،فيما لو لم يتم إثبات
خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الدخل الشامل الموحدة ما لم يتم قيد األصل
بمبلغ إعادة التقويم ،وفي هذه الحالة يتم اعتبار عكس القيد كزيادة إعادة تقويم.

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل ان
تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به.
يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء
ٍ
وفي الحاالت التي تتوقع فيها المجموعة تعويض بعض أو كل المخصصات ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،فإنه يتم إثبات
التعويض كأصل مستقل وذلك فقط عندما يكون في حكم المؤكد بأن المنشأة ستحصل على التعويض .يتم عرض المصروف المتعلق
بالمخصص في قائمة الدخل الشامل الموحدة ،بعد خصم أية مبالغ مستردة.
وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا ،فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الزكاة الحالي والذي يعكس ،عندما
يكون مالئ ًما ،المخاطر المتعلقة ب االلتزام .وعند استخدام الخصم ،يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.
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الزكاة وضريبة الدخل

يجنب مخصص للزكاة وفقا ً لنظام جباية الزكاة السعودي ،ويحمل على قائمة الدخل الشامل الموحدة ،يتم اثبات أي فروقات زكويه
وتسجليها ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة عند االنتهاء من الموقف الزكوي .وبالنسبة للشركة التابعة في الخارج ،يتم تجنيب
مخصص لقاء االلتزامات الضريبية ،إن وجدت ،وفقا ً لألنظمة الضريبية المتَّبعة في البلد التي تعمل فيها تلك الشركة .يحمل
مخصص الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل الشامل الموحدة.

توزيعات األرباح

تقوم المجموعة بتحديد االلتزامات المتعلقة بدفع توزيعات األرباح النقدية للمساهمين في المجموعة عند اعتماد التوزيع وعندما ال
يتعين على المجموعة إجراء أية تقديرات إضافية على التوزيع .وفقًا لنظام الشركات السعودي ،يتم اعتماد توزيعات األرباح عند
الموافقة عليها من قبل المساهمين .يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.

التزامات المنافع المحددة للموظفين

االلتزامات قصيرة األجل
يتم إثبات االلتزامات المتعلقة بالرواتب واألجور ،بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر السفر وبدالت تعليم
األبناء ،التي من المتوقع سدادها بالكامل في غضون اثني عشر شهرا ً بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظفون الخدمة ذات الصلة،
وذلك فيما يتعلق بخدمات الموظفين حتى نهاية الفترة المالية ،ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات .يتم عرض
المطلوبات ضمن الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى في قائمة المركز المالي الموحدة.
التزامات ما بعد التوظيف
يوجد لدى المجموعة بصورة رئيسية مكافأة نهاية الخدمة المؤهلة لإلثبات كبرنامج منافع محددة.
يتم إعادة قياس التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة .يتم
تحديد القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات
الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها ،ولها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة .وفي البلدان
التي ال يوجد فيها أسواق عميقة لهذه السندات ،تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية .يتم احتساب صافي تكلفة العمولة
بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزامات المنافع المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرنامج .يتم إدراج هذه التكلفة في
مصروف منافع الموظفين في قائمة الدخل الشامل الموحدة .يتم احتساب تكاليف التزام المنافع المحددة للفترات على أساس سنوي
باستخدام معدل تكلفة المعاشات التقاعدية المحدد اكتواريا في نهاية السنة السابقة ،والمعدل بالتقلبات الهامة التي تطرأ على السوق
وبأي أحداث هامة تقع لمرة واحدة ،مثل تعديالت أو تقليص البرنامج والتسويات .وفي حالة عدم وجود تلك التقلبات الهامة في
السوق واألحداث التي تقع لمرة واحدة ،فإنه يتم ترحيل االلتزامات اإلكتوارية استنادا ً إلى االفتراضات في بداية السنة .وفي حالة
وجود تغيرات هامة في االفتراضات أو الترتيبات خالل الفترة ،فإنه يؤخذ بعين االعتبار إعادة قياس تلك المطلوبات.
في بعض البلدان ،قد تكون برامج منافع ما بعد التوظيف غير ممولة .يتم إجراء عمليات تقويم االلتزامات بموجب هذه البرامج من
قبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة .تتكون التكاليف المتعلقة بهذا البرنامج بشكل أساسي من
القيمة الحالية للمنافع التي تعزى على أ ساس متساوي إلى كل سنة من سنوات الخدمة والعمولة على هذا االلتزام المتعلق بخدمات
الموظفين في السنوات السابقة.
يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد انتهاء الخدمة مباشرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة ،بينما يتم
تسجيل الزيادة في االل تزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكلفة تمويل .إن أي تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات التقويم
االكتواري والتغيرات في االفتراضات يتم إدراجها كإعادة قياس في الدخل الشامل اآلخر.
وفيما يتعلق بالتزام منافع نهاية الخدمة للموظفين في المملكة العربية السعودية ،تأخذ عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار أحكام
نظام العمل والعمال السعودي وكذلك سياسة المجموعة.
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اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
تقوم المجموعة بمزاولة تجارة بيع البضاعة وصيانتها .تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء وفق طريقة
مكونة من خمس خطوات والمبينة في المعيار الدولي للتقرير المالي (:)15
ُعرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقا ً والتزامات قابلة للتنفيذ
الخطوة ( :)1تحديد العقد (العقود) المبرم مع العميل :ي ّ
وينص على الشروط الخاصة بكل عقد والتي يجب الوفاء بها.
الخطوة ( :)2تحديد التزامات األداء في العقد :التزام األداء عبارة عن تعهد في عقد مبرم مع العميل لتحويل البضاعة أو الخدمات
إلى العميل.
الخطوة ( :)3تحديد سعر المعاملة :يمثل سعر المعاملة مبلغ العوض الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل تحويل البضاعة أو
الخدمات المتعهد بها إلى العميل باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن الغير.
الخطوة ( :)4توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء في العقد :بالنسبة للعقد الذي يتضمن أكثر من التزام أداء واحد ،تقوم
المجموعة بتوزيع سعر المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ يحدد مبلغ العوض الذي يتوقع أن تستحقه المجموعة مقابل
الوفاء بكل التزام أداء.
الخطوة ( :)5إثبات اإليرادات عند (أو حال) الوفاء بالتزام األداء.
تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات على مدى الزمن ،إذا تم استيفاء أحد الشروط التالية:
أ)

أن ال يؤدي أداء المجموعة الى إنشاء أصل مع استخدام بديل للمجموعة ،وأن يكون للمجموعة حق قابل للتنفيذ في استالم قيمة
األداء المكتمل حتى تاريخه.

ب) أن يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تحسين أصل يسيطر عليه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه.
ج) أن يتلقى العميل المنافع المقدمة من أداء المجموعة ويستهلكها في نفس الوقت طالما قامت المجموعة باألداء.
بالنسبة اللتزامات األداء ،فأنه في حالة عدم الوفاء بأي من الشروط أعاله ،يتم إثبات اإليرادات عند نقطة من الزمن يتم فيها الوفاء
بالتزام األداء.

اعتبارات األصيل مقابل الوكيل

تتم المحاسبة عن عقود المجموعة التي تعمل فيها كأصيل وذلك ألنها تتعرض بشكل كبير للمخاطر والمنافع المصاحبة لمبيعات
البضاعة .تعمل المجموعة كأصيل في جميع عقودها.
ً
أصال قائ ًما على العقد بقيمة العوض
عند قيام المجموعة بالوفاء بالتزام األداء من خالل تقديم البضاعة المتعهد بها ،فإنها تنشئ
المكتسب من األداء .وفي حالة زيادة قيمة العوض المستلم من العميل عن مبلغ اإليرادات المثبت ،فإنه ينتج عن ذلك مطلوبات العقد.
تقوم المجموعة بإثبات مبلغ سعر المعاملة الموزع على التزام األداء ذلك كإيرادات.
يتم إثبات العوض المستحق للعميل على أنه تخفيض لسعر المعاملة ،وبالتالي ،من اإليرادات ما لم يكن الدفع للعميل مقابل بضاعة
أو خدمات قابلة للتمييز قام العميل بتحويلها إلى المجموعة .وإذا كان العوض المستحق للعميل عبارة عن دفعة مقابل بضاعة أو
خدمات قابلة للتمييز مقدمة من العميل ،فإن المجموعة تسجل مثل هذا الشراء للبضاعة أو الخدمات بنفس الطريقة التي تسجل بها
عمليات الشراء األخرى من الموردين.
يتم إثبات اإليرادات األخرى عند تحققها.

العوض المتغير

إذا اشتمل العوض المنصوص عليه في العقد على مبلغ متغير ،تقوم المجموعة بتقدير مبلغ العوض الذي تستحقه مقابل تحويل
البضاعة إلى العميل .يتم تقدير العوض المتغير عند نشأة العقد ووضع قيود عليه حتى يكون من المحتمل إلى حد كبير عدم حدوث
عكس قيد جوهري لإليرادات في مبلغ اإليرادات المتراكمة عند زوال عدم التأكد المتعلق بالعوض المتغير الحقًا .تمنح بعض عقود
بيع المنتجات للعمالء حق إرجاع البضاعة خالل فترة محددة.
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حقوق االرجاع

بالنسبة للعقود التي تسمح للعميل بإرجاع منتج ما ،يتم إثبات اإليرادات إلى الحد الذي ال يحدث فيه عكس كبير في مبلغ اإليرادات
التراكمية المعترف بها .لذلك ،يتم تسوية مبلغ اإليرادات المعترف بها من أجل البضائع المرتجعة المتوقعة ،والتي يتم تقديرها استنادًا
إلى البيانات التاريخية.

مبيعات البضائع

يتم إثبات اإليرادات من بيع البضاعة بدون التركيب عند تحويل السيطرة على البضاعة ،وذلك عند شحن البضاعة إلى موقع العميل
(التسليم) واستالمها وقبولها من قبل العميل .يتم إثبات اإليرادات من بيع البضاعة مع التركيب فور إتمام عملية التركيب وفحصها
من قبل العميل .تقوم المجموعة بإثبات المبلغ المستحق القبض عند الوفاء بالتزام األداء بالكامل وأن يصبح الحق في العوض غير
مشروط ،حيث يجب فقط مرور الوقت قبل استحقاق السداد .كما تأخذ المجموعة بعين االعتبار اآلثار الناتجة عن العوض المتغير،
ووجود مكونات تمويل هامة ،وعوض غير نقدي ،وعوض مستحق الدفع إلى العميل (إن وجد).

المصاريف
إن مصاريف البيع والتسويق هي تلك المتعلقة خصيصا ً بمندوبي المبيعات والتخزين ،وسيارات توريد البضاعة باإلضافة إلى
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .توزع كافة المصاريف األخرى وفق أسس ثابتة على تكلفة المبيعات والمصاريف
العمومية واإلدارية طبقا ً لعوامل التوزيع التي تراها المجموعة مالئمة.

ضريبة القيمة المضافة

يتم إثبات المصاريف والموجودات بعد خصم ضريبة القيمة المضافة ،باستثناء:
• إذا كانت ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء الموجودات أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية ،وفي
هذه الحالة يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند ،حيثما ينطبق.
• وعند إظهار الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة ،يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة
القابل لالسترداد من أو المستحق الدفع إلى الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل (الهيئة) كجزء من أرصدة المدينين أو الدائنين
في قائمة المركز المالي الموحدة.
تكاليف االقتراض
ترسمل تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرةً بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي يستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتا ً طويالً كي يكون
جاهزاً للغرض الذي أنشئ من أجله أو للبيع كجزء من تكلفة ذلك األصل .يتم إثبات كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصاريف
خالل الفترة التي تتكبد فيها .تتكون تكاليف االقتراض من العموالت والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بالحصول
على القروض.
تقوم المجموعة بإثبات كافة تكاليف االقتراض كمصروف في قائمة الدخل الشامل الموحدة في الفترة التي تتكبد فيها.
العمالت األجنبية

المعامالت بالعمالت األجنبية واألرصدة

تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية من قبل منشآت المجموعة باألسعار الفورية للعمالت الوظيفية المعنية بتاريخ المعاملة .يتم
تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعمالت الوظيفية بتاريخ إعداد القوائم
المالية الموحدة.
يتم إثبات الفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ،باستثناء البنود النقدية التي تم
تخصيصها كجزء من تحوط صافي استثمار المجموعة في عملية أجنبية ،ويتم اثباتها في الدخل الشامل اآلخر لحين استبعاد صافي
االستثمار وعندئذ يعاد تصنيف المبلغ التراكمي إلى قائمة الربح أو الخسارة المعدة لغرض خاص .كما يتم تسجيل الضريبة المحملة
واإلعفاءات الضريبية المتعلقة بفروقات التحويل على تلك البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والدخل الشامل الموحدة.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية ،باستخدام أسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت
األولية .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية ،باستخدام أسعار الصرف السائدة في التاريخ
الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة .تتم معالجة األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة
بما يتفق مع إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي ،فروقات تحويل العمالت على البنود التي يتم
إثبات أرباح أو خسائر القيمة العادلة لها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة).
17
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العمالت األجنبية (تتمة)

تحويل العمالت األجنبية

عند توحيد القوائم المالية الموحدة تحول موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية لرياالت سعودية بسعر التحويل السائد بتاريخ إعداد
القوائم المالية الموحدة  ،وتحول قوائم الدخل الخاصة بها بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت .يتم اثبات فروقات التحويل
الناتجة عن تحويل العمالت ألغراض التوحيد في قائمة الربح او الخسارة المعدة الموحدة والدخل الشامل المعدة الموحدة .عند
استبعاد عملية أجنبية ،يتم إثبات بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملية األجنبية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

.4

التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات
والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة .وقد يترتب
عن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر
بذلك في الفترات المستقبلية.

التقديرات واالفتراضات

تم أدناه عرض االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم
المالية الموحدة ،والتي قد ينتج عنها فروقات جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية .استخدمت
المجموعة هذه االفتراضات والتقديرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة .ومع ذلك ،قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة
والمتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة المجموعة .يتم إظهار هذه التغيرات
في االفتراضات عند حدوثها.

األحكام

عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،لم تقم اإلدارة بإجراء أي أحكام بمعزل عن تلك المتضمنة في التقديرات ،والتي لها أثر
جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة

تستخدم المجموعة مصفوف ة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية .يتم تحديد نسب المخصص
بنا ًء على أيام التأخر في السداد لمجموعات مختلفة من قطاعات العمالء لها أنماط خسائر مماثلة.
يتم في األصل تحديد مصفوفة المخصص على أساس معدالت التعثر السابقة التي تمت مالحظتها .وستقوم المجموعة بمعايرة
المصفوفة لتعديل خسائر االئتمان السابقة بالمعلومات المستقبلية .على سبيل المثال ،إذا كان من المتوقع تدهور األوضاع االقتصادية
على مدى السنة القادمة ،مما قد يؤدي إلى زيادة عدد حاالت التعثر في السداد ،فإنه يتم تعديل معدالت التعثر السابقة .وبتاريخ إعداد
كل قوائم مالية ،يتم تحديث معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها وإجراء تحليل للتغيرات في التقديرات المستقبلية.
إن عملية تقويم العالقة المتداخلة بين معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان
تقديرا هاما .إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة يتأثر بالتغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادية المتوقعة .كما أن
المتوقعة تمثل
ً
مؤشرا على التعثر الفعلي للعميل في
خسائر االئتمان السابقة الخاصة بالمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تكون
ً
المستقبل.

انخفاض قيمة البضاعة

تظهر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل .وعندما تصبح البضاعة قديمة أو متقادمة ،يتم إجراء تقدير لصافي القيمة
البيعية لها .بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الهامة ،يتم إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على حده .أما المبالغ غير الهامة بمفردها والتي
تعتبر قديمة أو متقادمة ،فانه يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع البضاعة وعمرها أو درجة تقادمها على أساس
أسعار البيع التاريخية.
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تقييم التزامات بموجب عقود اإليجار التشغيلي  -المجموعة كمستأجر

أبرمت المجموعة عقود طويلة األجل بشأن المباني .وقد تبين لإلدارة أن كافة المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة لملكية
العقارات التي تستأجرها المجموعة تظل مع المؤجر بسبب العوامل التالية؛ (أ) لن تحصل المجموعة على ملكية العقار
المستأجر عند إنهاء عقد اإليجار؛ (ب) عند بداية عقد اإليجار ،فإن القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار المستحقة من
قبل المجموعة أقل بكثير من القيمة العادلة للعقار المستأجر؛ (ج) لم يتم منح المجموعة خيار لشراء األصل بسعر أقل على
نحو كاف من القيمة العادلة في التاريخ الذي يصبح فيه الخيار قابالً للممارسة .وعليه ،يتم المحاسبة عن عقود اإليجار
المذكورة كعقود إيجار تشغيلي.

تحديد مدة عقد اإليجار للعقود المتضمنة لخيار تجديد

تقوم المجموعة بتح ديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار ،باإلضافة الى أي فترات مشمولة بخيار
تمديد عقد اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسته ،أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار ،إذا كان من المؤكد أال تتم
ممارسته.
لدى المجموعة الخيار ،بموجب بعض عقود اإليجار ،في استئجار األصول لفترة إضافية تتراوح ما بين  5إلى 15سنة .تطبق
المجموعة الحكم في تقييم ما إذا كان من المعقول ممارسة خيار التجديد .ما يعني ،أنها تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة
التي تخلق حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التجديد .بعد تاريخ البدء ،تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث
جوهري أو تغيير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها ويؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (على
سبيل المثال ،تغيير في استراتيجية العمل).

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

يحدث االنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،والتي تمثل القيمة
العادلة ناقصة تكاليف االستبعاد أو القيمة الحالية ،أيهما أعلى .يتم احتساب القيمة العادلة ناقصة تكاليف االستبعاد على أساس البيانات
المتاحة لمعامالت البيع الملزمة ،التي تمت بشروط تعامل عادل ،لموجودات مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصة التكاليف
اإلضافية الستبعاد األصل .يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة .يتم تحديد التدفقات النقدية من
الموازنة التقديرية للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية
الهامة التي من شأنها تعزيز أداء الوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة .تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل
الخص م المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم
ألغراض االستقراء.

المخصصات

تعتمد المخصصات ،بحسب طبيعتها ،على تقديرات وعمليات تقويم للتأكد فيما إذا تم استيفاء ضوابط اإلثبات ،بما في ذلك تقدير
المبالغ المحتمل سدادها .تستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف ،بعد األخذ بعين االعتبار ،المشورة القانونية
وغيرها من المعلومات المتاحة حاليا .كما تتضمن مخصصات مكافأة نهاية الخدمة وتكاليف المغادرة ،إن وجدت ،حكم اإلدارة في
تقدير التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة لدفع مكافأة نهاية الخدمة وإغالق المواقع أو تكاليف المغادرة األخرى .تتضمن المخصصات
المتعلقة بالمطلوبات غير المؤكدة ،أفضل تقديرات اإلدارة فيما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النقدية الصادرة.

األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات

يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات بنا ًء على األعمار االقتصادية للممتلكات واآلالت والمعدات ،وبنا ًء أيضًا
على التقويم الجماعي لممارسات القطاع ،والخبرة بالموجودات المماثلة .يتم ،بتاريخ إعداد القوائم المالية ،مراجعة األعمار اإلنتاجية
المقدرة ل لممتلكات واآلالت والمعدات وتحديثها في حالة اختالف التوقعات عن التقديرات السابقة نتيجة االستهالك العادي أو التقادم
الفني والتجاري للممتلكات والمعدات .وعلى الرغم من ذلك ،فإنه من المحتمل أن يتأثر األداء المالي المستقبلي بصورة جوهرية
بالتغيرات في التقديرات الن اتجة عن التغيرات في أي من العوامل المذكورة أعاله .وسوف تتأثر المبالغ وتوقيت المصاريف المسجلة
ألي فترة بالتغيرات في هذه العوامل والظروف.

19

77

ينوناقلا بساحملا ريرقت

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

شركة أمواج الدولية والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 31ديسمبر 2020
.4

التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة (تتمة)

برامج المنافع المحددة

تحدد تكلفة برامج منافع التقاعد المحددة والمنافع الطبية لما بعد التوظيف األخرى والقيمة الحالية اللتزامات التقاعد وفق عمليات
تقويم إكتوارية .يتضمن التقويم االكتواري إجراء العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتشتمل
هذه االفتراضات على تحديد معدل الخصم ،والزيادات المستقبلية في الرواتب ،ومعدالت الوفيات والزيادة المستقبلية في المعاشات.
ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم وطبيعته طويلة األجل ،فإن التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات.
يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ اعداد كل قوائم مالية.
يعتبر معدل الخصم أكثر العوامل التي تخضع للتغيير .وعند تحديد معدل الخصم المالئم ،تأخذ اإلدارة بعين االعتبار أسعار
العموالت على سندات الشركات المسجلة بعمالت تتوافق مع العمالت المسجل بها التزام منافع ما بعد التوظيف وذلك على األقل
بدرجة تصنيف ( )AAأو فما فوق طبقا ً لما هو محدد من قبل وكالة تصنيف دولية معترف بها ،ويتم استقراؤها عند الحاجة مع
معدل العائد لتتماشى مع المدة المتوقعة اللتزام المنافع المحددة .كما يتم أيضا ً مراجعة جودة السندات المعنية .يتم استبعاد تلك السندات
التي لها ه وامش ائتمان عالية من تحليل السندات الذي تم على أساسه تحديد معدل الخصم ،وذلك على اعتبار أنها ال تمثل سندات
ذات جودة عالية.
يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المتاحة للجمهور في الدول المعنية .تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط
من وقت آلخر وفقا ً للتغيرات الديموغرافية .تحدد زيادات الرواتب ومعاشات التقاعد المستقبلية بناء على معدالت التضخم المستقبلية
المتوقعة للبلدان المعنية والزيادات المستقبلية في الرواتب.

االلتزامات المحتملة

تتعرض المجموعة للعديد من االلتزامات المحتملة خالل دورة األعمال العادية .تقوم اإلدارة بتقييم حالة هذه االلتزامات المحتملة
بشكل منتظم لتقدير احتمالية تكبد المجموعة لتلك التزامات المعنية .ومع ذلك ،يتم اثبات المخصصات لاللتزام الحالي ،بنا ًء على
تقييم االدارة ،في القوائم المالية الموحدة فقط.

مبدأ االستمرارية

قامت إدارة المجموعة بإجراء تقويم لمقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية ،وهي على قناعة بأن
المجموعة لديها الموارد الكافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور .عالوة على ذلك ،ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري
قد يثير شكوكا ً حول مقدرة المجموعة على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية .عليه ،تم إعداد هذه القوائم المالية المعدة لغرض
خاص وفقا ً لمبدأ االستمرارية.

قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

في حالة عدم إمكانية قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس
األسعار المتداولة في أسواق نشطة ،تحدد قيمتها العادلة باستخدام طرق تقويم بما في ذلك طريقة التدفقات النقدية المخصومة .تؤخذ
المدخالت لهذه الطرق من خالل األسواق القابلة للمالحظة ،حيثما كان ذلك ممكنا ،وعندما ال يكون ذلك مجدياً ،فإن األمر يتطلب
إبداء درجة من األحكام لتحديد القيمة العادلة .تشتمل األحكام على األخذ باالعتبار المدخالت مثل مخاطر السيولة ،ومخاطر االئتمان
والتقلبات .إن التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه األحكام قد تؤثر على القيمة العادلة المصرح عنها لألدوات المالية.
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المعايير الدولية

 1-5المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات الجديدة
قامت المجموعة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة ،والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير
 .2020لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد .وال تزال
المجموعة تقوم بإجراء تقويم لألثر الناتج عن هذه المعايير على القوائم المالية الموحدة.
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)3تعريف األعمال
توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (" :)3عمليات تجميع األعمال" أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال
تجارية ،فإنه يجب أن تتضمن أي مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات ،كحد أدنى ،مدخالت وعمليات موضوعية تسهم معا
بشكل كبير في القدرة على تحقيق المخرجات .عالوة على ذلك ،توضح التعديالت أن األعمال التجارية يمكن أن تتواجد دون أن
تشمل جميع المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات .لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة،
لكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة إبرام المجموعة أي عمليات تجميع أعمال.
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )7والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ومعيار المحاسبة الدولي ( - )39إحالل
سعر الفائدة المرجعي
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ومعيار المحاسبة الدولي ( )39األدوات المالية :يوفر اإلثبات والقياس عددًا من
اإلعفاءات التي تسري على كافة أدوات تغطية المخاطر التي تتأثر مباشرة بإحالل سعر الفائدة المرجعي .تتأثر أداة التغطية إذا نتج
عن اإلحالل حالة عدم تأكد من توقيت أو قيمة التدفقات النقدية المستندة إلى المؤشرات المرجعية للبند المغطى أو أداة تغطية
نظرا ألنه ليس لديها أي أدوات تغطية مخاطر
المخاطر .لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة
ً
مرتبطة بعمولة.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )1ومعيار المحاسبة الدولي ( :)8تعريف األهمية النسبية
يوضح التعريف الجديد أن "المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر إغفالها أو تحريفها أو
حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام وذلك على أساس تلك القوائم المالية،
والتي توفر معلومات مالية عن المنشأة ال ُمعِدة للقوائم المالية ".توضح التعديالت أن األهمية النسبية تتوقف على طبيعة وحجم
المعلومات ،سواء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى ،في سياق القوائم المالية .إن "تحريف المعلومات يكون
جوهريًا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر عل ى القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية .إن هذه
التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة وليس من المتوقع أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليها.
اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر بتاريخ  29مارس 2018
إن اإلطار المفاهيمي ليس
معيارا وال تُلغي المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار آخر .يتمثل الغرض
ً
من اإلطار المفاهيمي في مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير ،ومساعدة ال ُمع ِدّين على تطوير سياسات
محاسبية متسقة في الحاالت التي ال يوجد فيها معيار ساري ،ومساعدة جميع الجهات على فهم المعايير وتفسيرها .سيؤثر ذلك على
المنشآت التي قامت بوضع سياساتها المحاسبية بنا ًء على اإلطار المفاهيمي .يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة،
والتعريفات المحدثة ومعايير إثبات الموجو دات والمطلوبات ،ويوضح بعض المفاهيم الهامة .لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على
القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (":)16تخفيضات اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد"19-
بتاريخ  28مايو  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تخفيضات اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد - 19-تعديالت على
المعيار الدولي للتقرير المالي (" ) 16عقود اإليجار" .وتقدم هذه التعديالت إعفاءات للمستأجرين من تطبيق اإلرشادات الواردة في
المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16بشأن المحاسبة عن تعديالت عقد اإليجار على تخفيضات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لوباء
كوفيد . 19-وكوسيلة عملية ،يجوز للمستأجر أن يختار عدم تقييم ما إذا كانت تخفيضات اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد 19-من
المؤجر تُعد تعديال على عقد إيجار .يقوم المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار بالمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار ناتج عن
تخفيضات اإليجار المتعلقة بكوفيد 19-بنفس الطريقة التي يقوم فيها بالمحاسبة عن التغيير وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (،)16
ً
تعديال لعقد اإليجار.
إذا لم يكن التغيير
تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  1يونيو  2020أو بعد ذلك التاريخ ،يسمح بالتطبيق المبكر للتعديل .لم
يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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المعايير الدولية (تتمة)
المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد

فيما يلي بيانًا بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة
للمجموعة .تعتزم المجموعة إتباع هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ،إذا ينطبق ذلك ،عند سريانها.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( :)1تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة
بتاريخ يناير  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات من  69إلى  76من معيار المحاسبة الدولي
( )1لتحديد المتطلبات الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة .توضح التعديالت ما يلي:
• ما المقصود بحق تأجيل السداد
• أن حق التأجيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية الفترة المالية
• أن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد
• أنه فقط إذا كانت إحدى المشتقات الضمنية في التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية ،فلن تؤثر شروط االلتزام على
تصنيفها
تسري التعديالت على الفترات السنوية المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2023ويتعين تطبيقها بأثر رجعي ،تقوم المجموعة
حاليًا بتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنها.
الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي  -التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ()3
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ،في مايو  ،2020تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (" )3عمليات تجميع األعمال"
 الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي .وتهدف التعديالت إلى استبدال الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم الماليةالصادر في عام  ،1989بالرجوع إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في مارس  2018دون تغير جوهري في متطلباته.
وأضاف المجلس أيضًا استثنا ًء لمبدأ اإلثبات المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي ( )3تفاديًا إلصدار أرباح أو خسائر
محت َملة في "اليوم الثاني" تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ( )37أو التفسير
قرر المجلس
( ) 21الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي :الرسوم ،إذا تم تكبدها بشكل مستقل .وفي الوقت ذاتهَّ ،
توضيح التوجيهات اإلرشادية الحالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي ( )3بشأن الموجودات المحتملة التي لن تتأثر باستبدال
الرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية.
تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2022ويتم تطبيقها بأثر مستقبلي.
الممتلكات واآلالت والمعدات المتحصالت قبل االستخدام المقصود  -التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ()16
في مايو  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "الممتلكات واآلالت والمعدات  -المتحصالت قبل االستخدام المقصود"،
والذي يحظر على المنشآت الخصم  -من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  -أي متحصالت بيع البنود المنتجة
أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة .وبدالً من ذلك ،تقوم المنشأة
بإثبات المتحصالت من بيع هذه البنود ،والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود ،في الربح أو الخسارة.
يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  1يناير  2022أو بعد ذلك التاريخ ،ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود
الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل ألول
مرة .ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على المجموعة.
العقود المتوقع خسارتها  -تكاليف الوفاء بالعقود  -التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37
في مايو  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  37لتحديد التكاليف التي يتعين على
خاسرا .تطبق التعديالت "طريقة التكلفة المتعلقة مباشرة" .تشتمل
المنشأة إدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو
ً
التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم البضاعة أو الخدمات على كل من التكاليف اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة
العقد .ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب
العقد .تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  1يناير  2022أو بعد ذلك التاريخ .سوف تطبق المجموعة هذه
التعديالت على العقود التي لم تفِ بعد بجميع التزاماتها في بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة.
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المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)9األدوات المالية -األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة  %10لغرض التوقف عن إثبات
المطلوبات المالية
كجزء من التحسينات السنوية لألعوام من  2020-2018على المعايير الدولية للتقرير المالي ،أصدر مجلس معايير المحاسبة
الدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا كانت
شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط االلتزام المالي األصلي .تشتمل هذه األتعاب على تلك
األتعاب المدفوعة أو المستلمة بين الجهة المقترضة والجهة ال ُمقرضة ،بما في ذلك أتعاب مدفوعة أو مستلمة إما من قبل الجهة
المقترضة أو الجهة ال ُمقرضة نيابة عن اآلخر .تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد
بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل.
يسري هذا التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر له .سوف تطبق
المجموعة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها
المنشأة أوالً هذا التعديل .ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على المجموعة.
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التكلفة:

()717
8,842,563

االستهالك:
1,136,630
في  1يناير
209,642
المحمل للسنة
تعديالت
استبعادات
فروق ترجمة العمالت األجنبية  -العمليات
األجنبية
إعادة تصنيف
في  31ديسمبر

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2020
في  31ديسمبر 2019

اآلالت والمعدات

1,416,261
2,681
-

500
1,346,772

مباني (*)
لاير سعودي
5,389,859
540,001
()638,137

1,080
1,420,022
1,395,263
9,459
1,086
1,405,808

7,495,791
7,706,650

األثاث
والتركيبات
لاير سعودي

278,073
155,486
-

()3
5,291,720
5,251,798
168,538
()638,130
4,782,206

14,214
20,998

السيارات
لاير سعودي

596,576
-

19
433,578
269,860
25,079
()43,500
()1
251,438

509,514
138,061

أجهزة الحاسب
اآللي
لاير سعودي

77,000
()1,678
594,898
428,011
83,765
()1,786
509,990

182,140
8,213

لاير سعودي

اإلجمالي
2020
لاير سعودي
16,601,049
698,168
()638,137
()77,000
68,627
()1
()68,626
-

84,908
168,565

تحسينات مباني
مستأجرة

اإلجمالي
2019
لاير سعودي
17,149,801
27,885
()585,104
()1,299
()77,000
16,582,781
8,550,189
496,483
()43,500
()638,130
()202
()68,626
8,296,214

8,373

8,843,280
في  1يناير
إضافات
استبعادات
فروق ترجمة العمالت األجنبية  -العمليات
األجنبية
إعادة تصنيف
في  31ديسمبر

8,467
16,601,049
8,261,277
865,727
()585,094
8,279
8,550,189

8,286,567

8,050,860

* يتضمن بند "مباني" مبنى قيمته الدفترية  7,495,791لاير سعودي ( 7,706,650 :2019لاير سعودي) يخص الشركة التابعة للمجموعة والذي ستعود ملكيته إلى شركة جبل علي -االمارات
بعد إنتهاء مدة العقد المقدرة ب  40سنة.
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تم تحميل مصروف االستهالك للسنة على المصاريف العمومية واإلدارية (إيضاح .)21
.7

عقود اإليجار

يوجد لدى المجموعة عقود إيجار بشأن مباني يتم استخدامها في العمليات الخاصة بها .إن التزامات المجموعة بموجب عقود اإليجار
مضمونة بصك ملكية المؤجر للموجودات المستأجرة .وبشكل عام ،يحظر على المجموعة التنازل عن الموجودات المؤجرة أو
تأجيرها من الباطن.
فيما يلي بيان القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام المثبتة والحركة خالل السنة:

موجودات حق االستخدام
2020

لاير سعودي
6,763,769
2,939,572
()3,509,086
6,194,255

كما في  1يناير:
إضافات
مصروف استهالك
 31ديسمبر

تم توزيع مصروف االستهالك للسنة على النحو التالي:

2020
لاير سعودي
2,754,266
754,820
3,509,086

مصاريف بيع وتوزيع (إيضاح )20
مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح )21
اإلجمالي

2019
لاير سعودي
8,911,422
702,454
()2,850,107
6,763,769

2019
لاير سعودي

2,558,052
292,055
2,850,107

إلتزامات عقود إيجار
2020

كما في  1يناير:
إضافات
زيادة العمولة (إيضاح )22
مبالغ مسددة
 31ديسمبر
متداولة
غير متداولة
فيما يلي بيان بالمبالغ المثبتة في قائمة الدخل الموحدة:
مصروف استهالك موجودات حق االستخدام
مصروف العمولة على التزامات اإليجار (إيضاح )22

لاير سعودي
6,464,021
2,939,572
238,077
()3,749,925
5,891,745
2,711,094
3,180,651

2019
لاير سعودي
8,351,693
702,454
358,591
()2,948,717
6,464,021
2,674,928
3,789,093

2020
لاير سعودي
3,509,086
238,077
3,747,163

2019
لاير سعودي
2,850,107
358,591
3,208,698

25

83

ينوناقلا بساحملا ريرقت

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

شركة أمواج الدولية والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 31ديسمبر 2020
.8

البضاعة
2020

لاير سعودي
77,523,336
()1,798,272
75,725,064

بضاعة معدة للبيع
مخصص بضاعة بطيئة الحركة
اإلجمالي

2019
لاير سعودي
96,177,516
()1,757,091
94,420,425

كانت الحركة في مخصص بضاعة بطيئة الحركة خالل السنة على النحو التالي:
2020

لاير سعودي
1,757,091
1,200,000
()1,158,819
1,798,272

في بداية السنة
المحمل للسنة (إيضاح )19
المستخدم خالل السنة
كما في نهاية السنة

.9

2019
لاير سعودي
3,406,695
900.000
()2,549,604
1,757,091

المدينون التجاريون
2020

لاير سعودي
47,388,648
()2,990,384
44,398,264

مدينون تجاريون
ناقصا ً :مخصص خسائر ائتمان متوقعة
اإلجمالي

2019
لاير سعودي
49,079,840
()7,115,703
41,964,137

الشروط واألحكام الخاصة بالموجودات المالية أعاله:

إن الذمم المدينة التجارية غير مرتبطة بعمولة وتتراوح فترة سدادها عموما ً من  60إلى  180يوما ً.
كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة خالل السنة على النحو التالي:
2020

لاير سعودي
7,115,703
513,631
()4,638,950
2,990,384

كما في  1يناير
مخصص (عكس مخصص) خسائر االئتمان المتوقعة (إيضاح )20
مبالغ مشطوبة *
كما في نهاية السنة

2019
لاير سعودي
7,177,766
()62,063
7,115,703

خالل عام  2020وافق مجلس إدارة المجموعة بناء على التوصية المقدمة له من قبل إدارة المجموعة بشطب ذمم مدينة
(*)
تجارية متأخرة السداد منظورة في المحاكم نظرا لصعوبة تحصيل تلك المبالغ.
فيما يلي تحليالً ألعمار الذمم المدينة التجارية كما في  31ديسمبر:
اإلجمالي
لاير سعودي

 31ديسمبر 2020
 31ديسمبر 2019

────────
47,388,648
49,079,840

أقل من  30يوماً
لاير سعودي

────────
17,788,071
13,284,957

 31حتى  90يو ًما  91حتى  180يو ًما  181حتى  365يو ًما أكثر من  365يوماً
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي

────────
16,936,960
16,358,561
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اإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة

تمثل الجهات ذات العالقة الشركات الزميلة والمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة والمنشآت
الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو التي يمارس عليها تأثيرا هاما من قبل هذه الجهات .يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط
هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
نورد فيما يلي المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة:
العالقة

شركة الجودة للمقاوالت المحدودة جهة منتسبة
شركة زهران للصيانة والتشغيل

جهة منتسبة

شركة تطوير التقنية
شركة ايتاب الدولية

جهة منتسبة
جهة منتسبة

شركة تابعة
شركة أمواج الشرق األوسط
جهة منتسبة
شركة لمار للسفر والسياحة
مؤسسة المكتبة لالستثمار والتنمية جهة منتسبة
شركة زهران القابضة

الشركة االم

طبيعة المعاملة

مصاريف مدفوعة بالنيابة
تمويلية (إيضاح 15و )16
مبيعات
مصاريف مدفوعة بالنيابة
تمويلية (إيضاح 15و )16
مصاريف مدفوعة بالنيابة
تمويلية
تمويلية
مصاريف تذاكر
ايجارات
تمويلية
إطفاء خسائر

2020

لاير سعودي
556,986
60,886,376
2,345,246
2,277,997
45,238,604
132,995
1,053,665
988,537
116,219
300,000
100,000
714,731

2019
لاير سعودي
454,544
102,332,624
41,542,932
3,841,777

-

3,811,713
300,000
25,129,571
-

نورد فيما يلي األرصدة مع الجهات ذات العالقة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة:

أ) المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة
فيما يلي تحليالً للمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة:

2020

لاير سعودي

23,029,397
11,647,035
1,932,819
5,276
45,182
36,659,709

شركة تطوير التقنية (*)
شركة الجودة للمقاوالت المحدودة (**)
شركة زهران للصيانة والتشغيل
شركة البوابة األساسية لالتصاالت وتقنية المعلومات
شركة ايتاب الدولية
اخرون

2019
لاير سعودي

21,795,875
2,105,181
2,506,878
3,524
26,411,458

(*) قامت شركة تطوير التقنية باستخدام جزء من تسهيالت القروض قصيرة االجل الممنوحة لشركة أمواج الدولية بمبلغ وقدرة
 9مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر 31( 2020ديسمبر  20 :2019مليون لاير سعودي) (إيضاح  )16وجزء من
أوراق الدفع بمبلغ  550ألف لاير سعودي ( 31ديسمبر  3 :2019مليون لاير سعودي) (إيضاح  .)15تم اثبات هذه المبالغ
بشكل مباشر في دفاتر شركة تطوير التقنية .خالل عام .2019
(**) قامت شركة الجودة للمقاوالت المحدودة باستخدام جزء من تسهيالت القروض قصيرة االجل الممنوحة لشركة أمواج الدولية
بمبلغ وقدرة  12مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2020ديسمبر  12 :2019مليون لاير سعودي) (إيضاح )16
وجزء من أوراق الدفع بمبلغ  148ألف لاير سعودي ( 31ديسمبر  5 :2019مليون لاير سعودي) (إيضاح  .)15تم اثبات
هذه المبالغ بشكل مباشر في دفاتر شركة الجودة للمقاوالت المحدودة .خالل العام تم تقاص مبلغ  28مليون لاير سعودي بين
كل من حساب شركة الجودة للمقاوالت المحدودة وحسابات المساهمين نتيجة معامالت مشتركة بين الطرفين.
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اإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة

اإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة (تتمة)

ب) المستحقة إلى الجهات ذات العالقة

2020

لاير سعودي
-

شركة المشرق للخدمات الطبية

2019
لاير سعودي

1.097

ج) تعويضات كبار موظفي اإلدارة

يشمل كبار موظفي اإلدارة بالمجموعة موظفي اإلدارة العليا الذين لديهم السلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة
المجموعة .فيما يلي بيان التعويضات لكبار موظفي اإلدارة:
إجمالي التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة  -قصيرة األجل

2020
لاير سعودي

2,510,455

2019
لاير سعودي

5,706,293

الشروط واألحكام الخاصة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة
نشأت األرصدة القائمة في نهاية السنة خالل دورة األعمال العادية .للسنة المنتهية في  31سبتمبر  2020و ،2019لم تنخفض قيمة
المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة.
.11

المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات المتداولة األخرى
2020

لاير سعودي
6,770,565
1,079,644
46,893
106,091
468,222
()467,222
8,004,193

دفعات مقدمة لموردين
مصاريف مدفوعة مقدما ً
موجودات حق اإلرجاع
ذمم موظفين
أخرى
ناقصا ً :مخصص خسائر ائتمان متوقعة
اإلجمالي

2019

لاير سعودي
13,989,986
1,506,514
636,472
94,766
470,222
16,697,960

كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة خالل السنة على النحو التالي:
2020

لاير سعودي
467,222
467,222

في بداية السنة
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (إيضاح )20
كما في نهاية السنة
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رأس المال

يتكون رأس المال من  6,000,000حصة قيمة كل منها  10لاير سعودي ( 31ديسمبر  5,000 :2019حصة قيمة كل منها 100
لاير سعودي) .فيما يلي بيان نسبة الملكية:

شركة زهران القابضة
السيد  /بدر الزهراني
السيد  /مازن الزهراني
السيدة  /خيريه الزهراني
السيدة  /بسمة الزهراني
السيدة  /حصة الزهراني
السيدة  /ابرار الزهراني
اخرون

)*(2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

%75
%5
%4
%4
%4
%4
%3.99
%0.01
%100

%95
%5
%100

(*) قامت الشركة خالل عام  2020بزيادة رأس المال الشركة من مبلغ  500.000لاير سعودي إلى مبلغ  60.000.000لاير
سعودي وذلك عن طريق تحويل مبلغ  59.500.000لاير سعودي من األرباح المبقاة إلى حساب رأس المال .تم استكمال
جميع اإلجراءات القانونية خالل عام .2020
.13

االحتياطيات

االحتياطي النظامي
طبقا ً لنظام الشركات السعودي ،يجب على المجموعة تحويل  %10من صافي دخل السنة حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي %30
من رأس المال.

االحتياطي العام
تم تكوين هـذا اإلحتيـاطي بنـا ًء على قرار المســـــاهمين بهـدف دعم المركز المـالي للمجموعـة ،إن هـذا اإلحتيـاطي قـابـل للزيـادة أو
النقصان أو التوزيع بقرار من المساهمين.
.14

التزام المنافع المحددة للموظفين

تقوم المجموعـة بمنح المنـافع المحـددة ("برنـامج المنـافع") لموظفيهـا مع مراعـاة متطلبـات نظـام العمـل في المملكـة العربيـة
الســـعودية .إن المنافع الممنوحة بموجب برنامج المنافع هذا تمثل مبلغًا مقطوعا ً يتم احتســـابه على أســـاس آخر رواتب وبدالت
الموظفين وسنوات خدماتهم المتراكمة بتاريخ إنهاء الخدمة.
تمثـل التزامات المنـافع المثبتـة في قائمـة المركز المـالي بشـــــأن المنـافع المحـددة للموظفين القيمـة الحالية اللتزامات المنافع المحددة
بتاريخ القوائم المالية الموحدة .تم إجراء أحدث تقويم اكتواري من قبل خبير اكتواري مؤهل ومســــتقل باســــتخدام طريقة وحدة
االئتمان المتوقعة.
فيما يلي بيان بحركة التزامات المنافع المحددة للموظفين للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر:

2020
لاير سعودي

2,073,887
333,926
58,767
()187,948
190,155
2,468,787

الرصيد في بداية السنة
تكلفة خدمة حالية (مثبتة في الربح أو الخسارة)
تكلفة عمولة (مثبتة في الربح أو الخسارة)
مدفوعات
خسارة (أرباح) اكتوارية (مثبتة في الدخل الشامل اآلخر)
الرصيد في نهاية السنة

2019
لاير سعودي

2,209,408
300,335
70,314
()168,945
()337,225
2,073,887
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التزام المنافع المحددة للموظفين (تتمة)

فيما يلي بيان صافي مصروف المنافع (المثبت في قائمة الربح او الخسارة الموحدة) للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر:

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

333,926
58,767
392,693

تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة العمولة
فيما يلي االفتراضات األساسية المستخدمة ألغراض التقويم االكتواري:
االفتراضات المالية:
معدل الخصم
االفتراضات الديموغرافية:
معدل االستقاالت
عدد الموظفين
متوسط أعمار الموظفين (سنوات)

300,335
70,314
370,649

%2.85

%3.7

%10
133
38

%10
145
37

يتم اثبات كافة التغيرات في التزامات المنافع المحددة للموظفين في الربح أو الخسارة ،فيما عدا الخسارة االكتوارية والتي يتم
اثباتها في الدخل الشامل اآلخر.
تحليل الحساسية
تم تحديد تحليل الحساسية المعروض أدناه وفق التغيرات المحتملة المعقولة في االفتراضات المعنية التي تحدث في نهاية الفترة
المالية ،مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة.

2020
لاير سعودي

2,358,909
2,570,441
2,482,482
2,453,609

الزيادة في معدل الخصم بواقع %1
النقص في معدل الخصم بواقع %1
الزيادة في معدل معدل اإلستقاالت بواقع %1
النقص في معدل معدل اإلستقاالت بواقع %1
.15

2019
لاير سعودي

1,979,329
2,152,606
2,083,090
2,038,904

الدائنون التجاريون والمبالغ المستحقة الدفع والدائنون اآلخرون
2020

لاير سعودي
19,274,476
4,523,304
3,520,157
1,826,798
1,026,758
214,742
65,142
30,451,377

أوراق الدفع (*)

عمولة مستحقة
ضريبة القيمة المضافة
مصاريف مستحقة الدفع
دفعات مقدمة من العمالء
دائنون تجاريون
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة (إيضاح )10

أخرى

2019
لاير سعودي
21,749,964
8,465,260
619,648
2,758,338
118,008
400,726
1,097
786,661
34,899,702

(*) قامت شركات شقيقة باستخدام جزء من اوراق الدفع المقدمة لشركة أمواج الدولية بمبلغ وقدرة  698ألف لاير سعودي (31
ديسمبر  8 :2019مليون لاير سعودي) (إيضاح  .)10تم اثبات جميع هذه االلتزامات في دفاتر الشركات الشقيقية.
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القروض قصيرة األجل

القروض قصيرة األجل
بنك الرياض

معدل العمولة في
2020
%
3

اخر تاريخ
االستحقاق

2020

لاير سعودي

يونيو 78,650,991 2021

فيما يلي بيان بحركة القروض كما في  31ديسمبر:

2020
لاير سعودي

الرصيد االفتتاحي
يضاف :تسهيالت إضافية تم الحصول عليه خالل السنة
يخصم :المسدد خالل السنة

104,224,164
134,671,169
()160,244,342
78,650,991

2019
لاير سعودي
104,224,164

2019
لاير سعودي

68,780,783
185,254,863
()149,811,482
104,224,164

حصلت المجموعة على قروض مرابحة وتورق من بنك محلي لتمويل متطلبات رأس المال العامل الخاص بالمجموعة وتحمل
تكاليف عمولة وفقا ً لألسعار التجارية السائدة .تسدد القروض عند استحقاقها ،وهي مضمونه بسند ألمر باإلضافة الى ضمانات
شخصية من المساهمين .تتضمن التسهيالت االئتمانية أعاله تعهدات مالية على المجموعة تتعلق بمعدل نسبة الرافعة المالية وغيرها
التي التزمت بها المجموعة كما في  31ديسمبر .2020
قامت شركات شقيقة باستخدام جزء من التسهيالت المقدمة لشركة أمواج الدولية بمبلغ وقدرة  21مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر
 32 :2019مليون لاير سعودي) (إيضاح  .)10تم اثبات جميع هذه االلتزامات في دفاتر الشركات الشقيقية.
.17

الزكاة المستحقة

يتم احتساب الزكاة على القوائم المالية المنفصلة لشركة أمواج الدولية وفقا ً لألساس التالي:
2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

64,989,127
9,315,853
()5,221,833

45,938,195
9,692,778
()2,517,749

69,083,147

53,113,224

دخل السنة الخاضع للزكاة

50,308,246

16,766,787

الوعاء الزكوي

119,391,393

69,880,011

الزكاة المحملة للسنة

3,043,355

1,747,000

حقوق المساهمين
مخصصات أول المدة وتسويات أخرى
القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

نشأت الفروقات بين النتائج المالية والزكوية الوحدة بصورة أساسية نتيجة للمخصصات غير المسموح بها عند حساب الدخل
الخاضع للزكاة.
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الزكاة المستحقة (تتمة)

كانت حركة مخصص الزكاة للسنة كاآلتي:
2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

الرصيد في بداية السنة
مجنب خالل السنة
تسويات سنوات سابقة
مدفوع خالل السنة

1,747,000
3,043,355
()1,747,000

1,296,886
1,747,000
251,513
()1,548,399

الرصيد في نهاية السنة

3,043,355

1,747,000

الربوط الزكوية
شركة أمواج الدولية المحدودة
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية الى الهيئة العامة للزكاة والدخل عن جميع السنوات حتى  2019وحصلت على الشهادات الزكوية عن
تلك السنوات.
تمت الموافقة على الربوط الزكوية التي قامت بها الشركة حتى عام .2015
شركة أمواج الشرق االوسط (شركة تابعة)
حصلت الشركة التابعة على إعفاء من ضريبة الشركات لمدة  50عاما ً (امتياز قابل للتجديد).
.18

المبيعات

2020
لاير سعودي

406,575,398
()20,822,863
385,752,535

المبيعات
خصم مسموح به
.19

307,635,893

()6,486,682
301,149,211

تكلفة المبيعات

2020
لاير سعودي

310,803,447
1,787,275
121,920
1,200,000
()3,636,284
310,276,358

مواد
صيانة
بضاعة تالفة
مخصص مخزون بطيء الحركة (إيضاح )8
خصم مكتسب
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مصاريف البيع والتوزيع
2020
لاير سعودي

عمولة مبيعات
استهالك موجودات حق اإلستخدام (إيضاح )7
تكاليف موظفين
تحميل وتنزيل
إعالنات
مخصص (عكس مخصص) خسائر االئتمان المتوقعة  -المدينون
التجاريون (إيضاح )9

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  -المصاريف المدفوعة مقدما ً والموجودات
المتداولة االخرى (إيضاح )11

إيجار
أخرى

.21

6,171,640
2,754,266
1,411,838
1,006,032
751,659

8,471,464
2,558,052
413,138
839,534
195,438

513,631

()62,063

467,222
25,541
21,267
13,123,096

142,310
21,869
12,579,742

المصاريف العمومية واإلدارية

2020
لاير سعودي
5,305,374
1,159,905
905,067
849,931
754,820
452,983
431,800
416,894
88,142
209,226
120,092
10,694,234

تكاليف موظفين
اشتراكات
أتعاب مهنية
إصالح وصيانة
استهالك موجودات حق االستخدام (إيضاح )7
استهالك (إيضاح )6
تامين
مواصالت وسفر
إيجار
منافع عامة
أخرى

.22

2019
لاير سعودي

2019
لاير سعودي
6,923,266
747,693
341,737
974,210
292,055
865,727
398,822
711,469
573,973
188,774
390,223
12,407,949

تكاليف التمويل

2020
لاير سعودي

3,727,448
238,077
58,767
4,024,292

عمولة على القروض البنكية

مصروف العمولة على التزامات اإليجار (إيضاح )7

عمولة على المنافع المحددة للموظفين (إيضاح )14

2019
لاير سعودي

5,501,778
358,591
70,314
5,930,683
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الموجودات المالية والمطلوبات المالية

 1-23الموجودات المالية

2020
لاير سعودي

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:
مدينون تجاريون
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات متداولة أخرى
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

44,398,264
8,004,193
36,659,709
89,062,166
26,235,228
115,297,394

أرصدة لدى البنوك
إجمالي الموجودات المالية
 2-23المطلوبات المالية
المطلوبات المتداولة المرتبطة بعمولة
التزامات اإليجار
دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع
ودائنون آخرون
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
قروض قصيرة األجل
المطلوبات غير المتداولة المرتبطة
بعمولة
التزامات اإليجار

معدل العمولة الفعلي

تاريخ االستحقاق

%5

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي
41,964,137
16,697,960
26,411,458
85,073,555
14,887,554
99,961,109
2019
لاير سعودي

أقل من سنة

2,711,094

2,674,928

بدون عمولة

أقل من سنة

30,451,377

34,898,605

بدون عمولة
(إيضاح )18

أقل من سنة
أقل من سنة

78,650,991
111,813,462

1,097
104,224,164
141,798,794

3,180,651

3,789,093

%5

أكثر من سنة

 3-23القيمة العادلة
كما في  31ديسمبر  ،2020فإن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة تقارب قيمتها الدفترية ،ويتم
تقييمها بالقيمة العادلة وتصنف ضمن قياس المستوى .2
 4-23أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية
تتكون المطلوبات المالية الرئيسية الخاصة بالمجموعة من الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات
العالقة والقروض قصيرة األجل .تشمل الموجودات المالية الخاصة بالمجموعة األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والذمم
المدينة والمصاريف المدفوعة مقدما ً والموجودات المتداولة األخرى والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة ،والتي تعتبر جزء
ال يتجزأ من أعمالها العادية وناتجة مباشرة عنها.
تتعرض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .تقوم اإلدارة العليا بالمجموعة باإلشراف على إدارة هذه
المخاطر .يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد السياسات الخاصة بإدارة كافة هذه المخاطر ،كما هو ملخص أدناه:

مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في األسعار
السائدة في السوق .تتعرض المجموعة لنوعين من مخاطر السوق :مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت األجنبية .تشتمل
األدوات المالية الت ي تتأثر بمخاطر السوق على القروض قصيرة األجل .لم تكن هناك أي تغييرات في هذه الظروف عن السنة
السابقة.

مخاطر أسعار العمولة

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق.
يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق بصورة رئيسية بالتزامات القروض قصيرة
األجل المرتبطة بمعدالت عمولة عائمة.
تقوم المجموعة بإدارة أي مخاطر كبيرة تتعلق بأسعار العمولة عن طريق ابقاء فترات العمولة قصيرة األجل ومراقبة الحركات
قصيرة األجل في أسعار العمولة بانتظام .تنشأ مخاطر أسعار العمولة التي تتعرض لها المجموعة من الودائع قصيرة األجل الخاصة
بها .تتميز قروض المجموعة قصيرة األجل بفترة قصيرة وتحمل معدل عمولة ثابت ويتم قيدها بالتكلفة المطفأة .وعليه ،تعتقد اإلدارة
أن المجموعة ال تتعرض لمخاطر أسعار عموالت هامة.
34
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الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تتمة)

 4-23أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)

مخاطر العمالت األجنبية

ترتبط مخاطر العمالت األجنبية بالتغير في القيمة الدفترية لألدوات المالية المسجلة بالعملة الوظيفية نتيجة التغير في االلتزام أو
الحق المسجل بالعملة األجنبية نتيجة التحويل أو أسباب التحويل .تخضع المجموعة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة
أعمالها العادية.
تمثل مخاطر العمالت األجنبية المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغيرات في أسعار
الصرف األجنبي .ولم يكن لدى المجموعة بتاريخ القوائم المالية الموحدة أي موجودات أو مطلوبات مسجلة بعمالت أجنبية هامة
تعرضت المجموعة بشأنها للتقلبات في أسعار العمالت األجنبية .وعليه ،لم يتم عرض تحليل الحساسية بشأن العمالت األجنبية.

مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان مخاطر احتمال حدوث خسارة مالية إذا كان الطرف اآلخر غير قادر أو غير راغب في الوفاء بالتزامات
السداد التعاقدية الخاصة به .يشتمل الحد األقصى لمخاطر االئتمان على القيمة الدفترية للموجودات المالية.

تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان الخاصة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة.
وبتاريخ قائمة المركز المالي ،يمثل أكبر عشر عمالء  31( %55ديسمبر  )%47 :2019من إجمالي الذمم المدينة القائمة .وهذا
ونظرا ألن هؤالء العمالء يمثلون جهات بارزة وحكومية ،تعتقد اإلدارة أن مخاطر عدم
يعرض المجموعة لتركز مخاطر االئتمان.
ً
السداد تعتبر ضئيلة .إن مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المالية األخرى تقارب قيمتها الدفترية .ومع ذلك ،ال تتوقع اإلدارة
حدوث انخفاض جوهري في أرصدة القيمة الدفترية.
يتم إجراء تحليل االنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس خسائر االئتمان
المتوقعة .تعكس عملية االحتساب النتائج المرجحة باالحتماالت والقيمة الزمنية للنقود والمطلوبات والمعلومات المعقولة والمؤيدة
المتاحة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة خاص عن األحداث السابقة والحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية.
يتم شطب الذمم المدينة التجارية عادة إذا كانت متأخرة السداد ألكثر من سنة وال تخضع للتعزيز .يمثل الحد األقصى للتعرض
لمخاطر االئتمان بتاريخ القوائم المالية الموحدة القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية.
ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات رهنية لقاء الذمم المدينة .وتعتبر خطابات االعتماد واألشكال األخرى من ضمان االئتمان ،إن
وجدت ،جز ًءا ال يتجزأ من الذمم المدينة التجارية وتُؤخذ في االعتبار عند احتساب االنخفاض في القيمة.
فيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدينة التجارية الخاصة بالمجموعة باستخدام مصفوفة
المخصصات:
غير متأخرة السداد
لاير سعودي
إجمالي القيمة الدفترية
التقديرية عند التعثر عن
17,788,071
السداد
خسائر االئتمان المتوقعة ()235,224

 90-30يوم
لاير سعودي
16,936,960
()483,612

 180-91يوم
لاير سعودي
6,599,215
()508,010

 31ديسمبر2020
 360-181يوم
لاير سعودي
4,335,282
()583,297

أكثر من  360يوم
لاير سعودي
1,729,120
()1,180,241

اإلجمالي
لاير سعودي
47,388,648
()2,990,384

تتم إدارة مخاطر االئتمان الناتجة عن األرصــدة لدى البنوك والمؤســســات المالية من قبل اإلدارة المالية بالمجموعة وفقًا لســياســة
المجموعة  .يتم اسـتثمار فائض األموال فقط مع أطراف أخرى معتمدة وضـمن حدود االئتمان المخصـصـة لكل طرف .تتم مراجعة
حدود االئتمان المتعلقة باألطراف األخرى من قبل اإلدارة التنفيذية للمجموعة على أســاس منتظم ،ويتم تحديثها على مدار العام .تم
وضع الحدود لتقليل تركز المخاطر وبالتالي تخفيف الخسائر المالية نتيجة اإلخفاق المحتمل للطرف اآلخر في القيام بالسداد.

مخاطر السيولة

تمثـل مخـاطر الســـــيولـة عـدم مقـدرة المجموعـة على الوفـاء بـالتزامـاتهـا المـاليـة حـال اســـــتحقـاقهـا .وتتمثـل طريقـة المجموعـة في إدارة
مخاطر الســـيولة ،وذلك بالتأكد ،قدر المســـتطاع ،بأن لديها ســـيولة كافية للوفاء بالتزاماتها حال اســـتحقاقها خالل الظروف العادية
وغير العادية ،دون تكبد خسائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر تضر بسمعة المجموعة.
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إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيســـي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في ضـــمان الحفاظ على نســـبة رأســـمال قوية ودعم أعمالها وزيادة
المنفعة للمساهمين.
ولغرض إدارة رأســـمال المجموعة ،يشـــتمل رأس المال على رأس المال المصـــدر واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة المتعلقة
بالمساهمين في المجموعة .ويتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في زيادة المنفعة للمساهمين.
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضـوء التغيرات في الظروف االقتصـادية .وللحفاظ
على هيكل رأس المال أو تعديله ،يجوز للمجموعة تعديل توزيعات األرباح إلى المسـاهمين أو إعادة رأس المال إلى المسـاهمين أو
إصدار أسهم جديدة .تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة صافي الدين المعدل إلى نسبة رأس المال المعدل.
فيما يلي بيان نسب الرفع المالي:
2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي
149,408,774
120,506,255
مجموع المطلوبات
()14,887,554
()26,235,228
ناقصا ً :النقد وما في حكمه
134,521,220
94,271,027
صافي الدين المعدل
59,787,389
84,997,025
مجموع حقوق الملكية
194,308,609
179,268,052
رأس المال المعدل
%69.23
%52.59
صافي الدين المعدل إلى نسبة رأس المال المعدل
.24

توزيعات األرباح

اقر المساهمون بالموافقة على توزيع أرباح بتاريخ  30أغسطس  2020بمبلغ  20مليون لاير سعودي (إيضاح  31( )10ديسمبر
 20 :2019مليون لاير سعودي( .
.25

المعلومات القطاعية

تعمل المجموعة بشكل رئيسي في قطاع بيع األجهزة الكهربائية وتعمل في نطاق المملكة العربية السعودية فقط.
يجب على المجموعة تحديد وعرض قطاعاتها التشغيلية بناء على الكيفية التي تنظم فيها معلوماتها المالية وتعرضها على صانع
القرار الرئيسي للعمليات .ولقد تم تحديد صانع القرار الرئيسي للعمليات على أنه مجلس اإلدارة حيث يقوم المجلس باتخاذ
القرارات التشغيلية للمجموعة وهو المسئول عن تخصيص الموارد وتقييم األداء.
يقوم المجلس بمراجعة التقارير الداخلية األساسية وخاصة حسابات اإلدارة مع التركيز على أداء المجموعة ككل .يتم توجيه جميع
العناصر على ضوء أعمال التجزئة للمبيعات في المناطق التي تتمتع بذات الخصائص االقتصادية .يتم التركيز من خالل جميع
القرارات التشغيلية.
.
لقد أخذت المجموعة في االعتبار المبادئ األساسية في المعيار الدولي للتقرير المالي (" )8قطاعات التشغيل" وهيكل إعداد
التقارير الداخلية وهيكل اإلدارة وهيكل العمليات التشغيلية .واستنتج مجلس اإلدارة على ضوء ذلك بأن المجموعة تعمل في قطاع
أساسي واحد وهو قطاع بيع األجهزة الكهربائية التي يندرج تحتها كل من أجهزة التكيف والتبريد وأجهزة التلفزيون وغيرها.
يتم قياس األداء من قبل مجلس اإلدارة على أساس الربح المحقق قبل الزكاة كما جاء في حسابات اإلدارة .تعتقد اإلدارة بأن مثل
هذا القياس يعتبر األنسب من حيث تقييم نتائج المجموعة .كما أن موجودات ومطلوبات القطاع لم يتم تضمينها في تقارير اإلدارة
الداخلية أو تقديمها بشكل منتظم إلى اإلدارة.
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 31ديسمبر 2020
.26

األحداث الالحقة

قرر مجلس االدارة في عام  2021طرح أسهم شركة أمواج الدولية لالكتتاب في السوق الموازي السعودي (نمو) .علية فان هذا
القوائم الموحدة قد يتم استخدامها في متطلبات أدراج أسهم الشركة في السوق الموازي السعودي (نمو).
.27

ربح السهم

يتم احتساب ربح السهم األساسي وذلك بقسمة ربح السنة المتعلق بالمساهمين العاديين في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد
األسهم العادية القائمة خالل السنة.
يعكس الجدول التالي بيانات الدخل واألسهم المستخدمة في احتساب الربح األساسي:
2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

الربح المتعلق بالمساهمين العاديين في الشركة األم بخصوص الربح األساسي

44,691,305

18,666,507

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لربح السهم األساسي

6,000,000

6,000,000

ربح السهم

7.4

3.1

الربح المتعلق بالمساهمين العاديين في الشركة األم:

لم تكن هناك أية معامالت أخرى تتعلق بأسهم عادية أو أسهم عادية محتملة بين تاريخ القوائم المالية الموحدة وتاريخ اعتماد هذه
القوائم المالية الموحدة.
لم تكن هناك أي أسهم ممتازة قابلة للتحويل خالل السنة.
.28

االلتزامات المحتملة

أصدرت المجموعة خطابات ضمان بلغ حدها األقصى 138الف لاير سعودي ( 31ديسمبر  254 :2019ألف لاير سعودي) بشأن
تنفيذ العقود واعتمادات مستندية بمبلغ  96مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  24 :2019مليون لاير سعودي).
.29

أرقام المقارنة

خالل السنة الحالية ،تم إعادة تصنيف بعض البنود المتعلقة بالسنة السابقة لتتماشى مع العرض في السنة الحالية.
.30

آثار انتشار فيروس كورونا المستجد (كﻮفﻴﺪ)19-

تم تأكيد وجود فيروس كورونا الجديد ( )Covid-19في بداية سنة  ،2020وانتشر على مستوى العالم بما في ذلك المملكة العربية
السعودية ونتج عن ذلك تباطؤ في النشاط االقتصادي واالجتماعي واغالق لكثير من القطاعات على المستوى العالمي والمحلي.
استجابة لسرعة انتشار الفيروس وما نتج عنه من تعطل لبعض االعمال واألنشطة االجتماعية واالقتصادية نتيجة لإلجراءات
االحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمواجهة هذه الجائحة ،قامت المجموعة بتقييم تأثير هذه الجائحة على عملياتها
التشغيلية الحالية والمستقبلية كما اتخذت سلسلة من اإلجراءات الوقائية واالحترازية وفقا ً للتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية
في هذا الصدد.
وفي نهاية الربع الثاني من عام  ،2020بدأ السماح لعودة األنشطة االقتصادية والتجارية ،مع وجوب مراعاة تطبيق جميع التدابير
الوقائية المعتمدة وااللتزام بالتباعد االجتماعي .خالل الربع الرابع من سنة  ،2020تم اإلعالن عن اكتشاف لقاحات تجاوزت مرحلة
االختبار بفاعلية والبدء بتصنيعها وتوزيعها عالميًا لكثير من الدول ،بما في ذلك المملكة العربية السعودية .وحتى تاريخ إعداد هذه
القوائم المالية الموحدة ،لم تتأثر اعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية يشكل جوهري من تبعات استمرار تفشي الفيروس.
.31

اعتماد القوائم المالية الموحدة

وافق مجلس اإلدارة على إصدار القوائم المالية القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020بتاريخ 20
رمضان 1442هـ الموافق ( 2مايو .)2021
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