
 

 

 
 

الصحية  الجوف  مياه مصنع  شركة أسهم إصدار  نشرة  
  .الرياض بمدينة الصادر م(25/09/1983 )املوافق ه18/12/1403 وتاريخ (1010611335) رقم  التجاري  والسجل م(،28/05/2017 )املوافق ه02/09/1438 بتاريخ الصادر (290)ق/ رقم  الوزاري  القرار بموجب مقفلة سعودية مساهمة شركة

خمسة  قدره  بسعر املؤهلين املستثمرين على املوازية السوق  في طرحها   خالل من الزيادة( قبل الشركة مال رأس إجمالي من (%25.00) نسبة تمثل )والتي طرحال بعد الشركة مال رأس من %(20.00) نسبة تمثل عادي  سهم  (625,000) ألف وعشرين  وخمسة ستمائة عدد طرح

 الواحد. للسهم  سعودي   ريال  (35وثالثين )

 (م10/02/2022 )املوافق هـ09/07/1443 الخميس  يوم إلى م(06/02/2022 )املوافق هـ05/07/1443 األحد يوم من الطرح فترة 
صدر"(  أو  )"الشركة"  الجوف مياه   مصنع  شركة  سستتأ

ُ
 قدره  مال  وبرأس  ،سكاكا  بمدينة  الصادر  (25/09/1983 )املوافق  هـ18/12/1403  وتاريخ  (3401003282)  رقم  التجاري   السجل  الصحية"وبموجب  الجوف  مياة   مصنع  "شركة  اسم  تحت  محدودة   مسؤولية  ذات  كشركة  "امل

  الشركاء  وافق م(13/07/2004 )املوافق ه25/05/1425 وبتاريخ .سعودي  ريال (500) خمسمائة منها حصة كل قيمة القيمة متساوية وعينية نقدية حصة (12,520) وعشرون  وخمسمائة ألف عشر إثني إلى مقسم  سعودي  ريال (6,260,000) ألف وستون  ومائتان ماليين ستة

 خمسمائة حصة كل قيمة القيمة متساوية حصة (17,406) وستة وأربعمائة و ألف عشر سبعة إلى مقسم  سعودي  ريال (8,703,000) اآلف وثالثة وسبعمائة ماليين ثمانية ليصبح سعودي  ريال (6,260,000) ألف وستون  ومائتان ماليين ستة من الشركة مال رأس زيادة  على

  سعودي  ريال (2,443,000) ألف وأربعين وثالثة وأربعمائة مليونين قيمتها البالغة الزيادة  تغطية وتم  سعودية، رياالت (500)
 
  شريك (23) وعشرين ثالثة عدد تنازل  م(08/02/2012 )املوافق ه16/03/1433 وبتاريخ جدد.  شركاء دخول  خالل من نقدا

 
  في  حصصهم  جميع عن نقدا

  حصة  كامل ُنقلت كما ،املحدودة  التطويرية األعمال شركة الجديد/ الشريك لصالح  %(84.05) نسبة تمثل سعودي  ريال (7,315,000) ألف عشر وخمسة  وثالثمائة ماليين  سبعة تبلغ ةإجمالي إسمية وبقيمة حصة (14,630)وثالثين وستمائة ألف عشر أربعة والبالغة الشركة

 وخمسمائة  ألف  وعشرين  وخمسة  سبعمائة  تبلغ  إجمالية إسمية  وبقيمة  حصة  (1,451)  وخمسين  وواحد  وأربعمائة  ألف  ددع  عن  املغرق   نمر  عبدالرحمن /املتوفي  الشريك  ورثة  تنازل و   ،هللا  العطا  مسلم   خليفة  املتوفي/  الشريك  ورثة  لصالح  هللا  العطا مسلم   خليفة/  املتوفي  الشريك

  ريال  (362,500) وخمسمائة ألف وستين واثنين ثالثمائة تبلغ إجمالية إسمية وبقيمة  حصة  (725) وعشرين وخمسة سبعمائة والبالغة املتبقية  الحصص ُنقلت بينما  املحدودة، التطويرية األعمال شركة الجديد/ الشريك لصالح  %(8.34) نسبة  تمثل سعودي  ريال (725,500)

 متساوية  حصة  (2,500,000)  ألف  وخمسمائة  مليونين  إلى  مقسم   سعودي   ريال  (25,000,000)  مليون   وعشرون  خمسة  إلى  الشركة مال  رأس  زيادة   على  الشركاء  وافق م(08/03/2015)  املوافق ه17/05/1436  وبتاريخ  .املغرق   نمر  عبدالرحمن  املتوفي/  الشريك  ورثة  لصالح  سعودي 

  الشركاء  قرر  (م2017/05/22 املوافق) هـ1438/08/26 وبتاريخ  .املبقاة  األرباح حساب   من القيمة كامل تحويل  من  سعودي  ريال (16,297,000) ألف  وتسعين  وسبعة ومئتين مليون  عشر ستة البالغة بالزيادة  الوفاء  تم  وقد  سعودية، رياالت (10) عشرة  منها حصة  كل قيمة القيمة

 سعودية رياالت (10) عشرة  منها سهم  كل قيمة سهم، (2,500,000) ألف وخمسمائة مليونين إلى مقسم  سعودي  ريال (25,000,000) مليون  وعشرون خمسة يبلغ مال برأس مقفلة مساهمة شركة إلى محدودة  مسؤولية ذات شركة من الشركة تحول  على املوافقة باإلجماع

  ، سكاكا بمدينة الصادر م(25/09/1983 )املوافق ه18/12/1403 وتاريخ (3401003282) رقم  التجاري  والسجل م(،28/05/2017 )املوافق ه02/09/1438 بتاريخ  الصادر (290)ق/ رقم  الوزاري  القرار بموجب  املساهمة الشركات  بسجل الشركة قيد وتم  عادية، أسهم  وجميعها

 قرار بموجب املحدودة  التطويرية األعمال شركة الشريك/ لصالح سعودي  ريال (67,500) وخمسمائة ألف وستين سبعة تبلغ إجمالية إسمية بقيمة حصة (6,750) وخمسين وسبعمائة آالف ستة والبالغة الخالدي  النمر عبدالرحمن فيصل الشريك/ حصص كامل آلت كما

 غير العامة الجمعية وافقت م(03/10/2021 )املوافق ه26/02/1443 بتاريخو  .(1010611335) رقم  املعدل التجاري  السجل بموجب الرياض مدينة إلى سكاكا  مدينة من للشركة  الرئيس ي املقر  نقل على املساهمين وافق م(17/07/2017 )املوافق ه23/10/1438 وبتاريخ  .قضائي

  سعودي  ريال (31,250,000) ألف وخمسون  ومئتان مليون  وثالثين واحد إلى سعودية رياالت (10) عشرة  منها سهم  كل قيمة سهم، (2,500,000) ألف وخمسمائة مليونين إلى مقسم  سعودي  ريال (25,000,000) مليون  وعشرون  خمسة من الشركة مال رأس زيادة  على العادية

 وطرح  الزيادة( بعد الشركة مال رأس من %(20.00) نسبة تمثل )والتي جديد عادي  سهم  (625,000) ألف وعشرين وخمسة ستمائة عدد إصدار خالل من سعودية رياالت (10) عشرة  منها سهم  كل قيمة سهم، (3,125,000) ألف وعشرون وخمسة ومائة ماليين ثالثة إلى مقسم 

 .املوازية السوق  في العام لالكتتاب الجديدة  العادية األسهم 

  الشركة أسهم  وجميع .بالكامل القيمة مدفوعة سهم  (2,500,000) ألف وخمسمائة  مليونين إلى مقسم  سعودي  ريال (25,000,000) مليون  وعشرون  خمسة الحالي الشركة  مال رأس  يبلغ
 
  ويحق  تفضيلية،  حقوق  أي  )"املساهم"( مساهم   أي  يعطى  وال واحدة، فئة من  عادية أسهما

  مساهم  لكل
 
 آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية الع ،فيها والتصويت العامة"( )"الجمعية للمساهمين العامة الجمعية اجتماعات حضور  أسهمه  عدد كان أيا

 
 .امةكما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصا

  ةالشرك تعلنها أرباح أي  من  حصتها الطرح أسهم  تستحق
 
  .تليها التي املالية السنوات وعن هذه  االصدار نشرة  تاريخ من اعتبارا

 
 (. النشرة  هذه  في األرباح" توزيع "سياسة (5) رقم  قسم  راجع )فضال

  الطرح سيكون 
 
  إليها )يشار عادي  سهم  (625,000) ألف وعشرين وخمسة ستمائة لعدد وذلك املؤهلين، املستثمرين لفئات موجها

 
خمسة وثالثين   الطرح سعر وسيكون  سعودية، رياالت عشرة  (10) قدرها للسهم  أسمية وبقيمة الطرح"( بـ"سهم  ومنفردة  الطرح" بـ"أسهم  مجتمعة

  الشركة أسهم  تكون  وسوف ،الطرح بعد الشركة مال رأس من (%20.00) نسبة بمجملها الطرح أسهم  وتمثل سعودي، ريال (35)
 
  مساهم  لكل ويحق تفضيلية، حقوق  أي  مساهم  أي  واليعطي واحدة. فئة من عادية أسهما

 
 العامة الجمعية اجتماعات حضور  أسهمه عدد كان أيا

  تليها. التي املالية والسنوات هذه  اإلصدار نشرة  تاريخ منها الشركة تعلنها أرباح أي  الطرح  أسهم  وتستحق فيها. والتصويت للمساهمين
 
 النشرة(. هذه  في األرباح" توزيع "سياسة (5رقم) قسم  راجع )فضال

 بنسبة العشري  مزعل بن سعد بن  وعشري  %(،18.60) ملكية  بنسبة املحدودة  التطويرية األعمال وشركة (%19.33) ملكية بنسبة هديب بن عشري  بن  صنيتان  بن سعد هم: مالها  رأس من أكثر أو )%5)  يملكون  الذين الشركة في الكبار املساهمين فإن ،النشرة  هذه  تاريخ في وكما

  املساهمين حول  التفاصيل من  )وملزيد .الطرح قبل  الشركة  أسهم  من  %(44.16) نسبة مجتمعين يمتلكون  وهم  (.%6.23) ملكية
 
  أسهمهم  في التصرف أعاله  املذكورين املساهمين كبار  على ويحظر النشرة(. هذه  في الطرح"  وبعد قبل  الشركة في امللكية "هيكل (1.4) قسم  راجع  فضال

  (12) عشر اثني مدة 
 
 املسبقة. )"الهيئة"( املالية السوق  هيئة موافقة على الحصول  دون  الفترة  هذه  انتهاء  بعد أسهمهم  في التصرف لهم  ويجوز  الحظر"(، )"فترة  املوازية السوق  في الشركة أسهم  تداول  بدء  تاريخ من شهرا

 او )"السوق" السعودية مجموعة تداول  قواعد في املستخدمة املصطلحات قائمة وفي وقواعدها املالية السوق  هيئة لوائح في املستخدمة املصطلحات قائمة في املؤهل املستثمر تعريف وفق املؤهلين، املستثمرين فئات على املوازية السوق  في الطرح أسهم  في االكتتاب وسيقتصر

 :اآلتي من أي  املستمرة، وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد من الثامن الباب في به ويقصد "(،السعودية "تداول 

  .الخاص لحسابها تتصرف مالية سوق  مؤسسات .1

 الحصول  إلى الحاجة ودون  العميل عن نيابة املوازية السوق  في واالستثمار الطرح في املشاركة بقبول  الخاصة القرارات اتخاذ من تمكنه بشروط ُعّينت قد املالية السوق  مؤسسة تكون  أن شريطة اإلدارة  أعمال ممارسة في لها مرخص مالية سوق  مؤسسة عمالء .2

 .منه مسبقة موافقة على

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

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

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

 .االستثمار صناديق .6

 .املوازية السوق  في املقيمين غير األجانب الستثمار االسترشادي  الدليل في عليها املنصوص املتطلبات يستوفون  والذين املوازية السوق  في باالستثمار لهم  املسموح املقيمين غير األجانب .7

 .املؤهلة األجنبية املالية املؤسسات .8

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

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

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

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

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

  يكون  أن (د
 
 .الهيئة قبل من املعتمدة  املالية األوراق في للتعامل العامة الشهادة  على حاصال

  يكون  أن (ه
 
ا  بها معترف جهة من معتمدة  املالية األوراق أعمال مجال في متخصصة مهنية شهادة  على حاصال  .دولي 

 .الهيئة تحددهم  آخرين أشخاص أي  .11

من أسهم الشركة بعد  %(80.00)ثمانين باملائة  مانسبته الحاليون  املساهمون  سيمتلك الطرح، عملية استكمال وبعد الطرح، قبل الشركة أسهم  جميع (م) الصفحة في أسماؤهم  الواردة  الحاليين"( بـ"املساهمين مجتمعين إليهم  )ويشار الشركة في الحاليون  املساهمون  يمتلك

 الشركة   الحاليين  املساهمين  يستلم   ولن  ،  القادمة  الخمس  السنوات  خالل  التوسعية  خطتها  لتمويل  بعد خصم مصاريف عملية الطرح  الطرح  متحصالتصافي    باستخدام  الشركة  تقوم  سوفو   الطرح،  بعد  الشركة  في  سيطرة   بحصة  الحاليين  املساهمين  سيحتفظ  وبالتالي  ،الطرح

  ) الطرح متحصالت من مبلغ أي 
 
 "(.واملشاريع املستقبلية الطرح متحصالت "استخدام 6 قسم  راجع فضال

عبر  الطرح أسهم  في االكتتاب طلبات تقديم  يمكن حيث الطرح"(. )"فترة م( 10/02/2022)املوافق ه 09/07/1443 الخميس يوم نهاية وهو االكتتاب إلغالق يوم آخر شاملة أيام (5)خمسة  ملدة  وتستمر م(06/02/2022 )املوافقه 05/07/1443 األحد يوم في الطرح فترة  تبدأ 

   االتصال  معلومات  حول   أكثر  تفاصيل  على  )للحصول   الطرح  نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي سيتمكن املستثمرون املؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة 
 
  املستثمرين   على  الطرح  يكون   وسوف  النشرة(.  هذه   من   (ه)  الصفحة  راجع  فضال

 كحد (أسهم 10) عشرة  بعدد االكتتاب سيتم  للمعاينة".  املتاحة "املستندات (12) رقم  القسم  في إليها املشار  الوثائق  جميع عرض فيها يتم  للبيانات  غرفة خالل من  متاحة إضافية معلومات أي  على واالطالع  االستثمارية الفرصة دراسة منهم  لكل وسيتاح  الطرح،  فترة  خالل  املؤهلين

  مؤهل، مستثمر لكل أدنى
 
  الطرح  بعملية الخاص االكتتاب حساب  إلى األموال وتحويل االكتتاب، طلب  تقديم  خالل من  الطرح  أسهم  في االكتتاب سيكون  مؤهل، مستثمر لكل سهم ( 156,240مائة وستة وخمسين ألف ومائتين وأربعين ) هو لالكتتاب األقص ى الحد بأن  علما

 أي هناك يكون  ولن التخصيص، تاريخ من عمل (2يومي ) خالل الفائض رد وسيكون  التخصيص"(، )"تاريخ م(15/02/2022)املوافق ه14/07/1443 الثالثاء يوم أقصاه  موعد في الطرح ألسهم  النهائي التخصيص عملية عن اإلعالن يتم  وسوف االكتتاب، نموذج حسب مباشرة 

 "املعلومات   (9)  القسم   مراجعة  الرجاء  الطرح،  وتعليمات  وأحكام  شروط  حول   التفاصيل  من وملزيدم(.  17/02/2022ه )املوافق  16/07/1443  الخميس  يوم  أقصاه   موعد في  ضالفائ  ورد  الشركة،  أو  االكتتاب  مدير  او  الطرح  ملتحصالت  املستلمة  الجهة  من  استقطاعات او  عموالت

  النشرة. هذه  من "وشروطه الطرح وأحكام باألسهم  املتعلقة

، كما يحق لكل مساهم فيه والتصويت العادية( غير أو العادية )سواء   للمساهمين العامة الجمعية اجتماع حضور  الشركة في مساهم  لكل ويحق  واحد صوت  في الحق لحامله  سهم  كل ويعطي  تفضيلية. حقوق  لحامله سهم  أي  يعطي  وال  العادية، األسهم  من واحدة  فئة للشركة

 آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينو 
 
  الشركة تعلنها أرباح أي  من حصتها الطرح أسهم  وتستحق .ب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامةأن يوكل عنه شخصا

 
  األرباح، توزيع سياسة حول  التفاصيل من وملزيد هذه. النشرة  تاريخ من اعتبارا

 
 )فضال

  .النشرة  هذه  من األرباح"( توزيع "سياسة (5) رقم  قسم  راجع

 لقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة  املوازية السوق  في أسهمها  وطرح  لتسجيل للهيئة بطلب الشركة تقدمت وقد  الطرح. هذا  قبل خارجها  أو السعودية العربية اململكة داخل سواء   لألسهم  سوق  أي  في الشركة  أسهم  وتداول  إدراج يسبق لم 
 
  بطلب  تقدمت كما ،وفقا

 لقواعد اإلدراج إلى اإلدراج
 
 قريب وقت في املوازية السوق  في األسهم  تداول  يبدأ  أن املتوقع ومن هذه. اإلصدار نشرة  املوافقة ذلك في بما  األسهم  طرح لعملية لالزمة ا  الرسمية املوافقات جميع على الحصول  تم  وقد كافة، باملتطلبات االستيفاء وتم  ،مجموعة تداول السعودية وفقا

 عليهم  تنطبق  الذين املؤهلين للمستثمرين يسمح سوف املوازية، السوق  في األسهم  تسجيل وبعد النشرة(. هذه  من  "الطرح وإجراءات املهمة التواريخ " قسم  راجع فضال ) العالقة ذات النظامية املتطلبات جميع من  واالنتهاء الفائض ورد األسهم  تخصيص عملية من االنتهاء بعد

   .الشركة أسهم  في بالتداول  اململكة خارج أو داخل من  سواء الشروط

  يتخذوا  أن قبل املحتملين املؤهلين املستثمرين ِقَبل من بعناية هذه  اإلصدار نشرة  في الواردين املخاطرة" و"عوامل مهم" "إشعار قسمي دراسة يجب ولذلك مؤكدة  غير وأمور  مخاطر على الطرح أسهم  في االستثمار ينطوي 
 
 الطرح. أسهم  في باالستثمار قرارا

 

  اإلكتتاب ومدير  املالي املستشار 

 

 

  
 

 

دمت بحسب متطلبات قواعد طرح 
ُ
ه، ويؤكدون بحسب فردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذ( مجتمعين ومنجمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ "الهيئة"(. ويتحتحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ق

عطيان أَي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من  ( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تالسعودية )تداول  ومجموعة تداول السعوديةإلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. وال تتحمل الهيئة  علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة 

 الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له. باألسهم محلب هذه النشرة تحري مدى صحة املعلومات املتعلقة ملطروحة بموجأي  مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو االعتماد على أّي جزء منها. ويجب على الراغبين في شراء األسهم ا 

  

 م( 2021/ 12/ 01هـ )املوافق 1443/ 04/ 26صدرت نشرة اإلصدار هذه بتاريخ 
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 مهم  إشعار 

  املستثمرون   وسيعامل  املوازية.  السوق   في  لالكتتاب  املطروحة  األسهم  عن  و  الصحية  الجوف  مياه  مصنع  شركة  عن  كاملة  تفصيلية  معلومات  النشرة  هذه  تقدم

  نسخ  على الحصول  يمكن والتي النشرة، هذه تحتويها  التي املعلومات إلى تستند طلباتهم أن أساس على املطروحة األسهم في االكتتاب بطلبات يتقدمون  الذين

 االكتتاب   ومدير  املالي  املستشار  موقع  أو  (www.hilwawater.sa)  الشركة  من  لكل  االلكترونية  املواقع  من  أو  االكتتاب  مدير  و  املالي  املستشار  أو  الشركة  من  منها 

"تداول   مجموعة تداول السعودية موقع أو  (www.cma.org.sa) املالية السوق  هيئة موقع أو  (www.falcom.com.sa) املالية للخدمات فالكم شركة

 املستمرة   وااللتزامات  املالية  األوراق   طرح   قواعد  متطلبات  حسب  تقديمها   تم  تفاصيل  على  هذه  اإلصدار  نشرة  تحتوي   .(www.saudiexchange.sa)السعودية"  

  كامل  ومنفردين، مجتمعين (ج ) صفحة في أسماؤهم الواردة اإلدارة مجلس أعضاء ويتحمل ،السعودية العربية باململكة املالية السوق  هيئة عن الصادرة

 توجد  ال  أنه  املعقول،  الحد  وإلى  املمكنة  الدراسات  جميع  إجراء  بعد  واعتقادهم،  علمهم  بحسب  ويؤكدون   النشرة،  هذه  في  الواردة  املعلومات  دقة  عن  املسؤولية

"تداول  ومجموعة تداول السعودية الهيئة تتحمل وال  .مضللة فيها واردة إفادة أي جعل إلى النشرة هذه في تضمينها  عدم يؤدي أن يمكن أخرى  وقائع أي

 كانت  مهما  مسؤولية أي من صراحة نفسيهما  وتخليان اكتمالها، أو بدقتها  تتعلق تأكيدات أي تعطيان وال  النشرة، هذه  محتويات عن مسؤولية أي السعودية"

 منها. جزء أي على االعتماد عن أو النشرة،  هذه في ورد عما   تنتج خسارة أي عن

   املالي"(، )"املستشار مالي كمستشار املالية  للخدمات فالكم شركة تعيين تم وقد
 
  في  الشركة أسهم بطرح يتعلق فيما  وذلك االكتتاب"(، )"مدير لالكتتاب ومديرا

  النشرة. هذه من باالكتتاب" الخاصة "التعهدات (10) القسم مراجعة الرجاء التفاصيل، من للمزيد )االكتتاب(. املوازية السوق 
 

 سلبي   بشكل  األسهم  وقيمة  للشركة  املالي  الوضع  يتأثر  أن  يمكن  الخصوص  وجه  وعلى  للتغيير،  عرضة  ا إصداره  تاريخ  في  كما   النشرة  هذه  في  الواردة  املعلومات  إن

  الشركة   سيطرة  نطاق  عن  خارجة  أخرى   سياسية  أو  اقتصادية  عوامل  أي  أو  والضرائب  الفائدة  ومعدالت  التضخم  بعوامل  املتعلقة  املستقبلية  التطورات  نتيجة

 
 
  يتعلق  فيما  مطبوعة أو كتابية أو شفهية معلومات أية أو النشرة هذه تقديم اعتبار يجوز  وال  النشرة(، هذه في املخاطرة" "عوامل (2) رقم قسم راجع )فضال

  أنها  على األشكال، من شكل بأي عليها، االعتماد أو تفسيرها  أو الطرح بأسهم
 
  أو وعدا

 
  أو تأكيدا

 
 أحداث أو نتائج أو ايرادات أو أرباح أي تحقيق بشأن إقرارا

 مستقبلية. 
 

 األسهم  في االكتتاب عملية في باملشاركة املالي مستشارها  من أو إدارتها  مجلس أعضاء من أو الشركة جانب من توصية  بمثابة النشرة هذه اعتبار يجوز  ال 

 أو  املالي الوضع  أو  الفردية  االستثمارية  لألهداف  االعتبار  في  األخذ  دون   إعدادها   تم  وقد  عامة،  طبيعة  ذات  النشرة  هذه  في  املوجودة  املعلومات  وتعتبر  املطروحة.

 مرخص   مالي  مستشار  من  مهنية  استشارة  على  الحصول   مسؤولية  باالستثمار  قرار  اتخاذ  قبل   النشرة  لهذه   مستلم   كل  ويتحمل  الخاصة.  االستثمارية  االحتياجات

 واألوضاع  لألهداف النشرة هذه في الواردة واملعلومات االستثمار هذا  مالءمة مدى لتقييم وذلك الطرح، أسهم في االكتتاب بخصوص الهيئة قبل من له

  به. الخاصة املالية واالحتياجات
 

 مؤسسات  (1 يلي: كما  وهم املؤهلين املستثمرين فئات على املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد متطلبات حسب الطرح أسهم في االكتتاب يقتصر

  ُعّينت  قد  املالية السوق  مؤسسة تكون  أن شريطة اإلدارة أعمال ممارسة في لها  مرخص  مالية سوق  مؤسسة عمالء (2 الخاص. لحسابها  تتصرف مالية سوق 

 موافقة على الحصول  إلى الحاجة ودون  العميل عن نيابة املوازية السوق  في واالستثمار الطرح في املشاركة بقبول  الخاصة القرارات اتخاذ من تمكنه بشروط 

 األيداع. أومركز الهيئة، بها  تعترف أخرى  مالية سوق  أي أو أوالسوق، الهيئة، بها  تعترف دولية هيئة أي أو حكومية، جهة أي أو اململكة، حكومة (3منه. مسبقة

 والصناديق  الشركات (5 اإلدارة. أعمال ممارسة في لها  مرخص  مالية سوق  مؤسسة تديرها  محفظة طريق عن أو مباشرة الحكومة، من اململوكة الشركات (4

  والذين  املوازية السوق  في باالستثمار لهم املسموح املقيمين غير األجانب (7 االستثمار. صناديق (6 العربية. الخليج لدول  التعاون  مجلس دول  في املؤسسة

 أي (9 املؤهلة. األجنبية املالية املؤسسات (8 املوازية. السوق  في املقيمين غير األجانب الستثمار االسترشادي الدليل في عليها  املنصوص املتطلبات يستوفون 

  في  استثماري  حساب فتح لهم يجوز  طبيعيون  أشخاص (10 اإليداع. مركز لدى وحساب اململكة في استثماري  حساب فتح لهم يجوز  آخرين اعتباريين أشخاص

  أربعين  عن قيمتها  مجموع يقل ال املالية األوراق أسواق في بصفقات قام قد يكون  أن أ( :اآلتية املعايير من أي ويستوفون  اإليداع، مركز لدى وحساب اململكة

  عشرة االثني خالل سنة ربع كل في صفقات عشرة عن تقل وال  سعودي ريال مليون 
 
 ريال  ماليين خمسة عن أصوله صافي قيمة تقل ال  أن ب( املاضية. شهرا

   يكون   أن  د(  املالي.  القطاع  في  األقل  على  سنوات  ثالث  مدة   العمل  له  سبق  أو  يعمل  أن  ج(  سعودي.
 
 املعتمدة  املالية  األوراق  في  للتعامل  العامة  الشهادة  على  حاصال

  يكون  أن ه( الهيئة. قبل من
 
ا. بها  معترف جهة من معتمدة املالية األوراق أعمال مجال في متخصصة مهنية شهادة على حاصال  آخرين أشخاص أي (11 دولي 

م(  10/02/2022)املوافق    ه1443/ 07/ 05يوم الخميس    إلى م(06/02/2022)املوافق    ه1443/ 05/07األحد    يوم  من  الفترة  خالل  الطرح  سيتم  الهيئة.  تحددهم

 ومراعاة  الطرح  أسهم  بيع  أو  بطرح  تتعلق  التي  النظامية  القيود  كافة  على  االطالع  النشرة  هذه  متلقي  من  االكتتاب  ومدير  املالي  واملستشار  الشركة  من  كل  ويطلب

ا  النشــرة هــذه تمثــل ال  بها. التقيد  فـي بـه املعمـول  النظـام فيـه يجيـز ال  بلـد أي فـي شـخص  أي جانـب مــن الطــرح، أســهم مــن أي شــراء لعــرض طلبــا  أو لبيــع، عرض 

 غيــر  أخــرى   دولــة  أي  فــي  شــخص   إلى  الطــرح  أســهم  بيــع  أو  النشـرة  هـذه  توزيـع  صراحـة  ويحظـر  الطلـب،  أو  العـرض  ذلـك  مثـل  تقديـم  الشـخص   ذلـك  ملثـل  البلـد  ذلـك

http://falcom.com.sa/
http://www.cma.org.sa/
http://www.saudiexchange.sa/
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 الدليـل فـي عليهـا  املنصـوص املتطلبـات يسـتوفون  والذيــن املوازيــة، الســوق  فــي باألســتثمار لهــم املســموح املقيميــن غيــر األجانب فئــة باســتثناء اململكــة،

 والصناديــق والشــركات األجانب املســتثمرين و/أو املؤهلــة األجنبية املاليــة واملؤسســات املوازيــة، الســوق  فــي املقيميــن غيــر األجانـب إلسـتثمار االسترشـادي

 .لذلــك املنظمــة والتعليمــات األنظمة مراعــاة يتــم أن علــى مبادلــة، اتفاقيــة خالل مــن العربيــة الخليــج لــدول  التعــاون  مجلــس دول  فــي املؤسســة

 اليةامل علوماتامل

م(، 2019ديسمبر  31التي تتضمن أرقام املقارنة للسنة املالية املنتهية في م )2020ديسمبر  31تم إعداد القوائم املالية املراجعة للسنة املالية املنتهية في 

 30)التي تتضمن أرقام املقارنة لفترة الستة أشهر املنتهية في  م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في والقوائم املالية األولية املختصرة املفحوصة 

   همم( واإليضاحات املرفقة ب2020يونيو من عام  
 
  واإلصدارات   واملعايير   السعودية  العربية  اململكة  في  املعتمدة   (IFRS)  املالية  للتقارير  الدولية  للمعايير   وفقا

 للشركة املراجعة املالية القوائم من كل وفحص وتدقيق مراجعة تمت وقد (.SOCPA) واملحاسبين للمراجعين السعودية الهيئة اعتمدتها التي األخرى 

 شركة  قبل منم2021 يونيو 30 في املنتهية أشهر  الستة لفترة  املفحوصة املختصرة  األولية املالية والقوائم م2020 ديسمبر  31 في املنتهية املالية للسنة

 السعودي.  بالريال املالية قوائمها بإصدار الشركة وتقوم هذا .قانونيون  ومراجعون  محاسبون  وشركاه  الخراش ي

 املستقبلية واإلفادات التوقعات

 عن  املستقبل في الشركة ظروف تختلف وقد .النشرة  هذه  في عنها ومفصح محددة  افتراضات أساس على النشرة  هذه  في الواردة  التوقعات إعداد تم

 التوقعات. هذه  اكتمال أو بدقة يتعلق فيما تعهد أو تأكيد أو ضمان يوجد ال فإنه وبالتالي املستخدمة، االفتراضات

 

  ذات  الكلمات بعض استخدام خالل من عام بشكل عليها يستدل أن  يمكن والتي ،"مستقبلية إفادات" النشرة  هذه  في الواردة  التوقعات بعض وتمثل

  ، "املحتمل "من يحتمل"، "  ،"املمكن "من يمكن"،" ، "املتوقع من" ، "يتوقع " ،"يعتقد" ، "يقدر"  ،"ينوي " ،"يعتزم" ،"يخطط" مثل املستقبلية الداللة

  بخصوص للشركة الحالية النظر وجهة  اإلفادات هذه  وتعكس .املعنى في لها املشابهة أو املقاربة املفردات من وغيرها لها النافية والصيغ  ،" قد" ، "سوف"

  تشكل ال لكنها مستقبلية، أحداث
 
  أو ضمانا

 
  الفعلي  األداء على تؤثر قد التي العوامل من العديد هناك أن إذ للشركة، مستقبلي فعلي أداء ألي تأكيدا

  اإلفادات هذه  تضمنته عما كبير  بشكل اختالفها إلى وتؤدي نتائجها أو إنجازاتها أو للشركة
 
  أو صراحة

 
  والعوامل املخاطر أهم استعراض تم وقد .ضمنا

   أكثر   بصورة   األثر  هذا  مثل  إلى  تؤدي   أن   يمكن  التي
 
 واحد   تحقق  لو   وفيما  "(.املخاطرة   عوامل"  (2)  رقم  قسم  راجع)   النشرة   هذه   في  أخرى   أقسام  في  تفصيال

  قد  للشركة الفعلية  النتائج فإن  النشرة،  هذه  في  الواردة  التقديرات أو التوقعات  من أي دقة  عدم أو صحة عدم ثبت  لو أو العوامل،  هذه  من أكثر  أو

 .النشرة  هذه  في  املوضحة تلك عن جوهري  بشكل تختلف

 

 
 
  بعد  وقت   أي في علمت إذا الهيئة إلى ةتكميلي إصدار نشرة  بتقديم الشركة ستقوم املستمرة، وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد ملتطلبات ومراعاة

  مسائل  أي ظهور  (2) أو اإلصدار، نشرة  في واردة  جوهرية أمور  في مهم تغيير  وجود  (1) اآلتي: من  بأي اإلدراج اكتمال وقبل الهيئة من  النشرة  هذه  اعتماد

  سواء   النشرة، هذه  تضمنها معلومات أي تعديل أو تحديث تعتزم ال الشركة فإن الحالتين، هاتين وباستثناء .اإلصدار نشرة  في تضمينها يجب كان مهمة

  والظروف  األحداث فإن والتقديرات، املؤكدة  غير  واألمور  املخاطر لهذه  ونتيجة .ذلك غير  أو مستقبلية حوادث أو جديدة  معلومات نتيجة ذلك كان

  تحدث  ال  وقد الشركة تتوقعه الذي النحو  على  تحدث ال قد النشرة  هذه  تتناولها التي املستقبلية والتوقعات
 
  املستثمرين  على يتعين  وعليه، .مطلقا

 . أساس ي بشكل   املستقبلية اإلفادات على االعتماد عدم  مع اإليضاحات هذه  ضوء في املستقبلية اإلفادات  جميع فحص  املحتملين املؤهلين 

 

 

 

 

 



 

 ج 
 

 الشركة دليل

 * اإلدارة مجلس أعضاء

 املنصب االسم
  صفة

 العضوية
 العمر الجنسية  **** * االستقاللية*

 قبل  اململوكة األسهم

 الطرح

 "مباشرة"

 الطرح قبل  اململوكة األسهم

 "مباشرة غير "

  بعد اململوكة األسهم

 الطرح

 "مباشرة"

  بعد اململوكة األسهم

 الطرح

 "مباشرة غير "

 النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد

سعد بن مزعل عشري بن 

 العشري 

رئيس مجلس 

 االدارة
%15.18 474,250 4.99% 155,816 18.97% **474,250 6.23% 155,816 50 سعودي  غير مستقل غير تنفيذي  

سعد بن صنيتان بن  

 عشري بن هديب

نائب رئيس 

 مجلس االدارة
 7.44% 232,550 15.47% 483,316 9.30% ***232,550 19.33% 483,316 49 سعودي  غير مستقل غير تنفيذي

 إبراهيم  بن  محمد بن فهد

 الهبدان

  مجلس عضو

 االدارة
 - - - - - - - - 67 سعودي  مستقل تنفيذي غير

  بن  عبدهللا بن  صقر

صقر  بن  ناصر  

  مجلس عضو

 االدارة
 - - - - - - - - 53 سعودي  مستقل تنفيذي غير

محمد بن سعد بن مزعل 

 العشري 

عضو مجلس  

 االدارة
 %3.17 99,000 %0.02 683 %3.96 ****99,000 - - 41 سعودي  غير مستقل غير تنفيذي

 *** ** اإلدارة مجلس سر  أمين
  يوسف مجذوب عوض

 عبداملاجد
 - - - - - - - - 47 سوداني  - - املجلس سر أمين

   الشركة :املصدر

 

 خمس ملدة وذلك للشركة إدارة مجلس كأول  أعاله املذكورين اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على (م60/7201/ 05)املوافق ه10/09/1438 تاريخ في املنعقدة التحولية الجمعية وافقت *

 .(م19/07/2017 املوافق) ه25/10/1438 بتاريخ تقييدها تم والتي التجاري  السجل في قيدها تاريخ مندورة املجلس  تبدأ سنوات

 مياة مصنع شركة في مباشر بشكل تملك التي الشركات فئة من املساهمين من عدد في املباشرة ملكيته عن ناتجة العشري  مزعل بن سعد بن عشري  /للسيد املباشرة غير امللكية إن **

 :التالي الجدول  وفق الصحية الجوف

 املساهم  اسم م
  مياة مصنع شركة في تملكها التي األسهم عدد

 الصحية الجوف

  بن عشري  للسيد/   املباشرة امللكية نسبة

 العشري  سعد

  مباشر  غير  بشكل  اململوكة األسهم عدد

 الطرح( )قبل 

  مباشر  غير  بشكل  اململوكة األسهم عدد

 الطرح( )بعد

 124,000 124,000 100% 124,000 التجاري  للخدمات التحليلية االفق شركة 1

 117,800 117,800 95% 124,000 للمصاعد  الثالث املاسات شركة 2

 232,450 232,450 50% 464,900 املحدودة  التطويرية األعمال شركة 3

العشري  عشري  /  املساهم قبل  من مباشر  غير  بشكل  اململوكة األسهم عدد إجمالي  474,250   

الشركة  في  مباشرة الغير  امللكية نسبة إجمالي  %18.97 15.18%  

 

 مصنع شركة في مباشر بشكل تملك التي الشركات فئة من املساهمين من عدد في املباشرة  ملكيته عن ناتجة هديب بن عشري  بن صنيتان بن سعد /للسيد املباشرة غير امللكية إن ***

 :الجدول التالي وفق الصحية الجوف مياة

 املساهم  اسم م
  مياة مصنع شركة في تملكها التي األسهم عدد

 الصحية الجوف

سعد بن   للسيد/   املباشرة امللكية نسبة

 صنيتان بن عشري بن هديب  

  مباشر  غير  بشكل  اململوكة األسهم عدد

 الطرح( )قبل 

  مباشر  غير  بشكل  اململوكة األسهم عدد

 الطرح( )بعد

 232,450 232,450 50% 464,900 املحدودة  التطويرية األعمال شركة 1

 100 100 100% 100 لالستثمار املقاصد شركة 2

هديب  بن عشري  بن صنيتان بن سعد  /  املساهم قبل  من مباشر  غير  بشكل  اململوكة األسهم عدد إجمالي  232,550 232,550 

 7.44% 9.30% إجمالي نسبة امللكية الغير مباشرة في الشركة 

 

بشكل مباشر في شركة مصنع مياة الجوف * إن امللكية غير املباشرة للسيد/ محمد بن سعد بن مزعل العشري ناتجة عن ملكيته املباشرة في شركة ديار املاسية التجارية التي تملك ***

 . بعد الطرح (%3.20)الصحية نسبة 

 

 .اإلدارة ملجلس سر كأمين عبداملاجد يوسف  مجذوب عوض السيد/ تعيين على (م20/07/2017 )املوافق ه26/10/1438 تاريخ في املنعقد اجتماعه في اإلدارة مجلس وافق *****

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

 :من كل في

  يكون  أن ▪
 
  النسبة. هذه يملك من مع قرابة صلة له أو مجموعتها من أخرى  شركة أسهم من أو الشركة أسهم من أكثر أو املائة في خمسة نسبته ملا مالكا

  الشركة. في اإلدارة مجلس أعضاء من أي مع قرابة صلة له تكون  أن ▪

  يعمل كان أو يعمل أن ▪
 
  .الشركة لدى املاضيين العامين خالل موظفا

 

  



 

 د
 

 

 املسجل  الشركة عنوان

   الصحية الجوف مياة مصنع شركة

  السديري  تركي ارعش – الواحة حي – الرياض 

     11333 الرياض  345131 ..بص 

 السعودية العربية اململكة

 5620968 11 966+ هاتف:

     4609356 11 966+ فاكس:

 info@hilwawater.com : :اإللكتروني البريد

 www.hilwawater.sa اإللكتروني: املوقع

  

    الشركة ممثال   

 

 البيان األول  املمثل الثاني املمثل

 االسم العشري  مزعل بن سعد بن عشري  طالب أبو أحمد محمد رمضان

 الصفة االدارة مجلس رئيس تنفيذيال رئيسال

 السديري  تركي ش – الواحة حي – الرياض 

 11333 الرياض  345131 ص.ب.

 السعودية العربية اململكة

 السديري  تركي ش – الواحة حي– الرياض 

 11333 الرياض  345131 ص.ب.

 السعودية العربية اململكة

 العنوان

 الهاتف رقم   5620968 11 966+ 301 : رقم تحويلة   5620968 11 966+ 111 : رقم تحويلة

 الفاكس رقم 4609356 11 966+ 4609356 11 966+

ceo@hilwawater.com chairman@hilwawater.com اإللكتروني البريد 

www.hilwawater.sa  اإللكتروني املصدر موقع 

   الشركة :املصدر

 

 

 األسهم  سوق 

 

      (السعودية )تداول  مجموعة تداول السعودية

 6897 العليا – فهد امللك  طريق

 15 رقم: وحدة 

 3388 - 12211 الرياض

 السعودية  العربية اململكة

  966+920001919 هاتف:

   11 966+2189133 فاكس:

 csc@saudiexchange.sa اإللكتروني: البريد

 www.saudiexchange.sa اإللكتروني: املوقع

  

mailto:CHAIRMAN@hilwawater.com
http://www.hilwawater.sa/
http://www.saudiexchange.sa/
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 املستشارون

 االكتتاب  ومدير  املالي  املستشار  

  املالية للخدمات فالكم شركة

 العليا شارع – الورود حي – الرياض 

 11421 الرياض  884 ب.ص  

 السعودية العربية اململكة

   966+8004298888 هاتف:

   11 966+4609356 فاكس:

 Info@falcom.com.sa اإللكتروني: البريد

 www.falcom.com.sa اإللكتروني: املوقع

 

 

  القانوني املحاسب

 قانونيون  ومراجعون  محاسبون  وشركاه الخراش ي  شركة

  الضباط حي –  الرياض

 11482 الرياض 8306 ص.ب

 السعودية  العربية اململكة

 +966 11 478 4009 هاتف:

 +966 11 477 4924 فاكس:

 general@alkharashicaa.com اإللكتروني: البريد

 www.alkharashicaa.com اإللكتروني: املوقع

 

 تنويه

  
 
  في  وإفاداتهم وشعاراتهم أسمائهم استخدام على الكتابية موافقتهم  أعطوا أعاله  املذكورين القانوني واملحاسب االكتتاب ومدير  املالي املستشار من كال

 الجهات هذه  جميع أن إلى اإلشارة  وتجدر .النشرة  هذه  تاريخ حتى موافقته بسحب  منهم أي يقم ولم فيها، الظاهر والسياق الشكل وفق النشرة  هذه 

  يملكون  ال أقاربهم من  أي أو فيها  والعاملين
 
 . النشرة  هذه  تاريخ في كما الشركة في نوع أي من مصلحة أو أسهما

 

  

http://www.falcom.com.sa/


 

 و
 

   الطرح ملخص

  تكون  قد التي املعلومات كافة على يحتوي  ال امللخص هذا فإن وعليه .النشرة  هذه  في الواردة  املعلومات عن موجزة  خلفية تقديم إلى امللخص هذا يهدف

  ومراجعة  قراءة  املحتملين املستثمرين على وينبغي ،النشرة  لهذه  كمقدمة امللخص هذا قراءة  يجب  فإنه لذلك، املحتملين.  للمستثمرين بالنسبة مهمة

 وجه وعلى ككل. النشرة  هذه  مراعاة  على املحتملين املستثمرين قبل من الطرح أسهم في باالستثمار يتعلق قرار أي ُيبنى أن ويجب بالكامل، النشرة  هذه 

  االستثماري  قرارهم اتخاذ قبل املخاطرة( )عوامل (2) رقم والقسم أ() الصفحة في مهم« »إشعار قسم في ورد ما مراعاة  الضروري  من فإنه الخصوص،

 النشرة.  لهذه  الخاضعة الطرح أسهم في باالكتتاب املتعلق

 الشمممممممممممممممممركممممممة اسمممممممممممممممممم

 ووصمممممممممممممممممممممممممممممممممفمممممممممممممممممممممهممممممممممممممممممممما

 وتأسيسها

 والسجل م(،2017/ 28/05 )املوافق ه02/09/1438 بتاريخ الصادر (290)ق/ رقم الوزاري  القرار بموجب مقفلة سعودية مساهمة شركة

 الحالي الشركة مال رأس يبلغ الرياض. بمدينة الصادر م( 25/09/1983 )املوافق ه18/12/1403 وتاريخ ( 1010611335) رقم التجاري 

 بالكامل، القيمة مدفوعة سهم ( 2,500,000) ألف وخمسمائة مليونين إلى مقسم سعودي ريال ( 25,000,000) مليون  وعشرون خمسة

 عادية. أسهم وجميعها

 السجل الصحية"وبموجب الجوف مياه  مصنع "شركة اسم تحت محدودة مسؤولية ذات كشركة الجوف  مياه مصنع شركة تأسست

 ماليين  ستة قدره مال وبرأس سكاكا، بمدينة الصادر (1983/ 25/09 )املوافق هـ18/12/1403 وتاريخ (3401003282) رقم التجاري 

 متساوية وعينية نقدية حصة (12,520) وعشرون وخمسمائة ألف عشر إثني إلى مقسم سعودي ريال (6,260,000) ألف وستون  ومائتان

 رأس  زيادة  على  الشركاء  وافق  م( 13/07/2004  )املوافق  ه1425/ 25/05  وبتاريخ  .سعودي  ريال  (500)  خمسمائة  منها  حصة   كل  قيمة  القيمة

 ( 8,703,000) اآلف  وثالثة وسبعمائة ماليين ثمانية ليصبح سعودي ريال (6,260,000) ألف وستون  ومائتان ماليين ستة من الشركة مال

 رياالت ( 500) خمسمائة  حصة كل قيمة  القيمة متساوية حصة ( 17,406) وستة وأربعمائة و  ألف عشر سبعة إلى مقسم سعودي ريال

  سعودي  ريال (2,443,000) ألف وأربعين وثالثة وأربعمائة مليونين قيمتها البالغة الزيادة تغطية وتم سعودية،
 
 شركاء  دخول  خالل من نقدا

  شريك  ( 23) وعشرين ثالثة  عدد تنازل  م( 02/2012/ 08 )املوافق ه16/03/1433 وبتاريخ .جدد
 
 الشركة في حصصهم جميع  عن نقدا

 ألف  عشر وخمسة وثالثمائة ماليين سبعة تبلغ إجمالية إسمية وبقيمة  حصة (14,630) وثالثين وستمائة ألف عشر أربعة والبالغة

 حصة كامل ُنقلت كما املحدودة، التطويرية األعمال شركة الجديد/ الشريك  لصالح %(84.05) نسبة تمثل سعودي ريال  (7,315,000)

 عبدالرحمن املتوفي/ الشريك  ورثة وتنازل  ،هللا العطا مسلم خليفة املتوفي/ الشريك  ورثة لصالح هللا العطا مسلم خليفة/ املتوفي الشريك 

 ألف وعشرين وخمسة سبعمائة تبلغ إجمالية إسمية وبقيمة حصة (1,451) وخمسين وواحد وأربعمائة ألف عدد عن املغرق  نمر

 ُنقلت بينما املحدودة، التطويرية األعمال شركة الجديد/ الشريك  لصالح %(8.34) نسبة تمثل سعودي ريال (725,500) وخمسمائة

 وخمسمائة  ألف وستين واثنين ثالثمائة تبلغ إجمالية إسمية وبقيمة حصة ( 725) وعشرين وخمسة سبعمائة والبالغة املتبقية الحصص

 وافق م(08/03/2015) املوافق ه17/05/1436 وبتاريخ .املغرق  نمر عبدالرحمن املتوفي/ الشريك  ورثة لصالح سعودي ريال (362,500)

 ألف وخمسمائة مليونين إلى مقسم سعودي ريال (25,000,000) مليون  وعشرون خمسة إلى الشركة مال رأس زيادة على الشركاء

 مليون  عشر  ستة البالغة بالزيادة الوفاء تم وقد سعودية، رياالت ( 10) عشرة  منها حصة كل قيمة القيمة متساوية حصة ( 2,500,000)

 هـ1438/08/26 وبتاريخ املبقاة. األرباح حساب من القيمة كامل تحويل من سعودي ريال ( 16,297,000) ألف وتسعين وسبعة ومئتين

 مقفلة  مساهمة شركة إلى محدودة مسؤولية ذات شركة من الشركة تحول  على املوافقة باإلجماع الشركاء قرر  (م2017/05/22 املوافق)

 كل قيمة سهم، ( 2,500,000) ألف وخمسمائة مليونين إلى مقسم سعودي ريال  (25,000,000) مليون  وعشرون خمسة  يبلغ مال برأس

 رقم الوزاري  القرار بموجب املساهمة الشركات بسجل الشركة قيد وتم عادية، أسهم وجميعها سعودية رياالت ( 10) عشرة منها سهم

 ه18/12/1403 وتاريخ ( 3401003282) رقم التجاري  والسجل م(،28/05/2017 )املوافق ه02/09/1438 بتاريخ الصادر (290)ق/

 آالف  ستة والبالغة الخالدي النمر عبدالرحمن فيصل الشريك/ حصص كامل آلت كما ،سكاكا بمدينة الصادر م( 25/09/1983 )املوافق

 الشريك/ لصالح سعودي ريال (67,500) وخمسمائة ألف وستين سبعة تبلغ إجمالية إسمية بقيمة حصة (6,750) وخمسين وسبعمائة

 املقر   نقل  على  املساهمين  وافق  م( 17/07/2017  )املوافق  ه23/10/1438  وبتاريخ  .قضائي  قرار  بموجب  املحدودة  التطويرية  األعمال  شركة

 ه26/02/1443 وبتاريخ (. 1010611335) رقم املعدل التجاري  السجل بموجب الرياض  مدينة  إلى سكاكا مدينة من للشركة الرئيس ي

  ريال   (25,000,000)   مليون   وعشرون  خمسة  من  الشركة  مال  رأس  زيادة  على  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  م(2021/ 03/10  )املوافق

 مليون  وثالثين واحد إلى سعودية رياالت (10) عشرة منها سهم كل قيمة سهم، (2,500,000) ألف وخمسمائة مليونين إلى مقسم سعودي

 كل قيمة  سهم، ( 3,125,000) ألف وعشرين وخمسة ومائة ماليين ثالثة إلى مقسم سعودي ريال  ( 31,250,000) ألف وخمسون  ومئتان

 تمثل )والتي جديد عادي سهم ( 625,000) ألف وعشرين وخمسة  ستمائة عدد إصدار خالل من سعودية رياالت ( 10) عشرة  منها سهم

 املوازية. السوق  في العام لالكتتاب الجديدة العادية األسهم وطرح الزيادة( بعد الشركة مال رأس من %(20.00) نسبة

 أنشمممممممممممممطممممممة مملممخممص

 الشركة

والذي ينتهي  (م1983/ 25/09 املوافق) هـ 1403/ 12/ 18 وتاريخ  (1010611335) رقم التجاري  السجل بموجب نشاطها الشركة تمارس

 رقمبقرار  املعدنية والثروة الصناعة وزارة قبل من الصادر صناعية منشأة وترخيص ،(م03/11/2022)املوافق ه 09/04/1444بتاريخ 

   (.م24/12/2022 )املوافق ه30/05/1444 بتاريخ ينتهي والذي م(26/01/2020 )املوافق ه01/06/1441 وتاريخ (411102102031)

 القوارير صناعة املفلترة، النقية املياة تعبئة  و إنتاج املوقع،ب املعدنية املياة وتعبئة إنتاج في التجاري  سجلها في كما الشركة أنشطة وتتمثل

  اللدائن. من هاأشكال بمختلف



 

 ز 
 

 التالية: األغراض  وتنفيذ بمزاولة األساس ي النظام في كما الشركة أنشطة وتتمثل

  الصيد و الزراعة •

  وفروعها البترول و املناجم •

  الصناعية التراخيص حسب وفروعها التحويلية الصناعات •

  وفروعه املاء و الغاز و الكهرباء •

  البناء و التشييد •

 والتبريد والتخزين النقل •

  األخرى  والخدمات واألعمال املال خدمات •

   شخصية و جماعية و اجتماعية خدمات •

  التجارة •

  املعلومات تقنية •

 السالمة و األمن •

 الشركة  حصلت  وقد  وجدت.  إن  االختصاص   جهة  من  الالزمة  التراخيص  على  الحصول  وبعد  املتبعة  االنظمة  وفق  أنشطتها  الشركة  وتمارس

  النشرة هذه تاريخ حتى املفعول  سارية التراخيص تلك  جميع والزالت النظامية التراخيص جميع على

 

 دومة مدينة في الواقع مصنعها خالل من مختلفة بمقاسات معبأة مياه قوارير وإنتاج املياة معالجة في الحالي الفعلي الشركة نشاط يتمثل

  السعودية. العربية باململكة الجوف  بمنطقة الجندل
  

 .النشرة هذه تاريخ حتى مهمة جديد نشاطات أو منتجات أي للشركة يوجد ال

 

 

 الكبار  املسممممممماهمون 

  أسمممممممممممممممهمممممممهمممم وعممممممدد

 ممملممكمميمم مم مم ونسممممممممممممممممممب

 وبعده الطرح قبل

  يملك  الذين الكبار املساهمين إن 
 
 :هم الشركة أسهم من أكثر أو (5%) باملائة خمسة مباشر بشكل منهم كال

 االسم م

 الطرح بعد الطرح  قبل

 اململوكة األسهم عدد

 مباشر  بشكل

 إجمالي من النسبة

 األسهم عدد

 اململوكة األسهم عدد

 مباشر  بشكل

 إجمالي من النسبة

 األسهم عدد

1 
  التطويرية األعمال شركة

 املحدودة
464,900 %18.60 464,900 %14.88 

2 
 مزعل بن سعد بن عشري 

 العشري 
155,816 %6.23 155,816 %4.99 

3 
 بن صنيتان بن سعد

هديب بن عشري   
483,316 %19.33 483,316 %15.47 

 35.33% 1,104,032 44.16% 1,104,032 اإلجمالي

 الشركة  :املصدر

  املصدر  مال رأس

   الطرح وبعد قبل

  الطرح   بعد  الشركة  مال  رأس  وسيبلغ  بالكامل.  مدفوع  سعودي  ريال  (25,000,000)  مليون   وعشرون  خمسة  الطرح  قبل  الشركة  مال  رأس  بلغ

 (3,125,000)  ألف  وعشرين  وخمسة  ومائة  ماليين  ثالثة  إلى مقسم  سعودي  ريال  (31,250,000)  ألف  وخمسين  ومئتان  مليون   ثالثينو   واحد

 .سعودية رياالت ( 10) عشرة منها سهم كل قيمة سهم،

 أسهم عدد إجمالي

  وبعد  قبل  املصدر 

 الطرح 

 ماليين  ثالثة  الطرح  بعد  الشركة  في  األسهم  عدد، وسيبلغ  سهم  ( 2,500,000)  ألف  وخمسمائة   مليونين  الطرح  قبل  الشركة  في  األسهم  عدد  بلغ

 .بالكامل القيمة مدفوعة عادي سهم (3,125,000) ألف وعشرين وخمسة ومائة

 االسمية القيمة

 للسهم
 سعودية. رياالت ( 10) عشرة

 الطرح 

 نسبة  تمثل  )والتي  الطرح  بعد  الشركة  مال  رأس  من  %(20.00)  نسبة  تمثل  عادي  سهم  (625,000)  ألف  وعشرين  وخمسة  ستمائة  عدد  طرح

خمسة  قدره طرح وبسعر سعودية رياالت عشرة (10) قدرها للسهم أسمية وبقيمة الزيادة( قبل الشركة مال رأس إجمالي من (25.00%)

  ريال  (25,000,000) مليون  وعشرون  خمسة من من املصدر مال رأس زيادة طريق عن وذلك  ،الواحد للسهم سعودي ريال  (35وثالثين )

 مليون  وثالثين واحد إلى سعودية رياالت (10) عشرة منها سهم كل قيمة سهم، (2,500,000) ألف وخمسمائة مليونين إلى مقسم سعودي

 سهم  كل  قيمة  سهم،  (3,125,000)  ألف  وعشرين  وخمسة  ومائة  ماليين  ثالثة  إلى  مقسم  سعودي  ريال  (31,250,000)  ألف  وخمسين  ومئتان

  )نمو(. املوازية السوق  في املؤهلين املستثمرين على الطرح أسهم كامل تخصيص وسيتم سعودية. رياالت ( 10) عشرة منها



 

 ح
 

 عمممممممممممدد إجمممممممممممممممممممممممالمممممممممممي

 املطروحة األسممممممممممهم

 لالكتتاب

 بالكامل. القيمة مدفوعة عادي سهم (625,000) ألف وعشرين وخمسة ستمائة

  األسمممممممممممممممهممممم نسمممممممممممممممبممممممة

 رأس من املطروحممة

 الشركة مال

 قبل الشركة مال رأس إجمالي من (%25.00) نسبة تمثل )والتي الطرحبعد  الشركة مال رأس من %(20.00) نسبة الطرح أسهم تمثل

  .الزيادة(

 .سعودي ريال (35خمسة وثالثين ) الطرح سعر 

إجمالي قيمة 

 الطرح 
 ريال سعودي.  (21,875,000واحد وعشرين مليون وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف )

 استخدام

 الطرح  ت متحصال 

 منها  سيخصص  سعودي،  ريال ( 21,875,000واحد وعشرين مليون وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف )  قيمة  الطرح  متحصالت  إجمالي  بلغت

 من كل أتعاب تشمل والتي بالطرح املتعلقة واملصاريف التكاليف جميع لتسديد سعودي ريال (2,200,000مليونين ومائتي ألف )

  الطرح.  بعملية املتعلقة األخرى  واملصاريف والتسويق والتوزيع الطباعة ومصاريف املستشارين من وغيره االكتتاب ومدير املالي املستشار

تسعة  وقدره مبلغ الطرح متحصالت صافي يبلغ أن املتوقع ومن بالطرح. املتعلقة واملصاريف واالتعاب التكاليف كافة الشركة وستتحمل

 تمويل  في  الطرح  متحصالت  صافي  استخدام  الشركة  تنوي   حيث  سعودي،  لريا(  19,675,000عشر مليون وستمائة وخمسة وسبعين ألف )

  ".واملشاريع املستقبلية الطرح متحصالت "استخدام (6) القسم مراجعة يرجى التفاصيل، من وملزيد التوسعية. خطتها

 املستثمرين فئات

 املس  دفين

 املستثمر تعريف وفق املؤهلين املستثمرين فئات على املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد متطلبات بحسب الطرح يقتصر

مجموعة  قواعد في املستخدمة املصطلحات قائمة وفي وقواعدها املالية السوق  هيئة لوائح في املستخدمة املصطلحات قائمة في املؤهل

 اآلتي: من أي املستمرة، وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد من الثامن الباب في به ويقصد ،تداول السعودية

 الخاص. لحسابها تتصرف  مالية سوق  مؤسسات ✓

 بشروط ُعّينت قد املالية السوق  مؤسسة تكون  أن شريطة اإلدارة أعمال ممارسة في لها مرخص مالية سوق  مؤسسة عمالء ✓

 إلى الحاجة ودون  العميل عن نيابة املوازية السوق  في واالستثمار الطرح في املشاركة بقبول  الخاصة القرارات اتخاذ من تمكنه

 منه. مسبقة موافقة على الحصول 

 الهيئة،  بها  تعترف   أخرى   مالية  سوق   وأي  السوق، أو  الهيئة،  بها  تعترف   دولية  هيئة  أي  أو  حكومية،  جهة  أي  أو  اململكة،  حكومة ✓

 اإليداع. مركز أو

 أعمال ممارسة في لها مرخص مالية سوق  مؤسسة تديرها محفظة طريق عن أو مباشرة الحكومة، من اململوكة الشركات ✓

 اإلدارة.

 العربية. الخليج لدول  التعاون  مجلس دول  في املؤسسة والصناديق الشركات ✓

 االستثمار. صناديق ✓

 الدليل في عليها املنصوص  املتطلبات يستوفون  والذين املوازية السوق  في باالستثمار لهم املسموح املقيمين غير األجانب ✓

 املوازية. السوق  في املقيمين غير األجانب الستثمار االسترشادي

 املؤهلة. األجنبية املالية املؤسسات ✓

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

 :اآلتية املعايير من أي ويستوفون  اإليداع، مركز لدى وحساب اململكة في استثماري  حساب فتح لهم يجوز  طبيعيون  أشخاص  ✓

  عن  تقل وال سعودي ريال مليون  أربعين عن قيمتها مجموع  يقل ال املالية األوراق أسواق في بصفقات قام  قد يكون  أن •

  عشرة االثني خالل سنة ربع كل في صفقات عشرة
 
  .املاضية شهرا

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

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

  يكون  أن •
 
 .الهيئة قبل من املعتمدة املالية األوراق في للتعامل العامة الشهادة على حاصال

  يكون  أن •
 
ا. بها معترف  جهة من معتمدة املالية األوراق أعمال مجال في متخصصة مهنية شهادة على حاصال  دولي 

 الهيئة. تحددهم آخرين أشخاص  أي ✓

 

  في  االكتتاب  طريقة

 الطرح أسهم

 الرجاء  التفاصيل  من  وملزيد  الشركة  ولدى  االكتتاب  ومدير  املالي  املستشار  من  كل  لدى  الطرح  فترة  أثناء  االكتتاب  طلبات  نماذج  توفير  سيتم

 النشرة(. هذه من وشروطه"  الطرح وأحكام باألسهم املتعلقة ("املعلومات9) رقم القسم مراجعة



 

 ط 
 

  لعدد  األدنى الحد

 يمكن التي األسهم

 في ا االكتتاب

 أسهم. (10عشرة )

قيمة الحد األدنى  

لعدد األسهم التي 

يمكن االكتتاب 

 في ا

 ريال سعودي.  (350ثالثمائة وخمسين )

 لعدد األعلى الحد

 يمكن التي األسهم

 في ا االكتتاب

 . يخضع للقيود املنصوص عليها في تعليمات بناء سجل األوامر سهم (156,240مائة وستة وخمسين ألف ومائتين وأربعين )

قيمة الحد االعلى  

لعدد األسهم التي 

يمكن االكتتاب 

 في ا

 سعودي. ريال  (5,468,400خمسة ماليين وأربعمائة وثمانية وستين ألف وأربعمائة )

 طريقة

  ورد التخصيص

 الفائض

 على  ويجب ،)الصحية الجوف مياة  مصنع لشركة األولي العام الطرح( بمسمى االكتتاب حساب بفتح االكتتاب مدير سيقوم

  انتهاء   وبعد  االكتتاب،  طلب  نموذج  في  توضيحه  سيتم  والذي  املذكور،  االكتتاب  حساب  في  بها  املكتتب  املبالغ  تحويل  مكتتب  كل

ه 14/07/1443 يوم الثالثاء  اقصاه  موعد في  وذلك املستثمرين  بإشعار التخصيص عن اإلعالن سيتم الطرح،  فترة 

ا لإلكتتاب املطروحة األسهم تخصيص وسيتم م(.15/02/2022)املوافق  اإلكتتاب  ومدير املالي املستشار يقترحه ملا  وفق 

 استقطاعات   أو  عموالت  أي   هناك  يكون   ولن  التخصيص،  تاريخ  من   عمل  يومي   خالل  الفائض  رد  وسيكون   املصدر،  مع  بالتشاور 

 وشروطه"  الطرح  واحكام باألسهم املتعلقة  املعلومات "  (9) رقم  القسم  مراجعة الرجاء الطرح. ملتحصالت  املستلمة الجهة من

 .النشرة  هذه  من

 .م(10/02/2022)املوافق  ه09/07/1443إلى يوم الخميس  م(06/02/2022)املوافق  ه05/07/1443 األحد يوم من الطرح فترة

 األرباح في األحقية
  الشركة تعلنها أرباح أي  من حصتها الطرح أسهم تستحق

َ
 تليها  التي املالية السنوات وعن هذه  اإلصدار نشرة  تاريخ  من  اعتبارا

 
 
 األرباح"(. توزيع "سياسة 5 رقم قسم راجع  )فضال

 التصويت حقوق 

 لحامله سهم كل ويعطي تفضيلية. حقوق  لحامله سهم أي يعطي وال واحدة، فئة من عادية أسهم هي الشركة أسهم جميع إن

 العادية(  غير   أو  العادية  )سواء    للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماع  حضور   الشركة  في  مساهم  لكل  ويحق  واحد  صوت  في  الحق

 آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب ،  فيه  والتصويت
 
كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصا

 عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة.

 املفروضة القيود

 األسهم على

   (12)  عشر  اثني  مدة   أسهمهم  في  التصرف  النشرة   هذه   في  (ز)  الصفحة  في  أسمائهم  املذكور   املساهمين  كبار  على  يحظر
 
 من  شهرا

  دون  الفترة  هذه  انتهاء بعد أسهمهم في التصرف لهم ويجوز  )"فترة الحظر"(،املوازية السوق  في الشركة أسهم تداول  بدء تاريخ

 املسبقة.  الهيئة موافقة على الحصول 

 سبق التي األسهم

 إدراجها للُمصدر 

 في طرحها قبل خارجها أو السعودية العربية اململكة داخل سواء   لألسهم سوق  أي في الشركة أسهم وتداول  إدراج يسبق لم

   املوازية. السوق 
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 الطرح وإجراءات املهمة التواريخ

 للطرح املتوقع الزمني الجدول 

 التاريخ للطرح  املتوقع الزمني الجدول 

 الطرح فترة
  ملدة ويستمرم( 06/02/2022ه )املوافق 05/07/1443األحد  يوم في االكتتاب يبدأ

 م(. 10/02/2022ه )املوافق 09/07/1443يوم الخميس  بانتهاء تنتهي( أيام 5خمسة )

 م(. 10/02/2022ه )املوافق 09/07/1443يوم الخميس  االكتتاب طلبات لتقديم موعد آخر

 م(. 10/02/2022ه )املوافق 09/07/1443يوم الخميس   االكتتاب طلبات وفق االكتتاب قيمة لسداد موعد أخر

 م(. 15/02/2022ه )املوافق14/07/1443 يوم الثالثاء املستثمرين وإشعار الطرح ألسهم النهائي التخصيص عن اإلعالن

 م(. 17/02/2022ه )املوافق 16/07/1443يوم الخميس  وجد( )إن الفائض رد 

 األسهم تداول  لبدء املتوقع التاريخ

 املتطلبات جميع استيفاء بعد املوازية السوق  في الشركة أسهم تداول  يبدأ أن يتوقع

 تداول  بدء عن اإلعالن وسيتم العالقة، ذات النظامية اإلجراءات جميع من واالنتهاء

 وموقع تداول السعودية اإللكتروني املحلية الصحف في األسهم

(www.saudiexchange.sa) 

وموقع  وعبر  اليومية املحلية الصحف في الفعلية التواريخ عن اإلعالن يتم وسوف تقريبية، أعاله  الزمني الجدول  في املذكورة  التواريخ جميع إن تنويه:

  ومدير   املالي  للمستشار  اإللكتروني  واملوقع  (www.hilwawater.sa)  للشركة  اإللكتروني  واملوقع   ( www.saudiexchange.sa)   تداول السعودية اإللكتروني

 . (www.falcom.com.sa) املالية للخدمات فالكم شركة االكتتاب

 االكتتاب بطلب التقدم كيفية
  املؤهلين  املستثمرين فئات على املستمرة  واإللتزامات املالية االوراق طرح قواعد متطلبات بحسب املوازية السوق  في الطرح أسهم في اإلكتتاب يقتصر

 قواعد في املستخدمة املصطلحات قائمة وفي وقواعدها املالية السوق  هيئة لوائح في املستخدمة املصطلحات قائمة في املؤهل املستثمر تعريف وفق

 اآلتي:  من أي املستمرة، وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد من الثامن الباب  في به ويقصد ،تداول السعوديةمجموعة 
 الخاص. لحسابها تتصرف مالية سوق  مؤسسات .1

  اتخاذ   من  تمكنه  بشروط  ُعّينت  قد  املالية  السوق   مؤسسة  تكون   أن  شريطة  اإلدارة   أعمال  ممارسة  في  لها  مرخص  مالية  سوق   مؤسسة  عمالء .2

  مسبقة  موافقة على الحصول  إلى الحاجة ودون  العميل عن نيابة املوازية السوق  في واالستثمار الطرح في املشاركة بقبول  الخاصة القرارات

 منه.

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

 اإليداع.

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

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

 االستثمار.  صناديق .6

  االسترشادي  الدليل في عليها املنصوص املتطلبات يستوفون  والذين املوازية السوق  في باالستثمار لهم املسموح املقيمين غير  األجانب .7

 املوازية.  السوق  في املقيمين غير  األجانب الستثمار

 املؤهلة. األجنبية املالية املؤسسات .8

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

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

  صفقات  عشرة  عن تقل وال سعودي ريال مليون  أربعين عن قيمتها مجموع يقل ال املالية األوراق أسواق في بصفقات قام قد يكون  أن (أ

   عشرة  االثني خالل سنة  ربع كل في
 
  .املاضية شهرا

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

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

  يكون  أن (د
 
 .الهيئة قبل من املعتمدة  املالية األوراق في للتعامل العامة الشهادة  على حاصال

  يكون  أن (ه
 
ا. بها معترف جهة من معتمدة  املالية األوراق أعمال مجال في متخصصة مهنية شهادة   على حاصال  دولي 

 الهيئة. تحددهم آخرين أشخاص أي .11

http://www.saudiexchange.sa/
http://www.hilwawater.sa/
http://www.falcom.com.sa/
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نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي سيتمكن  يجب على املستثمرين املؤهلين أن يقدموا طلب االكتتاب إلى مدير الطرح، من خالل  

الخامسة مساء  في موعد  أقصاه الساعة    طلب االكتتاب  تقديم  ، على أن يتماملستثمرون املؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح

خالل  من تاريخ اإلقفال. يجب أن يرفق بطلب االكتتاب في أسهم الطرح جميع املستندات الداعمة واملطلوبة حسب التعليمات. ويقر كل مستثمر، من 

 مبين في طلب االكتتاب.إكماله طلب االكتتاب، بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، ويرغب بناء  على ذلك في االكتتاب في األسهم املطروحة حسب ما هو  

 للمكتتبين خالل فترة الطرح
 
عبر نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي سيتمكن املستثمرون   سوف يكون طلب االكتتاب متاحا

  ، ويتعين على املكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب وتاملؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح
 
عبئة نماذج طلبات االكتتاب طبقا

( "املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة. ويجب على كل مستثمر أن يوافق على كل  9للتعليمات الواردة في قسم رقم )

كلية في حالة عدم استيفاء أي  من شروط  الفقرات الواردة في نموذج طلب االكتتاب. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي استثمار بصورة جزئية أو 

 
 
 ملزما

 
 قانونيا

 
 بين املكتتب  االكتتاب. وال يسمح بتعديل طلب االكتتاب وسحبه بعد استالمه من مدير الطرح. ويعتبر طلب االكتتاب فور تقديمه اتفاقا

 راجع قسم رقم )
 
 " من هذه النشرة(. ( "املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه9والشركة. )فضال

  



 

 ل
 

 

 األساسية املعلومات ملخص

 للمستثمرين  تنويه

  النشرة؛ هذه  في الواردة  املعلومات عن موجزة  نبذة  امللخص هذا يقدم
 
  مهمة  تكون  قد التي املعلومات كل على يشتمل ال فإنه ملخص ألنه ونظرا

، وعلى وجه  عدمه من الطرح أسهم في باالكتتاب االستثماري  قرارهم اتخاذ قبل بالكامل  قراءتها النشرة  هذه  مستلمي على ويجب املؤهلين، للمستثمرين 

رين  الخصوص، فإنه يجب مراجعة ماورد في قسم "إشعار مهم" والقسم "عوامل املخاطر" الواردين في نشرة اإلصدارة هذه بعناية من ِقَبل املستثم 

 باالستثما
 
  في  النشرة  هذه  في الواردة  املختصرة  والعبارات  املصطلحات بعض تعريف تم وقد .ر في أسهم الطرحاملؤهلين املحتملين قبل أن يتخذوا قرارا

 النشرة.  هذه  من أخرى  وأماكن واملصطلحات"  "التعريفات (1) القسم
 

  الشركة عن نبذة

  رقم  التجاري  والسجل م(،28/05/2017 )املوافق ه02/09/1438 بتاريخ الصادر (290)ق/ رقم الوزاري  القرار بموجب مقفلة سعودية مساهمة شركة

  مليون  وعشرون  خمسة الحالي الشركة مال  رأس يبلغ الرياض. بمدينة الصادر م(25/09/1983 )املوافق ه18/12/1403 وتاريخ (1010611335)

 عادية. أسهم وجميعها بالكامل، القيمة مدفوعة سهم (2,500,000) ألف وخمسمائة مليونين إلى مقسم سعودي ريال (25,000,000)

  رقم  التجاري  السجل الصحية"وبموجب الجوف مياة  مصنع "شركة اسم تحت محدودة  مسؤولية ذات كشركة الجوف مياه  مصنع شركة تأسست

  ألف وستون  ومائتان ماليين ستة قدره  مال وبرأس سكاكا، بمدينة الصادر (م25/09/1983 )املوافق هـ18/12/1403 وتاريخ (3401003282)

 منها حصة كل قيمة القيمة متساوية وعينية نقدية حصة (12,520) وعشرون وخمسمائة ألف عشر إثني إلى مقسم سعودي ريال (6,260,000)

  ومائتان  ماليين ستة من الشركة مال رأس زيادة  على الشركاء وافق م(13/07/2004 )املوافق ه25/05/1425 وبتاريخ سعودي. ريال (500) خمسمائة

 وأربعمائة  و  ألف  عشر  سبعة  إلى  مقسم  سعودي  ريال  (8,703,000)  اآلف  وثالثة  وسبعمائة  ماليين  ثمانية  ليصبح  سعودي  ريال  (6,260,000)  ألف  وستون 

  وثالثة  وأربعمائة مليونين قيمتها البالغة الزيادة  تغطية وتم سعودية، رياالت (500) خمسمائة حصة كل قيمة القيمة متساوية حصة (17,406) وستة

   سعودي   ريال  (2,443,000)  ألف  وأربعين
 
  وعشرين   ثالثة  عدد  تنازل   م(08/02/2012  )املوافق  ه16/03/1433  وبتاريخ  جدد.  شركاء  دخول   خالل  من  نقدا

   شريك  (23)
 
  ماليين   سبعة  تبلغ  إجمالية  إسمية  وبقيمة  حصة  (14,630)  وثالثين  وستمائة  ألف  عشر  أربعة  والبالغة  الشركة  في  حصصهم  جميع  عن  نقدا

 ُنقلت   كما  املحدودة،  التطويرية  األعمال  شركة  الجديد/  الشريك  لصالح  %(84.05)  نسبة  تمثل  سعودي  ريال  (7,315,000)  ألف  عشر  وخمسة  وثالثمائة

 عبدالرحمن  املتوفي/ الشريك ورثة وتنازل  ،هللا العطا مسلم  خليفة املتوفي/  الشريك  ورثة  لصالح هللا  العطا مسلم خليفة/ املتوفي  الشريك  حصة كامل

  ( 725,500)  وخمسمائة  ألف  وعشرين  وخمسة  سبعمائة  تبلغ  إجمالية  إسمية  وبقيمة  حصة  (1,451)  وخمسين   وواحد  وأربعمائة  ألف  عدد  عن   املغرق   نمر

  سبعمائة  والبالغة املتبقية الحصص ُنقلت  بينما املحدودة، التطويرية األعمال شركة الجديد/ الشريك لصالح %(8.34) نسبة تمثل سعودي  ريال

  الشريك  ورثة لصالح سعودي ريال (362,500) وخمسمائة ألف وستين واثنين ثالثمائة تبلغ إجمالية إسمية وبقيمة حصة (725) وعشرين وخمسة

  مليون   وعشرون  خمسة  إلى  الشركة  مال  رأس  زيادة   على  الشركاء  وافق  م(08/03/2015)  املوافق  ه17/05/1436  وبتاريخ  .املغرق   نمر  عبدالرحمن  املتوفي/

  سعودية،   رياالت  (10)  عشرة   منها  حصة  كل  قيمة  القيمة  متساوية  حصة  (2,500,000)  ألف  وخمسمائة  مليونين  إلى  مقسم  سعودي  ريال  (25,000,000)

  األرباح  حساب  من القيمة كامل  تحويل  من  سعودي  ريال (16,297,000) ألف  وتسعين  وسبعة  ومئتين مليون  عشر  ستة البالغة بالزيادة  الوفاء  تم وقد

 شركة  إلى  محدودة   مسؤولية  ذات  شركة  من  الشركة  تحول   على  املوافقة  باإلجماع  الشركاء  قرر   (م2017/05/22  املوافق)  هـ1438/08/26  وبتاريخ  املبقاة.

 كل قيمة سهم، (2,500,000) ألف وخمسمائة  مليونين إلى مقسم سعودي ريال (25,000,000) مليون  وعشرون خمسة يبلغ مال برأس مقفلة مساهمة

  الصادر  (290)ق/ رقم الوزاري  القرار بموجب  املساهمة الشركات بسجل الشركة قيد وتم عادية، أسهم وجميعها  سعودية  رياالت (10) عشرة  منها سهم

 الصادر م(25/09/1983 )املوافق ه18/12/1403 وتاريخ (3401003282) رقم التجاري  والسجل م(،28/05/2017 )املوافق ه02/09/1438 بتاريخ

  إسمية  بقيمة  حصة  (6,750)   وخمسين  وسبعمائة  آالف   ستة  والبالغة  الخالدي  النمر  عبدالرحمن  فيصل  الشريك/  حصص  كامل   آلت  كماسكاكا    بمدينة

  وبتاريخ  . قضائي قرار بموجب املحدودة  التطويرية األعمال شركة الشريك/ لصالح سعودي  ريال (67,500) وخمسمائة ألف  وستين سبعة تبلغ إجمالية

  التجاري   السجل  بموجب  الرياض  مدينة  إلى  سكاكا  مدينة  من  للشركة  الرئيس ي  املقر  نقل  على  املساهمين  وافق  م(17/07/2017  )املوافق  ه23/10/1438

 من الشركة مال رأس زيادة  على العادية غير  العامة الجمعية وافقت م(03/10/2021 )املوافق ه26/02/1443 وبتاريخ (.1010611335) رقم املعدل

  رياالت (10) عشرة  منها سهم كل قيمة سهم،  (2,500,000) ألف وخمسمائة مليونين إلى مقسم سعودي  ريال (25,000,000) مليون  وعشرون  خمسة

 (3,125,000)  ألف  وعشرون  وخمسة  ومائة  ماليين  ثالثة  إلى  مقسم  سعودي  ريال  (31,250,000)  ألف  وخمسون   ومئتان  مليون   وثالثين  واحد  إلى  سعودية

  تمثل  )والتي جديد عادي سهم (625,000) ألف  وعشرين  وخمسة ستمائة عدد إصدار خالل من سعودية رياالت (10) عشرة  منها سهم كل  قيمة سهم،

 املوازية.  السوق  في العام لالكتتاب الجديدة  العادية األسهم وطرح الزيادة( بعد الشركة مال رأس من %(20.00) نسبة



 

 م 
 

 

  هديب  بن  عشري  بن صنيتان بن عدس  هم:  مالها رأس من أكثر  (أو%5.00) يملكون  الذين الشركة في الكبار املساهمين فإن النشرة، هذه  تاريخ في وكما

 %(،6.23) ملكية بنسبة العشري  مزعل بن سعد بن وعشري  %(،18.60) ملكية بنسبة املحدودة  التطويرية األعمال وشركة (%19.33) ملكية بنسبة

 الطرح.  قبل الشركة أسهم من %( (44.16 نسبة مجتمعين يمتلكون  وهم

 

 وبعده الطرح  قبل الشركة لكيةم هيكل

 وبعده:  الطرح قبل الشركة ملكية هيكل   التالي الجدول  يوضح

 إسم املساهم  #

 قبل الطرح )بشكل مباشر( 
عدد األسهم 

 *املطروحة

 )سهم(

 بعد الطرح )بشكل مباشر( 

 عدد األسهم 

 )سهم( 

القيمة اإلسمية  

 للسهم

 )ريال سعودي(  

 اجمالي قيمة األسهم

 )ريال سعودي(   

 نسبة امللكية 

 )%( 

 عدد األسهم 

 )سهم( 

القيمة اإلسمية  

 للسهم

 )ريال سعودي(  

 اجمالي قيمة األسهم

 )ريال سعودي(   

 نسبة امللكية 

 )%( 

1 
شركة األعمال التطويرية  

 املحدودة
464,900 10 4,649,000 %18.60 - 464,900 10 4,649,000 %14.88 

 15.47% 4,833,160 10 483,316 - 19.33% 4,833,160 10 483,316 سعد صنيتان عشري هديب  2

 4.99% 1,558,160 10 155,816 - 6.23% 1,558,160 10 155,816 مزعل العشري عشري سعد  3

 3.20% 1,000,000 10 100,000 - 4.00% 1,000,000 10 100,000 شركة روابي سدير للتجارة 4

 3.20% 1,000,000 10 100,000 - 4.00% 1,000,000 10 100,000 شركة ديار املاسية التجارية  5

6 
التحليلية للخدمات شركة االفق 

 التجاري 
124,000 10 1,240,000 %4.96 - 124,000 10 1,240,000 %3.97 

 3.97% 1,240,000 10 124,000 - 4.96% 1,240,000 10 124,000 شركة املاسات الثالث للمصاعد 7

 3.97% 1,240,000 10 124,000 - 4.96% 1,240,000 10 124,000 منيرة عشري سعد العشري  8

 3.97% 1,240,000 10 124,000 - 4.96% 1,240,000 10 124,000 سعد عشري سعد العشري  9

 3.97% 1,240,000 10 124,000 - 4.96% 1,240,000 10 124,000 الوليد سعد صنيتان هديب  10

 3.97% 1,240,000 10 124,000 - 4.96% 1,240,000 10 124,000 سارا سعد صنيتان هديب  11

 3.97% 1,240,000 10 124,000 - 4.96% 1,240,000 10 124,000 صنيتان هديب يارا سعد  12

 2.95% 921,800 10 92,180 - 3.69% 921,800 10 92,180 عبدهللا صقر عبدهللا صقر  13

 1.77% 553,880 10 55,388 - 2.22% 553,880 10 55,388 يزيد بن فهد بن محمد الهبدان 14

 0.91% 285,000 10 28,500 - 1.14% 285,000 10 28,500 ليلي عيس ى املوصلي  15

 0.61% 190,000 10 19,000 - 0.76% 190,000 10 19,000 احمد خليفة مسلم العطا هللا  16

 0.61% 190,000 10 19,000 - 0.76% 190,000 10 19,000 محمد خليفة مسلم العطا هللا  17

 0.30% 92,500 10 9,250 - 0.37% 92,500 10 9,250 حمده خليفة مسلم الدبيس 18

 0.30% 92,500 10 9,250 - 0.37% 92,500 10 9,250 نوف خليفة مسلم الدبيس  19

 0.35% 110,000 10 11,000 - 0.44% 110,000 10 11,000 مقبل عبد الرحمن نمر الخالدي 20

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 نوال عبد الرحمن نمر املغرق  21

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 عالية عبد الرحمن نمر املغرق  22

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 حنان عبد الرحمن نمر املغرق  23

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 إيمان عبد الرحمن نمر املغرق  24

 0.06% 17,500 10 1,750 - 0.07% 17,500 10 1,750 عزيزة عبد الرحمن نمر املغرق  25

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 حصة عبد الرحمن نمر املغرق  26

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 أفراح عبد الرحمن نمر املغرق  27

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 الخالديسامية عبد الرحمن نمر  28

29 
إخالص عبد الرحمن نمر 

 الخالدي
3,500 10 35,000 %0.14 - 3,500 10 35,000 %0.11 



 

 ن
 

 إسم املساهم  #

 قبل الطرح )بشكل مباشر( 
عدد األسهم 

 *املطروحة

 )سهم(

 بعد الطرح )بشكل مباشر( 

 عدد األسهم 

 )سهم( 

القيمة اإلسمية  

 للسهم

 )ريال سعودي(  

 اجمالي قيمة األسهم

 )ريال سعودي(   

 نسبة امللكية 

 )%( 

 عدد األسهم 

 )سهم( 

القيمة اإلسمية  

 للسهم

 )ريال سعودي(  

 اجمالي قيمة األسهم

 )ريال سعودي(   

 نسبة امللكية 

 )%( 

 0.38% 120,000 10 12,000 - 0.48% 120,000 10 12,000 نمر عبد الرحمن نمر الخالدي 30

31 
عبد العزيز عبد الرحمن نمر 

 الخالدي
6,750 10 67,500 %0.27 - 6,750 10 67,500 %0.22 

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 شريفة عبد الرحمن نمر الخالدي 32

33 
مشاعل عبد الرحمن نمر 

 الخالدي
3,500 10 35,000 %0.14 - 3,500 10 35,000 %0.11 

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 سهام عبد الرحمن نمر الخالدي 34

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 دالل عبد الرحمن نمر الخالدي 35

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 مريم عبد الرحمن نمر املغرق  36

 0.32% 100,000 10 10,000 - 0.40% 100,000 10 10,000 خالد عبد الرحمن نمر الخالدي 37

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 مرام عبد الرحمن نمر الخالدي 38

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 ناصر سعد مزعل العشري  39

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 حصة سعد مزعل العشري  40

 %0.03 8,830 10 883 683 0.01% 2,000 10 200 العشري ساره سعد مزعل  41

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 ت اني سعد مزعل العشري  42

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 عبدهللا عشري عبدهللا العشري  43

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 فايز عشري عبدهللا العشري  44

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 رهف عشري ابراهيم الهديب  45

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 اثير عشري عبدهللا العشري  46

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 اصايل عشري عبدهللا العشري  47

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 ملى عشري ابراهيم الهديب  48

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 عقاب الحميدي محمد الهديب 49

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 محمد عقاب الحميدي الهديب 50

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 زياد عقاب الحميدي الهديب 51

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 عقاب الحميدي الهديباحمد  52

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 عبدهللا علي محمد الهديب  53

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 عدي حمد عبدالعزيز املناع 54

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 محمد حمد عبدالعزيز املناع 55

 %0.03 8,830 10 883 683 0.01% 2,000 10 200 فدوى حمد عبدالعزيز املناع 56

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 شركة املقاصد لالستثمار  57

58 
عذوب بنت فهد بن محمد 

 الهبدان
100 10 1,000 %0.004 - 100 10 1,000 %0.003 

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 الهبدانياسر بن فهد بن محمد  59

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 نوف بنت فهد بن محمد الهبدان 60

61 
الهنوف بنت عبدهللا بن محمد  

 الهبدان
100 10 1,000 %0.004 - 100 10 1,000 %0.003 

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 وليد عبدهللا ناصر الصقر  62

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 نايف عبدهللا ناصر الصقر 63

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 حنان عبدهللا ناصر صقر  64



 

 س 
 

 إسم املساهم  #

 قبل الطرح )بشكل مباشر( 
عدد األسهم 

 *املطروحة

 )سهم(

 بعد الطرح )بشكل مباشر( 

 عدد األسهم 

 )سهم( 

القيمة اإلسمية  

 للسهم

 )ريال سعودي(  

 اجمالي قيمة األسهم

 )ريال سعودي(   

 نسبة امللكية 

 )%( 

 عدد األسهم 

 )سهم( 

القيمة اإلسمية  

 للسهم

 )ريال سعودي(  

 اجمالي قيمة األسهم

 )ريال سعودي(   

 نسبة امللكية 

 )%( 

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 ليان صقر عبدهللا صقر  65

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 ابراهيم الفوزانمحمد ناصر  66

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 ابراهيم فهد ابراهيم الزايدي 67

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 ناصر عبدهللا ناصر الصقر 68

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 ابراهيم صقر عبدهللا صقر  69

 19.96% 6,250,000 10 6,236,340 623,634 0.000% - - - املستثمرون املؤهلون  70

 100.00% 31,250,000   3,125,000 625,000 100.00% 25,000,000   2,500,000 االجمالي

 الشركة  املصدر:

من املساهمة/ سارة   لكل سهم من أسهم الطرح ( 1,366) مع اإلشارة إلى أنه تم تخصيص عدد سهم ( 625,000) عددها املستثمرون املؤهلون البالغ قبل من بها املكتتب و  األسهم املطروحة عدد  إجمالي تمثل  *

 .  سهم لكل منهما وكالهما من املساهمين الحاليين( 683) بعدد  املناع  عبدالعزيز  حمد فدوى /  املساهمةو  سعد مزعل العشري 

 

  الرئيسية الشركة أنشطة

ه )املوافق 09/04/1444والذي ينتهي بتاريخ  م(25/09/1983 )املوافق هـ12/1403/ 18 وتاريخ (1010611335) رقم التجاري  السجل بموجب نشاطها الشركة تمارس

  م( 26/01/2020  )املوافق  ه06/1441/ 01  وتاريخ  (411102102031)  رقم  املعدنية  والثروة  الصناعة  وزارة  قبل  من  الصادر  صناعية  منشأة  وترخيص  ،م(2022/ 03/11

   (.م2022/ 24/12 )املوافق ه30/05/1444 بتاريخ ينتهي والذي

  اللدائن.  من  أشكالها  بمختلف  القوارير  صناعة  املفلترة،  النقية  املياة  تعبئة  و  إنتاج  املوقع،ب  املعدنية  املياة  تعبئة  و  إنتاج  في  التجاري   سجلها  في  كما  الشركة  أنشطة  وتتمثل

 التالية: األغراض  وتنفيذ بمزاولة األساس ي النظام في كما الشركة أنشطة وتتمثل

  الصيد و الزراعة •

  فروعها و البترول و املناجم •

  الصناعية التراخيص حسب فروعها و التحويلية الصناعات •

  فروعه و املاء و الغاز و الكهرباء •

  البناء و التشييد •

 التبريد و التخزين و النقل •

  األخرى  الخدمات و األعمال و املال خدمات •

   شخصية و جماعية و اجتماعية خدمات •

  التجارة •

  املعلومات تقنية •

 السالمة و األمن •

 التراخيص جميع على الشركة حصلت وقد وجدت. إن االختصاص  جهة من الالزمة التراخيص على الحصول  وبعد املتبعة االنظمة وفق أنشطتها الشركة وتمارس

 .النشرة هذه تاريخ حتى املفعول  سارية التراخيص تلك  جميع والزالت النظامية

 

 الجوف بمنطقة الجندل دومة مدينة في الواقع مصنعها خالل من مختلفة بمقاسات معبأة مياه قوارير وإنتاج املياة معالجة في الحالي الفعلي الشركة نشاط يتمثل

  السعودية. العربية باململكة

 

 .النشرة هذه تاريخ حتى مهمة جديد نشاطات أو منتجات أي للشركة يوجد ال 

  



 

 ع
 

 

 العامة واستراتيجيته املصدر  رسالة

 الشركة رؤية .أ 

  . والتسويق االنتاج لعمليتي وتخطيطها  إدارتها  طرق  فى واملنهجي الدقيق العلمي البحث أسلوب الصحية الجوف مياة  مصنع شركة انتهجت نشأتها منذ

  والعمل  بالتخطيط  العمل  فريق  ويستمر .السوق  احتياجات يلبي بما هذا يومنا وحتى املصنع لقيام األولي األيام منذ  اإلنتاج تؤمن ان  استطاعت فقد

   التي  التسويقية  الطرق   أفضل  إليجاد
ُ
 الصحية   الجوف  مياة   ملصنع  اإلنتاجية  القدرة   مع  يتوافق  بما  اململكة  مناطق  جميع  إلى  الشركة  منتجات  وصول   ؤمنت

 املحلية. للسوق  االستيعابية واإلمكانات

 الشركة رسالة  .ب

 والخصائص  املتميزة  جودتها على واملحافظه جاتهاتمن سالمة لضمان الالزمة الحديثة والتكنولوجية والعلمية البشرية اإلمكانيات حميع الشركة توفر

 .الصحية الجوف بمياة  الخاصة الطبيعية

 الشركة استراتيجية .ج 

 يلي:  ما الشركة استراتيجية تتضمن

  وتشغيل  استثمار اتفاقيات في الدخول  على التركيز  مع واإلنتشار التواجد زيادة  و العمالء، أعداد زيادة  خالل من السوقية الحصة زيادة  ▪

 الغير للشركة اململوكة اإلنتاج خطوط بعض وتشغيل وتركيب نقل خالل من الغربية واملنطقة الوسطى املنطقة في ومرخصة مجهزة  ملواقع

  والتركيب  النقلو  الفك  تكاليف فقط الشركة تحمل مع املكرمة مكة ومدينة الرياض  مدينة من بكل ومرخصة مجهزة  مباني  في مستغلة

  على  معه التعاقد الشركة تنوي  الذي الطرف سيحصل و  ،رأسمالية كتكاليف اإلنتاج لخطوط القوالب وتغيير  والتعديل الصيانة وتكاليف

  التفاصيل،  من  )للمزيد  الصحية الجوف  مياة   مصنع  شركة  قبل  من  لالستثمار  املوقع  إتاحة  مقابل  اإليرادات  من  معينة  نسبة
 
  الرجوع   فضال

 .(النشرة  هذه  في أعمالها" وطبيعة الشركة عن "خلفية (3) القسم من الحالية" التوسعة "خطة (3.10) الفرعي للقسم

  ومرخصة  مجهزة  ملواقع وتشغيل استثمار اتفاقيات في الشركة دخول  خالل من والتوزيع والبيع النقل بمصاريف املرتبطة تكاليف تخفيض ▪

 الحصول   مقابل  والغربية  الوسطى  املنطقة  من  كل  إلى  مستغلة  والغير   لشركةل  كةو اململ  الحالية  نتاجاإل   خطوط  بعض  وتشغيل  وتركيب  لنقل

 الجوف  مياة  مصنع شركة قبل من لالستثمار املوقع إتاحة مقابل اإليرادات  من معينة نسبة على معه التعاقد الشركة تنوي  الذي الطرف

  من  بالنقل املرتبطة التكاليف عن تقل معه التعاقد الشركة تنوي  الذي الطرف عليها سيحصل التي النسبة أن إلى التأكيد مع الصحية،

  .الجوف منطقة

، املباعة املنتجات على التركيز  خالل من العامل املال رأس إدارة  مستوى  تحسين  ▪
 
 الجالون  مبيعات في التوسع  على الشركة ستركز حيث نقدا

 والغربية.  الوسطى املنطقة في التوسع بعد

 أن إلى اإلشارة  مع ،رخصة تصدير مياه شرب معبأة  على الشركة حصول  بعد الجوف منطقة من القريبة للدول  التصدير على التركيز  ▪

( وتاريخ 526397/21/1442واملياه والزراعة برقم )تصدير مياه شرب معبأة من وزارة البيئة   قد حصلت على رخصة الشركة

 م(. 24/08/2021ه )املوافق 16/01/1443

 والغربية.  الوسطى املنطقة في التوسع عملية بعد مستغلة الغير  اإلنتاج خطوط استخدام خالل من املتاحة اإلنتاجية الطاقة استغالل ▪

  الشاملة. الصيانة مستوى  تحسين خالل  من للخطوط اإلنتاجية الكفاءة  رفع ▪

 واملوردين.   العمالء مع األجل طويلة شراكات توقيع ▪

 للشركة التنافسية وامليزات القوة نواحي

 ملكوناتها. سحب او تحلية او معالجة ألي  الحاجة دون   مباشرة  للشرب مثالي يعتبر  املياه  مكونات في والتوازن  االمالح نسبة •

   .سريع بشكل املنتجات وتأمين التوصيل لخدمات متكامل نقل وأسطول  مستودعات الرئيسية املدن من كل في يتوفر •

 الكفاءة. من عالي قدر  على إدارة  فريق وجود •

 التكلفة.  يقلل مما عالية وبجودة  داخليا والغطاء العبوة  لتصنيع ذاتي إكتفاء •

 مستغلة. غير  التصنيع في متاحة طاقة وجود •



 

 ف 
 

 املالية املعلومات ملخص

  املقارنة   أرقام  تتضمن  )التي  م2020  ديسمبر   31  في  املنتهية  املالية  للسنة  للشركة  املراجعة  املالية  القوائم  على  مبني  أدناه   الوارد  املالية  املعلومات  ملخص  إن

 أرقام تتضمن )التي م2021 يونيو  30 في املنتهية أشهر  الستة لفترة  املفحوصة  األولية املالية والقوائم م(،2019 ديسمبر  31 في املنتهية املالية للسنة

 .بهم املرفقة واإليضاحات م(2020 عام من يونيو 30 في املنتهية أشهر الستة لفترة  املقارنة

 املن  ية أشهر  الستة فترة

  م2021 يونيو  30 في

 )مفحوصة(

 املن  ية أشهر  الستة فترة

  م2020 يونيو  30 في

 )مفحوصة(

  31 في املن  ية  املالية السنة

)مراجعة(  م2020 ديسمبر   

  31 في املن  ية  املالية السنة

( مراجعة)  م2019 ديسمبر   

 الخسائر  أو  الربح قائمة

اآلخر الشامل والدخل  

سعودي( )ريال  

 املبيعات  78,479,714 71,632,078 40,660,313 32,530,770

(15,612,524) (19,763,662) (34,868,419 ) املبيعات تكلفة ) 41,208,758(   

الربح مجمل 37,270,956 36,763,659 20,896,651 16,918,246  

2,757,808 2,718,383 4,162,984 1,817,014 
  األعممممممممممممال نمممممتممممممائممممم  صممممممممممممممممممافمممممي

 الرئيسية

2,627,094 2,273,417 4,674,108 2,532,546 
 قبل السـنه/الفتره  ربح صـافي

 الزكاة

2,595,840 2,273,417 4,568,493 2,436,998 
 السممممممممممممنممه/الفتره ربح صمممممممممممممافي

 الزكاة بعد

 الشامل الدخل إجمالي 2,436,998 4,568,493 2,273,417 2,595,840

 للسنه/للفتره

   .م2021 يونيو  30 في املنتهية أشهر الستة لفترة  املفحوصة املالية والقوائم م،2020 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنة  للشركة املالية القوائم املصدر:

 

  30 في املن  ية أشهر  الستة فترة

 )مفحوصة(  م2021 يونيو 

  31 في املن  ية  املالية السنة

 )مراجعة(  م2020 ديسمبر 

  31 في املن  ية  املالية السنة

 ( مراجعة)  م2019 ديسمبر 
 سعودي( )ريال املالي املركز  قائمة

 املتداولة املوجودات إجمالي  39,272,450   44,094,223 44,972,195

 املتداولة غير املوجودات إجمالي  138,665,533 134,070,029 138,279,247

 املوجودات إجمالي  177,937,983 178,164,251 183,251,442

 املتداولة املطلوبات إجمالي  54,580,980 68,157,632 74,873,649

 املتداولة غير املطلوبات إجمالي  74,677,417 56,758,539 52,533,874

 املطلوبات إجمالي  129,258,397 124,916,171 127,407,523

 امللكية حقوق  إجمالي  48,679,586 53,248,079 55,843,919

 امللكية وحقوق  املطلوبات إجمالي  177,937,983 178,164,251 183,251,442

   .م2021 يونيو  30 في املنتهية أشهر الستة لفترة  املفحوصة املالية والقوائم م،2020 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنة  للشركة املالية القوائم املصدر:
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 أشهر  الستة فترة

 يونيو  30 في املن  ية

 )مفحوصة( م2021

  في املن  ية أشهر  الستة فترة

  م2020 يونيو  30

 )مفحوصة(

  31 في املن  ية  املالية السنة

 )مراجعة(  م2020 ديسمبر 

  31 في املن  ية  املالية السنة

 ( مراجعة)  م2019 ديسمبر 

 النقدية التدفقات قائمة

 (سعودي  ريال)

5,081,887 10,104,389 10,233,215 7,017,422 
  الناتجة النقدية التدفقات صـــــــــــافي

 التشغيلية األنشطة من

(7,914,831) 840,448 (1,459,124 ) (9,260,126 ) 

ــافـــــي   الـــــنـــــقـــــــديـــــــة الـــــتـــــــدفـــــقـــــــات صـــــــــــــــــ

  األنشــــــــــــــــــــطـــــــة فـــــــي املســــــــــــــــــــتـــــــخـــــــدمـــــــة

 االستثمارية

(1,315,953) (6,242,551) (1,435,372 ) (1,465,912 ) 
ــافـــــي   الـــــنـــــقـــــــديـــــــة الـــــتـــــــدفـــــقـــــــات صـــــــــــــــــ

 التمويلية األنشطة في املستخدمة

   .م2021 يونيو  30 في املنتهية أشهر الستة لفترة  املفحوصة املالية والقوائم م،2020 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنة  للشركة املالية القوائم املصدر:

 

 اإلدارة.  معلومات :املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فترة الستة أشهر 

  30املن  ية في 

م  2021يونيو 

 )مفحوصة(

أشهر فترة الستة 

  30املن  ية في 

م  2020يونيو 

 )مفحوصة(

السنة املالية  

  31املن  ية في 

م  2020ديسمبر 

 )مراجعة(

السنة املالية  

  31املن  ية في 

م  2019ديسمبر 

 (مراجعة)

وحدة 

 املؤشر
 مؤشرات األداء الرئيسية

 معدل النمو في اإليرادات % الينطبق (8.73%) الينطبق )19.99%) 

14.18 %  السنه/الفتره معدل النمو في صافي ربح % الينطبق 87.46% الينطبق 

 هامش مجمل الربح % %47.49 %51.32 % 51.39 % 52.01

 هامش صافي الربح % %3.11 %6.38 % 5.59 % 7.98

 نسبة التداول )مرة( مرة  مرة 0.72  مرة 0.65 الينطبق مرة  0.60

 إجمالي املطلوبات )مرة( /إجمالي املوجودات  مرة  مرة 1.38  مرة 1.43 الينطبق مرة  1.44

 العائد على املوجودات % 1.37% 2.56% الينطبق % 17.75

 املبيعات/إجمالي املوجودات % 44.11% 40.21% الينطبق % 1.42

 نسبة الديون/حقوق امللكية % 136.24% 149.88% الينطبق % 145.22

 الديون/إجمالي املوجوداتنسبة  % 37.27% 44.79% الينطبق % 44.25

 العائد على حقوق امللكية % 5.01% 8.58% الينطبق % 4.65
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 ةاملخاطر   عوامل ملخص

عوامل املخاطرة املبينة أدناه قبل  دراسة كافة املعلومات التي يحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها  يتعين على كل من يرغب في االستثمار في أسهم الطرح

 بأن املخاطر املوضحة أدناه قد ال تشمل جميع املخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من املمكن و 
 
جود عوامل اتخاذ قرار االستثمار، علما

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

 

 وعمليات ا. الشركة بنشاط املتعلقة املخاطر  (1

 للشركة االستراتيجية الخطة  تنفيذ على القدرة  بعدم املتعلقة املخاطر •

 باالئتمان  املتعلقة املخاطر •

 والشهادات  والتصاريح  التراخيص تجديد عدم أو استخراج بعدم املتعلقة املخاطر •

 التنفيذية واإلدارة  الرئيسيين  املوظفين على باالعتماد املتعلقة املخاطر •

 سلوكهم سوء أو املوظفين بأخطاء املتعلقة املخاطر •

  التمويل بتوفر املتعلقة املخاطر •
 
 مستقبال

 الجديدة واملعايير  الهامة املحاسبية املعايير  في بالتغيرات املتعلقة املخاطر •

 السعودة  بمتطلبات املتعلقة املخاطر •

 الطبيعية الكوارث بوقوع املتعلقة املخاطر •

 السعوديين  غير  املوظفين على املطبقة الحكومية بالرسوم املتعلقة املخاطر •

 لألعمال املتوقع غير  والتوقف بالتشغيل املتعلقة املخاطر •

 العمالء  قبل من املطلوبة واملواصفات الجودة  بمعايير  االلتزام بعدم املتعلقة املخاطر •

 اإلضافية واملطالبات املحتملة الشرعية الزكاة  باستحقاقات املتعلقة املخاطر •

 العمالء  تركزب املتعلقة خاطرامل •

 اإليرادات  بتركز املتعلقة املخاطر •

 اإلنتاج تكاليف بزيادة  املرتبطة املخاطر •

 الشركة منتجات على بالطلب املرتبطة املخاطر •

 امللكية  وحقوق  التجارية العالمات بحماية املتعلقة املخاطر •

 التنفيذ  تحت باملشاريع املتعلقة املخاطر •

 التوسعة  بخطة املتعلقة املخاطر •

 التأمينية بالتغطية املتعلقة املخاطر •

   التمويل باتفاقيات املرتبطة املخاطر •

 الشخصية  الضمانات على الشركة باعتماد املتعلقة املخاطر •

 الشركة أصول  على الرهنب املتعلقة خاطرامل •
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 مستأجرة  وعقارات أراض ي على الشركة أصول  بعض بوجود املتعلقة املخاطر •

  للتوسع الشركة احتياج لتلبية العاملة القوى  توفير   على الشركة قدرة  بعدم املتعلقة املخاطر •
 
 مستقبال

 العامل  املال رأس بإدارة  املتعلقة املخاطر •

   العمالت صرف  أسعار بتذبذب املتعلقة املخاطر •

   األولية املواد أسعار وارتفاع بتوفر املتعلقة املخاطر •

 املدرجة املساهمة الشركات إدارة  في الخبرة  وجود وعدم مساهمة شركة  إلى التحول  بحداثة املتعلقة املخاطر •

قة املخاطر •
ّ
 والغرامات القضائية بالدعاوى  املتعل

 التنفيذية  ولوائحة املالية السوق  بنظام االلتزام بعدم املتعلقة املخاطر •

 املعلومات  وتقنية التشغيل بأنظمة املتعلقة املخاطر •

 للشركة األولية املواد موردي تركز مخاطر •

 السعوديين  غير   املوظفين على باالعتماد املتعلقة املخاطر •

 الغير  مع  بالعقود املتعلقة املخاطر •

  لجائحة املستمر العاملي االنتشار ذلك بمافي العامة، الصحة يهدد مما غيرها أو املعدية  األمراض بتفش ي املتعلقة املخاطر  •

 (19-)كوفيد كورونا فيروس

 املناخية بالظروف املرتبطة املخاطر •

 الدائنة بالذمم املتعلقة املخاطر •

  داخلية مراجعة إدارة  وجود عدم مخاطر •

   التصنيعية بالعيوب املتعلقة املخاطر •

 االستخدام وآلية  باملعدات املتعلقة املخاطر •

 املخزون  بإدارة  املتعلقة املخاطر •

 الشركة  ملنتجات  بالنقل املتعلقة املخاطر •

 العالقة  ذات األطراف مع باملعامالت املتعلقة املخاطر •

 الصناعي الترخيص بسحب املتعلقة املخاطر •

 الشركة. فيه يعمل الذي والقطاع بالسوق  املتعلقة املخاطر  (2

  للمملكة االقتصادي باألداء املتعلقة املخاطر •

 األوسط  الشرق  منطقة في واالقتصادي السياس ي االستقرار بعدم املتعلقة املخاطر •

   الشركات بنظام املتعلقة املخاطر •

  الشركات حوكمة الئحة بتطبيق املرتبطة املخاطر •

 جديدة  وقوانين أنظمة صدور  و/أو الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم املتعلقة املخاطر •

 التنافسية بالبيئة املتعلقة املخاطر •
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 املضافة القيمة بضريبة املتعلقة املخاطر •

 الشركة أعمال بموسمية املتعلقة املخاطر  •

 والسالمة والصحة  البيئة ولوائح ألنظمة الشركة عمليات بخضوع املتعلقة املخاطر •

 الصلة  ذات والخدمات والكهرباء الطاقة بمنتجات املتعلقة املخاطر •

 االقتصادية األوضاع سوء   بسبب املستهلك  بإنفاق املرتبطة املخاطر •

 الدخل وضريبة الزكاة  احتساب آلية بتغيير  املتعلقة املخاطر •

  رسومها برفع السعودية املوانئ هيئة بقرار املتعلقة املخاطر •
 
  م2021 يناير من بدءا

 املخاطر املتعلقة بتقلب أسعار الفائدة  •

 رائب جديدةاملخاطر املتعلقة بفرض رسوم أو ض •

 املخاطر املتعلقة بنظام املنافسة والئحته التنفيذية •

 

 .املطروحة باألسهم املتعلقة املخاطر  (3

 السهم  سعر في املحتملة بالتذبذبات املتعلقة املخاطر •

 املستقبلية  بالبيانات املتعلقة املخاطر •

 جديدة أسهم إصدار باحتمال املتعلقة املخاطر •

 الطرح  بعد الحاليين املساهمين قبل من الفعلية بالسيطرة  املرتبطة املخاطر •

 الشركة ألسهم سابقة سوق   وجود بعدم املرتبطة املخاطر •

 اإلدراج  عملية بعد السوق  في األسهم من كبير  عدد ببيع املرتبطة املخاطر •

 تنظيمية متطلبات أي أو الحالية الرئيسية للسوق  االنتقال متطلبات استيفاء  من الشركة تمكن  بعدم املتعلقة املخاطر •

 مستقبلية

   الطرح اسهم بسيولة املتعلقة املخاطر •

 املوازية السوق  في االستمرار في الشركة برغبة املتعلقة املخاطر •

   األرباح بتوزيع املتعلقة خاطرامل •

 املخاطر املتعلقة باقتصار التداول على املستثمرين املؤهلين  •
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 واملصطلحات  تعريفاتال 

 :هذه  اإلصدار نشرة  في املستخدمة للعبارات  ختصاراتواال   بالتعريفات قائمة التالي دول الج يبين

 التعريف  املعرف  تصار خاال  أو  املصطلح

  / الشركة
ُ
 مقفلة.  سعودية مساهمة شركة –  الصحية الجوف مياة  مصنع شركة صدر امل

 .الصحية الجوف مياة  مصنع شركة إدارة  العليا  اإلدارة أو  اإلدارة

 .للشركة األساس ي النظام األساس ي  النظام

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

 والتنمية البشرية املوارد وزارة

 االجتماعية
( اإلجتماعية والتنمية العمل )وزارة  االجتماعية والتنمية البشرية املوارد وزارة 

 
 السعودية.  العربية باململكة سابقا

( املعدنية والثروة  والطاقة الصناعة )وزارة  املعدنية والثروة  الصناعة وزارة  املعدنية  والثروة الصناعة وزارة
 
 .السعودية العربية باململكة سابقا

   .السعودية العربية باململكة البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة   البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة

 الصناعية للمدن السعودية الهيئة

 التقنية ومناطق
 . السعودية العربية باململكة التقنية ومناطق الصناعية للمدن السعودية الهيئة

 السعودية. العربية اململكة في والدواء للغذاء العامة الهيئة والدواء  للغذاء العامة الهيئة

 السعودية.  العربية اململكة في والزراعة واملياة  البيئة وزارة    والزراعة واملياة البيئة وزارة

 السعودي  الصناعية التنمية صندوق 

 املوافق)  هـ1394  عام  في  تأسيسها  تم  الطاقة،  بوزارة   مرتبطة  حكومية  جهة  وهو   السعودي  الصناعية  التنمية  صندوق 

  عن   اململكة  في  املصانع  وتوسيع  وتطوير  إنشاء  في  واملساعدة   السعودية  العربية  اململكة  في  الصناعة  لتطوير  ،)م1974

 .اإلسالمية الشريعة أحكام مع ومتوافقة منخفضة  بتكاليف األجل طويلة قروض  منح طريق

  للمواصفات  السعودية الهيئة

   والجودة واملقاييس
 (.SASO) أو السعودية العربية باململكة والجودة   واملقاييس للمواصفات السعودية الهيئة

 . الهيئة العامة للمنافسة باململكة العربية السعودية الهيئة العامة للمنافسة 

 .الشركة أسهم من عادي سهم (625,000) ألف وعشرين وخمسة ستمائة أو أسهم االكتتب    الطرح أسهم

 الطرح  فترة
هـ )املوافق 1443/ 09/07إلى يوم الخميس  م( 2022/ 06/02هـ )املوافق 05/07/1443 األحد يوم من تبدأ التي الفترة

 . م(2022/ 10/02

 م(2021/ 10/02 )املوافق هـ09/07/1443 الخميس يوم في الطرح فترة نهاية تاريخ هو اإلقفال تاريخ

 املوازية. السوق  في اإلدراج ثم ومن الشركة اسهم طرح لغرض  الشركة أسهم لتسجيل للهيئة طلب تقديم األسهم تسجيل

 الطرح 
 رأس  إجمالي  من  %(25.00)  نسبة  تمثل  الشركة  أسهم  من  عادي  سهم  (625,000)  ألف  وعشرين  وخمسة  لستمائة  األولي  الطرح 

 .الحالي الشركة مال

 سهم. لكل سعودي ريال (35خمسة وثالثين )   الطرح سعر 

 سعودية. رياالت (10) اسمية بقيمة عادي سهم السهم

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد.10عشرة ) االسمية  القيمة

 .االعتباري  أو الطبيعي الشخص الشخص 

 املكتتب
 املســتمرة وااللتزامات املاليـة األوراق طـرح لقواعـد وفقـا الشركة أسهم فــي لالكتتاب طلبــا يقــدم أو يكتتــب مؤهــل مســاهم كل

 االكتتاب. أحــكام ولشروط اإلدراج وقواعــد

 النشرة. هذه في (ز) صفحةال في أسمائهم والواردة الشركة أسهم من أكثر أو %( 5.00) يملكون  الذين الشركة مساهمو الكبار املساهمون 

 .بها املكتتب لألسهم اإلجمالية القيمة الطرح متحصالت

 .الطرح مصاريف خصم بعد الطرح متحصالت صافي الطرح  متحصالت صافي

 .االكتتاب في الرغبة عند االكتتاب ملدير وتقديمه تعبئته املستثمرين على يجب الذي االكتتاب طلب نموذج االكتتاب  طلب نموذج
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  االكتتاب حساب
 يتــم فيــه الطــرح عمليــة انتهــاء وبعــد فيــه، الطــرح متحصــالت إليـداع اململكـة فـي العمـل لـه مرخـص تجـاري  بنـك  لـدى حسـاب

 .الشـركة حسـاب إلـى تحويلهـا

 الحاليون  املساهمون 
  الطرح  قبل  الشركة ملكية )هيكل النشرة  هذه  في (26) رقم والجدول  (م)  الصفحة في أسمائهم املبين املساهمون 

 (.وبعده 

 ميالدية. سنة  كل من ديسمبر  31 بتاريخ املنتهية السنة املالية السنة

 السعودة
 من  معينة نسبة توظيف اململكة في العاملة الشركات على تفرض التي السعودية العربية اململكة في العمل لوائح

 السعوديين. 

 عمل  يوم

 يوم أي أو السـعودية  العربية  اململكة في رسـمية عطلة  يكون  يوم أي وأ  والسـبت الجمعة يومي عدا فيما عمل يوم أي

 واإلجراءات السارية  األنظمة بموجب  العمل عن أبوابها  السعودية  العربية اململكة  في  املصرفية  املؤسسات فيه  تغلق

 .األخرى  الحكومية

 العمل  نظام
 (م2005/09/27 املوافق) .هـ1426/08/23 وتاريخ 51/م رقم امللكي باملرسوم الصادر السعودي العمل نظام

 . وتعديالته

 املالية  القوائم

 املختصرة  األولية املالية والقوائم م،2020 ديسمبر  31 في املنتهية املالية للسنة للشركة املراجعة املالية القوائم

  إعدادها  تم والتي بها،  املرفقة واإليضاحات م2021 يونيو 30 في  املنتهيه أشهر  الستة  لفترة  املفحوصة 
 
  للمعايير  وفقا

 الهيئة  اعتمدتها  التي  األخرى   واإلصدارات  واملعايير   السعودية  العربية  اململكة  في  املعتمدة   (IFRS)  املالي  للتقرير  الدولية

 (.SOCPA) واملحاسبين للمراجعين  السعودية

 . الهجري  التقويم هم 

 . امليالدي التقويم م 

  وااللتزامات  املالية األوراق طرح قواعد

 املستمرة

- 123-3  رقم  القرار  بموجب  املالية  السوق   هيئة  مجلس  عن  الصادرة   املستمرة   وااللتزامات  املالية  األوراق  طرح  قواعد

  رقم   امللكي  باملرسوم  الصادر  املالية  السوق  نظام  على  بناء    م(2017  /  12  /  27  )املوافق  هـ09/04/1439  وتاريخ  2017

 ه01/06/1442 وتاريخ 2021 - 7 -1 رقم املالية السوق  هيئة مجلس بقرار واملعدلة ه،02/06/1424 وتاريخ 30 م/

 م(.2021 /01 / 14 )املوافق

   اإلدراج قواعد

 هيئة  مجلس بقرار عليها واملوافق   (السعودية تداول ) مجموعة تداول السعودية عن الصادرة  اإلدراج قواعد 

  رقم قراره   بموجب واملعدلة ،(م2017/12/27 املوافق) هـ1439/04/09 وتاريخ 3-123-2017 رقم املالية السوق 

 (2021-22-1) رقم قراره  بموجب واملعدلة (.م2019/09/30 املوافق) ه1441/02/01 بتاريخ (2019-104-1)

 .م24/02/2021 املوافق ه12/07/1442 وتاريخ

 النشرة أو  اإلصدار  نشرة
  وذلك املوازية، السوق  في اإلدراج لغرض الهيئة لدى  األسهم لتسجيل املطلوبة الوثيقة وهو هذه، اإلصدار نشرة 

 املستمرة.  وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد بموجب

 (. ه) الصفحة على أسمائهم املوضحة الشركة مستشارو  املستشارون

 .املالية للخدمات فالكم شركة   املالي املستشار 

 املالية. للخدمات فالكم شركة االكتتاب مدير 

 الشركة. إدارة  مجلس اإلدارة  مجلس أو  املجلس

 . السعودية العربية اململكة في املالية السوق  هيئة الهيئة  أو  املالية السوق  هيئة

 السعودية  مجموعة تداول 

(،  السـعودية املالية  السـوق   )شـركة  السـعودية  مجموعة تداول السـعودية
 
   املؤسـسـة  سـابقا

 
 الوزراء مجلس لقرار  وفقا

   وذلك م(،19/03/2007 )املوافق ه29/02/1428  بتاريخ
 
 مقفلة  مســـــاهمة شـــــركة  وهي املالية،  الســـــوق  لنظام تنفيذا

 تقوم حيث  الســـــــــــعودية،  العربية اململكة في املالية  لألوراق  كســـــــــــوق   بالعمل لها  املصـــــــــــرح الوحيدة  والجهة  ســـــــــــعودية،

 وتداولها. املالية األوراق بإدراج

السوق املالية السعودية أو السوق 

املالية أو سوق األسهم أو السوق أو  

 تداول 

 شركة تداول السعودية "سوق األوراق املالية السعودية" هي شركة تابعة ملجموعة تداول السعودية.
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 املوازية السوق 
تداول  التي السوق 

ُ
  وااللتزامات  املالية األوراق طرح "قواعد بموجب إدراجها وقبول  تسجيلها تم التي األسهم فيها ت

 اإلدراج".  "قواعد و املستمرة"

  الشركات نظام

ه 28/01/1437( بتاريخ 3نظام الشــــــــركات في اململكة العربية الســــــــعودية، الصــــــــادر بموجب املرســــــــوم امللكي رقم )م/

م( واملعـــــدل 02/05/2016ه)املوافق 25/07/1437التنفيـــــذ في تـــــاريخ م( والـــــذي دخـــــل حيز 10/11/2015)املوافق 

 م(، وأي تعديالت يطرأ عليه.11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439( وتاريخ 79باملرسوم امللكي رقم )م/

 املالية  السوق  نظام
 وأي .م(31/07/2003 )املوافق هـ02/06/1424 وتاريخ 30/م رقم امللكي باملرسوم الصادر املالية السوق  نظام

  .عليه يطرأ تعديالت

 .السعودية األسهم لتداول  اآللي النظام نظام تداول أو التداول 

 .الشركة في للمساهمين العامة الجمعية العامة  الجمعية

 .الشركة في للمساهمين العادية العامة الجمعية العادية العامة الجمعية

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

 . السعودية العربية اململكة حكومة   الحكومة

 املؤهلون  املستثمرون فئات

 أدناه: املذكورين األشخاص من أي هم  املؤهلون  املستثمرون

 الخاص. لحسابها تتصرف مالية سوق  مؤسسات (1

  املالية  السوق  مؤسسة تكون  أن شريطة اإلدارة  أعمال ممارسة في لها مرخص مالية سوق  مؤسسة عمالء (2

  السوق  في واالستثمار الطرح  في املشاركة بقبول  الخاصة القرارات اتخاذ من  تمكنه بشروط ُعّينت قد

 منه. مسبقة موافقة على الحصول  إلى الحاجة ودون  العميل عن نيابة املوازية

 مالية سوق  وأي  السوق، أو الهيئة، بها تعترف  دولية هيئة أي أو حكومية، جهة أي أو اململكة، حكومة (3

 اإليداع. مركز أو الهيئة، بها تعترف أخرى 

 في لها مرخص مالية سوق   مؤسسة تديرها محفظة طريق عن أو مباشرة  الحكومة، من اململوكة الشركات (4

 اإلدارة. أعمال ممارسة

 العربية. الخليج لدول  التعاون  مجلس دول  في املؤسسة والصناديق الشركات (5

 االستثمار.  صناديق (6

  املنصوص املتطلبات يستوفون  والذين املوازية السوق  في باالستثمار لهم املسموح املقيمين  غير  األجانب (7

 املوازية. السوق  في املقيمين  غير  األجانب الستثمار االسترشادي  الدليل في عليها

 املؤهلة. األجنبية املالية املؤسسات (8

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

  ويستوفون  اإليداع،  مركز لدى  وحساب  اململكة في استثماري  حساب  فتح لهم يجوز  طبيعيون  أشخاص (10

 اآلتية: املعايير  من أي

 أربعين  عن قيمتها مجموع  يقل  ال املالية األوراق أسواق  في بصفقات قام قد يكون  أن •

   عشرة  االثني خالل  سنة ربع كل في صفقات عشرة  عن تقل وال سعودي  ريال مليون 
 
 شهرا

  املاضية.

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

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

  يكون  أن •
 
 الهيئة. قبل من املعتمدة  املالية األوراق في للتعامل العامة الشهادة  على حاصال

  يكون  أن •
 
 من معتمدة  املالية األوراق أعمال مجال في متخصصة مهنية شهادة   على حاصال

ا. بها معترف جهة  دولي 

 الهيئة. تحددهم آخرين أشخاص أي (11

   الجمهور 

 :أدناه  املذكورين  غير  األشخاص املستمرة  وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد في تعنى

صدر تابعي (1
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين  (2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذيين وكبار اإلدارة  مجلس أعضاء (3
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صدر لتابعي التنفيذيين وكبار اإلدارة  مجالس أعضاء (4
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين لدى التنفيذيين وكبار اإلدارة  مجالس أعضاء (5
ُ
 .امل

 .أعاله  (5 أو 4 ،3 ،2  ،1) في إليهم املشار لألشخاص أقرباء أي (6

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

  باالتفاق يتصرفون  الذين األشخاص (8
َ
 املراد األسهم فئة من أكثر أو (%5) مجتمعين ويملكون  معا

 .إدراجها

 الحظر  فترة

 (12) عشـــــــر اثني مدة  أســـــــهمهم في  التصـــــــرف  النشـــــــرة   هذه  في (ز)  الصـــــــفحة في املذكورين  املســـــــاهمين كبار على  يحظر

 
 
 الفترة   هذه  انتهاء  بعد أســـهمهم في  التصـــرف لهم ويجوز  املوازية، الســـوق  في الشـــركة أســـهم  تداول  بدء  تاريخ من شـــهرا

 املسبقة. الهيئة موافقة على الحصول  دون 

 الزمن.   من محددة  فترة  ألي الشركة أسهم حملة املساهمون  أو  املساهم

 املوازية. السوق  في إدراجها بعد الطرح أسهم في يستثمر شخص كل املستثمر

 السعودية.  العربية اململكة اململكة

 املخاطرة  عوامل
  السوق   في  الطرح  أسهم  في  االستثمار  قرار  اتخاذ   قبل  لها  والتحوط  بها  اإلملام  يجب  التي  املحتملة  املؤثرات  مجموعة  هي

 .املوازية

 التقارير  إلعداد الدولية املحاسبية املعايير 

 (IFRS) املالية

 الدولية املحاسبة معايير  مجلس عن الصادرة  وتفسيراتها املحاسبية املعايير  مجموعة

.(International Financial Reporting Standards) 

 الدولية   املعايير   تضم  والتي  واملحاسبين،  للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  املعتمدة   املالي  للتقرير  الدولية  املعايير   وهي

  من  وغيرها للمراجعين واملحاسبين السعودية الهيئة من املطلوبة اإلضافية واإلفصاحات املتطلبات إلى باإلضافة

  الفنية  واإلصدارات املعايير  تشمل والتي واملحاسبين، للمراجعين السعودية الهيئة أقرتها التي  والتصريحات املعايير 

 الزكاة. مسألة مثل الدولية، املعايير  التغطيها التي باملسائل املتعلقة

  للمنشآت املالي للتقرير   الدولي املعيار 

 IFRS for) الحجم ومتوسطة الصغيرة

SMEs) 

  العربية  اململكة في املعتمدة  الدولية املحاسبة معايير  مجلس عن الصادرة  وتفسيراتها املحاسبية املعايير  مجموعة

 .واملحاسبين للمراجعين السعودية الهيئة عن الصادرة  األخرى  واإلصدارات واملعايير  السعودية

(For Small and medium-sized enterprises International Financial Reporting Standards)   

  من  الكاملة  النسخة تطلبها  التي تلك من  أسهل قياس ومتطلبات أقل،  إفصاح متطلبات على املعايير  هذه  وتعتمد

  تعّرف   والتي  الحجم  واملتوسطة  الصغيرة   املنشآت  من  املعايير   هذه   تطبيق  ويتم  (،IFRS)  املالي  للتقرير  الدولية  املعايير 

 شكلها  أو حجمها عن  النظر بغض العامة للمسائلة  تخضع ال التي  املنشآت  تلك  بأنها املحاسبة معايير  تطبيق لغرض

 املالية(. السوق  في املدرجة والشركات  املالية الشركات  مثل العامة للمسائلة  تخضع التي بالشركات  )يقصد القانوني.

 املالية السنوات / املالية السنة
 للشركة   األساس ي  النظام  أو  التأسيس  عقد  في   ونهايتها  بدايتها  واملحددة   املنشأة   نشاط  نتيجة   لعرض  الزمنية  الفترة   هي

  املعنية.
 
 عام. كل من ديسمبر  31 في تنتهي للشركة املالية السنة بأن علما

 للمراجعين السعودية الهيئة

 (SOCPA) واملحاسبين
 السعودية.  العربية اململكة في واملحاسبين للمراجعين السعودية الهيئة

 الشركات حوكمة الئحة

 )املوافق  هـ16/05/1438  بتاريخ  2017-16-8  رقم  القرار  بموجب  الهيئة  مجلس  عن  الصادرة   الشركات  حوكمة  الئحة

 )املوافق ه01/06/1442 وتاريخ 2021-07-1 رقم املالية السوق  هيئة مجلس  بقرار واملعدلة م(،13/02/2017

  عليها.  طرأت تعديالت وأي م(14/01/2021

 نطاقات

 )املوافق  هـ12/10/1432 بتاريخ 4040 رقم العمل وزير قرار بموجب )نطاقات( السعودة  برنامج اعتماد تم

 وقد م(،18/10/1994 )املوافق هـ12/05/1415 بتاريخ  50 رقم الوزراء مجلس  قرار على القائم م(10/09/2011

( اإلجتماعية والتنمية العمل )وزارة  اإلجتماعية والتنمية البشرية املوارد وزارة  أطلقت
 
  برنامج  باململكة سابقا

  أي  أداء  البرنامج  هذا ويقيم السعوديين، املواطنين  بتوظيف تقوم  كي للمؤسسات الحوافز لتقديم )نطاقات(

 واألحمر.  واألخضر البالتيني وهي محددة، نطاقات أساس على مؤسسة

 والجمارك  والضريبة الزكاة هيئة
(، والدخل للزكاة  العامة )الهيئة والجمارك والضريبة الزكاة  هيئة

 
 ترتبط التي الحكومية الجهات إحدى وهي سابقا

 
 
 والجمارك.  الضرائب وتحصيل الزكاة، جباية بأعمال بالقيام املعنية الهيئة وهي املالية، بوزير تنظيميا

 السعودية.  العربية اململكة عملة - سعودي ريال  الريال
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 األمريكية. املتحدة للواليات الرسمية العملة – األمريكي الدوالر   الدوالر 

 2030 رؤية
 االقتصاد وتنويع البتروكيماويات وصناعة النفط على االعتماد تقليل إلى يهدف  الذي الوطني االستراتيجي االقتصادي البرنامج

 .العامة الخدمات وتطوير السعودي

 (VAT) املضافة القيمة ضريبة

 املضافة القيمة لضريبة املوحدة االتفاقية على املوافقة م(2017/ 30/01 )املوافق ه05/1438/ 02 بتاريخ الوزراء مجلس قرر 

 ملنظومة تضاف  جديدة كضريبة م،2018 يناير 1 من ابتداء بها العمل بدأ والتي العربية الخليج لدول  التعاون  مجلس لدول 

  العربي.   الخليج  لدول   التعاون   مجلس  دول   وفي  اململكة،  في  محددة  قطاعات  قبل  من  بها  العمل  الواجب  األخرى   والرسوم  الضرائب

 الصحية بالرعاية املتعلقة والخدمات األساسية )كاألغذية منها املنتجات من عدد استثناء تم وقد %(،5) الضريبة هذه مقدار

 من  ابتداء    التنفيذ حيز  القرار  هذا  ودخل  %15  إلى  %5  من  املضافة  القيمة  ضريبة نسبة  زيادة  اململكة  حكومة  وقررت  والتعليم(.

 م. 2020 يوليو 1 تاريخ

 كورونا فيروس أو  الوباء

 "19 - "كوفيد

  كورونا )فيروس باسم يُعرف  ُمعدي فيروس ي مرض  هو
 
 ومن العالم دول  معظم في باالنتشار بدأ حيث "،19 - "كوفيد واختصارا

 عاملي. وباء بأنه العاملية الصحة منظمة صنفته ذلك  أثر وعلى م،2020 العام مطلع في وذلك  السعودية العربية اململكة ضمنها
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   املخاطرة عوامل 

  فيها االستثمار يكون  ال وقد عالية مخاطر على ينطوي  الطرح أسهم في االستثمار إن
 
 هذا ومخاطر مزايا تقييم على  القادرين للمستثمرين إال مالئما

 .عنه تنجم قد خسارة  أّي  وتحمل االستثمار

  قبل  أدناه  املبينة املخاطرة  عوامل فيها بما بعناية النشرة  هذه  يحتويها التي املعلومات كافة دراسة الطرح أسهم في االستثمار في يرغب من كل على  يتعين

  االستثمار، قرار اتخاذ
 
 عوامل  وجود املمكن من إنه بل الشركة، تواجهها أن يمكن التي املخاطر جميع تشمل ال قد أدناه  املوضحة املخاطر بأن علما

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

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

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

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

 إلدارة  يتسنى لم أخرى  مخاطر أية حدوث أو جوهرية، بأنها الحاضر الوقت في الشركة إدارة  تعتقد التي املخاطرة  عوامل أحد تحقق أو حدوث حالة وفي

 على الشركة قدرة  وإضعاف السوق  في األسهم سعر انخفاض إلى يؤدي قد ذلك فإن جوهرية، غير  الحالي الوقت في تعتبرها التي أو تحددها، أن الشركة

 .منه جزء أو الشركة أسهم في استثماره  كامل املستثمر يخسر وقد املساهمين على أرباح توزيع

  املذكورة   تلك   بخالف   النشرة   هذه   تاريخ  في  كما  أخرى   جوهرية  مخاطر  أي   توجد  ال  فإنه  واعتقادهم،  علمهم  حد  على  بأنه  الشركة  إدارة   مجلس  أعضاء  ويقر 

 املوازية.  السوق  في إدراجها سيتم التي األسهم في باالستثمار املستثمرين قرارات   على تؤثر أن يمكن القسم، هذا في

  املعلومة غير  تلك ذلك  في بما اإلضافية، والشكوك املخاطر أن كما أهميتها. مدى عن اليعبر  بترتيب  مقدمة أدناه  املبينة والشكوك املخاطر إن
 
 أو  حاليا

 أعاله. املبينة التأثيرات لها يكون  قد جوهرية، غير  تعتبر  التي

 .وعمليات ا الشركة بنشاط املتعلقة املخاطر   

 للشركة  االستراتيجية الخطة تنفيذ على القدرة بعدم املتعلقة املخاطر  2.1.1

  خطوط   تحسين   املثال  سبيل   على  بنجاح  للشركة  االستراتيجية  الخطة  تنفيذ  على  قدرتها  مدى   على  ربحيتها  وتحسين   إيراداتها  زيادة   على  الشركة  قدرة   تعتمد

  تنفيذ  مواصلة على  قدرتها على  تعتمد  املستقبل  في أعمالها في التوسع على الشركة قدرة  إن جديدة. إنتاج خطوط بإضافة التوسع أو الحالية اإلنتاج

 وإدارتها.  وتحفيزها  وتدريبها  العاملة  قواها  زيادة   على  قدرتها  على  وكذلك  املناسب،  الوقت  وفي  بكفاءة   واإلدارية  واملالية  التشغيلية  املعلومات  نظم  وتحسين

 
 
  املحدد  الزمني التنفيذ وجدول  املقدرة  للتكاليف تخضع سوف املستقبل في بها القيام الشركة تعتزم األعمال في توسع خطط أي فإن ذلك، على عالوة

   التوسع  خطط  تنفيذ  من  تتمكن  لم  وإذا  توسع،  خطط  أي  إلنجاز  إضافي  تمويل  على  الحصول   إلى  الشركة  تحتاج  وقد  لها،
 
 لها   املحدد  الزمني  للجدول   وفقا

 هذه  من املرجوة  الربحية تحقيق عدم حال في أو توسع خطط أي إلنجاز الالزم التمويل على القدرة  عدم حال في أو للمشروع املقدرة  التكاليف ووفق

  سيؤثر   ذلك فإن الجدوى، دراسة   في خلل وجود حال في أو املشاريع هذه  تنفيذ وقت السوق  حالة تغير  فيها بما  مختلفة ألسباب يعود قد والذي  املشاريع

 
 
 املستقبلية.  وتوقعاتها وربحيتها أعمالها ونتائج املالي وضعها علىالتأثير بشكل سلبي وجوهري  وبالتالي للشركة، التنافس ي الوضع على سلبا

 باالئتمان املتعلقة املخاطر  2.1.2

 مؤقتة حاالت عدة  في االئتمان مخاطر الشركة تواجه وقد .اآلخر للطرف معين  مالي بالتزام الوفاء عن األطراف أحد يعجز عندما اإلئتمان مخاطر تنشأ

  .وغيرها الشركة، تجاه  بالتزاماتها  بالوفاء مدينة أخرى  أطراف وفشل العمالء، من مدينة أرصدة  وجود منها دائمة أو

  سعودي،   ريال   مليون   (9.12)  مبلغ   2020  ديسمبر   31  في  وكما  سعودي  ريال  مليون   (.978)  مبلغ   م2019  ديسمبر   31  في  كما  للشركة  املدينة  الذمم  صافي  بلغ

  150 من ألكثر  املسددة  غير  املدينة الذمم وتمثل (10.05) مبلغ م2021 يونيو 30 في وكما
 
 31 كمافي املدينة الذمم إجمالي من (%14.03)نسبة  يوما

 التالي  الجدول   يوضح  .م2021  يونيو  30  في  كما  (%26.00)ونسبة    م2020  ديسمبر   31  في  كما  املدينة  الذمم  إجمالي  من  (%31.63)ونسبة    م2019  ديسمبر 

  :م2021 يونيو 30 في وكما م2020 ديسمبر  31 وكمافي م2019 ديسمبر  31 في كما املدينة الذمم بأعمار متعلق تحليل
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  م2021 يونيو  30 لفترة و م2020 وللعام م2019 للعام املدينة الذمم أعمار جدول  (:1) رقم الجدول 

 جدول أعمار الديون 

 م2021يونيو  30كما في  م2020يونيو  30كما في  م2020ديسمبر  31كما في  م2019ديسمبر  31كما في 

القيمة )ريال 

 سعودي( 

النسبة 

)%( 

القيمة )ريال 

 سعودي( 

النسبة 

)%( 
 القيمة )ريال سعودي( 

النسبة 

)%( 
 القيمة )ريال سعودي( 

النسبة 

)%( 

 41.19% 4,912,856 15.82% 1,289,426 23.21% 2,553,205 35.70% 3,471,721 يوم  30يوم إلى  0من 

 8.00% 953,921 2.57% 209,440 17.45% 1,919,849 19.39% 1,885,687 يوم  60إلى يوم  31من 

 8.14% 970,432 3.12% 254,477 11.16% 1,227,087 16.70% 1,624,451 يوم  90يوم إلى  61من 

 8.94% 1,066,733 17.40% 1,418,261 7.23% 795,200 12.23% 1,189,393 يوم  120يوم إلى  91من 

 7.74% 923,115 19.91% 1,622,687 9.32% 1,024,920 1.95% 190,112 يوم  150يوم إلى  121من 

 26.00% 3,100,663 41.18% 3,355,866 31.63% 3,479,708 14.03% 1,364,467 يوم 150أكثر من 

 9,725,831 إجمالي الذمم املدينة 

%100.00 

10,999,969 

%100.00 

8,150,157 

%100.00 

11,927,720 

%100.00 
مخصص انخفاض الذمم  

 املدينة 
(751,015) (1,880,596) (751,015) (1,880,596) 

 10,047,124 7,399,142 9,119,373 8,974,816 صافي الذمم املدينة 

 الشركة املصدر:

  مبلغ   م2020  ديسمبر   31  في  وكما  للشركة  سعودي  ريال  (751,051)  مبلغ   م2019  ديسمبر   31  في  كما  تحصيلها  في   مشكوك  ديون   مخصص  رصيد  بلغ  كما 

  الديون  مخصصات لتكوين سياسة الشركة لدى يوجد كما .سعودي ريال (1,880,596) مبلغ 2021 يونيو 30 في وكما سعودي ريال (1,880,596)

 مدى  املتوقع الخسارة  مخصص استخدام تتطلب والتي املتوقعة، االئتمان خسائر تكوين في املبسط النهج الشركة تطبق حيث ،تحصيلها في املشكوك

  لعوامل   تعديلها  تم   والتي  للشركة،  التاريخية   االئتمان  خسارة   تجربة   إلى  يستند  مخصصات   جدول   بإنشاء  الشركة  قامت  املدينة.  األرصدة   جميع  على  الحياة 

   االقتصادية. والبيئة باملدينين خاصة مستقبلية

 إجمالي  من  (  %46.00  )و  %(69.10  و)  %(59.16  )  نسبة  عالقة(  ذو  طرف  أي  ضمنهم  من  )اليوجد  عمالء  خمسة  ألكبر   التجارية  املدينة  الذمم  شكلت  وقد 

 الذمم  إجمالي ت شكل كما التوالي. على م2021 يونيو  30 في وكما م2020 ديسمبر  31 في وكما م2019 ديسمبر  31 في كما التجارية املدينة الذمم رصيد

 م2021 يونيو 30 في وكما م2020 ديسمبر  31 في وكما م2019 ديسمبر  31 في كما) %6.51( و )%6.17( و )%5.47( نسبة املوجودات إجمالي إلى املدينة

 30 في وكما م2020 ديسمبر  31 في وكما م2019 ديسمبر  31 في كما املدينة الذمم أرصدة  من  مدينة ذمم  أي بإعدام الشركة تقم لم كما .التوالي على

  للعمالء  املمنوحة االئتمان فترة  تحديد  ويتم  يوم، (150) إلى يوم (60) من للعمالء املمنوحة االئتمان فترة  متوسط وتتراوح  التوالي. على م2021 يونيو

  أساس ي بشكل
 
   .العمالء لكبار يوم (150) إلى يوم (120) من تتراوح ائتمان وفترة  التجزئة لقطاع يوم (60) تبلغ  ائتمان فترة  منح يتم حيث للقطاع، وفقا

 

 الشركة  لحاجات  السيولة  توفر  على   السلبي  األثر  له  سيكون   املدينة،  الذمم  تحصيل  في  التأخر  أو  الشركة  مستحقات  بسداد  املدينين  التزام  عدم  حالة  وفي

 املستقبلية. وتوقعاتها املالي ومركزها الشركة عمليات نتائج على وجوهري   سلبي بشكل  سيؤثر مما النقدية، وتدفقاتها ومصاريفها

 والشهادات والتصاريح التراخيص تجديد عدم  أو  استخراج بعدم املتعلقة املخاطر  2.1.3

 هذه   وتشـــمل .عليها  واملحافظة بأنشـــطتها  يتعلق فيما املختلفة النظامية  واملوافقاتوالشـــهادات   والتراخيص  التصـــاريح على  الحصـــول  الشـــركة على  يتعين

ــهادات  التراخيص ــهادات  املعدنية والثروة  الصـــناعة وزارة  عن  الصـــادر صـــناعية منشـــأة  ترخيص :الحصـــر ال املثال ســـبيل  علىوالشـ  الشـــركة تســـجيل وشـ

ــادرة   املضـــــافة القيمة  ضـــــريبة في  التســـــجيل  وشـــــهادة  الزكاة   وشـــــهادات  الســـــعودة   وشـــــهادات التجارية العالمات  تســـــجيل  وشـــــهادات التجارة  وزارة  عن  الصـــ

 للغذاء العامة الهيئة  لدى  التســـــــجيل  وشـــــــهادة  البيئة وحماية  لألرصـــــــاد العامة الهيئة من  للتشـــــــغيل بيئيةال  رخصـــــــةالو  االجتماعية التأمينات  وشـــــــهادات

ــارية  والشـــهادات التراخيص تلك جميع  والزالت الحالي الشـــركة  لنشـــاط الالزمة النظامية التراخيص جميع على الشـــركة  حصـــلت وقد  .والدواء  املفعول  سـ

 .النشرة  هذه  تاريخ حتى
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  أي  انتهاء أو تعليق تم إذا أو ألعمالها الالزمة التراخيص من  أي على الحصول  أو الحالية وشهاداتها وتصاريحها رخصها تجديد من الشركة تمكن عدم إن

  والتصاريح   الرخص  على  الحصول   على  الشركة  قدرة   عدم  حالة  في  أو  للشركة،  مناسبة  غير   بشروط  التراخيص  تلك  من  أي  تجديد  تم  إذا  أو  تراخيصها  من

طلب قد التي اإلضافية والشهادات
ُ
 تجميد أو الشركة كإغالق بأعمالها القيام عن واالمتناع للتوقف الشركة يعرض قد ذلك فإن املستقبل، في منها ت

 أو (إلخ...الكفاالت ونقل اإلقامة ورخص التأشيرات واستخراج والشهادات التراخيص كتجديد) للشركة الرقابية الجهات تقدمها التي الخدمات جميع

  تكاليف  وتكبدها الشركة عمليات تعطل  عنه سينتج مما والشهادات، والتصاريح بالتراخيص العالقة ذات الجهات تفرضها مالية لغرامات تعرضها

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري   سلبي  بشكل سيؤثر بدوره  والذي إضافية

 التنفيذية واإلدارة الرئيسيين املوظفين على باالعتماد املتعلقة املخاطر  2.1.4

 وتوظيف  استقطاب إلى الشركة وتهدف الرئيسيين، واملوظفين التنفيذية إدارتها وكفاءات خبرات على للنجاح املستقبلية وخططها الشركة تعتمد

  لكي  موظفيها  رواتب زيادة  إلى الشركة ستحتاج كذلك .السليم والتشغيل الفعالة اإلدارة  خالل  من األعمال وجودة  كفاءة  لضمان املؤهلين  األشخاص

  الشركة خسرت إذا وعليه .مناسبة وخبرات مؤهالت ذات جديدة  كوادر الستقطاب أو بقاءهم تضمن
 
  ولم  املؤهلين املوظفين أو التنفيذيين كبار من أيا

  لذلك فسيكون  للشركة مناسبة وبتكلفة واملؤهالت الخبرة  مستوى  بنفس بدائل توظيف من تتمكن
 
  تأثيرا

 
 و  سلبيا

 
 ونتائج الشركة أعمال على جوهريا

 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها

 سلوكهم  سوء أو  املوظفين بأخطاء املتعلقة املخاطر  2.1.5

 ممتلكاتها اســـتخدام  وإســـاءة   والتزوير  والســـرقة واالحتيال واالختالس املتعمدة   واألخطاء  ســـلوك،كالغش  ســـوء أو  املوظفين من  أخطاء الشـــركة تواجه قد

 أو الشــــركة، تتحملها  ومســــؤوليات تبعات  التصــــرفات تلك عن  يترتب قد وبالتالي .املطلوبة  اإلدارية  التفويضــــات على  الحصــــول   دون  عنها نيابة  والتصــــرف

  سيؤثر مما مالية مسؤولية أو نظامية، عقوبات
 
  .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها نتائج املالي ووضعها الشركة سمعة على جوهري  وبشكل سلبا

  التمويل بتوفر  املتعلقة املخاطر  2.1.6
ا
 مستقبال

 يعتمد  التمويل  على   الحصول   أن  بالذكر،   الجدير  ومن  املستقبل،   في  التوسع  خطط  لتمويل  بنكية  وتسهيالت   قروض  على  الحصول   إلى  الشركة  تحتاج  قد

 على  حصولها  بشأن  ضمان أو  تأكيد  أي  الشركة  تعطي  وال  .االئتماني  وسجلها  املقدمة  والضمانات  النقدية  وتدفقاتها  املالي  ومركزها  الشركة  مال  رأس  على

 بشروط  تمويل أو ممولة، جهات من تحتاجه الذي التمويل على الحصول  على الشركة قدرة  عدم فإن لذلك الحاجة، استدعت إذا املناسب التمويل

 .املستقبلية وخططها التشغيلية وعملياتها الشركة أداء على وجوهري  سلبي  أثر له سيكون  الشركة، مع تتناسب مقبولة تفضيلية

 الجديدة واملعايير  الهامة املحاسبية املعايير  في بالتغيرات املتعلقة املخاطر  2.1.7

ـــمبر  31 في  املنتهية املالية الســـــــــنة عن للشـــــــــركة  املراجعة املالية القوائم إعداد تم    املرفقة  واإليضـــــــــاحات م2020 ديســــــ
 
 املالي  للتقرير الدولية للمعايير   وفقا

(IFRS)   واملحاسبين  للمراجعين السعودية الهيئة اعتمدتها التي األخرى  واإلصدارات  واملعايير   السعودية العربية  اململكة في املعتمدة (SOCPA)،  والشركة 

 إلزاميـــة أو املعـــايير  هـــذه  في تغييرات أي فـــإن وبـــالتـــالي .آلخر وقـــت من املعـــايير  هـــذه  على تطرأ التي التغييرات أو التعـــديالت بتطبيق الحـــالـــة هـــذه  في ملزمـــة

  تؤثر أن املمكن من الجديدة  املعايير  بعض تطبيق
 
  .املالي ومركزها للشركة املالية النتائج على وبالتالي املالية القوائم على سلبا

   أنه  إلى  اإلشارة   مع
 
   معدة   مالية  قوائم  أول   وهي  م2019  ديسمبر   31  في  املنتهية  املالية  السنة  عن  للشركة  املراجعة  املالية  للقوائم  وفقا

 
 الدولية   للمعايير   وفقا

   .اململكة في املعتمدة  املالي للتقرير 

 الرجعي  األثر  طريقة   باستخدام  م2019  يناير  1  من  األولي  االعتراف  عند  (اإليجار  عقود)  16  رقم  املالي  للتقرير  الدولي  املعيار  بتطبيق  قامت   الشركة  أن  كما

  م.2019 يناير 1  في املبقاة  األرباح في األولي للتطبيق التراكمي باألثر اإلعتراف بموجبها يتم التي املعدل

   املـدفوع االيجـار على تســـــــــــــويـات إجراء بعـد االســـــــــــــتخـدام حق  بـأصـــــــــــــول  الشـــــــــــــركـة  اعترفـت (،16) رقم املـالي  للتقرير الـدوليـة املعيـار إلى  التحول  عنـد
 
 مقـدمـا

  (.16) رقم املالي للتقرير الدولي املعيار إلى التحول  عند املبقاة  األرباح على جوهري  تأثير  اليوجد إيجار. عقود والتزامات املستحق واإليجار
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  م:2019 العام بداية في 16 املعيار  تطبيق عند باألثر ملخص يلي فيما

 م:2019 العام بداية في 16 املعيار تطبيق عند األثر ملخص (:2الجدول رقم )

 م 2019 يناير  1 البند 

 6,407,045 األصول  استخدام حق

  مدفوع إيجار
 
 ( 142,345) مقدما

 6,264,700 التشغيلي اإليجار عقود التزامات

 م.2019 للعام  الخاص الغرض ذات املراجعة املالية القوائم املصدر:

  إضافي   إقتراض  معدل  بإستخدام  اإليجار  مدفوعات  الشركة  خصمت  تشغيلية،  إيجار  عقود  أنها  على  املصنفة  اإليجار  لعقود  اإليجار  التزامات  قياس  عند

 بلغت م2019 يناير 01 تاريخ في كما التشغيلية اإليجار عقود إلتزامات أن إلى اإلشارة  مع %.5 هو املطبق املرجح توسطامل معدل كان م.2019 يناير 1 في

   سعودي.  ريال 6,264,700

 ديســـــــــــمبر  31  املنتهية املالية للســـــــــــنة املالية قوائمها على  تغييرات إلى  (IFRS) الدولية املحاســـــــــــبة  ملعايير  الشـــــــــــركة تطبيق  أدى  فقد أعاله،  ماذكر على وبناء

   املطبقة  املعايير  تطبيق  ســيؤدي كما م،2019
 
   املطبقة  املعايير  على  والتعديالت الجديدة   املعايير  أو  مســبقا

 
 املالية الســنوات في مماثلة  تغييرات إلى  مســبقا

  أثرها  يظهر ولم  جوهرية  تكون   قد أخرى  تغييرات أو الالحقة
 
 على  (IFRS) الدولية املحاســـــــبة معايير   تطبيق حداثة  أن كما الشـــــــركة. تعلمها ال قد أو حاليا

 أو املعايير  هذه  في  تغييرات أي  فإن وبالتالي القادمة الســنوات خالل للشــركة املالية القوائم على جوهرية  تغييرات هعن  ينتج قد  ،اململكة في املعتمد  النحو

  تؤثر أن املمكن من الجديدة  املعايير  بعض تطبيق إلزامية
 
 .املالي ومركزها للشركة املالية النتائج على وبالتالي املالية القوائم علىوبشكل جوهري  سلبا

 السعودة بمتطلبات املتعلقة املخاطر  2.1.8

  الســعودة  بمتطلبات االلتزام يعتبر 
 
  متطلبا

 
 نســبة بتوظيف الشــركة، ذلك في بما  اململكة، في العاملة الشــركات  جميع بموجبه تلتزم  بحيث  باململكة نظاميا

   النســــــــــبة. تلك على  واملحافظة موظفيها  مجموع  بين  الســــــــــعوديين  املوظفين من معينة
 
 والتنمية  البشــــــــــرية  املوارد وزارة  من  الصــــــــــادر  نطاقات  لبرنامج ووفقا

 %(31.12) نطاقات  برنامج  وفق الســـــــعودة  نســـــــبة  تبلغ كما %(28.17) م2021  يونيو 30 تاريخ في كما الشـــــــركة  لدى الســـــــعودة  نســـــــبة  بلغت االجتماعية،

 والتنميـة البشـــــــــــــريـة املوارد وزارة  قررت حـال في أو  النســــــــــــــب هـذه  على الحفـا  في اســـــــــــــتمرارهـا عـدم حـال في أنـه إال البالتيني، النطـاق ضـــــــــــــمن وُمصـــــــــــــنفـة

 فإن االجتماعية، والتنمية البشـــرية  املوارد وزارة  بمتطلبات االلتزام من الشـــركة تتمكن  ولم  املســـتقبل، في شـــدة  أكثر   توطين ســـياســـات  فرض االجتماعية

 والتي  الســعوديين، غير   للعاملين  الكفالة  ونقل  العمل  تأشــيرات طلبات كتعليق الحكومية، الجهات  تفرضــها الشــركة على  عقوبات  فرض إلى  ســيؤدي  ذلك

   املعلومات،  من  )وملزيد  وتوقعاتها. عملياتها ونتائج املالي  ومركزها الشـــركة أعمال على  جوهري و   ســـلبي تأثير  لها  ســـيكون 
 

  (3.16)  الفرعي القســـم  راجع  فضـــال

 (. النشرة  هذه  في أعمالها" وطبيعة الشركة عن "خلفية (3) القسم من والسعودة" "املوظفون 

 الطبيعية الكوارث بوقوع املتعلقة املخاطر  2.1.9

 تغطية  تتوفر ال والتي  األخرى  الطبيعية واألحداث  والزالزل  والحرائق  الفيضـــــانات مثل الشـــــركة  مرافق  يصـــــيب الطبيعية الكوارث من  ضـــــرر   أي  يؤدي قد 

،  معقولة  بشـــــــــــروط  تتوفر ال أو عليها ةكافي تأمينية
 
 الكوارث  وقع جراء  تكاليف الشـــــــــــركة تكبدت حال وفي .وطائلة كبيرة   تكاليف الشـــــــــــركة تكبد إلى تجاريا

  التأثير  وبالتالي التعاقدية،  بمتطلباتها واإللتزام عملياتها  وممارسة  أداء  على الشركة قدرة   على بشدة   يؤثرس  فإنه ،الطبيعية
 
 .التشغيلية  نتائجها  على سلبا

ـــلبي أثر  لذلك  فســــــيكون  الشــــــركة،  وأصــــــول  بمرافق  وإضــــــرارها طبيعية  كوارث حدوث حالة وفي  ومركزها عملياتها ونتائج الشــــــركة أعمال على  وجوهري  ســـ

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي

 السعوديين غير  املوظفين على املطبقة الحكومية  بالرسوم املتعلقة املخاطر  2.1.10

  الحكومة  أقرت
 
 رســــــــوم إقرار على  اشــــــــتملت والتي  الســــــــعودية، العربية  اململكة في  العمل  لســــــــوق   شــــــــاملة إصــــــــالحات إلجراء  تهدف التي  القرارات من عددا

   ســـــــــعودية جهة لدى  يعمل  ســـــــــعودي غير  موظف  كل  مقابل إضـــــــــافية
 
   ســـــــــعودي ريال (400) أربعمائة وبواقع م،01/01/2018 من اعتبارا

 
 كل عن  شـــــــــهريا

   ســـعودي ريال (600) ســـتمائة إلى تزيد م،2018 عام  ســـعودي غير  موظف
 
   ســـعودي ريال (800) ثمانمائة ثم م2019 عام  شـــهريا

 
 األمر م.2020 عام شـــهريا

 األمر عام،  بشــــكل الشــــركة  تكاليف في زيادة  وبالتالي  الســــعوديين، غير  موظفيها  مقابل الشــــركة ســــتدفعها التي الحكومية  الرســــوم زيادة  إلى  ســــيؤدي الذي

 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي وأدائها أعمالها على سلبي بشكل سيؤثر الذي

 تتحمـل أن على  الشـــــــــــــريفين، الحرمين خـادم برئـاســـــــــــــة الوزراء مجلس وافق م(24/09/2019 )املوافق ه25/01/1441  تـاريخ في أنـه بـالـذكر، الجـدير ومن

  الوافدة  العمالة على  املقرر  املالي  املقابل أعوام خمسة  ملدة  الدولة
 
( البند من أ( ـ2) و أ( ـ1)  للفقرتين  وفقا

 
 وتاريخ (197)  رقم  الوزراء  مجلس قرار من )ثانيا

ـــآت عن م(،22/12/2016 )املوافق ه23/03/1438   وذلـك صـــــــــــــنـاعي ترخيص بموجـب لهـا املرخص الصـــــــــــــنـاعيـة  املنشـــــــــــ
 
 ه02/02/1441 تـاريخ من اعتبـارا
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 وحتى م01/01/2019 من الفترة  خالل الشـــــــــــــركـة تكبـدتهـا التي  الســـــــــــــعوديين غير  املوظفين رســـــــــــــوم إجمـالي أن إلى اإلشــــــــــــــارة  مع م(01/10/2019 )املوافق

 أعوام، خمسة ملدة  لديها الوافدة  العمالة على املالي املقابل رسوم  من معفاة  الشركة  فإن عليه  وبناء    سعودي، ريال (1,614,065)  بلغت م31/12/2019

 الرســـــوم، هذه   لدفع  معرضـــــة  ســـــتكون  الشـــــركة  فإن القرار، هذا  إلغاء حال في أو تجديدها، وعدم  الرســـــوم هذه  الدولة  لتحمل املحددة  املدة  انتهاء وعند

 عام،  بشــــكل الشــــركة  تكاليف في زيادة  وبالتالي  الســــعوديين، غير  موظفيها  مقابل الشــــركة ســــتدفعها التي الحكومية  الرســــوم زيادة  إلى  ســــيؤدي الذي األمر

 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي وأدائها أعمالها على وجوهري  سلبي بشكل سيؤثر الذي األمر

  الحكومة  أقرت  فقد  ذلك إلى باإلضـــافة
 
 أصـــبحت والتي  (املرافقين رســـوم)  الســـعوديين غير   املوظفين  ومرافقي لتابعي اإلقامة  وتجديد إصـــدار  رســـوم أيضـــا

  نافذة 
 
  م،01/07/2017  من اعتبارا

 
   سترتفع أنها علما

 
   سعودي ريال (100) مائة  من تدريجيا

 
   تابع  لكل  شهريا

 
 أربعمائة إلى  لتصل م،2017  يوليو من ابتداءا

   ســـــــــــــعودي  ريال (400)
 
  تابع  لكل  شـــــــــــــهريا

 
 غير  املوظف  ســـــــــــــيتحملها التي اإلقامة وتجديد إصـــــــــــــدار  رســـــــــــــوم في الزيادة   فإن وعليه م،2020 يوليو من ابتداءا

 تكلفة  تكون  أخرى   دول  في  للعمل توجهه إلى  يؤدي  أن شـــــــــــــأنه من الذي األمر عليه،  املعيشـــــــــــــة تكلفة زيادة  إلى  تؤدي أن  املمكن من عائلته عن  الســـــــــــــعودي

 تحمل إلى  يضطرها  قد الذي األمر  السعوديين، غير   موظفيها على املحافظة في صعوبة الشركة فستواجه األمر هذا  مثل حدث ما إذاو   أقل،  فيها  املعيشة

 غير  بموظفيهــا الخــاصــــــــــــــة األجور  رفع طريق عن مبــاشـــــــــــــرة  غير  بطريقــة أو مبــاشـــــــــــــر، بشـــــــــــــكــل منهــا جزء أو الســـــــــــــعوديين غير  املوظفين عن التكــاليف تلــك

 إجمالي بلغ وقد .عملياتها ونتائج املالي  وأدائها أعمالها على ســـــلبي تأثير  له  ســـــيكون  وبالتالي الشـــــركة،  تكاليف في زيادة  إلى  ســـــيؤدي الذي األمر  الســـــعوديين،

ــارة   مع م2019 عام  ســـعودي ريال (1,614,065)  الســـعوديين غير   املوظفين  رســـوم قيمة ــاريف  أي تتحمل لم الشـــركة  أن إلى اإلشـ  املالي  للمقابل  رســـوم  مصـ

 م.2021 العام من أشهر ستة ألول  و م2020 للعام

  بــالــذكر والجــدير
 
 العربيـة اململكــة في االجتمــاعيــة والتنميــة  البشـــــــــــــريــة املوارد وزارة  أطلقــت م(04/11/2020 )املوافق ه18/03/1442 تــاريخ في أنــه أيضــــــــــــــا

 وتمكين جاذب عمل  ســــــوق  بناء في االجتماعية والتنمية  البشــــــرية  املوارد وزارة  رؤية دعم  تســــــتهدف  والتي التعاقدية،  العالقة  تحســــــين مبادرة   الســــــعودية،

 والعودة  الخروج آليات  وتطوير الوظيفي،  التنقل خدمة  هي:  رئيســـــــــــة، دماتخ ثالث  املبادرة  تقدم حيث  العمل،  بيئة وتطوير  البشـــــــــــرية  الكفاءات وتنمية

 العالقة طرفي  حقوق  تراعي محددة   ضـــــــــــــوابط  ضـــــــــــــمن الخاص  القطاع  منشـــــــــــــآت في الوافدين  العاملين جميع املبادرة  خدمات  وتشـــــــــــــمل  النهائي، والخروج

 الوظيفي  التنقل خدمة  وتتيح م.2021 مارس 14 في التنفيذ حيز   املبادرة  تدخل  أن على الوافد،  والعامل  العمل صــــــاحب  بين التعاقد  وشــــــروط التعاقدية

 العقد  ســـــــــــــريـان خالل  االنتقـال آليـات  املبـادرة   تحـدد كمـا  العمـل، صـــــــــــــاحـب  ملوافقـة الحـاجـة  دون  عملـه عقـد  انتهـاء عنـد آخر  لعمـل  االنتقـال الوافـد  للعـامـل

 من كوادرها على  تحافظ  أن الشــــــــــركة  تضــــــــــمن ال التنفيذ حيز   املبادرة  هذه   دخول  عند عليه وبناء   املحددة.  والضــــــــــوابط اإلشــــــــــعار  بفترة  االلتزام  شــــــــــريطة

ــار اآلليات  وفق آخر  عمل إلى  االنتقال إلى  ســـيدفعهم الذي األمر لهم، مرضـــية  بشـــروط  عقودهم  وتجديد  الســـعودية غير  العمالة  لم  وإذا أعاله،  إليها املشـ

 إلى  ســـــــــــــيؤدي ذلك  فإن  املطلوبة، والخبرات  املهارات بنفس عنهم  بدالء إيجاد أو  الســـــــــــــعودية غير  العمالة من  كوادرها على املحافظة  من الشـــــــــــــركة تتمكن

  التأثير  شأنه من والذي الشركة على املالية التكلفة زيادة 
 
 املستقبلية. وتوقعاتها املالية ونتائجها الشركة أعمال على جوهري  وبشكل سلبا

 لألعمال املتوقع غير  والتوقف بالتشغيل املتعلقة املخاطر  2.1.11

ــير  على عملياتها اســـــتمرار في الشـــــركة تعتمد   كبيرة تشـــــغيلية ملخاطر عرضـــــة الصـــــناعية  املنشـــــآت وتعتبر   فيها،  العمل  وأنظمة اإلنتاج خطوط  وفعالية ســـ

 أو اآللي الحاســب وأجهزة  اإلنتاج خطوط توقف أو أداء  وقصــور   الرئيســة  باملعدات املفاجئة  واألعطال الطبيعية الكوارث  ذلك في بما عوامل لعدة   نتيجة

 تعطل في  تتســــــــبب أو بها، العاملة القوة  أو الصــــــــناعية  املنشــــــــآت  بمرافق كبير  ضــــــــرر  إلحاق في املخاطر تلك  تتســــــــبب وقد  والكهرباء، الطاقة إمداد  توقف

 الشـــــركة أعمال على  وجوهري  ســـــلبي  بشـــــكل التأثير  وبالتالي لخســـــائر، الشـــــركة تكبد  عليها  يترتب مما منتجاتها،  تســـــليم على الشـــــركة وقدرة  اإلنتاج عملية

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج

  املطلوبة واملواصفات الجودة بمعايير  االلتزام بعدم املتعلقة املخاطر  2.1.12

 التي  باملنتجات  املتعلقة  واملواصـــــــــــــفات للجودة  معايير  والجودة   واملقاييس  للمواصـــــــــــــفات  الســـــــــــــعودية والهيئة  والدواء للغذاء العامة الهيئة  من كل  تفرض

 قدرة  عدم حال وفي منتجاتها، جودة  مســــــتوى   نفس تقديم في االســــــتمرار  خالل من  عمالئها رضــــــا على املحافظة إلى الشــــــركة تســــــعى كما الشــــــركة،  تنتجها

 تعليق أو  لسحب  معرضة  ستكون  فإنها  واملقاييس  للمواصفات  السعودية والهيئة  والدواء  الغذاء هيئة من  كل  تفرضها  التي باملعايير  االلتزام على الشركة

ـــحب  مخاطــــــــر إلــــــــى  معرضة  ستكون  أنها كما نشاطها، ممارسة في االستمرار في  استطاعتها عدم وبالتالي العالقة  ذات التراخيص  األسواق من منتجاتها  ســـــ

 تكاليف  ألي الشـركة تكبد إلى باإلضـافة الشـركة  سـمعة على  وجوهري   سـلبي  بشـكل التأثير  وبالتالي املنتجات،  تلك عن املسـؤولية  بشـأن ومطالبتها  واملتاجر

 له  مماسـيكون   السـوق، من  املسـحوبة املنتجات عن الشـركة مسـئولية  بشـأن  مطالبات بأي  تتعلق الشـركة ضـد أحكام أي  صـدور  عن ناتجة  تعويضـات أو

 الشركة منتجات بسالمة  املرتبطة للمخاطر  معرضة الشركة  أن كما .املالــــي ووضعهــــا عملياتهــــا ونتائــــج الشــــركة أعمــــال توقعــات علــى  وجوهري  سلبي تأثير 

 أي  الســــــــــــتهالك  نتيجة  تنتج  قد التي املخاطر أو والتوريد التوزيع عملية  خالل املنتجات  تلوث أو اإلنتاج عملية في الداخلة األولية  املواد تلوث  مخاطر مثل

  التأثير  أو  املنتجات تلف إلى  تؤدي  أن يمكن الحوادث هذه  ومثل الشــــــــركة، منتجات  من ملوثة  منتجات من
 
 عمالء  تجنب أو الشــــــــركة ســــــــمعة على ســــــــلبيا

 بشــــأن  أومطالبتها مالية  تعويضــــات أو غرامات أو عقوبات  ألي الشــــركة  تعرض أو أخرى  مصــــادر عن  البحث أو الشــــركة منتجات من  أي لشــــراء الشــــركة
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 إلى باإلضــافة املســتقبلية. وتوقعاتها املالي  ووضــعها عملياتها ونتائج الشــركة أعمال على  وجوهري  ســلبي تأثير  له  ســيكون  مما  ،املنتجات  تلك عن  املســؤولية

   يؤثر ســــــوف  ذلك  فإن الجودة، مســــــتوى   بنفس منتجاتها بتقديم االســــــتمرار على الشــــــركة  قدرة  عدم حال في فإنه  ذلك،
 
 عمالئها  لدى ســــــمعتها  على ســــــلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها نتائج على وبالتالي الشركة مبيعات على وجوهري  سلبي بشكل يؤثر مما معها، التعامل عن العزوف وبالتالي

 اإلضافية واملطالبات املحتملة الشرعية الزكاة باستحقاقات املتعلقة املخاطر  2.1.13

 31 في املنتهي املالي العام  قامت الشــــركة بتقديم اإلقرار الزكوي لهيئة الزكاة والضــــريبة والجمارك لجميع الســــنوات الســــابقة منذ تأســــيس الشــــركة وحتى

، حيث حصـــــلت على شـــــهادة الزكاة عن م2020م و 2019عن األعوام رك م، وحصـــــلت على شـــــهادة زكاة من هيئة الزكاة والضـــــريبة والجما2020 ديســـــمبر 

كما حصـلت الشـركة على الربوط الزكوية النهائية من  .(م2022/04/30املوافق )ه 1443/09/29( صـالحة حتى تاريخ  102072155م برقم )2020العام 

طالبت هيئة الزكاة  م، حيث2018ديسمبر  31وحتى السنة املالية املنتهية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لكافة السنوات من بداية تأسيس الشركة 

( ريال ســــعودي 188,104) عن تلك الســــنوات وقامت الشــــركة بســــدادها، حيث بلغت قيمة الفروقات الزكوية مبلغ والضــــريبة والجمارك بفروقات زكوية

م، في الوقت الحالي 2018ديســـــــــــمبر  31ريال ســـــــــــعودي عن الســـــــــــنة املالية املنتهية في ( 75,004)  م ومبلغ2017ديســـــــــــمبر   31عن الســـــــــــنة املالية املنتهية في 

  ة،.اليوجد لدى الشركة مخصص عن أي فروقات زكوية كما اليوجد أي مبالغ أخرى قائمة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى تاريخ هذه النشر 

بتقديم اإلقرار الزكوي وســـداد الزكاة املســـتحقة عليها لهذه األعوام، لكن لم يتم اســـتالم   م، فإن الشـــركة قامت2020م و 2019أما بالنســـبة لألعوام من 

  الربط الزكوي النهائي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لهذه األعوام كما وحتى تاريخ هذه النشرة.

 بدفع مبالغ إضــــافية وفروقات زكويةمع اإلشــــارة إلى أنه في حال قيام هيئة الزكاة والضــــريبة والجمارك بمطالبة الشــــركة مســــ 
 
عن اإلقرارات املقدمة  تقبال

ون من الشـــــــركة املقدمة عن الســـــــنوات املالية الســـــــابقة، فإن الشـــــــركة ســـــــتتحمل ســـــــداد تلك الفروقات الزكوية واملبالغ اإلضـــــــافية ولن يتحمل املســـــــاهم 

 غ اإلضافية.من أي تلك الفروقات الزكوية واملبال أي كما بتاريخ هذه النشرة  الحاليون 

هيئة الزكاة    تقم لم  والذي م2020م و 2019لألعوام  الزكوية هيئة الزكاة والضــــريبة والجمارك ســــتقبل تقديراتها  كانت إذا ما التنبؤ الشــــركة تســــتطيع ال

، زكوية  فروقات أي  بدفع ســـــــتطالبها أو لها حتى تاريخ هذه النشـــــــرة، النهائية الزكوية الربوط والضـــــــريبة والجمارك بإصـــــــدار
 
هيئة   قامت ما وإذا  مســـــــتقبال

 
 
 عملياتها ونتائج الشـــركة أرباح على  ســـلبي وجوهري   بشـــكل  ســـيؤثر  ذلك  فإن  الفروقات، هذه   مثل  بدفع الشـــركة بمطالبة  الزكاة والضـــريبة والجمارك فعال

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها

 العمالء تركز ب املتعلقة خاطر امل 2.1.14

 أساس  على  تقوم  العمالء  كبار  مع  العالقة  أن  إلى  اإلشارة   مع،واألفراد  الشركات  فئة  من  جميعهم  الرئيسيين  العمالء  من  عدد على  الشركة  مبيعات  تعتمد

 ) للشركة رئيسين عمالء (5) خمسة أكبر  أن حيث ،تعاقدي
 
 الشركة عن "خلفية (3) القسم من "العمالء كبار" (3.8.3.2) الفرعي القسم راجع فضال

 في وكما م2019 ديسمبر  31 في كما الشركة إيرادات إجمالي من (%14.80) و (%27.52) و (%24.64) نسبتهم شكلت ( النشرة  هذه  في أعمالها" وطبيعة

  الرئيسيين،  العمالء من مجموعة أو أحد مع  العالقة  قطع أوتوقف  حال في فإنه وعليه التوالي، على م2021 يونيو 30 في وكما م2020 ديسمبر  31

التأثير بشكل سلبي   وبالتالي الشركة أعمال على وجوهري  سلبي  بشكل سيؤثر ذلك  فإن جدد، عمالء مع الالزمة العالقات  إيجاد في الشركة وإخفاق

 . وتوقعاتها املستقبلية  املالي وأداءها عملياتها نتائج على وجوهري 

 اإليرادات بتركز  املتعلقة املخاطر  2.1.15

 والتي ،لتر( 6 لتر، 1.5  مللتر، 600 مللتر، 300 مللتر، 200) لألحجام املعبأة  املياة  قوارير بيع  وهو واحد منتج من  رئيســـــــ ي بشـــــــكل الشـــــــركة  مبيعات  تتكون 

  وكما م2020 ديسـمبر  31 في كماو  م2019  ديسـمبر  31 في كما الشـركة إيرادات إجمالي من التوالي  على (95.07%) و )%94.01و) (%93.59) نسـبة  شـكلت

 أو لتر( 6 لتر، 1.5 مللتر، 600 مللتر، 300 مللتر، 200) لألحجـام املعبـأة  امليـاة  قوارير قطـاع  ســـــــــــــوق  في الســـــــــــــلبيـة التغيرات  فـإن لـذا ،م2021 يونيو 30 في

 ســـــــــلبي  بشـــــــــكل  ســـــــــيؤثر مما ،عنه الناتجة الشـــــــــركة وأرباح  مبيعات في كبير  تراجع إلى بدوره   ســـــــــيؤدي  القطاع لهذا  الســـــــــلبية  املســـــــــتقبلية األعمال  توقعات

   املعلومات،  من  )وملزيد  املســــــتقبلية. وتوقعاتها عملياتها  ونتائج املالي  ووضــــــعها الشــــــركة أعمال على  وجوهري 
 

 "تفاصــــــيل (3.4)  الفرعي  القســــــم  راجع  فضــــــال

 (. النشرة  هذه  في اإليرادات"
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 اإلنتاج تكاليف بزيادة املرتبطة املخاطر   2.1.16

 العبوات  مصــــــــــــغرات الحصــــــــــــر ال املثال  ســــــــــــبيل على  التغليف مواد  واملتضــــــــــــمنة الخام باملواد  املرتبطة وتكاليفها بأنواعها املعبأة  املياة  قوارير إنتاج يعتبر 

  خــارجيــة أطراف من منهــا جزء على الحصـــــــــــــول  في الشـــــــــــــركــة تعتمــد التيو  الكرتون  ومواد األمالح وإضــــــــــــــافــات الفــارغــة والجوالين البالســـــــــــــتيكيــة واألغطيــة

 وتكــاليف العمــالــة وتكــاليف الخــدمــات رســـــــــــــومو  والكهربــاء وامليــاة  الوقود اســـــــــــــتهالك تكــاليفو  اإليجــارات قيمــة مثــل بــاإلنتــاج املرتبطــة األخرى  والتكــاليف

 وبدرجة  وجوهري   سـلبي  بشـكل  سـيؤثر  ذلك فإن ،اإلنتاج  تكاليف في كبيرة   زيادات هناك  كانت فإذا  ،للتقلبات  عرضـة التأمين  وأقسـاط والصـيانة اإلصـالح

 املستقبلية. وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها نتائج على وبالتالي الشركة مبيعات على كبيرة 

 الشركة منتجات على بالطلب املرتبطة املخاطر  2.1.17

  حيث  للشركة، الرئيسية الدخل مصدر لتر( 6 لتر، 1.5 مللتر، 600 مللتر، 300 مللتر، 200) لألحجام املعبأة  املياة  قوارير  قطاع إنتاج مبيعات تمثل

 وكما م2020 ديسمبر  31 في كماو  م2019 ديسمبر  31 في كما الشركة إيرادات إجمالي من التوالي على (95.07%) و (%94.01)و %(93.59) نسبة شكلت

 لتر( 6 لتر، 1.5 مللتر، 600 مللتر، 300 مللتر، 200) لألحجام املعبأة  املياة  قوارير قطاع على الطلب انخفاض على يترتب قد لذا .م2021 يونيو 30 في

 أو  املنافسة  زيادة  أو الشرائية وقدرتهم  املستهلكين  سلوك تغير  أو االقتصادية التغييرات  أو موسمية عوامل أي املثال سبيل على  منها عوامل ألي  نتيجة

  وتوقعاتها  املالي ومركزها عملياتها نتائج على وبالتالي الشركة مبيعات على وجوهرية  سلبية تأثيرات املنتجات تلك الشركة به تبيع الذي السعر  انخفاض 

 املستقبلية.

 امللكية وحقوق  التجارية العالمات بحماية املتعلقة املخاطر  2.1.18

  التنافســـــــ ي  ومركزها أعمالها تدعم والتي التجارية، وعالماتها وشـــــــعارها اســـــــمها اســـــــتخدام على أعمالها وتطوير منتجاتها تســـــــويق في الشـــــــركة قدرة  تعتمد

  وتمنحها
 
   تميزا

 
  .املختصـــة الجهات لدى التجارية تهااعالم  جميع  بتســـجيل الشـــركة  قامت وقد  .العمالء  بين  الســـوق  في واضـــحا

 
 الفرعي القســـم  راجع  )فضـــال

 أو امللكية  بحقوق   إخالل أي  إن (.  النشــــــــــرة  هذه  من أعمالها" وطبيعة الشــــــــــركة عن  "خلفية (3) القســــــــــم  من امللكية"  وحقوق  التجارية  "العالمات (3.14)

 املختصـــــــة املحاكم أمام ومطالبات قضـــــــائية دعاوى  ورفع الشـــــــركة، ســـــــمعة  على التأثير  إلى ســـــــيؤدي للشـــــــركة التجارية  للعالمات  مشـــــــروع غير  اســـــــتخدام

 تهـااعالمـ  حمـايـة في الشـــــــــــــركـة  فشـــــــــــــلـت إذا مـا حـال وفي .متـابعتهـا في اإلدارة  قبـل من كبير  وجهـد وقـت إلى وتحتـاج مكلفـة عمليـة وهي .الحقوق  هـذه  لحمـايـة

ـــكل التجارية    ســــيؤثر  ذلك  فإن املشــــابهة، العالمات  تتبع أو  التســــجيل  شــــهادة  تجديد عند  فعال  بشـ
 
  ينعكس مما  قيمتها، على ســــلبا

 
ـــكل  ســــلبا  جوهري   وبشـ

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على

  التمويل باتفاقيات املرتبطة املخاطر  2.1.19

  بقيمة  الشرعية الضوابط مع متوافقة ائتمانية تسهيالت اتفاقية ( م26/2/2020 )املوافق ه2/7/1441 بتاريخ الوطني العربي البنك مع الشركة أبرمت

 ه 01/07/1441  بتاريخ  انتهت   والتي  م25/02/2019  بتاريخ  املوقعة  لالتفاقية  كتجديد  سعودي   ريال  (7,500,000)  ألف   مئة  وخمس   مليون   سبعة  إجمالية

   ريال   (7,500,000)  لتصبح  التسهيالت  قيمة  تعديل   تم  حيث   ،العامل   املال   راس  تمويل   لغرض   م(25/02/2020  )املوافق
 
  ريال   (6,385,926)  مبلغ   عن  بدال

  محددة  وتواريخ بدفعات السداد مستحقة م25/02/2020 بتاريخ املنتهية االتفاقية وفق كانت كما سعودي
 
  تاريخ  في وتنتهي االتفاقية، في مسبقا

 الفترة   خالل  االئتمانية  التسهيالت  من  سعودي  ريال  6,490,350  مبلغ  بإستخدام  قامت  الشركة  أن  اإلشارة   مع  .(م30/11/2021  )املوافقه  25/04/1443

 إدراج في برغبتها م22/12/2020 بتاريخ الوطني العربي البنك بإشعار قامت قد الشركة أن كما م.2020 ديسمبر  31 تاريخ حتى م26/02/2020 من

  العربي  البنك مع االئتمانية التسهيالت التفاقية الرصيد الجدول  ملخص يلي فيما املال. رأس هيكل في تغير  عنه سينتج مما املوازية السوق  في أسهمها

 : م2021 يونيو 30 في كما الوطني
 السعودي( )بالريال م2021 يونيو  30 في كما الوطني العربي البنك مع التسهيالت اتفاقية رصيد (:3الجدول رقم )

 6,300,350 م 01/01/2021 في كما الرصيد

 1,833,091  الفترة خالل املستخدم

 (708,000)  الفترة خالل املسدد

 7,425,441   م2021 يونيو 30 في كما الرصيد

 الشركة  املصدر:

 

 ســعودي. ريال (7,500,000)  بقيمة الشــركة  من مقدم  ألمر ســند  بضــمان مضــمونة الوطني  العربي البنكب الخاصــة االئتمانية التســهيالت  إن :الضمممانات

 بن  ســـعد  /واملســـاهم  العشـــري   مزعل بن  ســـعد بن  عشـــري   /املســـاهم من كل  قبل من  مقدمة  شـــخصـــية  ضـــماناتب  مضـــمونة االئتمانية  التســـهيالت إن كما

 غرم كفالة في  الضـــــــمانات هذه  تتمثل التجاري، الوطني الوطني  العربي البنك  قبل من ائتمانية تســـــــهيالت على  للحصـــــــول   هديب,  بن عشـــــــري  بن  صـــــــنيتان

 سعودي. ريال (7,500,000) بقيمة واملحددة  التسهيالت قيمة كامل تغطي امللكية حصص بنسبة كفالة وكذلك تضامنية وأداء
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 : التالية املالية  بالتعهدات تتعهد الشركة فإن الوطني العربي مع املوقعة االتفاقية وبحسب

 سنوي.  بشكل املدققة املالية بالقوائم الوطني العربي  البنك تزويد -

 املنتهية. املالية للسنة السنوية األرباح توزيع بخصوص الشركة بسياسة الوطني العربي  البنك تزويد -

 إجمالية بقيمة الشـــــــرعية  الضـــــــوابط مع متوافقة ائتمانية تســـــــهيالت اتفاقية م01/08/2019 بتاريخ التجاري  الراجحي  مصـــــــرف مع الشـــــــركة  أبرمت كما

 البيع خط  -3 اســـــــتيراد اجل  بيع خط  تســـــــهيل -2 مشـــــــاركة اعتمادات خط إصـــــــدار تمويل -1  لغرض:  ســـــــعودي ريال (18,000,000)  مليون  عشـــــــر ثمانية

  مدتها  تجديد تم  والتي  اآلجل.
 
 ،الطرفين   بموافقة للتجديد  قابلةم 31/05/2021  بتاريخ  تنتهي م02/12/2020  بتاريخ اإلتفاقية  هذه   وشروط  ألحكام  وفقا

 رأس  هيكل في تغير  عنه  سينتج مما املوازية  السوق  في أسهمها إدراج في  برغبتها م08/06/2021  بتاريخ الراجحي  مصرف بإشعار  قامت قد الشركة أن كما

 .املال

 السعودي( )بالريال م2021 يونيو  30 في كما الراجحي مصرف مع التسهيالت اتفاقية رصيد (:4الجدول رقم )

 17,192,277   م 01/01/2021 في كما الرصيد

 2,709,006  الفترة خالل املستخدم

 (1,583,245) الفترة خالل املسدد

 18,318,037 م 2021 يونيو 30 في كما الرصيد

 الشركة  املصدر:

 

 االئتمانية التسهيالت إن كما سعودي. ريال (18,652,845) بقيمة الشركة من مقدم ألمر سند بضمان مضمونة االئتمانية التسهيالت إن :الضمانات

  سعد  ويمثلها: )بصفتها شخصية اعتبارية( املحدودة  التطويرية األعمال شركة /املساهم من كل  قبل  من مقدمة شخصية ضمانات ب بالكامل  مضمونة

  قبل  من ائتمانية تسهيالت على للحصول  العشري  مزعل  سعد عشري  /واملساهم هديب بن عشري  صنيتان سعد /واملساهم هديب بن عشري  صنيتان

 الراجحي. مصرف

 التالية: املالية بالتعهدات تتعهد الشركة فإن الراجحي، مصرف  مع املوقعة اإلتفاقية وبحسب

 املالية. السنة نهاية من يوم (120) خالل مدققة مالية قوائم تقديم -

 سنة.  نصف كل  نهاية من يوم (90) خالل مدققة غير  سنوية  نصف مالية قوائم تقديم -

 سنة.  ربع كل نهاية من يوم (60) خالل مدققة  غير  سنوية ربع مالية قوائم تقديم -

 الضـــوابط  مع متوافقة ائتمانية تســـهيالت اتفاقية م(15/02/2021 املوافق ه)03/07/1442 بتاريخ لإلســـتثمار  الســـعودي البنك  مع الشـــركة  أبرمت كما

  مــدتهــا تجــديــد تم والتي الشـــــــــــــرعيــة
 
 ماليين عشـــــــــــــرة  إجمــاليــة بقيمــة (م20/1/2020 )املوافق ه25/5/1441 بتــاريخ اإلتفــاقيــة هــذه  وشـــــــــــــروط ألحكــام وفقــا

 للبنك مقبوله الفواتير  قيمة  من %80 لغاية البنك  طريق عن  للموردين  املباشـــــر  للســـــداد  الســـــلع  وبيع شـــــراء  تمويل  لغرض  ســـــعودي ريال (10,000,000)

 الســعودي البنك بإشــعار  قامت قد الشــركة  أن كما م30/09/2021 بتاريخ  تنتهي االتفاقية  أن اإلشــارة  مع يوم. (90) عن الفواتير  مدة   تزيد ال  أن  شــريطة

 .املال رأس هيكل في تغير  عنه سينتج مما املوازية السوق  في أسهمها إدراج في برغبتهام 31/01/2022 بتاريخ لالستثمار
 السعودي(  )بالريال م2021 يونيو  30 في كما لالستثمار السعودي البنك مع التسهيالت اتفاقية رصيد (:5الجدول رقم )

 9,051,428   م 01/01/2021 في كما الرصيد

 8,722,130  الفترة خالل املستخدم

 (8,603,192)  الفترة خالل املسدد

 9,170,366   م2021 يونيو 30 في كما الرصيد

 الشركة  املصدر:

 

 األعمال شــــــركة  /املســــــاهم من  كل قبل  من مقدمة  والتضــــــامن  بالتكافل  شــــــخصــــــية  ضــــــماناتب  بالكامل  مضــــــمونة االئتمانية  التســــــهيالت  إن :الضمممممممانات

 للحصــول   العشــري   مزعل بن  ســعد بن عشــري  /واملســاهم  هديب  بن عشــري  صــنيتان  ســعد /واملســاهم )بصــفتها شــخصــية اعتبارية( املحدودة  التطويرية

  . لالستثمار السعودي البنك قبل من ائتمانية تسهيالت على
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 التالية: املالية بالتعهدات تتعهد الشركة فإن  لإلستثمار، السعودي البنك مع املوقعة اإلتفاقية وبحسب

 .املالية السنة نهاية من يوم (120) خالل مدققة مالية قوائم تقديم -

 .سنة  نصف كل  نهاية من يوم (60) خالل مدققة غير  سنوية  نصف مالية قوائم تقديم -

 . سنة ربع كل نهاية من يوم (30) خالل مدققة  غير  سنوية ربع مالية قوائم تقديم -

 . (1:1) عن للعميل السيولة نسبة تقل أال -

 (.1:2)  عن للعميل املالي الرفع نسبة تتعدى أال -

 سعودي.  ريال (50,000,000) عن تقل ال  ملموسة قيمة بصافي الشركة تحتفظ أن -

 البنك. لدى حسابه في مبيعاته إجمالي من  %40 عن يقل ال ما يودع أن -

  السنوية. األرباح صافي من %50 عن تزيد ال بنسبة األرباح سحب/توزيع للعميل السماح -

  ن وأربعي   واحد  إجمالية  بقيمة  م(28/05/2014  )املوافق  هـ29/07/1435  بتاريخ   قرض  اتفاقية  السعودي  الصناعي  التنمية  صندوق   مع  الشركة  أبرمت  كما

   محددة   وتواريخ  بدفعات  السداد  مستحقة  سعودي  ريال  (41,000,000)  مليون 
 
 )مياه   معبأة   شرب  مياه  إلنتاج  مصنعه  توسعة  لغرض  االتفاقية  في  مسبقا

  )مصغرات  و لتر( 310,000,000) قدرها سنوية انتاجيه بطاقة لتر  18 إلى لتر  0.33 وسعة لتر 6 وسعة لتر  1.5 إلى لتر  0.2 سعة قوارير في معبأة  شرب 

  جدولة  تعديل  على السعودي  الصناعي التنمية بصندوق  اإلدارية اللجنة وافقت وقد طن(، 11,330 قدرها سنوية انتاجيه بطاقة  بالستيكية وأغطية

  قسط  آخر سداد وينتهي م27/05/2021 بتاريخ قسط أول  سداد يبدأ أن  على  سنوية نصف  بدفعات أقساط (9) تسعة ليصبح القرض  أقساط  سداد

  املتبقي  الرصيد ويبلغ م2020 ديسمبر  31 تاريخ حتى سعودي ريال 4,250,000 مبلغ بسداد قامت قد الشركة أن العلم مع ،م13/04/2025 بتاريخ

 (م22/12/2020  )املوافق  ه07/05/1442  بتاريخ  الصناعي  التنمية  صندوق   موافقة  على  بالحصول   قامت  قد  الشركة  أن  .كماسعودي  ريال  36,971,100

   .املوازية السوق  في أسهمها إلدراج

 

  بن  عشري  بن صنيتان  بن سعد املساهم/ قبل من من مقدم  سعودي ريال (41,000,000) البالغة القرض قيمة بكامل ألمر بسند مضمون  القرض  إن

  تبلغ   والتي  ه09/04/1403  بتاريخ  58  رقم  والصك  ه19/01/1431  بتاريخ  1/4  رقم  بصك  أرض  قطعتي  على  املقامة  املباني  كافة  رهن  إلى  باإلضافة  ،هديب

  .م2020 ديسمبر  31 تاريخ في كما  سعودي ريال 1,911,962 الدفترية قيمتها

 : التالية املالية بالتعهدات تتعهد الشركة فإن السعودي، الصناعية التنمية صندوق  مع املوقعة االتفاقية وبحسب

 ريال. 1,500,000 مبلغ عن الشركة لفروع  السنوية اإليجارات تزيد أال -

 القرض.  اجل طوال (1:1) عن املتداولة املطلوبات إلى املتداولة األصول  نسبة تقل الأ -

 القرض.  اجل طوال (1:3) على امللموسة القيمة صافي على املطلوبات إجمالي نسبة تزيد الأ -

  في  املستحقة الصندوق  قرض  أقساط مجموع  أو املدفوع الشركة مال  رأس من %25 نسبة عن املسحوبات / للتوزيع املخصصة األرباح تزيد أال -

 أقل.  أيهما التوزيع، سنة

 ريال. 3,000,000 مبلغ عن السنوية الرأسمالية املصروفات تزيد أال -

 (م28/07/2019 )املوافق ه25/11/1440 بتاريخ ومركبات وشاحنات ملعدات  مرابحة اتفاقية التمويلية للخدمات آجل شركة مع  الشركة أبرمت كما

  محددة  وتواريخ  شهرية بدفعات السداد  مستحقة سعودي ريال (5,000,000) مليون  خمسة إجمالية بقيمة
 
 الشركة  اتفقت  وقد االتفاقية، في مسبقا

 بتاريخ   وتنتهي  م2021  مارس  17  تاريخ  من  لتبدأ  سنة  ملدة   م2020  مارس  17  تاريخ  من  املستحقة  األقساط  تأجيل  على التمويلية للخدمات  آجل  شركة  مع

 قامت  قد الشركة أن كما .م2021 /08/06 تاريخ حتى سعودي ريال 1,319,309 بقيمة دفعات سددت قد الشركة أن إلى اإلشارة  مع م،18/08/2023

 املال  رأس  هيكل في تغير  عنه سينتج مما املوازية السوق  في أسهمها إدراج في برغبتها م08/06/2021 بتاريخ التمويلية للخدمات آجل شركة بإشعار

 

  من  القيمة لكامل الشركة ضمان  إلى باإلضافة ،العشري  مزعل  بن سعد  بن عشري  املساهم/ قبل  من  من مقدم ألمر بسند  مضمون  املرابحة اتفاقية إن

 التالي:  من كل في املرابحة التفاقية الرئيسية الشروط أهم وتتمثل .ألمر سند  تقديم خالل

  ضد اإلدارية القضائية اإلجراءات أو التحكيم أو التقاض ي تفاصيل  كل – بذلك علمه عند – تباطؤ دون  الفور  على البائع إلى املشتري  يقدم -

  سلبي. مادي تأثير  لها يكون  قد والتي  املستقبل في أو الراهن الوقت  في تهدده  التي املشتري 
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  جهة أي أو السعودية العربية اململكة لوائح أو القانون  بموجب الالزمة الرخص أو التصاريح أو التفاويض كل على الفور  على املشتري  يحصل -

 قانونية   لضمان   أو  التمويل  وثائق  بموجب  التزاماته  كل   أداء  من  ليتمكن  ونافذة   سارية  عليها  للحفا   الزم  ماهو  كل  ويؤدي  بها  ويلتزم  أخرى   قضائية

   السعودية. العربية اململكة داخل وقبولها ونفاذها وسريانها الوثائق تلك

 يرضاها:  التي والصيغة بالشكل التالية الوثائق على حصوله بعد إال االتفاقية في عليها املنصوص االلتزامات من أي  بأداء البائع اليلتزم -

 . الصلة ذات املشتري  شركة  تأسيس وثائق •

  .الوثائق على  للتوقيع املشتري  يفوضه الذي الوكيل واسم تفويض تثبت التي الوثائق •

 . املشتري  من موقعة االتفاقية أصل •

 غيره. أو ثابتة أصول  ذلك  كان سواء  الطرفين بين عليها املتفق املختلفة بأنواعها الضمانات وكل أي •

   املشتري. إلى يرسله مكتوب خطاب بموجب البائع يطلبها قد التي األخرى  الوثائق •

 

ه 05/03/1442 بتاريخ السلع مرابحة بصيغة التمويل منتج في تتمثل رئيسية مرابحة اتفاقية التمويلية للخدمات آجل شركة مع الشركة أبرمت كما

  محددة  وتواريخ شهرية بدفعات  السداد  مستحقة سعودي  ريال( 5,000,000) ماليين  خمسة  تبلغ إجمالية بقيمة م(22/10/2020)املوافق 
 
 في مسبقا

  قد  الشركة ان  العلم مع. م27/10/2023 تاريخ  في تنتهي  االتفاقية ان إلى اإلشارة  مع ،م27/05/2021 تاريخ في األول  القسط يبدأ أن  على االتفاقية،

 . م27/06/2021 تاريخ حتي الفوائد مع االقساط شاملة  سعودي ريال )374,334( بقيمة دفعات  سددت

 تغير   عنه  سينتج  مما  املوازية  السوق   في  أسهمها  إدراج  في  برغبتها  م08/06/2021  بتاريخ  التمويلية  للخدمات  آجل  شركة  بإشعار  قامت  قد  الشركة  أن  كما

 .  املال رأس  هيكل في

 الشركة ضمان إلى باإلضافة ،العشري  مزعل بن سعد بن عشري  /املساهم قبل من مقدم ألمر بسندات مضمون  اعاله  املذكوره  املرابحة إتفاقية إن

 :التالي من كل في املرابحة التفاقيات  الرئيسية الشروط أهم وتتمثل.  ألمر سند  تقديم خالل من القيمة لكامل

  ضد اإلدارية القضائية اإلجراءات أو التحكيم أو التقاض ي تفاصيل  كل – بذلك علمه عند – تباطؤ دون  الفور  على البائع إلى املشتري  يقدم -

 . سلبي مادي تأثير  لها يكون  قد والتي  املستقبل في أو الراهن الوقت  في تهدده  التي املشتري 

  جهة أي أو السعودية العربية اململكة لوائح أو القانون  بموجب الالزمة الرخص أو التصاريح أو التفاويض كل على الفور  على املشتري  يحصل -

 قانونية   لضمان   أو  التمويل  وثائق  بموجب  التزاماته  كل   أداء  من  ليتمكن  ونافذة   سارية  عليها  للحفا   الزم  ماهو  كل  ويؤدي  بها  ويلتزم  أخرى   قضائية

 .  السعودية العربية اململكة داخل وقبولها ونفاذها وسريانها الوثائق تلك

 : يرضاها التي والصيغة بالشكل التالية الوثائق على حصوله بعد إال االتفاقية في عليها املنصوص االلتزامات من أي  بأداء البائع اليلتزم -

 . الصلة ذات املشتري  شركة  تأسيس وثائق •

 . الوثائق على  للتوقيع املشتري  يفوضه الذي الوكيل واسم تفويض تثبت التي الوثائق •

 . املشتري  من موقعة االتفاقية أصل •

 .غيره  أو ثابتة أصول  ذلك  كان سواء  الطرفين بين عليها املتفق املختلفة بأنواعها الضمانات وكل أي •

 .  املشتري  إلى يرسله مكتوب خطاب بموجب البائع يطلبها قد التي األخرى  الوثائق •

 

  الذي  األمر  تقديمها، من الشركة تتمكن  وال املرابحة اتفاقيةو  االئتمانية التسهيالتو  القروض  مقابل أخرى  ضمانات التمويلية الجهات تطلب وقد

  القروض  اتفاقيات بموجب عليها املترتبة السداد بالتزامات الوفاء من الشركة تتمكن  لم وإذا االتفاقية؛ لبنود إخالل حالة في الشركة سيجعل

 االلتزامات   من   بأي   املستقبل   في   أخلت  أو  ، املقرضة  الجهة  طلبهات  قد   أخرى   ضمانات  أي  تقديم   من   تتمكن   لم  أو  ، املرابحة  واتفاقية ,  االئتمانية  والتسهيالت 

  حال  في أو / و الشركة من املقدمة الضمانات وتحصيل الفور  على الدين سداد  املقرضة الجهة تطلب  فقد عليها، املترتب بالدين الخاصة التعهدات أو

  مصادر  على الحصول  من الشركة تتمكن ال قد الحالة، هذه  وفي السعودي.  الصناعية التنمية صندوق  لصالح املرهونة األصول  على  القضائي التنفيذ

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تأثير  العوامل هذه  من ألي  وسيكون   الدين. بسداد للوفاء كافية بديلة تمويل
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 الشخصية الضمانات على الشركة باعتماد املتعلقة املخاطر  2.1.20

  واملساهم/  )بصفتها شخصية اعتبارية( املحدودة  التطويرية األعمال شركة املساهم/ من كل قبل  من كل  من شخصية  ضمانات على الشركة اعتمدت

 وأداء غرم كفالة في الضمانات هذه  تتمثل ائتمانية تسهيالت على للحصول  العشري  مزعل سعد عشري  واملساهم/ هديب بن عشري  صنيتان سعد

   واالنفراد. بالتضامن

 (7,500,000) االئتماني حدها البالغ التســــهيالت  كامل على  وأداء غرم  بكفالة مضــــمونة الوطني  العربي البنك  من املقدمة االئتمانية التســــهيالت  أن حيث

ــنيتان بن ســـــعد  واملســـــاهم/  العشـــــري   مزعل بن  ســـــعد بن عشـــــري  املســـــاهم/  من كل  قبل من  ســـــعودي ريال  التســـــهيالت أن كما  ،هديب بن  عشـــــري  بن  صـــ

 التطويرية األعمال  شــــــــــركة  املســــــــــاهم/ من كل  قبل  من ريال (18,000,000) بقيمة  وأداء  غرم بكفالة  مضــــــــــمونة الراجحي  مصــــــــــرف من  املقدمة االئتمانية

 أن كما العشـــــــري،  مزعل  ســـــــعد عشـــــــري  واملســـــــاهم/  هديب بن عشـــــــري   صـــــــنيتان ســـــــعد  واملســـــــاهم/  هديب بن عشـــــــري   صـــــــنيتان ســـــــعد ويمثلها: املحدودة 

 من  والتضــــــامن بالتكافل  مضــــــمونة  ســــــعودي ريال (10,000,000)  االئتماني حدها البالغ لالســــــتثمار  الســــــعودي البنك من  املقدمة االئتمانية  التســــــهيالت

 .العشري  مزعل سعد عشري  واملساهم/ هديب بن عشري  صنيتان سعد واملساهم/ املحدودة  التطويرية األعمال شركة املساهم/ من كل قبل

 اعتمدت م(،28/05/2014 )املوافق هــــــــــــــــــــــ 29/07/1435 بتاريخ الســـــــــعودي الصـــــــــناعية التنمية صـــــــــندوق  مع الشـــــــــركة  أبرمتها التي االتفاقية  وفق انه كما

ــمانات على الشـــركة  صـــنيتان  ســـعد املســـاهم/ قبل  من  مقدمســـعودي  ريال (41,000,000) البالغة  القرض قيمة  بكامل ألمر ســـند عن عبارة  شـــخصـــية ضـ

 بكامل ألمر ســند عن عبارة  شــخصــية ضــمانات على الشــركة اعتمدت كما الســعودي. الصــناعية التنمية صــندوق   قرض على  للحصــول   هديب بن عشــري 

 لمعداتل مرابحة عقد  على للحصـــــول   العشـــــري  مزعل  بن ســـــعد بن عشـــــري  املســـــاهم/  قبل من  مقدم  ســـــعودي  ريال (5,000,000) البالغة املرابحة قيمة

  التمويلية. للخدمات آجل شركة مع واملركبات والشاحنات

  الشركة  على الصعب من سيكون  فإنه ،أعاله  إليهم املشار املساهمين من والضمانات الدعم على الحصول  على الشركة مقدرة  عدم حال في وبالتالي

  أثر   له  سيكون   مما  ،الفور   على  والتسهيالت  القروض  سداد  األخرى   التمويلية  والجهات  الصندوق   يطلب  قد  أو  املطلوبة  البنكية  التسهيالت  على  الحصول 

 املالي. ومركزها عملياتها  ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي

 الشركة  أصول  على الرهنب املتلعقة خاطر امل 2.1.21

 وأربعين واحد إجمالية بقيمة م(،28/05/2014  )املوافق هـ29/07/1435  بتاريخ  قرض اتفاقية  السعودي الصناعية التنمية  صندوق   مع الشركة  أبرمت

   محددة  وتواريخ  بدفعات  الســداد  مســتحقة  ســعودي ريال (41,000,000)  مليون 
 
 قبل من  من مقدم  ألمر بســند  مضــمون   القرض  إن االتفاقية. في مســبقا

 ه19/01/1431 بتاريخ 1/4 رقم  بصـــــــــك  أرض  قطعتي على املقامة  املباني كافة  رهن إلى باإلضـــــــــافة  هديب،  بن عشـــــــــري   بن صـــــــــنيتان  بن  ســـــــــعد املســـــــــاهم/

 الشـــــركة تتمكن لم  وإذا ،م2020  ديســـــمبر  31  تاريخ في كما  ســـــعودي ريال 1,911,962 الدفترية قيمتها  تبلغ  والتي ه09/04/1403 بتاريخ 58 رقم  والصـــــك

 ضـــــــمانات أي  تقديم من تتمكن لم أو  الســـــــعودي، الصـــــــناعية التنمية  صـــــــندوق   مع املوقعة االتفاقية بموجب  عليها املترتبة الســـــــداد  بالتزامات الوفاء من

 القرض  ســداد  الصــندوق   يطلب  فقد عليها،  املترتب  بالقرض الخاصــة التعهدات أو االلتزامات من  بأي  املســتقبل في أخلت أو  الصــندوق،  يطلبها قد أخرى 

 مما  األصول.  بيع  متحصالت من  القروض قيمة  وتحصيل وبيعها  الصندوق  لصالح  املرهونة  األصول  على  القضائي التنفيذ إجراءات في يبدأ وأ  الفور  على

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل يؤثر

 التنفيذ تحت باملشاريع املتعلقة املخاطر  2.1.22

 الكفاءة  لرفع اإلنتاج لخطوط غيار قطع   استبدال مشروع على الشركة تعمل حيث ،الثابتة أصولها تحديث  على النشرة  هذه   تاريخ في كما الشركة تعمل

 ناتجة اإلنتاج تكلفة لتقليل واألغطية بالقوارير الخاصة القصير  العنق إلى الطويل العنق من اإلنتاج بخطوط الخاص العنق تعديل وكذلك التشغيلية

باإلضافة إلى فك وتركب ونقل خط إنتاجي ملكة    جديدة   قوالب  إحضار  تشمل  وأيضا  واألغطية  القوارير  تصنيع في الداخلة الخام  املواد  كميات  تقليل  عن

   املكرمة وأعمال كهربائية وتجهيزات ملصنع الرياض الجديد
 
  الشركة   عن  "خلفية  (3)  القسم  من   التنفيذ"  تحت   "املشاريع  (3.9)  الفرعي  القسم  راجع  )فضال

م وحتى الربع 2021فترات تتراوح من الربع الرابع للعام  خالل التنفيذ تحت املشاريع من اإلنتهاء يتم أن املتوقع ومن (. النشرة  هذه  من أعمالها" وطبيعة

 أو فيها، التشغيل وبدء املشاريع إنشاء إتمام في التأخر – الحصر ال املثال  سبيل على - عديدة  وعوائق تحديات الشركة تواجه قد .م2022الرابع للعام 

  يعطي   ال  مما   ،مختلفة  عوامل  بسبب   تحدث  قد  تشغيلية  ملخاطر  املشاريع  تعرض   أو  تجديدها،   على  القدرة   عدم  أو  الالزمة  التراخيص  على  الحصول   عدم

  سيحقق عملياتها وتوسيع أصولها لتحديث  الشركة خطط  أن ضمان أي
 
 التشغيلية  النفقات وتغطية اإليرادات  تحقيق على القدرة  له وسيكون  نجاحا

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي وأدائها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل يؤثر مما التكاليف من وغيرها
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   التوسعة بخطة املتعلقة املخاطر  2.1.23

  توسعة خطة على النشرة  هذه   تاريخ في كما الشركة تعمل
 
  ملزيد النشرة  هذه  في الحالية" التوسعة "خطة بعنوان "3.10" رقم الفرعي القسم راجع  )فضال

 تكاليف  من %(84.21نسبة ) تمويل سيتم سعودي، ريال مليون  أربعة وعشرين (24,000,000)قيمتها  تبلغ تقديرية تكلفة وبإجمالي التفاصيل(، من

  تغطية  مع ،%( من خالل التمويل الذاتي للشركة15.69االنتهاء من تمويل نسبة )تم مع العلم أنه قد  الطرح  متحصالتصافي  خالل من التوسعة خطة

متحصالت صافي  متحصالت الطرح املتبقية )في حال وجود أي فائض في  صافي    خالل  من  التوسعة  خطة  ضمن  تضيمنها  يتم  لم  بنود  أو  إضافية  تكاليف  أي

 على - عديدة  وعوائق تحديات الشركة تواجه قد .بكفاءة  العامل املال رأس إدارة  على الشركة قدرة  من التأكد بعد بالشركة املتوفرة  السيولةو  الطرح(

  الشركة اعتماد إلى سيؤدي مما املعتمدة  التكاليف قيم مع مقارنة التوسعة بخطة املرتبطة التكاليف ارتفاع  – الحصر ال املثال سبيل
 
  تمويل  على ذاتيا

 الحصول   عدم  أو  فيها،  التشغيل  وبدء  الزمني  الجدول   وفق  التوسعة  خطة  إستكمال  في  التأخر  أو  املعتمدة،  التكاليف  عن  كامل  بشكل  إضافية  تكاليف  أي

  أي  يعطي ال مما ،مختلفة عوامل بسبب تحدث قد تشغيلية ملخاطر التوسعة مشروع تعرض أو تجديدها، على القدرة  عدم أو الالزمة التراخيص على

   ستحقق  للتوسعة  الشركة  خطط  أن  ضمان
 
 يؤثر  مما  التكاليف  من  وغيرها  التشغيلية  النفقات  وتغطية  اإليرادات  تحقيق  على  القدرة   لها  وستكون   نجاحا

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي وأدائها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي  بشكل

 التأمينية بالتغطية املتعلقة املخاطر   2.1.24

  املمتلكات  وتأمين للموظفين الطبي والتأمين املركبات على اإللزامي كالتأمين وأصولها، أعمالها لتغطية التأمين عقود  من مختلفة بأنواع الشركة تحتفظ

  لديها   يكون   ال  أو  وأصولها،  ألعمالها  املهمة  التأمينية  العقود   جميع  الشركة  لدى  يكون   ال  قد  أنه  غير   الشركة،  ملصانع  الثقيلة  واألصول   الثابتة  واملوجودات

  أنه كما .الطبيعية الكوارث عن  الناتجة املخاطر مثل الشركة لها تتعرض قد  التي املخاطر جميع  يغطي ال أنه أو الحاالت، كل في الكافي التأميني الغطاء

 وال .اإلطالق على ضدها مؤمنة تكون  ال قد أو املحتملة، الخسائر يغطي بشكل ضدها مؤمنة الشركة تكون  ال املستقبل في أحداث تقع أن املمكن من

، مقبولة بشروط متاحة ستظل بالشركة الخاصة التأمين عقود أن ضمان أي يوجد
 
  إن .اإلطالق على متاحة ستظل أو تجاريا

 
  أو  األحداث هذه  من أيا

 وتوقعاتها أعمالها ونتائج املالية وأوضاعها الشركة وأصول  أعمال على وجوهري  سلبي بشكل سيؤثر للشركة عليه مؤمن غير  حدث وقوع أو الظروف

 .املستقبلية

 مستأجرة وعقارات أراض ي  على الشركة أصول  بعض بوجود املتعلقة املخاطر  2.1.25

  الغرفة  من استئجارها تم أراض ي على مقامة القريات ومدينة املنورة  املدينة من كل في توزيع كمراكز استخدامها يتم مستودعين عدد الشركة لدى

 استخدامها   يتم  ومستودعات  بيع  منافذ  عن  عبارة   عقارات   (9)  تسعة  عدد   هنالك  أن   كما  القريات،  محافظة  بلدية  ومن  املنورة   باملدينة  الصناعية  التجارية

  الشركة قبل من مستأجرة  تجارية مباني عن عبارة  توزيع كمراكز
 
  والقسم " الشركة تملكها التي العقارات قائمة" (3.13) رقم الفرعي القسم راجع  )فضال

  ."(الشركة تستأجرها التي العقارات  قائمة"  (3.14) الفرعي

 املنورة  باملدينة الصناعية التجارية الغرفة مع العقود تجديد أو و/ الحفا  على  القدرة  عدم أو العقود بشروط االلتزام على الشركة قدرة  عدم لذلك، 

  املستأجرة،  العقارات  / األراض ي وسحب قضائية نزاعات في الشركة دخول   إلى ذلك  يؤدي سوف  العقارات  مالك مع و / أو القريات  محافظة بلدية و / أو

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي وأداءها عملياتها نتائج على وبالتالي الشركة أعمال استمرارية على وجوهري   سلبي بشكل  سيؤثر مما

  سيؤثر الحالية، العقود على تطبق للتي مماثلة بشروط العقود تلك تجديد على الشركة قدرة  عدم أن كما
 
 الشركة أعمال على جوهري  وبشكل سلبا

 .املستقبلية وتوقعتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج

  كلفتها  تكون  أخرى  مواقع عن البحث  إلى فستضطر  األسباب، من سبب ألي  بها الخاصة اإليجار عقود  أي تجديد من الشركة تتمكن لم حال في أنه كما

 إضافية  رأسمالية  نفقات  لذلك  نتيجة  الشركة  تتحمل  قد  كما  الحالية،  العقود  شروط  من  مالئمة  أقل  بشروط  تكون   قد  أو  الحالية  املواقع  كلفة  من  أعلى

  سيؤثر مما جديدة، بعقود املستأجرة  العقارات تجهيز  عن ناتجة
 
  وتوقعتها  املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على جوهري  وبشكل سلبا

 .املستقبلية

  للتوسع الشركة احتياج لتلبية العاملة القوى  توفير  على  الشركة قدرة بعدم املتعلقة املخاطر  2.1.26
ا
 مستقبال

 للقيام الشركة احتياجات لتلبية العاملة القوى  توفير  على القدرة  بينها من عوامل عدة  على املستقبلي وأدائها أعمالها توسيع على الشركة قدرة  تعتمد

   يؤثرس  ذلك  فإن  واحتياجاتها  أعمالها  مع  يتناسب  بما  الكافية  العاملة  القوى   توفير   من  الشركة  تتمكن  لم  وإذا  املستقبيلة،  بخططها
 
  جوهري   وبشكل  سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها أعمالها نتائج على يؤثر وبالتالي األعمال في للتوسع املستقبلية الخطط تنفيذ في الشركة نجاح على

  العامل املال رأس بإدارة املتعلقة املخاطر  2.1.27

 التداول  نســبة  بلغت وقد  اســتحقاقها، حال املالية  باملطلوبات  املتعلقة التزاماتها مقابلة على الشــركة قدرة  عدم في  العامل  املال رأس إدارة   مخاطر تتمثل

ــمبر  31 في كما التوالي على (0.60)و (0.65(و (0.72) ــمبر  31 م2019 ديســـــــــ  املال  رأس صـــــــــــافي  بلغ وقد التوالي، على م2021 يونيو 30 في وكما م2020ديســـــــــ
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 يونيو 30 في وكما م2020 ديســــــمبر  31 م2019 ديســــــمبر  31 في كما التوالي على ريال  مليون  (29.90-) و (-24.06)و ريال  مليون  (-15.31)ماقيمته   العامل

 والجزء بنكيـة تســـــــــــــهيالت من للشـــــــــــــركـة املتـداولـة املطلوبـات  وتتكون   القروض، خالل من العـامـل املـال رأس بتمويـل الشـــــــــــــركـة وتقوم التوالي على م2021

 وذمم عالقة  ذات لجهات  واملســــــتحق  تشــــــغيلي إيجار  عقود  والتزامات تمويلي إيجار  التزاماتو   الســــــعودي ةالصــــــناعي التنمية  صــــــندوق   قرض  من املتداول 

 م2020 ديســـمبر  31 في وكما م2019 ديســـمبر  31 في كما بالســـالب عامل مال رأس وجود في  الســـبب  ويعود الزكاة،  ومخصـــص أخرى  دائنة وأرصـــدة  دائنة

 املطلوبـات من األكبر  الجزء الـدائنـة والـذمم البنكيـة التســـــــــــــهيالت تشـــــــــــــكـل حيـث املتـداولـة املوجودات من أكبر  املتـداولـة املطلوبـات رصـــــــــــــيـد أن  بســـــــــــــبـب

 متطلبات تلبية  لغرض البنوك من  األجل قصــــيرة  ائتمانية تســــهيالت  طريق عن خارجية تمويل  مصــــادر على الحصــــول  إلى الشــــركة لجأت  حيث املتداولة،

 (2-1-19) رقم القســــــــم مراجعة  يرجى  املعلومات من  )للمزيد للتجديد قابلة  اتفاقيات األجل  قصــــــــيرة  االئتمانية التســــــــهيالت  وتتضــــــــمن  العامل، املال  رأس

 مخاطر  تنتج  أن  ويمكن  .االســــــــــــتحقاق مواعيد في بالتزاماتها الوفاء  من الشــــــــــــركة  تتمكن ال  وقد (. النشــــــــــــرة   هذه  في  التمويل" باتفاقيات  املرتبطة "املخاطر

   العامل املال  رأس إدارة 
 
 مفاجئة أو طارئة أحداث أية تقع وقد لها،  العادلة القيمة  يقارب  وبمبلغ  بســــرعة ثابتة موجودات  بيع على  املقدرة  عدم عن  أيضــــا

  يؤثر مما فورية، سيولة تتطلب قد
 
   .واملالية التشغيلية العمليات نتائج على وبالتالي الشركة أعمال على جوهري  وبشكل سلبا

  العمالت صرف أسعار  بتذبذب املتعلقة املخاطر  2.1.28

 خارجيين  موردين من  مباشـر  بشـكل الصـيانة غيار  قطع  بعض  دوري  بشـكل  تسـتورد  السـعودي،حيث  الريال غير   لعمالت الشـركة معامالت  بعض  تخضـع

  بـالتزامـاتهـا  يتعلق فيمـا األجنبيـة العمالت  صـــــــــــــرف في التغيرات بمخـاطر للتـأثر عرضـــــــــــــة الشـــــــــــــركـة فـإن لـذا، األمريكي(، الـدوالر ســـــــــــــيمـا ال) األجنبيـة بـالعملـة

 األمريكي بالدوالر  مربوط  ،النشـــــــرة  هذه  تاريخ حتى  الســـــــعودي،  الريال فإن  اململكة،  ســـــــياســـــــة من  وكجزء اململكة. عملة غير  بعملة  املرتبطة  ومصـــــــروفاتها

 الدوالر  مقابل  الســــــــــعودي الريال  صــــــــــرف  ســــــــــعر ثبات على تأكيدات يوجد ال أنه إال  أمريكي، دوالر 1  مقابل  ســــــــــعودي  ريال 3.75  ب يقدر  صــــــــــرف  بســــــــــعر

 زيــادة  إلى الشـــــــــــــركــة تســـــــــــــتخــدمهــا التي (األمريكي الــدوالر ذلــك في بمــا) األجنبيــة العمالت مقــابــل الســـــــــــــعودي الريــال قيمــة في التقلبــات تؤدي وقــد األمريكي،

 املالي  ومركزها عملياتها  ونتائج الشـــــــركة أعمال على  وجوهري   ســـــــلبي  أثر له  ســـــــيكون  مما  ،واملعدات لآلالت  الصـــــــيانة غيار  قطع  بشـــــــراء  املرتبطة التكاليف

 .املستقبلية وتوقعاتها

  األولية املواد أسعار  ارتفاعو  توفر ب املتعلقة املخاطر  2.1.29

  مصغرات  الحصر ال املثال سبيل على منها والتغليف اإلنتاج عملية في  املستخدمة األولية املواد من اإلمدادات على عملياتها استمرار في الشركة تعتمد

 و )%67.50( و) %75.98 (نسبته ما شكلت حيث ،وامللصقات والكرتون  للعبوات البالستيكية واألغطية أخرى  خام ومواد األمالح وإضافات العبوات

 على م2021 يونيو 30 ولفترة  م2020 ديسمبر  31 في املنتهية وللفترة  م2019 ديسمبر  31 في املنتهية للفترة  الشركة إيرادات تكلفة إجمالي من) %(61.66

  التي   الدول   قوانين  في  تغير   املثال  سبيل  على  منها  أسباب  ألي  املستقبل  في  لتقلبات  يتعرض  وقد  للتقلبات،  عرضة  والتغليف  الخام  املواد  أسعار  إن  .التوالي

 إنتاج  أو الدول  تلك من الخام املواد استيراد  بشأن  السعودية العربية اململكة في املحلية واللوائح األنظمة في تغير  أي أو الخام املواد الشركة منها تستورد

  الخام املواد أسعار ارتفاع أو الخام املواد ونقل  استيراد بعملية املرتبطة والتكاليف  الرسوم إرتفاع وكذلك اململكة داخل  املواد تلك مثل
 
  نتيجة  عامليا

  الوقت   في  األولية  املواد  من  كافية  إمدادات  على  الحصول   على  قادرة   غير   الشركة  أصبحت  فإذا  ،أخرى   تأثيرات  الي  أو  العرض  أو  بالطلب  املرتبطة  للعوامل

  املالي ومركزها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي  بشكل سيؤثر  ذلك فإن املواد، هذه  تكلفة في كبيرة  زيادة  هناك كان  أو ،مقبولة بشروط أو املناسب

 املستقبلية. وتوقعاتها عملياتها ونتائج

 املدرجة املساهمة الشركات إدارة في الخبرة وجود وعدم مساهمة شركة إلى التحول  بحداثة املتعلقة املخاطر  2.1.30

 ه02/09/1438 بتاريخ الصادر (290)ق/ رقم الوزاري  القرار بموجب مقفلة مساهمة شركة إلى محدودة  مسؤولية ذات شركة من الشركة تحولت

  وبالتالي  ،الرياض بمدينة الصادر م(25/09/1983 )املوافق ه18/12/1403 وتاريخ (1010611335) رقم التجاري  والسجل م(،28/05/2017 )املوافق

  لها،  تخضع التي واللوائح باألنظمة والتقيد مدرجة مساهمة شركة إدارة  في خبرة  أي لديهم  تتوفر ال قد أو محدودة  بخبرة  يتمتعون  التنفيذيين كبار فإن

  ، العالقة ذات  اإلفصاح ومتطلبات التنفيذية ولوائحه املالية السوق  بنظام الشركة التزام لضمان إضافية جهود بذل  التنفيذيين كبار على وسيتوجب

 الشركة.  أعمال نتائج على التأثير  إلى يؤدي قد بدوره  والذي للشركة اليومية األعمال إلدارة  التنفيذيين كبار يخصصه الذي الوقت من يقلل  قد مما

 ومتطلبات   واللوائح  باألنظمة  الشركة  التزام  عدم  حال  في  أو  أعمالها  يخص  فيما  خاطئة  قرارات  باتخاذ  الشركة  إدارة  قامت  حال  في  فإنه  ذلك  إلى  باإلضافة

 الشركة عمليات على وجوهري  سلبي بشكل التأثير  شأنها من التي النظامية والغرامات للعقوبات الشركة تعريض إلى سيؤدي العالقة ذات اإلفصاح

 املستقبلية. وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ومركزها
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قة املخاطر  2.1.31
ّ
 والغرامات القضائية بالدعاوى  املتعل

 كما  ســــعودي،  ريال (287,369)  وســــتين وتســــعة  وثالثمائة ألف  وثمانين  وســــبعة مائتين  بمبلغ تقدر  (مّدعي  بصــــفتها) قضــــائية  عاوي د في  طرف الشــــركة  إن

ـــعمائة  ألف  وتســــــعين وواحد  ثالثمائة بمبلغ  تقدر (عليها  مّدعى  بصــــــفتها)  قضــــــائية عاوي د في  طرف أنها  كما  ،ســــــعودي ريال (391,916) عشــــــر  وســــــتة وتســـ

 ذلك في بما محتملة إلتزامات أي ملواجهة (1,880,596)  بقيمة م30/06/2021 تاريخ في كما تحصــيلها في  مشــكوك  ديون   مخصــص بتكوين الشــركة  قامت

  : النشرة  هذه  بتاريخ كما القائمة القضائية الدعاوى  ملخص التالي الجدول  ويبين ،القضائية الدعاوي  عن الناتجة اإللتزامات

  القضائية الدعاوى  (:6)الجدول رقم 

 (مّدعي بصف  ا) الشركة من املرفوعة القضايا

 الوصف األطراف رقم
 املطالبة قيمة

 (سعودي  ريال)

1 
 قضية

   (1) رقم

 قيمتها وتبلغ بضاعة قيمة بسداد ملطالبته األفراد فئة من العمالء أحد ضد الشركة قبل من قضائية دعوى  رفع

 بمحكمة  عشر التاسعة الدائرة من صادر حكم بموجب الشركة لصالح الحكم وصدر سعودي، ريال  ( 61,264)

 .اآلن لحد تحصيلها يتم ولم ه،06/03/1440 بتاريخ بالرياض  التنفيذ

61,264 

2 
 قضية

   (2) رقم

 قيمتها وتبلغ بضاعة قيمة بسداد ملطالبته األفراد فئة من العمالء أحد ضد الشركة قبل من قضائية دعوى  رفع

 الدائرة من صادر حكم بموجب ريال 36,600 وقدرة بمبلغ الشركة لصالح الحكم وصدر سعودي، ريال ( 54,428)

 اآلن. لحد تحصيلها يتم ولم ه،26/02/1440 بتاريخ بالرياض  التنفيذ بمحكمة والعشرون الثاله

54,428 

3 
 قضية

   (3) رقم

 قيمتها  تبلغ مديونية قيمة بسداد ملطالبتها الشركات فئة من العمالء أحد ضد الشركة قبل من قضائية دعوى  رفع تم

 والعشرون  التاسعة  التجارية  الدائرة  من  صادر  حكم  بموجب  الشركة  لصالح  الحكم  وصدر  سعودي،  ريال   (131,640)

 الزراعي للتسويق الوطنية الشركة قبل من املبلغ كامل بسداد ه15/07/1441 بتاريخ بالرياض  التجارية باملحكمة

 اآلن. لحد تحصيلها يتم ولم ثمار(،)

131,640 

4 
 قضية

   (4) رقم

 قيمتها  تبلغ مديونية قيمة بسداد ملطالبته األفراد فئة من العمالء أحد ضد الشركة قبل من قضائية دعوى  رفع تم

 باملحكمة الثانية التجارية الدائرة من صادر حكم بموجب الشركة لصالح الحكم وصدر سعودي، ريال  ( 49,037)

 اآلن. لحد تحصيلها يتم ولم العميل. قبل من املبلغ كامل بسداد ه01/12/1441 بتاريخ بسكاكا العامة

40,037 

 287,369 اإلجمالي

 (علي ا مّدعى بصف  ا) الشركة على املرفوعة القضايا

 الوصف األطراف رقم
 املطالبة قيمة

 (سعودي  ريال)

1 
 قضية

 (5) رقم

 الحساب  كشف  فى  فرق   قيمة  بسداد  ملطالبته  الشركة  ضد  األفراد  فئة  من  العمالء  أحد  قبل  من  قضائية  دعوى   رفع  تم

 لدائرة رفعها تم ثم ومن التجارية املحكمة قبل من الدعوى  رفض وتم سعودي، ريال (391,916) قيمتها وتبلغ

وستة وسبعين تم إصدار حكم من املحكمة التجارية بإلزام الشركة بسداد مبلغ ثالثة وسبعين ألف  اإلستئناف،

( ريال سعودي تمثل قيمة فرق في كشف الحساب تبلغ أحدى عشر ألف وخمسمائة وستة وسبعين 73,076)

( ريال سعودي تمثل 11,500( ريال سعودي، باإلضافة إلى إلزامها بسداد مبلغ أحد عشر ألف وخمسمائة )11,576)

ب الترافع. وقد قامت الشركة بتقديم طلب ( ريال سعودي تمثل أتعا50,000أتعاب الخبير ومبلغ خمسين ألف )

%( من أتعاب الخبير باإلضافة إلى عدم سداد أتعاب 50استئناف على الحكم باالعتراض على سداد خمسين باملائة )

  الترافع.

391,916 

 391,916 اإلجمالي

 الشركة :املصدر

ا نفسها تجد قد الشركة أن كما
 
  سواء   أخرى  قضائية دعاوى  في طرف

 
  التقاض ي  بإجراءات يتعلق فيما سلبية نتيجة أي شأن ومن عليها، مدعى أو مدعيا

  التأثير  التنظيمية واإلجراءات
 
  دقيق  بشكل  تتوقع أن الشركة تستطيع وال .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج  املالي ووضعها الشركة أعمال على سلبا

  تصدر  التي األحكام أو الدعاوى  لتلك النهائية النتائج أو املستقبل  في ضدها تقام أو تقيمها أن يمكن التي القضائية اإلجراءات أو الدعاوى  تكلفة حجم

  املسائل  – الحصر ال املثال سبيل على – الدعاوى  هذه  تشمل وقد .الشركة سمعة على سلبي بشكل والتأثير  وجزاءات تعويضات من تتضمنه وما فيها

  فإن  وبالتالي .مؤسسات أو أشخاص  قبل  من  االحتيال أو اإلهمال  عن تنجم التي األخرى  واألضرار والشكاوى  واألخطاء العمل  ونظام والضريبية الزكوية

   ستؤثر القضايا هذه  ملثل سلبية نتائج أي
 
 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على جوهري  وبشكل سلبا
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 التنفيذية ولوائحة املالية السوق  بنظام االلتزام بعدم املتعلقة خاطر امل 2.1.32

 حال  وفي  املالية،  السوق   هيئة  من  الصادرة   والتعاميم  واللوائح  ولألنظمة  املالية  السوق   لنظام  املوازية  السوق   في  واإلدراج  التسجيل  بعد  الشركة  ستخضع

  األسهم على  التداول  إيقاف مثل  وعقوبات تكاليف، ستتحمل لها، تخضع  التي واألنظمة اللوائح  من  أي في  التقيد على  الشركة مقدرة  عدم
 
  إلغاء  أو مؤقتا

 .وربحيتها املالي وأدائها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي  بشكل سيؤثر مما التزامها؛ عدم حال في الشركة أسهم إدراج

 املعلومات وتقنية التشغيل بأنظمة املتعلقة املخاطر  2.1.33

 أنظمة أوفشل النظام كانهيار األنظمة، هذه  تعطل ملخاطر الشركة ُيعّرض مما ومرافقها، أعمالها إلدارة  املعلومات تقنية أنظمة على الشركة تعتمد

 الالزمة  املاهرة  العمالة توفر عدم أو االتصال أخطاء أو الحرائق أو الطبيعية الكوارث أو اإللكترونية الفيروسات أو الشركة أنظمة اختراق أو الحماية

 البيانات تلك امان درجة انخفاض  أو بموظفيها أو بعمالئها أو بالشركة الخاصة السرية واملعلومات البيانات تسرب أو وإدارتها األنظمة هذه  لتشغيل

 إخفاق   أو  كبير   عطل  حدوث  أو  وظائفها  في  أعطال  أي  وجود  حال  في  أو  وتطويرها  املعلومات  تقنية  أنظمة  على  الحفا   في  الشركة  فشلت  وإذا  ،واملعلومات

 . والتشغيلية  املالية  نتائجهاو   املالي  مركزهاو   الشركة  أعمال  على  وجوهري   سلبي  بشكل  ذلك  سيؤثر  ،أعاله   املذكورة   األحداث  من  أي  وقوع  حال  في  أو  متكرر 

  للشركة األولية املواد موردي تركز  مخاطر  2.1.34

 إلى اإلشارة  مع اململكة خارج من وموردين اململكة داخل من موردين بين موزعين الرئيسيين املوردين من عدد على األولية املواد توريد في الشركة تعتمد

  داخل  من جميعهم رئيسيين  موردين  خمسة أكبر  نسبة شكلت  حيث املباشرة، والشراء  التوريد  وطلبات أوامر أساس  على  تقوم املوردين مع  العالقة أن

 م2020 ديسمبر  31 في كما اإليرادات تكلفة إجمالي من %(61.41)ونسبة  ،م2019 ديسمبر  31 في كما اإليرادات تكلفة إجمالي من (%50.00) اململكة

 البالستيكية العبوات وشركة للبالستيك سمت مصنع من  كل أن إلى  اإلشارة  )مع م2021 يونيو 30 في كما اإليرادات تكلفة إجمالي من (64.63%)ونسبة 

 كما  اإليرادات  تكلفة  إجمالي  من  )%24.36(  و  )%17.57(و  ،م2019  ديسمبر   31  في  كما  اإليرادات  تكلفة  إجمالي  من  )%7.23(  و  )%18.67(  نسبتهم  شكلت

 ) م2021 يونيو 30 في كما اإليرادات تكلفة إجمالي من (42.61%) و (0.00%) و ،م2020 ديسمبر  31 في
 
 "كبار  (3.8.4.2) الفرعي القسم راجع فضال

  املوردين،   عمل  في  مفاجئ   انقطاع  أو  عطل  أو  خلل  أي   حدوث  فإن  وبالتالي  ،(  النشرة   هذه   في  أعمالها"  وطبيعة  الشركة  عن  "خلفية  (3)  القسم  من  املوردين" 

 عملياتها نتائج على وبالتالي الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل سيؤثر االلتزامات أو الشروط أحد تغير  أو املوردين أحد مع العالقة إيقاف أو

 .املالي وأداءها

 السعوديين غير  املوظفين على باالعتماد املتعلقة املخاطر  2.1.35

 على املحافظة من الشركة تتمكن لم إذاف ،م2021 يونيو 30 في كما الشركة في املوظفين إجمالي من (%71.83) السعوديين غير  املوظفين نسبة تشكل

  املوارد  وزارة  ونظم ولوائح سياسات  في تغير  أي  حدوث حال في أو املطلوبة والخبرات املهارات  بنفس عنهم بدالء إيجاد أو السعوديين غير  من كوادرها

 مما .السعودية غير  العمالة  من كوادرها على الشركة تحافظ أن معه  يصعب مما القطاع؛ سعودة  نسبة في زيادة  عنها نتج اإلجتماعية والتنمية البشرية

  .التشغيلية ونتائجها املالي ووضعها الشركة أعمال نتائج على وجوهري  سلبي  بشكل يؤثر أن شأنه من والذي الشركة على املالية التكلفة زيادة  في يتسبب

  الغير  مع بالعقود املتعلقة املخاطر  2.1.36

 ) والهايبرماركت  املركزية  األسواق سلسلة فئة من الرئيسيين العمالء  مع الجوهرية العقود  من عدد  الشركة أبرمت
 
  ( 3.8.3.2) الفرعي القسم راجع فضال

 دعق  الشركة  أبرمت  حيث األسواق،  تلك  في  الشركة  منتجات  لبيع  ،(  النشرة  هذه   في  أعمالها"  وطبيعة  الشركة  عن  "خلفية  (3)  القسم  من  العمالء"  "كبار

  تلقائي  بشكل العقد  تمديد وتم م31/12/2020 بتاريخ  تنتهي  م01/01/2020 بتاريخ  للتسويق  السعودية لشركةل التابعة املزرعة أسواق ع م مياة  توريد

 سنة كل بداية للتجديد قابل العقد أن إلى اإلشارة  مع واألحكام الشروط على تعديالت أي إجراء دون  م31/12/2021 وحتى م01/01/2021 من للفترة 

 إلى  اإلشارة   مع  ،املزرعة  أسواق  سالسل  في  مبيعاتها  عرض  خالل  من  الشركة  تحققها  التي  املبيعات  قيمة  إجمالي  من  %15  نسبة  بدفع  الشركة  قيام  مقابل

  . للتسويق  السعودية  للشركة  املستحقة  االتعاب  قيمة  غير   أخرى   وأحكام  شروط  أي  اليتضمن   املزرعة(  )أسواق  للتسويق   السعودية  الشركة  مع  العقود  أن

 العقد  تمديد وتم،م31/12/2020 بتاريخ وتنتهي م01/01/2020 بتاريخ املحدودة للتجارة العاملية الثالجة شركة مع مياة توريد عقد الشركة أبرمت كما

  للتجديد  قابل العقد أن إلى اإلشارة  مع واألحكام الشروط  على تعديالت أي إجراء دون  م31/12/2021 وحتى م01/01/2021 من للفترة  تلقائي  بشكل

 املبيعات  قيمة  إجمالي  من  %15  نسبة  بدفع  الشركة  قيام  في  املحدودة   للتجارة   العاملية  الثالجة  شركة  مع  العقد  وأحكام  شروط  أهم  وتتمثل  سنة،  كل  بداية

 رغبتها  حال  في  ريال  آالف  عشر  مبلغ  بسداد  الشركة  التزام  وكذلك  العاملية  الثالجة  شركة  أسواق  سالسل  في  مبيعاتها  عرض  خالل  من  الشركة  تحققها  التي

 رغبتها حال في للمنتج ريال آالف عشرة  مبلغ بسداد الشركة تلتزم كما الثالجة لشركة التابعة األسواق سلسلة من جديد فرع أي في منتجاتها أي بعرض

 بقيم  باملشاركة الشركة تلتزم كما املحدودة، للتجارة  العاملية الثالجة لشركة التابعة املركزية األسواق في عرضه يسبق لم جديد منتج يأل  ملف فتح في

 ائتمان   فترة   الشركة  تمنح  كما  والوطنية،  الدينية  واألعياد  املدارس  إلى  والعودة   رمضان  شهر  عروض  مثل  املوسمية  العروض  في  مسبق  بشكل  محددة   ةيمال
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  العقارات  إيجار عقود الشركة أبرمت كما  املحدودة. للتجارة  العاملية الثالجة شركة فروع من ألي  مبيعاتها لسداد يوم (60) ملدة  العاملية الثالجة لشركة

  الشركة، قبل  من املستأجرة 
 
  التي  العقارات )قائمة 3.14 الفرعي والقسم الشركة( تملكها التي العقارات )قائمة 3.13 رقم الفرعي  القسم راجع  )فضال

   العمالء   بعض  مع  الشركة  تتعامل  ذلك   إلى  باإلضافة  .الشركة(  تستأجرها
 
  الشراء   وطلبات   أوامر   أساس  على   املوردين  ومع   التجزئة  مبيعات  عمالء  خصوصا

  لخطر  الشركة تتعرض وعليه املنتجات،  قيمة أو التسليم، كموعد الحصر؛ ال املثال سبيل  على معينة شروط تتضمن قد األوامر هذه  أن  إال املباشرة،

  ألي  بالتزاماتها معها تتعاقد التي الجهات أو الشركة تخل وقد التعاقدية. بالتزاماتهم بالوفاء رغبتهم عدم أو معها املتعاقدة  الجهات قدرة  أو قدرتها عدم

   ذلك  في  بما  األسباب  من  سبب
 
 التعاقدية  بالتزاماتها  الوفاء  على  الشركة  قدرة   عدم  حال  في  أو  عملياتهم،  تعطل  أو  املالية  مالءتهم  عدم  أو  إلفالسهم  نتيجة

  الغير  تجاه 
 
  توقيعها يتم قد أخرى  عقود أي أو القائمة اإليجار وعقود التوريد عقود  ذلك شامال

 
  البيع،  وعقود  التوريد عقود املثال سبيل على مستقبال

 سوف  الشركة  أو  األطراف  تلك   بأن  التأكيد  يمكن  ال  كما  الصعبة.  السوق   ظروف  ظل  في  حّدة   أكثر   الجهات  هذه   مع  التعامل  عن  تنشأ  التي  املخاطر  وتصبح

  العقود،  تلك ببنود االلتزام على معها املتعاقدة  األطراف أو الشركة قدرة  عدم حال وفي معها، املتعاقدة  األطراف أو الشركة تطلعات مستوى  على تكون 

  سيؤثر ذلك فإن املنازعات لتلك الشركة وخسارة  قضايا، أو مستقبلية منازعات أي وقوع حال في أو
 
  وتدفقاتها  املالي مركزها على جوهري  وبشكل سلبا

 املستقبلية. وتوقعاتها التشغيلية ونتائجها النقدية

 املستمر  العاملي االنتشار  ذلك في بما العامة، الصحة ي دد مما غيرها أو  املعدية األمراض بتفش ي  املتعلقة املخاطر  2.1.37

   (19-)كوفيد كورونا فيروس جائحةل

 
 
  بدأ  والذي املستجد (19-كوفيد) كورونا فيروس  جائحة تفش ي  تبعات عن الناتجة ككل العاملي واالقتصاد  اململكة اقتصاد  على السلبية للتأثيرات نظرا

 املختصة الجهات من الصادرة  القرارات من  ذلك وماصاحب ،العالم انحاء جميع في ثم ومن الصين من بداية م2019 ديسمبر   شهر أواخر منذ بالتفش ي

 والتي  ،(19-كوفيد)  املستجد  كورونا  فيروس  جائحة  إنتشار  من  والحد  للتصدي  الوقائية  والتدابير   اإلحترازية  اإلجراءات  بشأن  السعودية  العربية  باململكة

  بالتجزئة  البيع ومعارض التسوق  مراكز وإغالق اململكة ومحافظات مدن  بعض في الكامل أو الجزئي التجول  بحظر :الحصر ال املثال سبيل على تقتض ي

 وسيارات  والحافالت الداخلي الطيران رحالت  جميع وتعليق ذلك، وغير  بعد عن بالعمل بعضها الزام أو القطاعات لبعض العمل ساعات عدد وتقليص

  املقيمين  واملعتمرين الحجاج جميع على مؤقتة قيود وفرض اململكة خارج من النبوي  املسجد وزيارة  العمرة  ألغراض الدخول  وتعليق والقطارات، األجرة 

 الغذائية  املواد بيع محال باستثناء داخلها األنشطة وجميع التجارية املجمعات وإغالق املنورة  واملدينة املكرمة مكة مدينتي زيارة  من ملنعهم اململكة في

   .صيدلياتوال

 ( MERS) التنفسية األوسط  الشرق  ومتالزمة (COVID-19) كورونا فيروس املثال سبيل  على منها املعدية األمراض من مرض أي تفش ي على سيترتب كما

  اقتصاد  على وجوهري  سلبي أثر أخرى  منطقة أي أو األوسط الشرق  منطقة في (SARS) الحادة  التنفسية العدوى  ومتالزمة (HINI) االنفلونزا وفيروس

  الشركة. وعمليات اململكة

 لهذه  سيكون  كما اململكة. في (COVID-19) كورونا فيروس إنتشار من الحد أو إيقاف في تنجح سوف أعاله  املوضحة اإلجراءات أن ضمان اليمكن

  وجوهري   سلبي  وبشكل  بدوره   سيؤثر  مما  بها،  التنبؤ  يصعب  لفترة   واألعمال  املستثمرين  ثقة  وعلى  السعودي  االقتصاد  على  وجوهرية  سلبية  آثار  اإلجراءات

 املستقبلية.  وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على

  ستكون  الشركة فإن العالم، دول  باقي وفي اململكة في أخرى  معدية أمراض أي تفش ي حال في أو (COVID-19) كورونا فيروس إنتشار ظل وفي أنه كما

  موردين  من الشركة تشتريها التي  األولية املواد بعض  على  سلبي تأثير  أو تأخير  او تعليق  هنالك  يكون  قد خاص وبشكل األعمال، انقطاع  ملخاطر معرضة

  سيؤثر  مما بالفيروس، متأثرة   دول  في خارجيين
 
   الشركة. ملصنع اإلنتاجية العمليات  استمرار على جوهري  وبشكل سلبيا

  لدى  ويوجد املصنع  موقع داخل  عاملين خدمات منطقة ويوجد العمالة، ملساكن الصحية االشتراطات والقروية البلدية الشؤون وزارة  اعتمدت كما

  ضمن وذلك .عرعر ومدينة سكاكا ومدينة املنورة  واملدينة الدمام ومدينة جدة  ومدينة الرياض مدينة من كل في العاملين سكانإل  خاص مبنى الشركة

 الواحد   للعامل  تخصيص  يتم   أن  الحصر  ال  املثال  سبيل   على  تتضمن  والتي  املستجد  (19-كوفيد)  كورونا  فيروس  جائحة  انتشار  ملنع   االحترازية  االجراءات

   12  مساحة
 
   مترا

 
،  الجسدي  التباُعد  يكون   بحيث  السكن،  من  مربعا

 
  ومخرج   كمدخل  واعتمادها  تعقيم،  غرفة  وإنشاء   عدوى،  أي  نقل  إلى  يؤدي  وال  مناسبا

كن،   ُمرتادي  لكافة  وحيد هم  العاملين  جميع  وتعقيم  السَّ   الستخدامها   العمال  باصات  جميع  داخل   تعقيم  أجهزة   وتركيب  الغرفة،  هذه   خالل  من  الكامل  لِزّيِ

غلق الخارجية السكن مداخل أبواب ُتفتح أن يتعّين كما للباصات، الصعود بعد
ُ
 إلى باإلضافة هوائية، بستارة  مزّودة  تكون  وأن أوتوماتيكي، بشكل  وت

ر
ّ
خّصص  منفصلة، عزل  غرِف  توف   القادمة للعمالة تُ

 
ر مرضية، عالمات أية عليها تظهر التي العمالة أو اململكة، خارج من حديثا

ّ
  وأدوات  املطهرات وتوف

   السكن،   مرافق  كافة  في  التعقيم
 
   لالستخدام  واملعّدة   الواقية  الصحية  والقفازات  الكمامات  عن   فضال

 
  للنظافة   متخّصصة  شركة  مع  والتعاقد  واحدة،  مرة

 الفحص إلى باإلضافة السكن، داخل الصحة آفات ملكافحة متخّصصة شركة مع والتعاقد البلدي، املردم إلى ونقلها السكن داخل النفايات وَجْمع
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ر   التعقيم،   بعد   الليزري  الحرارة   ميزان  بواسطة   األفراد  لحرارة   الدوري
ّ
  تنظيف   ملتابعة  وجدول   دوري،  بشكل  باملطهرات   األسطح  تطهير   ُيوّضح  جدول   وتوف

 .وصنابيرها املياه  دورات  وتطهير 

ب  أنه  العمالة  ملساكن  الصحية  االشتراطات  الئحة  أكدت  كما
َ
   أكان  سواء    -  العمل  صاحُب   ُيعاق

 
 تقّل   ال  مالية  بغرامة    -  معنوية  أو  طبيعية  صفة  ذا  شخصا

 الغرامة  وتتعّدد العمران، داخل  العمال ملساكن الصحية الشروط من  شرط أّي  مخالفة عند ريال، آالف عشرة  على تزيد وال ريال، آالف خمسة عن

خالفة، بتعّدد
ُ
   ارتكابها. تكرار حال في للمخالفة األعلى الحّد  مضاعفة ويجوز  امل

  أي  إصابة حال في أنه كما ،أعاله  املذكورة  والعقوبات للغرامات  معرضة ستكون  فإنها العمالة، ملساكن الصحية باالشتراطات الشركة تلتزم لم حال وفي

  مما  املصنع، في املوظفين أو العمال سكن في العاملين إلى العدوى  نقل في يتسبب قد ذلك فإن كورونا، بفيروس العاملين سكن في املقيمين العاملين من

  وبشكل  سلبي بشكل سيؤثر ذلك فإن وبالتالي عليها، املتفق املواعيد في عمالئها إلى الشركة منتجات بتسليم والتأخر اإلنتاج عملية تعطل إلى يؤدي قد

 . املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على جوهري 

 

 في بما الشركة إدارات كافة في املوظفين عدد في نقص ذلك فسيؤدي األمراض، هذه  من بأي الشركة موظفي وإصابة العدوى  إنتشار حال وفي أنه كما

 إنتـاج علـى قدرتهـا ويضعـف الشـركة إنتـاج يعطـل أن شـأنه مـن مما العمل، ساعات أو العمل ورديات عدد تقليص إلى سيؤدي أو اإلنتاج إدارات في ذلك

  مبيعات  على سلبي بشكل أثر كورونا فيروس انتشار أن إلى اإلشارة  مع التعاقدية. بمتطلباتها اإللتزام أو مســتمرة  بصــورة  املنتجــات مـن كافيـة كميـات

   .سعودي ريال مليون  78.5 بلغت التي م2019 العام بمبيعات مقارنة م2020 عام في سعودي ريال مليون  71.6 إلى انخفضت حيث الشركة

 الناجمة  الخسائر  حجم  تقدير  أو  عملياتها  تأثر  عدم  ضمان  اليمكنها  الشركة   فإن  النشرة   هذه   تاريخ  حتى  الوباء  هذا   إلنتهاء  متوقع  تاريخ  اليوجد  أنه  وحيث 

  سيؤثر مما املستقبل في وتبعاتها الجائحة هذه  عن
 
  .املستقبلية عملياتها ونتائج املالي ومركزها الشركة  أعمال على جوهري  وبشكل سلبا

 املناخية بالظروف املرتبطة املخاطر  2.1.38

 ناتجة  وطائلـة كبيـرة  تكاليـف الشـركة تكبـد  إلى املتقلبة الطقس وأنماط األمطار، هطول  في والتغيرات  الحرارة  درجات  كارتفاع املناخية التغيرات تؤدي قد

  في  إضافية  لفترات التخزين  أو النقل  تكاليف أو الشراء أسعار مثل  الشركة تستوردها  التي الخام باملواد املرتبطة التكاليف زيادة  عن  املثال سبيل  على

 منتجات  إيصال تأخر أو املناخية بالظروف مرتبطة اسباب ألي الشركة مصنع  في اإلنتاج عمليات تعطل إلى املناخية الظروف تؤدي قد كذلك ،املوانئ

  لعمالئها الشركة
 
 نتائجهـا  مـن  التقليـل وبالتالـي عملياتهـا وممارسـة ألداء  الشـركة قـدرة  علـى  يؤثـر كمـا . الرياض مدينة خارج الواقعة املناطق في  خصوصا

 .املسـتقبلية وتوقعاتهـا املالي ومركزهـا عملياتهـا ونتائـج الشـركة أعمـال علـى وجوهـري  سـلبي أثـر لذلـك فسـيكون  .التشـغيلية

  الدائنة بالذمم املتعلقة املخاطر   2.1.39

 31 في كما  ســـــــــعودي ريال  مليون  (20.30) و  مليون ريال ســـــــــعودي (18.00) و  ســـــــــعودي ريال  مليون  (22.38) للشـــــــــركة التجارية الدائنة الذمم إجمالي  بلغ

 (%17.3) املطلوبات إجمالي من التجارية الذائنة الذمم نســـبة وتمثل .التوالي على م2021 يونيو 30 في وكما م2020 ديســـمبر  31 وكمافي م2019 ديســـمبر 

 قبل من للشـــــــــــــركة املمنوحة االئتمان فترة   أن إلى اإلشـــــــــــــارة  مع .التوالي على م2021 يونيو 30 لفترة  و م2020  ولعام م2019 لعام (15.93%) و (%14.4)و

 عليها،  املتفق املدة  في  الســــــــداد أو التجارية الدائنة  ذممها كامل  ســــــــداد  من الشــــــــركة تتمكن ال  قدف الدائنة الذمم  تقادم حال وفي .يوم (60)  تبلغ  املوردين

ــائية  دعاوي   رفع إلى  ذلك  يعرضـــها قد أو  املســـتقبل في مناســـبة بشـــروط بالدين  شـــراء اتفاقيات على الشـــركة حصـــول   ُيصـــعب  قد الذي األمر  قبل من قضـ

  سيؤثر مما الدائنين،
 
 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائجها املالي ووضعها التشغيلية عملياتها على وجوهري  وبشكل سلبا

  داخلية مراجعة إدارة وجود عدم مخاطر   2.1.40

 تلخص  املراجعة  لجنة  إلى  دورية   تقارير  إصدار  الداخلية،  املراجعة  إدارة   مهام  أهم  ومن  ،النشرة   هذه   تاريخ  حتى  داخلية  مراجعة  إدارة  الشركة  لدى  اليوجد

 اإلجراءات  وتطبيق  فوري  بشكل  املخاطر  أهم  على  للتنبيه  تهدف  والتي  الشركة،  لدى  الداخلية  الرقابة  ونظم  املخاطر  وتقييمات  التدقيق  مهام  جميع  نتائج

  ملخاطر   معرضة  ستكون   الشركة  فإن  الداخلية،  املراجعة  إدارة   تفعيل   أو  إنشاء  عدم  استمرار  حال  وفي  .املخاطر  بتلك   الشركة  تأثر  لتخفيف   التصحيحية

 املالية. الشركة أعمال نتائج على  وجوهري   سلبي أثر له سيكون  ما وهو  املوازية، السوق  في الشركة إدراج بعد سيما ال ورقابية ومالية وإدارية تشغيلية
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 التصنيعية بالعيوب املتعلقة املخاطر  2.1.41

 إنتاجهـا  خالل  فيهـا  تحـدث  قـد  التـي  بالعيــوب  املتعلقــة  املخاطــر  لبعــض  معرضــة  العمليــات  وهــذه  املعبأة   املياة   قوارير  وبيــع  إنتاج  حول   الشــركة  عمل  يتمحور 

 أو الشــركة قبــل مــن املصنعــة املنتجــات فــي عيــوب أي إن املوظفيــن، مـن تصـرف أو سـلوك سـوء  نتيجـة أخطـاء مـن الناتجـة العيـوب أو نقلهـا أو أوتعبئتهـا

 التأثير وبالتالي ،املنتجات تلك عن املسؤولية بشأن ومطالبتها واملتاجر األسواق من منتجاتها سـحب  مخاطـر إلـى يعرضهـا قـد باملواصفــات التزامهــا عــدم

 بأي  تتعلق الشركة ضد أحكام أي صدور  عن ناتجة تعويضات أو تكاليف ألي الشركة تكبد إلى باإلضافة الشركة سمعة على وجوهري  سلبي بشكل

 عملياتهــا ونتائــج الشــركة أعمــال توقعـات علـى وجوهري  سلبي تأثير  له  مماسيكون  ، السوق  من املسحوبة املنتجات عن الشركة ليةؤو مس بشأن مطالبات

 اإلنتاج عملية في الداخلة األولية املواد تلوث مخاطر مثل الغذائية الشركة منتجات  بسالمة املرتبطة للمخاطر معرضة الشركة أن كما .املالــي ووضعهــا

 الحوادث   هذه   ومثل  ،الشركة  منتجات  من  ملوثة  منتجات  من  أي  الستهالك  نتيجة  تنتج  قد  التي  املخاطر  أو  والتوريد  التوزيع  عملية  خالل  املنتجات  تلوث  أو

  التأثير  أو املنتجات  تلف إلى تؤدي أن يمكن
 
  مصادر  عن البحث أو الشركة منتجات  من أي شراءل الشركة عمالء تجنب  أو الشركة سمعة على سلبيا

 ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تأثير  له سيكون  مما ،مالية تعويضات أو غرامات أو عقوبات ألي الشركة تعرض أو أخرى 

   املستقبلية. وتوقعاتها املالي

 االستخدام وآلية باملعدات املتعلقة املخاطر  2.1.42

  املجمع   اإلهالك  نسبة  بلغت  كما  ،سنوي   بشكل  (%6.7)  إهالكها  معدالت  تبلغ  منتجاتهــا  إنتــاج  فــي  تســتخدمها  متخصصــة  ومعــدات  اآلت  الشــركة  لــدى  إن

 يونيو  30  في  وكما  م2020  ديسمبر   31  كمافي  و  م2019  ديسمبر   31  كمافي  %(38.9)و  (%38.21)  و  (%39.03)  واملعدات  لآلالت  الدفترية  القيمة  إجمالي  من

 أهدافهـا تحقيـق أجـل مـن املعـدات  لهـذه  واملتسـق املوثـوق  التشـغيل علـى الشـركة تعتمــد لذلــك .عملياتها لنجــاح للغايــة مهمــة وهــي ،التوالي على م2021

 علـى قدرتهـا ويضعـف الشـركة إنتـاج يعطـل أن شـأنه مـن لهـا مطولـة صيانـة أي أو املعـدات أو اآلالت علـى يطـرأ متوقـع غيـر عطـل أي إن .املاليـة وتوقعاتهـا

  . التعاقدية بمتطلباتها اإللتزام أو عمالئهــا مطالــب يلبــي الــذي بالشــكل املنتجــات جــودة  تأميــن علــى أو مســتمرة  بصــورة  املنتجــات مـن كافيـة كميـات إنتـاج

 .عملياتها ونتائــج وتوقعاتهــا الشــركة أعمــال علــى جوهري و  ســلبي  بشكل سيؤثر  إخفاق أي وجود حال وفي

 املخزون بإدارة املتعلقة املخاطر  2.1.43

 30 و م2020 ديســـــــــمبر  31 و م 2019 ديســـــــــمبر  31 في كما ريال مليون  (11.66) و ريال  مليون  (9.32)و  ريال  مليون  (13.07)ماقيمته  املخزون رصـــــــــيد  بلغ

 31 في كما  ريال ( 817,748) و (404,523) و  ريال (304,532)  برصـــيد التالفة للبضـــاعة  مخصـــص  بتكوين الشـــركة  قامت كما ،التوالي على م2021 يونيو

ـــمبر  ـــمبر  31 و م 2019 ديســــــ  من األمثل  املســـــــــتوى  على املحافظة إلى الســـــــــعي في الشـــــــــركة ســـــــــياســـــــــة وتتمثل ،التوالي  على م2021 يونيو 30 و م2020 ديســــــ

ـــمان  مع العامل،  املال  رأس كفاءة  وزيادة   املخزون حيازة  تكاليف  ملراقبة املخزون  جودة  على والحفا   املناســـــــــب  الوقت في  والبضـــــــــائع  الســـــــــلع تســـــــــليم  ضــــــ

 انخفاض إلى  ذلك ســـيؤدي  دوري، بشـــكل  املخزون ومراقبة  املثلى املخزون مســـتويات على الحفا  من الشـــركة  تتمكن لم فإذا  .للعمالء املتاحة  املنتجات

ــائر الشــــــــــــركة يلحق  قد مما املخزون،  مســــــــــــتويات في فائض إلى أو  شــــــــــــديد  تصــــــــــــريف أو األولى، الحالة في  العمالء،  متطلبات تلبية  من  تمكنها لعدم  بخســــــــــ

 .عملياتها ونتائج املالي، ووضعها وجوهرية، سلبية بصورة  التجارية الشركة عمليات على يؤثر قد مما الثانية، الحالة في املخزون،

 الشركة ملنتجات بالنقل املتعلقة املخاطر  2.1.44

   لعمالئها منتجاتها توصــــــيل خدمات  لتقديم بها  خاص  نقل  أســــــطول  الشــــــركة تملك
 
 الشــــــركة تقوم كما الجملة، ومبيعات  الرئيســــــيين  للعمالء خصــــــوصــــــا

 أســـــــــعار أن حيث  للعمالء، منتجاتها بتوصـــــــــيل قيامها حال في منتجاتها  بنقل  مرتبطة تكاليف  ألي الشـــــــــركة  وتتحمل للمنازل،  التوصـــــــــيل خدمات بتقديم

 حال في  العميل قبل  من تســــلمها قبل املباعة البضــــاعة في  تلف أي عن  العميل بتعويض  تقوم الشــــركة  أن إلى اإلشــــارة  مع  النقل،  تكاليف متضــــمنة البيع

 تملكه  الذي النقل  ألســــطول   تعطل  بســــبب  ســــواء  هذه  النقل خدمات  توفر في  تعطل أي  إن .الشــــركة  قبل من  إهمال عن ناتج املباعة البضــــاعة تلف  كان

 البنزين  تكاليف مثل  بالنقل  املرتبطة التكاليف  ارتفاع أو الشـــركة منتجات  لنقل النظامية االشـــتراطات أو  النقل  وأنظمة قوانين  تغيير   بســـبب أو الشـــركة

 بشــــــكل ســــــيؤثر والذي  لعمالئها، منتجاتها توريد  على الشــــــركة قدرة  على  مؤقت بشــــــكل ســــــيؤثر  بالنقل  املرتبطة العمالة  وتكاليف الغيار  وقطع والصــــــيانة

 أي  مقابل  للعمالء  تعويضــــــات  ألي الشــــــركة  تحمل  أن كما  املســــــتقبلية. توقعاتها وعلى املالي  ووضــــــعها عملياتها  ونتائج الشــــــركة أعمال على  وجوهري   ســــــلبي

 أعمال على  وجوهري  ســــــلبي  بشــــــكل ســــــيؤثر وبالتالي  التشــــــغيلية،  املصــــــاريف زيادة  إلى  ســــــيؤدي الشــــــركة  قبل من  إلهمال  نتيجة املباعة البضــــــاعة في  تلف

  املستقبلية. توقعاتها وعلى املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة
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 عالقة  ذات األطراف مع باملعامالت املتعلقة املخاطر  2.1.45

  وأن  واملبيعات باملشتريات متعلقة  تجارية ومعامالت متبادلة خدمات عن ناجمة عالقة ذات أطراف مع االعتيادية أعمالها سياق في الشركة تتعامل

  للشركة املعتاد النشاط سياق في املعامالت تلك تتم .العاديين  التجاريين والدائنين املدينين مع تتشابه واملصاريف الفواتير  هذه  شروط
 
  ألسس  ووفقا

 م:2020 و م2019 األعوام خالل العالقة ذات أطراف مع  تمت التي التعامالت التالي الجدول  ويبن .تجارية

  م2021 يونيو  30 وفترة م2020 و م2019 األعوام خالل عالقة ذات أطراف مع تمت التي التعامالت (:7الجدول رقم )

 م2019ديسمبر  31املعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنة املالية املنتهية في 

مبالغ مستحقة  

من أطراف ذات 

 عالقة 

 طبيعة العالقة  طبيعة التعامل 
إجمالي قيمة  

 التعامالت 

 الرصيد 

ديسمبر   31كما في 

 م2019

النسبة من إجمالي  

قيمة العقود  

خالل   والتعامالت

 )%( العام 

النسبة من إجمالي  

خالل   اإليرادات

 العام )%( 

الشركة العربية  

 للتعدين 

تجاري  

)مصاريف  

 باإلنابة( 

يشغل السيد/ عشري بن سعد بن مزعل العشري  

منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة العربية  

 للتعدين 

 الينطبق  الينطبق  1,021,035 0

 الينطبق  الينطبق  1,021,035  اإلجمالي 

مستحقة  مبالغ 

إلى جهات ذات  

 عالقة 

 طبيعة التعامل  طبيعة العالقة 
إجمالي قيمة  

 التعامالت 

 الرصيد 

ديسمبر   31كما في 

 م2019

النسبة من إجمالي  

قيمة العقود  

خالل   والتعامالت

 العام )%( 

النسبة من إجمالي  

خالل  املطلوبات

 العام )%( 

شركة الرأي 

 للخدمات البيئية 

تجاري  

)مصاريف  

 باإلنابة( 

شركة الرأي للخدمات البيئية مملوكة لكل من  

  
 
شركة كسب القابضة وشركة األفق الشامل، علما

بأن كل من شركة كسب القابضة وشركة األفق  

الشامل مملوكتان لكل من السيد/ سعد بن صنيتان  

بن عشري بن هديب والسيد/ عشري بن سعد بن 

 مزعل العشري 

(12,183) 54,434 0.01% %0.01 

شركة التعفف  

لألعمال  

 الكهربائية 

تجاري  

)مصاريف  

 باإلنابة( 

يشغل السيد/ عشري بن سعد بن مزعل العشري  

منصب رئيس مجلس إدارة في شركة التعفف  

 لألعمال الكهربائية 

(76,420) 76,420 0.06% %0.06 

شركة األعمال  

التطويرية  

 الغذائية 

 تمويل 

مزعل العشري  يشغل السيد/ عشري بن سعد بن 

منصب رئيس مجلس إدارة في شركة األعمال  

 التطويرية الغذائية 

(744,317) 1,057,443 0.61% %0.58 

شركة كسب 

 القابضة 
 تمويل 

شركة كسب القابضة مملوكة لكل من السيد/ سعد  

بن صنيتان بن عشري بن هديب والسيد/ عشري بن  

 سعد بن مزعل العشري 

2,917,324 2,934,749 2.38% %2.26 

شركة تنفيذ  

 املرافق
 تمويل 

شركة تنفيذ املرافق مملوكة لكل من شركة األعمال  

التطويرية املحدودة والسيد/ محمد بن سعد بن  

 مزعل العشري 

(811,786) 3,361,786 0.66% %0.63 

شركة األعمال  

التطويرية  

 املحدودة 

 6.90% %7.28 19,322,972 (8,916,120) مساهم كبير في شركة مصنع مياة الجوف الصحية  تمويل 

 %10.43 11.00% 26,807,804  اإلجمالي 

 م2020ديسمبر  31املعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنة املالية املنتهية في 

مبالغ مستحقة  

من جهة ذات  

 عالقة 

 طبيعة التعامل  طبيعة العالقة 
إجمالي قيمة  

 التعامالت 

 الرصيد 

ديسمبر   31كما في 

 م2020

النسبة من إجمالي  

قيمة العقود  

خالل   والتعامالت

 العام )%( 

النسبة من إجمالي  

خالل   اإليرادات

 العام )%( 

الشركة العربية  

 للتعدين 

تجاري  

)مصاريف  

 باإلنابة( 

يشغل السيد/ عشري بن سعد بن مزعل العشري  

منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة العربية  

 للتعدين 

 الينطبق  الينطبق  1,021,035 0

شركة تنفيذ  

 املرافق

تجاري )شراء 

 أصول باإلنابة( 

شركة تنفيذ املرافق مملوكة لكل من شركة األعمال  

التطويرية املحدودة والسيد/ محمد بن سعد بن  

 مزعل العشري 

4,651,629 1,289,844 4.33% 6.49% 

شركة األعمال  

التطويرية  

 املحدودة 

 %0.52 %0.35 1,520,420 372,418 مساهم كبير في شركة مصنع مياة الجوف الصحية  تنفيذ أعمال 
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 وشاح الوطن 

 تجاري  

)مصاريف  

 باإلنابة( 

 %1.05 %0.70 750,000 750,000 فرع لشركة األعمال التطويرية املحدودة 

 8.06% 5.38% 4,581,299  اإلجمالي 

مبالغ مستحقة  

إلى جهات ذات  

 عالقة 

 طبيعة التعامل  العالقة طبيعة 
إجمالي قيمة  

 التعامالت 

 الرصيد 

ديسمبر   31كما في 

 م2020

النسبة من إجمالي  

قيمة العقود  

خالل   والتعامالت

 العام )%( 

النسبة من إجمالي  

خالل  املطلوبات

 العام )%( 

شركة الرأي 

 للخدمات البيئية 

تجاري  

)مصاريف  

 باإلنابة( 

مملوكة لكل من  شركة الرأي للخدمات البيئية 

  
 
شركة كسب القابضة وشركة األفق الشامل، علما

بأن كل من شركة كسب القابضة وشركة األفق  

الشامل مملوكتان لكل من السيد/ سعد بن صنيتان  

بن عشري بن هديب والسيد/ عشري بن سعد بن 

 مزعل العشري 

(675) 55,109 %0 %0.0005 

شركة التعفف  

لألعمال  

 الكهربائية 

تجاري  

)مصاريف  

 باإلنابة( 

يشغل السيد/ عشري بن سعد بن مزعل العشري  

منصب رئيس مجلس إدارة في شركة التعفف  

 لألعمال الكهربائية 

(315) 76,735 %0 %0.0003 

شركة كسب 

 القابضة 

تجاري )شراء 

 أصول باإلنابة( 

شركة كسب القابضة مملوكة لكل من السيد/ سعد  

هديب والسيد/ عشري بن  بن صنيتان بن عشري بن 

 سعد بن مزعل العشري 

 الينطبق  الينطبق  17,425 0

شركة األعمال  

التطويرية  

 الغذائية 

 تمويل 

يشغل السيد/ عشري بن سعد بن مزعل العشري  

منصب رئيس مجلس إدارة في شركة األعمال  

 التطويرية الغذائية 

57,521 999,922 0.05% %0.05 

شركة األعمال  

التطويرية  

 املحدودة 

 3.09% %3.59 5,466,523 3,858,945 مساهم كبير في شركة مصنع مياة الجوف الصحية  تمويل 

شركة عبر 

 الجسور 
 تمويل 

يشغل السيد/ سعد بن صنيتان بن عشري بن  

هديب منصب رئيس مجلس املديرين في شركة عبر 

 الجسور 

(5,914,795) 5,914,795 5.51% %4.74 

 7.87% 9.15% 12,530,509  اإلجمالي 

 م 2021يونيو  30املعامالت مع األطراف ذات العالقة للفترة املالية املنتهية في 

مبالغ مستحقة  

من جهة ذات  

 عالقة 

 طبيعة التعامل  طبيعة العالقة 
إجمالي قيمة  

 التعامالت 

 الرصيد 

يونيو    30كما في 

 م2021

النسبة من إجمالي  

قيمة العقود  

خالل   والتعامالت

 الفترة )%( 

النسبة من إجمالي  

خالل   اإليرادات

 العام )%( 

الشركة العربية  

 للتعدين 

تجاري  

)مصاريف  

 باإلنابة( 

يشغل السيد/ عشري بن سعد بن مزعل العشري  

منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة العربية  

 للتعدين 

0 
 

1,021,035 
 الينطبق  الينطبق 

شركة تنفيذ  

 املرافق

تجاري )شراء 

 أصول باإلنابة( 

شركة تنفيذ املرافق مملوكة لكل من شركة األعمال  

التطويرية املحدودة والسيد/ محمد بن سعد بن  

 مزعل العشري 

6,216 1,296,059 %0.01 0.02% 

شركة األعمال  

التطويرية  

 املحدودة 

 %0.09 %0.05 1,550,774 30,354 مساهم كبير في شركة مصنع مياة الجوف الصحية  تنفيذ أعمال 

 وشاح الوطن 

 تجاري  

)مصاريف  

 باإلنابة( 

 172 فرع لشركة األعمال التطويرية املحدودة 

 

750,173 

 

%0 %0.001 

 0.11% 0.06% 4,618,041  اإلجمالي 

مبالغ مستحقة  

إلى جهات ذات  

 عالقة 

 طبيعة التعامل  طبيعة العالقة 
إجمالي قيمة  

 التعامالت 

 الرصيد 

يونيو    30في كما 

 م2021

النسبة من إجمالي  

قيمة العقود  

خالل   والتعامالت

 الفترة )%( 

النسبة من إجمالي  

خالل  املطلوبات

 العام )%( 

شركة الرأي 

 للخدمات البيئية 

تجاري  

)مصاريف  

 باإلنابة( 

شركة الرأي للخدمات البيئية مملوكة لكل من  

  
 
شركة كسب القابضة وشركة األفق الشامل، علما

بأن كل من شركة كسب القابضة وشركة األفق  

الشامل مملوكتان لكل من السيد/ سعد بن صنيتان  

بن عشري بن هديب والسيد/ عشري بن سعد بن 

 مزعل العشري 

 الينطبق  الينطبق  55,109 0
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شركة التعفف  

لألعمال  

 الكهربائية 

تجاري  

)مصاريف  

 باإلنابة( 

العشري  يشغل السيد/ عشري بن سعد بن مزعل 

منصب رئيس مجلس إدارة في شركة التعفف  

 لألعمال الكهربائية 

 الينطبق  الينطبق  76,735 0

شركة كسب 

 القابضة 

تجاري )شراء 

 أصول باإلنابة( 

شركة كسب القابضة مملوكة لكل من السيد/ سعد  

بن صنيتان بن عشري بن هديب والسيد/ عشري بن  

 سعد بن مزعل العشري 

 الينطبق  الينطبق  17,425 0

شركة األعمال  

التطويرية  

 الغذائية 

 تمويل 

يشغل السيد/ عشري بن سعد بن مزعل العشري  

منصب رئيس مجلس إدارة في شركة األعمال  

 التطويرية الغذائية 

200,000 799,922 0.35% %0.16 

شركة األعمال  

التطويرية  

 املحدودة 

 1.51% %3.33 3,542,203 1,924,320 الصحية مساهم كبير في شركة مصنع مياة الجوف  تمويل 

شركة عبر 

 الجسور 
 تمويل 

يشغل السيد/ سعد بن صنيتان بن عشري بن  

هديب منصب رئيس مجلس املديرين في شركة عبر 

 الجسور 

 الينطبق  الينطبق  5,914,795 0

 3.68% 10,406,189  اإلجمالي 
%1.67 

 

  املصدر:الشركة

  العالقة  ذات األطراف مع تمت التي التعامالت على م10/01/2021 بتاريخ املنعقدة  العادية العامة الجمعية موافقة على الحصول  تم أنه إلى اإلشارة  مع

  .أعاله  الجدول  في املوضحة

  مع  ت تعامال  أية وجود  حال وفي للشركة العادية  العامة والجمعية اإلدارة  مجلس ملوافقة العالقة ذات  األطراف مع التعامالت جميع  تخضع  أن  ويجب  

  فستضطر  التعامالت، هذه  على للشركة العامة الجمعية موافقة عدم حال وفي عامة، جمعية أقرب على عرضها سيتمف مستقبلية عالقة ذات أطراف

   عالقة. ذوي  أطراف إلى املسندة  األعمال تنفيذ  على معهم للتعامل العالقة ذوي  غير  من أخرى  أطراف عن للبحث الشركة

  سيؤثر ذلك فإن الشركة تناسب ال بشروط تجديدها أو العالقة، ذات األطراف مع العقود إبرام أو تجديد على الشركة قدرة  عدم إن
 
  وبشكل  سلبا

 املستقبلية.  وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ووضعها الشركة أعمال على جوهري 

 الصناعي الترخيص بسحب املتعلقة املخاطر  2.1.46

 وتاريخ  (411102102031) رقمبقرار  املعدنية والثروة  الصناعة وزارة  قبل من الصادر صناعية منشأة  ترخيص بموجب نشاطها الشركة تمارس

 فقط واحد صناعي ترخيص الشركة وتمتلك (.م24/12/2022 )املوافق ه30/05/1444 بتاريخ ينتهي والذي م(26/01/2020 )املوافق ه01/06/1441

 .النشرة  هذه  تاريخ حتى

 وعلى صناعية. تراخيص على حصلت التي الشركات على املعدنية والثروة  الصناعة وزارة  تفرضها التي والتعليمات بالشروط االلتزام الشركة على يجب

  ترخيصها تعديل بطلب التقدم املعدنية والثروة الصناعة وزارة  من املرخصة الصناعية الشركات كافة
 
 الشروط تلك ومن بياناتها في تعديالت ألي تبعا

 مـن املتبنـاة  املواصفـات أو املعتمـدة  واملقاييـس للمواصفـات  املنتجـات بمطابقـة االلتـزام أو العمالة عدد  زيادة  أو  التجاري  االسم  تعديل املثال سبيل على

 باألنظمة وااللتزام التلوث، من  البيئة على للمحافظة لتنفيذيةا والئحته للبيئة العام النظام بمواد وااللتزام واملقاييس،  للمواصفات السعودية الهيئـة

  فإنها املعدنية والثروة  الصناعة وزارة  وتعليمات بشروط الشركة تلتزم لم وإذا وغيرها،  العامة والصحة الصناعي واألمن السالمة ولوائح والتعليمات

 ممارسة  في  االستمرار  باستطاعتها  يكون   لن  فإنه  الشركة  من  الترخيص  سحب  حال  وفي  بها،  الخاص  الصناعي  الترخيص  تعليق  أو  لسحب  معرضة  ستكون 

 السوق.  في سهمها وسعر املستقبلية توقعاتها وعلى املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تأثير   لذلك وسيكون  نشاطها.
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 .الشركة فيه عملت الذي والقطاع وق بالس املتعلقة املخاطر  

  للمملكة االقتصادي باألداء املتعلقة املخاطر  2.2.1

  ال  املثال سبيل على وتشمل، عام بشكل اململكة في االقتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل  من عدد على للشركة املتوقع املستقبلي األداء  يعتمد

  النفط  على أساس ي بشكل والجزئي الكلي اململكة اقتصاد ويعتمد ذلك.  ونحو  الفرد دخل  ومتوسط  املحلي الناتج  ونمو التضخم عوامل الحصر،

  سيكون   النفط   أسعار  في  تحدث  مواتية  غير   تقلبات  أي  فإن  وعليه  اإلجمالي،  املحلي  الناتج  من   كبيرة   حصة  على  تسيطر   تزال   ال  والتي  النفطية  والصناعات

   التأثير   شأنه  من  والذي  الحكومي،  اإلنفاق  معدالت  وعلى  عام  بشكل  اململكة  اقتصاد  ونمو  خطط  على  والجوهري   املباشر  أثرها  لها
 
 الشركة  أداء  على  سلبا

  املالي،
 
 الحكومي. اإلنفاق بمعدالت وتأثرها اململكة اقتصاد  منظومة ضمن لعملها نظرا

  البنية  في  والخاص الحكومي اعين القط واستثمارات السكاني النمو استمرار فيها بما  أخرى  عوامل عدة  على اململكة  اقتصاد نمو  استمرار يعتمد كما

  الشركة  أعمال على وجوهري  سلبي بشكل سيؤثر وبالتالي االقتصاد على  كبير  تأثير  له سيكون  العوامل  هذه  من أي في  سلبي تغيير  أي فإن لذا التحتية،

 املستقبلية.  وتوقعاتها املالية ونتائجها

 األوسط  الشرق  منطقة في واالقتصادي السياس ي  االستقرار  بعدم املتعلقة املخاطر  2.2.2

  اقتصاد  على  بدورها  تؤثر  التي  العاملية  اإلقتصادية  للظروف   باإلضافة  اململكة   في  السائدة   والسياسية  االقتصادية  الظروف  على   للشركة  املالي  األداء  يعتمد 

  سلبي  بشكل يؤثر قد مما النفط، أسعار في تقلبات تحدث وقد .للمملكة املحلي الناتج إجمالي من األكبر  النصيب يحتل النفط قطاع يزال وال .اململكة

  تتعلق  تحديات اململكة تواجه كما .األخيرة  األعوام خالل تباطؤ شهد اململكة في األقتصادي النمو معدل أن بالذكر والجدير .اململكة اقتصاد على

 سلبي  تأثير  عليه سيترتب  الذي أي األمر اململكة، اقتصاد على سلبي تأثير  العوامل هذه  لجميع يكون  وقد .السكاني النمو معدالت في النسبي باالرتفاع

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري 

  دخلت  فقد  املثال،  سبيل  وعلى  .الراهن  الوقت في  أمني  أو سياس ي  استقرار  عدم  من  األوسط  الشرق   منطقة  في  الدول   من  العديد  تعاني  ذلك،  إلى  وإضافة

  شهر   في  قطر  ودولة  م2016  عام  من  يناير  شهر   في   إيران  مع  الدبلوماسية  عالقاتها  اململكة  قطعت   كما  م،2015  عام  منذ  اليمن  في  عسكري   نزاع  في  اململكة

  .م2018 عام من أغسطس شهر في وكندا م2017 عام من يونيو

  تؤثر  لن  أخرى  دول  في أو الدول، تلك في والسياسية األقتصادية الظروف أو الدول، هذه  مع العالقات في السلبية التطورات أن  يضمن ما هناك وليس

  على  وجوهري  سلبي  بشكل  العوامل تلك تؤثر  وقد  عام، بوجه اململكة في املال  أسواق  على أو فيها  املباشر األجنبي األستثمار أو اململكة  اقتصاد  على سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال

  ذلك،  في بما األوسط، الشرق  في أخرى  دول  أية أو / و اململكة في القانونية أو األقتصادية أو السياسية البيئة في متوقعة غير  كبرى  تغييرات أي شأن من

 من وغيرها التكنولوجية والتحوالت البطالة معدالت وارتفاع واألعسار األقتصادي والركود األسواق في العادية التقلبات الحصر، ال املثال سبيل على

   .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على  جوهري  وبشكل سلبي  تؤثر أن التطورات،

  الشركات بنظام املتعلقة املخاطر  2.2.3

 لاللتزام  والتدابير   اإلجراءات  باتخاذ  الشركة  قيام  ذلك  وسيستلزم  بها. االلتزام  الشركة  على  يتوجب  التي  النظامية  املتطلبات  بعض  الشركات  نظام  يفرض

  على  صرامة أشد عقوبات الحالي الشركات نظام فرض  كما طويل. وقت  تستغرق  أو أعمالها خطة على تؤثر أن  املمكن من والتي  املتطلبات هذه  بمثل

 الشركات  نظام  من  (214)  املادة   نصت  كما  ،ريال  (500,000)  إلى  (213  )املادة   الحالي  الشركات  نظام  حسب  تصل  حيث  اإللزامية  وقواعده  أحكامه  مخالفة

 القواعد بتلك التزامها عدم حال في العقوبات  هذه  مثل إلى عرضة ستكون  الشركة فإن وبالتالي ،املخالفات تكرار حال في العقوبات تضاعف على

  التأثير  شأنه من والذي واألحكام،
 
 عملياتها. ونتائج املالي ووضعها الشركة أعمال على جوهري  وبشكل سلبا

  الشركات حوكمة الئحة بتطبيق املرتبطة املخاطر  2.2.4

  م(،13/12/2017 )املوافق هـ16/05/1438 وتاريخ (8-16-2017) رقم القرار بموجب جديدة  الشركات حوكمة الئحة الهيئة مجلس أصدر
 
 على بناءا

 2021-07-1 رقم املالية السوق  هيئة  مجلس بقرار واملعدلة ،م(10/11/2015ه )28/01/1437 وتاريخ 3/م رقم امللكي باملرسوم الصادر الشركات نظام

  م(.14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442 وتاريخ
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  بشكل   تطبيقها  حال  في  أنه  إال  ،النشرة   هذه   تاريخ  في  كما  املوازية  السوق   في  املدرجة  للشركات  استرشادية  تعتبر   الشركات  حوكمة  الئحة  أن  من  الرغم  وعلى

 القواعد لهذه   الشركة  في  والعاملين  واإلدارة   ولجانه  املجلس  وفهم  استيعاب  مدى  على  يعتمد  صحيح  بشكل  الحوكمة  تطبيق  في  الشركة  نجاح  فإن  إلزامي

  سيكون   والتي  املالية،  السوق   هيئة  ِقبل  من  الجزائية  للمخالفات  الشركة  يعرض  تطبيقها  في  الفشل  أو  واإلجراءات  القواعد  هذه   مخالفة  وإن  .واإلجراءات

 .املستقبلية  وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ومركزها الشركة أعمال على جوهري و  سلبي تأثير  لها

 جديدة وقوانين أنظمة صدور  أو /و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم املتعلقة املخاطر  2.2.5

 العامة  والهيئة املعدنية والثروة  الصناعة وزارة  الحصر ال املثال سبيل على ذلك في بما اململكة، في الحكومية الجهات من عدد إلشراف الشركة تخضع

  التغييرات   ملخاطر  الشركة  تخضع  بالتالي  ،التقنية  ومناطق  الصناعية  للمدن  السعودية  والهيئة  التجارة   ووزارة   املالية  السوق   وهيئة  البيئة  وحماية  لألرصاد

 أكثر أنها أي واللوائح، األنظمة من عدد إصدار اململكة في والتنظيمية التشريعية البيئة وتشهد اململكة. في والسياسات والتعاميم واللوائح األنظمة في

 أو قوانين إصدار أو الحالية اللوائح أو األنظمة على تغييرات أي إدخال حال وفي مرتفعة. األنظمة لهذه  االلتزام تكاليف وتعتبر  والتطوير. للتغيير  عرضة

 هذه اشتراطات وتلبية اللوائح بتلك بااللتزام تتعلق ألغراض متوقعة غير  إضافية مالية ملصروفات الشركة تكبد إلى سيؤدي ذلك فإن جديدة  لوائح

  مما   مستمر،  بشكل  واألنظمة  اللوائح  لهذه   التزامها  عدم  حال  في  املختصة  اإلشرافية  السلطات  تفرضها  التي  والغرامات  للعقوبات  تخضع  قد  أو  القوانين،

  سيؤثر
 
 املستقبلية. وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج أعمالها على سلبا

 التنافسية بالبيئة املتعلقة املخاطر  2.2.6

  تلجأ  وقد السوق،  في األخرى  الشركات مع فّعال بشكل املنافسة على الشركة قدرة  باستمرار ضمان يوجد وال قوية، تنافسية بيئة في الشركة تعمل

  قادرة   ستكون   الشركة  بأن  ضمان  يوجد  ال فإنه  وبالتالي  املنافسة،  سوق   في  بحصتها  لتحتفظ  لديها  التسعير   سياسة  تغيير   إلى  األحيان  من  كثير  في  الشركة

  التأثير  وبالتالي السوق  في الشركة حصة خفض إلى يؤدي مما الشركات، تلك منافسة على باستمرار
 
 ونتائج الشركة أعمال على جوهري  وبشكل سلبا

  املستقبلية. توقعاتها وعلى املالي ووضعها عملياتها

 املضافة القيمة بضريبة املتعلقة املخاطر  2.2.7

 على %5 بنسبة مضافة قيمة النظام هذا ويفرض م.2018 يناير 1 بتاريخ النفاذ حيز  دخل والذي املضافة القيمة ضريبة نظام بإصدار اململكة قامت

  وذلك  %15 إلى 5% من املضافة القيمة ضريبة نسبة زيادة  اململكة حكومة قررت  وقد النظام، في وارد هو  ما حسب وذلك والخدمات املنتجات من عدد

 حسابها.  وكيفية تطبيقها وطريقة املضافة القيمة ضريبة طبيعة معرفة العالقة ذات  املنشآت على يتعين فإنه وبالتالي، م،2020 يوليو شهر  من ابتداء  

  عن  الناتجة التغييرات مع التكيف الشركة على يتعين  ذلك، على وبناء   العالقة. ذات الحكومية الجهات إلى الخاصة تقاريرها تقديم عليها سيتعين كما

  ضريبة   تطبيق  أدى  وقد  الشركة،  أعمال  على  املضافة   القيمة  ضريبة  نظام  تطبيق   وتأثير   وتسليمها،  تحصيلها  تشمل  والتي   املضافة،   القيمة  ضريبة  تطبيق

  الضريبة  لنظام خاطئ تطبيق أو انتهاك أي إن  كما .الشركة منتجات ذلك بمافي والخدمات البضائع  معظم أسعار زيادة  إلى اململكة في املضافة  القيمة

وكذلك ستتحمل الشركة قيمة تلك العقوبات املفروضة من   ،بسمعتها اإلضرار إلى يؤدي أو عقوبات أو لغرامات ُيعرضها سوف الشركة، إدارة  قبل من

  سيزيد مماقبل الجهات ذات العالقة والناتجة عن التطبيق الخاطئ لنظام الضريبة 
 
  يقلل  أن  يمكن ما وهو  التشغيلية، واملصاريف  التكاليف من  أيضا

 وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ووضعها الشركة على وجوهري  سلبي تأثير  له سيكون  مما منتجاتها، على الطلب ومستوى  للشركة التنافس ي الوضع من

 املستقبلية.

 الشركة أعمال بموسمية املتعلقة املخاطر  2.2.8

  فيها  تقل الشتاء فصل فإن الشركة، نشاط طبيعة وبحكم كما لذلك، السوق. في والطلب العرض بتقلبات القطاعات، من كغيره  الشركة، قطاع يتأثر

  في  حاد انخفاض أي وجود  مع  الشركة ملنتجات  اإلنتاج مستويات تكيف عدم فإن لذلك،  .الصيف فترة  خالل ملحوظة زيادة  تشهد بينما الشركة أعمال

  إضافية تكاليف إلى الشركة تكبد إلى  يؤدي قد ذلك فإن ،السوق  في الشركة منتجات على  الطلب
 
  انخفاض  أن كما ،إضافية تخزين تكاليف  خصوصا

   ؤثرتس  الشركة  منتجات  على  عام  بشكل  الطلب  انخفاض  أو  رمضان  شهر  خالل  الشركة  منتجات  على  الطلب
 
 التأثير   وبالتالي  ،الشركة  إيرادات  على  سلبيا

 املستقبلية. وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أداء  على وجوهري  سلبي  بشكل
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 والسالمة  والصحة البيئة ولوائح ألنظمة الشركة عمليات بخضوع املتعلقة خاطر امل 2.2.9

 معايير  متزايدة  بصورة  تفرض  والتي اململكة، في والسالمة والصحة البيئة بحماية املتعلقة واللوائح األنظمة من واسع  نطاق إلى الشركة عمليات تخضع

  يتطلب  كما كبيرة، عنها الناتجة والغرامات واللوائح األنظمة  بتلك االلتزام تكاليف  تكون  وقد مستمرة. بصورة  بها  االلتزام الشركة على يتوجب صارمة

  املتعلقة  الحوادث تنشأ وقد التشغيلية. املمارسات في تعديالت نشوء أو املال رأس من إضافية مصروفات تحمل إلى وصارمة جديدة  بمعايير  االلتزام

  في  تؤدي، أن يمكن التي املنبعثة امللوثة واملواد النفايات مواد من عدد الشركة عمليات عن ينتج أن يمكن املثال سبيل  فعلى والسالمة، والصحة بالبيئة

ركت حال في أو الصحيح بالشكل وإدارتها عليها السيطرة  يتم لم حال
ُ
 واالمتثال االلتزام عدم إن البيئة.  تلوث خطر إلى سليمة، إدارة  أو عالج دون  من  ت

 غرامات أو مخالفات إلى الشركة يعرض سوف كما للشركة التابعة الصناعية املنشآت إغالق إلى يؤدي  أن يمكن البيئية واألنظمة بالتشريعات الكامل

  االلتزام  عدم مخالفة ،الحصر ال املثال سبيل على املخالفات أمثلة ومن الترخيص، إيقاف أو سحب مثل عليها الرقابية الجهات تفرضها قد عقوبات أو

 الخاصة  باالجراءات  االلتزام  عدم  مخالفة  أو  والرصد  واملراقبة  التلوث  كبح  أجهزة   صيانة  في  التهاون   مخالفة  أو  االنبعاث،  بمصادر  الذاتية  املراقبة  ببرامج

  ستؤثر والتي ،املخالفات من  أوغيرها منها لكل ريال آالف عشرة  تتجاوز  ال بغرامة الطارئة الحاالت في والتسرب  االنبعاثات بمعالجة
 
 عملياتها على  سلبا

  التأثير وبالتالي أعمالها مزاولة على مقدرتها على ذلك يؤثر وسوف ترخيصها أو عملها تعليق أو إيراداتها نمو من تحد بحيث
 
 على  جوهري  وبشكل سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي وضعها

 الصلة ذات والخدمات والكهرباء الطاقة بمنتجات املتعلقة املخاطر  2.2.10

  وتسعيرة   الكهرباء  استهالك  وتعرفة  الطاقة  منتجات  أسعار  برفع  (م28/12/2015  املوافق)  ه17/03/1437  وتاريخ  (95)  رقم  قراره   الوزراء  مجلس  أصدر 

  وقد  اململكة، في الحكومي الدعم كفاءة  برفع  املتعلقة السياسات من كجزء  والصناعي، والتجاري  السكني للقطاع الصحي الصرف  وخدمات املياه  بيع

  بنسبة   أي )  م2018  عام  في  سعودي  ريال  (79,271)  ماقيمتهو   م2017  عام  في  سعودي  ريال  (58,670)  بماقيمته  اإلنتاج  تكاليف   ارتفاع   إلى  الزيادة   هذه   أدت

 عام  في اإلنتاج تكاليف  من 1.59% نسبة مثلت كما ،(التوالي على اإلنتاج تكاليف إجمالي من م2018 وعام م2017 عام في % 0.50 ونسبة %0.34 تمثل

  لكل  ورديات ثالث  إلى عمل يوم لكل  ورديتين من املصنع في العمل  ورديات زيادة  عن ناتجة  السابقة باألعوام مقارنة م2019 عام في الزيادة  وكانت م2019

  .عمل يوم

   املعدنية  والثروة   والصناعة  الطاقة)  الطاقة  وزارة   أصدرت  كما
 
   (سابقا

 
 التوازن   برنامج  خطة  حول  م(12/12/2017  )املوافق  هـ24/03/1439  تاريخ  في  بيانا

 أسعار  أن  إلى  اإلشارة   مع  ،م(01/01/2018  )املوافق  هـ14/04/1439  يوم  من  ابتداء    وذلك  والكيروسين  البنزين  مثل  الطاقة  منتجات  أسعار  لتصحيح  املالي

  شهري  بشكل تعديلها يتم الطاقة منتجات
 
   .واملياة  الطاقة منتجات أسعار تعديل حوكمة إلجراءات وفقا

  أي  أو املنتجات هذه  من اإلمدادات في تقليص أو انقطاع أي فإن لذا واملياه، والكهرباء الطاقة منتجات توفر على التشغيلية الشركة عمليات تعتمد

   التأثير   وبالتالي  أرباحها  هوامش  تقليص  إلى  سيؤدي  مما  للشركة،  التشغيلية  العمليات  على  يؤثر  أن  شأنه  من  أسعارها  في  ارتفاع
 
 ووضعها  أعمالها  على  سلبا

 املستقبلية. وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي

 االقتصادية األوضاع سوء بسبب املس  لك بإنفاق املرتبطة املخاطر  2.2.11

 البطالة   ومعدالت  الفائدة   ومعدالت  اإلقتراض  على  املستهلكين  قدرة   ذلك  في  بما  ،الشركة  سيطرة   عن  الخارجة  ااالقتصادية  العناصر  في  التقلبات  تؤثر  قد

 وتكاليف م(2020 يوليو 1 من ابتداء   %،15 إلى %5 من زيادتها تم التي املضافة، القيمة ضريبة ذلك في )بما الضرائب ومستويات الرواتب ومستويات

  الدخل   مستوى   على  سلبي   بشكل  تؤثر  بدورها   والذي   املواد   لبعض  -  جزئي  أو  كامل  بشكل   سواء  -  السعودية  الحكومة  دعم  وإلغاء   والكهرباء  املياه   استهالك 

  على  الطلب  على سلبي  بشكل  التأثير  وبالتالي املنتجات( مختلف على االختياري  اإلنفاق  ذلك  في )بما املستهلكين  انفاق  مستويات وعلى  لالنفاق  املتاح

  السوق  في للمتغيرات  مواكبتها سرعة وعلى منتجاتها تطوير في االستمرار على قدرتها على كذلك يعتمد الشركة أعمال نجاح أن كما .الشركة منتجات

   املستهلكين. وسلوك

  ذلك  سيؤثر إنفاقهم، مستويات أو املستهلكين  أعداد في  تراجع أي  إن
 
  وتوقعاتها  املالي ووضعها عملياتها ونتائج  الشركة أعمال  على جوهري  وبشكل  سلبا

 املستقبلية.

  الدخل وضريبة الزكاة احتساب آلية بتغيير  املتعلقة املخاطر  2.2.12

  الشركات  يلزم الذيم( 04/12/2016)املوافق املوافق هـ1438/03/05 بتاريخ 1438/16/6768 رقم التعميم والجمارك والضريبة الزكاة  هيئة أصدرت

  والخليجيين  السعوديين املواطنين بين الفعلية وامللكية املساهمين جنسية  أساس على والزكاة  الدخل بحساب املالية السوق  في املدرجة السعودية
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 لدفع   عام  بوجه  خاضعة  املالية  السوق   في  املدرجة  الشركات  كانت  التعميم،  هذا  إصدار  وقبل  .العام  نهاية  في  "تداوالتي  نظام"  في  الوارد  النحو  على  وغيرهم

  مؤسسيها ملكية أساس  على الضريبة أو الزكاة 
 
  املقرر  من وكان .الزكاة  وعاء  تحديد  في املدرجة األسهم أثر باالعتبار األخذ يتم ولم  األساس ي، لنظامها وفقا

 رقم خطابها والجمارك والضريبة الزكاة  هيئة أصدرت ولكن .لذلك الالحقة والسنوات م2016 ديسمبر  31 في املنتهية السنة في التعميم هذا تطبيق

  م 2017 ديسمبر  31 في املنتهية املالية للسنة التعميم تنفيذ تأجيل يقتض ي الذي ( م2017 يناير 17 )املوافق ه1438/04/19 بتاريخ1438/16/12097

  التعميم هذا  تنفيذ فإن  التعميم، هذا  تنفيذ وإجراءات بآليات  يتعلق  فيما توجيهاتها والجمارك والضريبة  الزكاة  هيئة تصدر  أن  وإلى  .تليها التي والسنوات

 الخليجيين غير  املقيمين جميع على الدخل ضريبة تفرض التي القواعد وكذلك النظر، قيد يزال ال بها الوفاء يجب التي النهائية املتطلبات ذلك في بما

  عن  النظر بغض مقيمين  الغير  باملساهمين الخاصة األرباح توزيعات على االستقطاع  ضريبة تطبق  والتي املدرجة السعودية  الشركات  في املساهمين 

  من  مملوكة مقفلة مساهمة شركة أنها حيث  به تزاملاأل لضمان  الكافية الخطوات واتخاذ  التعميم لهذا املالي األثر  بتقييم الشركة تقم ولم .جنسياتهم

  تطبيقه حال التعميم لهذا املالي األثر كان حال وفي ، سعوديين مساهمين
 
 زمةال ال الخطوات التخاذ إضافية تكاليف الشركة تكبدت حال في أو كبيرا

   ذلك  فسيؤثر به االلتزام لضمان
 
 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج أعمالها على جوهري  وبشكل سلبا

  رسومها برفع السعودية املوانئ هيئة بقرار  املتعلقة املخاطر  2.2.13
ا
 م 2021 يناير  من بدءا

 بالزيادة   الرســوم  تحصــيل بدأ حيث خدماتها،  من تســتفيد التي  والســفن الركاب من تتقاضــاها التي  الرســوم زيادة  الســعودية للموانئ العامة الهيئة  قررت

  الجديدة 
 
 من  املتخصــصــة الحاويات  برافعات  تفرغ التي الحاويات  ســفن  رســوم  الســعودية للموانئ العامة الهيئة  رفعت حيث .2021  يناير أول  من إعتبارا

 ريال 100 للميناء  القدوم رســــــــوم  بلغت كما .(%320)  بنســــــــبة الرســــــــوم  بزيادة  الســــــــاعة من  جزء أو الســــــــاعة في  رافعة كل عن  ريال 6,300 إلى ريال 1,500

  املغادرة. رسوم ريال 100و سفينة، ألي الواحدة  للزيارة 

 للموانئ العامة بالهيئة الخاصـــة الرســـوم زيادة   فإن  اململكة، خارج  من  واملعدات  لآلالت الصـــيانة غيار  قطع  بعض  اســـتيراد على  تعتمد الشـــركة أن  وحيث

 اإلهالك  مصــــــروف عن الناتجة اإلنتاج تكاليف  زيادة  وبالتالي  اململكة خارج  من املشــــــتراة  الصــــــيانة غيار  قطع  تكاليف على بالزيادة   ســــــينعكس الســــــعودية

  املستقبلية. توقعاتها وعلى املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل سيؤثر والذي ،املباشر

 الفائدة املخاطر املتعلقة بتقلب أسعار  2.2.14

 ألي متغيرات اقتصادية أو سياسية أو تنظيمية محلية أو عاملية مما سيؤدي إلى احتمالية زيادة التزامات 
 
الشركة بموجب قد تتغير أسعار الفائدة تبعا

سيؤثر بشكل سلبي   التسهيالت البنكية لدى الشركة. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف التمويل الذي تحتاجه الشركة لعملياتها التشغيلية، مما

 وجوهري على املركز املالي للشركة وتدفقاتها النقدية وعلى أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. 

 املخاطر املتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة 2.2.15

القيمة املضافة، إال أنه من املحتمل أن تفرض  بالرغم من أن الشركة التخضع في الوقت الراهن ألي نوع من الضرائب بخالف الزكاة الشرعية وضريبة 

  الحكومة رسوم أخرى أو ضرائب جديدة على الشركات في املستقبل. وفي حال تم فرض رسوم أخرى أو ضرائب جديدة على الشركات بخالف ماهو مطبق
 
ا

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل
 
، فإن ذلك سيؤثر سلبا

 
 ستقبلية.  حاليا

 املخاطر املتعلقة بنظام املنافسة والئحته التنفيذية 2.2.16

في حال أصبحت الشركة في وضع مهيمن في السوق أو تم تصنيفها كذلك من قبل الهيئة العامة للمنافسة،فستخضع األنشطة التشغيلية للشركة 

م( والئحته 06/03/2019ه )املوافق 29/06/1440( وتاريخ 75امللكي رقم )م/للشروط والضوابط الواردة في نظام املنافسة الصادر بموجب املرسوم 

م(. حيث يهدف نظام املنافسة  24/09/2019ه )املوافق 25/01/1441( وتاريخ 327التنفيذية الصادر عن الهيئة العامة للمنافسة بموجب القرار رقم )

قواعد السوق وحرية األسعار وشفافيتها. وفي حالة مخالفة الشركة ألحكام نظام لحماية املنافسة العادلة في األسواق السعودية وتشجيع وترسيخ 

ة املنافسة وصدور حكم ضد الشركة فيما يتعلق بهذه املخالفة، فإنه من املحتمل أن تتعرض الشركة لغرامات كبيرة تخضع لتقدير الهيئة العام

)العائد( محل العقد أو التتجاوز عشرة ماليين ريال سعودي في حال عدم إمكانية   %( من قيمة املبيعات السنوية10للمنافسة بما اليتجاوز نسبة )

 أو
 
( احتساب العائد السنوي. باإلضافة إلى ذلك، يحق للهيئة العامة للمنافسة طلب تعليق وايقاف أنشطة الشركة بشكل مؤقت أو دائم )جزئيا

 
في   كليا

 للشركة وقد تستغرق مدة طويلة للبت فيها. وقد حال تكرار املخالفات من قبل الشركة. وعالوة على  
 
ذلك، قد تكون إجراءات إقامة الدعاوي مكلفة ماديا

 ملستقبلية.  يكون لحدوث أي من هذه املخاطر املشار إليها أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها ا
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 .طروحةامل  باألسهم املتعلقة املخاطر  

 السهم  سعر  في املحتملة بالتذبذبات املتعلقة املخاطر  2.3.1

   الشركة  ألسهم  السوقي  السعر  يكون   ال  قد
 
  األسهم،   سوق   ظروف  :الحصر  دون   منها  العوامل   من  العديد  بسبب  كبير   بشكل   يتأثر  وقد  ،الطرح  بعد  مستقرا

 واملحللين  الخبراء تقديرات أو رؤية في التغير  للسوق، جدد منافسين دخول  املستقبلية، الشركة خطط تنفيذ على القدرة  عدم الشركة، أداء ضعف

 .استراتيجية تحالفات أو واستحواذ اندماج بعمليات يتعلق منافسيها من أي أو  للشركة إعالن وأي املالية، األوراق لسوق 

 املستقبلية بالبيانات املتعلقة املخاطر  2.3.2

  توقعها يمكن ال للشركة األداء وبيانات املستقبلية النتائج إن
 
 التطور  على الشركة وقدرة  انجازات أن إذ .النشرة  هذه  في املوجودة  عن تختلف وقد فعليا

  التعرف  املساهم على يجب التي املخاطر إحدى تعتبر  والنتائج البيانات دقة عدم إن .تحديدها أو توقعها يمكن ال والتي الفعلية النتائج تحدد من هي

 . االستثماري  قراره  على تؤثر ال حتى عليها

 جديدة أسهم إصدار  باحتمال املتعلقة املخاطر  2.3.3

  التأثير  إلى ذلك يؤدي أن املحتمل فمن املستقبل،  في جديدة  أسهم إصدار الشركة قررت حال في 
 
  ملكّية  نسبة تدني أو السوق  في السهم سعر على سلبا

 .الحين ذلك في الجديدة  األسهم في استثمارهم عدم حال في الشركة في املساهمين 

 الطرح بعد الحاليين املساهمين قبل من الفعلية بالسيطرة املرتبطة املخاطر  2.3.4

  الحاليون  املساهمون  يتمكن قد الطرح،  عملية من  االنتهاء بعد
 
  موافقة  تتطلب التي  والتصرفات القرارات على السيطرة  من  آخرين مساهمين  مع  أو معا

 وإصدار  تخفيضه،  أو  املال  رأس  وزيادة   اإلدارة،  مجلس  أعضاء  وانتخاب  األصول،  وبيع  واالستحواذ  االندماج  عمليات  -  حصر  دون   ذلك  في  بما  -  املساهمين

 مصالح  مع الحاليين املساهمين  مصالح فيها تتعارض ظروف  نشأت حال وفي الشركة. في تغيير  أي أو األرباح، توزيع أو إضافية، أسهم إصدار عدم أو

 تؤثر بطريقة الشركة على سيطرتهم الحاليون  املساهمون  يمارس وقد صالحهم، في ليس وضع في األقلية مساهمي يضع قد ذلك فإن األقلية، مساهمي

 
 
 املستقبلية.  وتوقعاتها عملياتها نتائج أو املالي ووضعها الشركة أعمال على جوهري  وبشكل سلبا

 الشركة  ألسهم سابقة سوق  وجود بعدم املرتبطة املخاطر  2.3.5

  يوجد ال 
 
 بعد الشركة أسهم لتداول  ومستمرة  فعالة سوق  وجود بشأن تأكيدات أي يوجد وال الشركة، أسهم لتداول  مالي سوق  وجود يسبق ولم حاليا

  الشركة  أسهم لتداول  نشط  سوق   يتطور  لم وإذا  السهم، سعر على ذلك  سيؤثر  مما محدود طلب أو عرض  وجود  الطرح على يترتب وقد الشركة، إدراج

 وكبير.  سلبي بشكل الشركة أسهم تداول  وسعر سيولة تتأثر فقد

 اإلدراج عملية بعد السوق  في األسهم من كبير  عدد ببيع املرتبطة املخاطر  2.3.6

 علـى السـعر السـوقي لألسـهمإن بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الســوق املاليــة بعــد إتمــام 
 
وبعـد إتمـام عمليـة الطـرح بنجـاح، . عمليــة الطــرح ســيؤثر سـلبا

ـــــا  ـــــر مدتهـ ـــــرة حظـ ـــــاهمين لفتـ ـــــار املسـ ـــــداول األســـهم فـــي الســـوق املاليـــة، وقـــد يـــؤدي بيـــع أي مـــن (  12)ســـوف يخضـــع كبـ ـــــدء تـ ـــــخ بـ ـــــن تاريـ  مـ
 
ـــــهرا ـــــر شـ ـــــي عشـ اثنـ

 على سـوق أسـهم الشـركة، وبالتالي قـد ينتـامل
 
ج عـن ذلـك انخفـاض السـعر سـاهمين الكبار لعـدد كبير من األسـهم بعـد انتهـاء فتـرة الحظـر إلـى التأثيـر سـلبا

 
 
 .وتوقعاتها املسـتقبليةوبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا املالـي ونتائـج عملياتها  السـوقي لألسـهم، والـذي سـيؤثر سـلبا

 متطلبات أي أو  الحالية الرئيسية للسوق  االنتقال متطلبات استيفاء من الشركة تمكن عدمب املتعلقة خاطر امل 2.3.7

 مستقبلية تنظيمية

 فـي  إدراجهـا علـى املاليـة( للسـوق  الحالـي النظـام حسـب سـنتين( النظاميــة الفتــرة  مــرور بعــد الرئيســية الســوق  فــي إدراج طلــب تقديــم للشــركة يمكــن

  ( السعودية )تــداول  مجموعة تداول السعودية وعــن املاليــة الســوق  هـــيئة عــن الصــادرة  النظاميــة املتطلبــات جميــع اســتيفاء بعــد وذلــك املوازيـة، السـوق 

 
 
 السـوق  إلـى املوازيـة السـوق  فــي املدرجــة الشــركات بانتقــال واملتعلقــة اإلدراج، وقواعــد املســتمرة  وااللتزامــات املاليــة األوراق طــرح قواعــد علــى بنــاءا

 أو الشــركة علـى الهيئـة تفرضهـا قـد مسـتقبلية إضافيـة نظاميـة متطلبـات أي أو املتطلبـات تلـك اسـتيفاء مـن الشـركة تمكـن عـدم حـال فـي  الرئيسـية،

  فيهـا  يقتصـر سـوق  هــي هــذه  اإلصـدار نشـرة  تاريـخ حتـى املوازيـة السـوق  أن وبمـا الرئيســية، الســوق  إلــى االنتقــال مــن تتمكــن لــن الشــركة فــإن الســوق،

  سـيؤثر وبالتالـي الرئيسـية، السـوق  فـي منـه أقـل سـيكون  والســيولة اليومــي التــداول  حجــم فــإن فقــط، املؤهليــن املســتثمرين علــى التــداول 
 
 علـى سـلبا

  سـيؤثر والـذي السـوقية، وقيمتهـا الشـركة سـهم سـيولة
 
 .املســتقبلية وتوقعاتهــا عملياتهــا ونتائــج املالــي ووضعهــا الشـركة أعمـال علـى جوهـري  وبشـكل سـلبا
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 الطرح أسهم بسيولة املتعلقة املخاطر  2.3.8

  يوجــد ال
 
 الشــركة أســهم لتــداول  ومســتمرة  فعالــة ســوق  وجــود بشــأن تأكيــدات أي يوجــد وال الشــركة، أســهم لتــداول  مالــي ســوق  وجــود يســبق ولــم حاليــا

 سـلبي بشـكل الشـركة أسـهم تـداول  وسـعر سـيولة علـى ســيؤثر ذلــك فــإن الشــركة، أســهم ـداول لتـ نشــط ســوق  يتطــور  لــم وإذا الطــرح، فتــرة انتهــاء بعــد

  سـيؤثر والـذي وكبيـر،
 
 املستقبيلة. وتوقعاتهــا عملياتهــا ونتائــج املالــي ووضعهــا الشــركة أعمــال على جوهــري  وبشــكل سـلبا

 املوازية السوق  في االستمرار  في الشركة رغبةب املتعلقة خاطر امل 2.3.9

 إلى باالنتقال الخاصة للشروط مستوفية الشركة تكون  قد الصلة ذات القواعد بموجب النظامية الفترة  مض ي وبعد املوازية، السوق  في الطرح بعد

 نشرة  تاريخ حتى املوازية السوق  أن وبما الرئيسية. للسوق  االنتقال وعدم املوازية السوق  في مدرجة كشركة االستمرار في ترغب  ولكنها  الرئيسية، السوق 

 وبالتالي   الرئيسية  السوق   في  منه  أقل  سيكون   والسيولة  اليومي  التداول   حجم  فإن  فقط،  املؤهلين  املستثمرين  على  التداول   فيها  يقتصر  سوق   هي  اإلصدار

  التأثير 
 
 السوقية. وقيمته الشركة سهم سيولة على سلبا

 األرباح بتوزيع املتعلقة املخاطر  2.3.10

 املـال رأس ومتطلبـات النقديـة، التدفقـات املالـي، والوضـع املسـتقبل، فـي األربـاح تحقـق منهـا العوامـل مـن العديـد علـى املسـتقبل فـي األربـاح توزيـع يعتمـد

 على  أرباح توزيع مـن الشـركة تتمكـن ال وقـد أخـرى، عوامـل عـدة  إلـى إضافـة للتوزيـع، القابلـة الشـركة واالحتياطـات ماليـة الـرأس والنفقـات العامـل،

  تمويل  إتفاقيات أي الشركة إبرام حال في ذلـك إلـى بااإلضافـة األربـاح، تلـك توزيـع علـى املسـاهمين  يوافـق ال أو اإلدارة، مجلس  يوص ي ال وقـد املسـاهمين

  .التمويلية الجهة قبــل مــن بذلــك للقيــام خطيــة موافقــة علــى الحصــول  بعــد إال أربــاح أي توزيــعمن  الشركة تمنع  لقيود تخضع مستقبلية

 السـيولة مسـتوى  تأثـر أو الشـركة أربـاح فـي انخفـاض عليهـا يترتـب قــد متوقعــه غيــر جديــدة  التزامــات أو مصاريــف الشــركة تتكبــد قــد أخــرى، ناحيــة ومــن

 الشـركة،  أسـهم  علـى  املتوقـع  العائـد  انخفـاض  إلـى  يـؤدي  قـد  ذلـك  فـإن  وبالتالـي  انعدامـه،  أو  األربـاح  توزيـع  انخفـاض  إلـى  يـؤدي  قـد  الـذي  األمر  لديهـا،  النقدية

  بمبلـغ  يتعلـق فيمـا ضمـان أي تقــدم ال الشــركة أن بالذكــر الجديــر للمساهمين، املتوقعــة العائــدات علــى وجوهــري  سـلبي بشـكل  سـيؤثر الـذي األمر

 مـن وملزيد  .للشركة األساس ي النظام في عليها منصوص معينة وضوابط لشروط األرباح توزيع  ويخضع  معينـة، سـنة أي في سـيدفع  الذي التوزيعـات

 العوامـل هـذه  فـإن ذكـره  تـم مـا علـى بنـاء و .النشـرة  هـذه مـن "األربـاح توزيـع سياسة" (5) القسـم مراجعـة الرجـاء األربـاح، توزيـع سياسـة حـول  التفاصيـل

 .املسـتقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائـج املالـي ووضعهـا الشـركة أعمـال علـى جوهـري  وبشـكل سـلبا سـتؤثر

 املخاطر املتعلقة باقتصار التداول على املستثمرين املؤهلين 2.3.11

تــداول علــى املســتثمرين سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق املوازية، وحيث أن السـوق املوازيـة حتـى تاريـخ نشـرة اإلصـدار هــذه هــي سـوق يقتصـر فيهـا ال

 علـى سـيولة سـهم الشـركة وقيمتهـاملؤهليــن فقــط، فــإن حجــم 
 
ا التــداول اليومــي والســيولة سـيكون أقـل منـه فـي السـوق الرئيسـية، وبالتالـي سـيؤثر سـلبا

 وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبل
 
 .يةالسـوقية، والـذي سـيؤثر سـلبا
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 أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية 

  الشركة عن نبذة 

 رقم  التجاري   والسجل  ،(  م28/05/2017  املوافق)  ه02/09/1438  بتاريخ  الصادر  (290/ق)  رقم  الوزاري   القرار  بموجب  مقفلة  سعودية  مساهمة  شركة

  مليون  وعشرون  خمسة الحالي الشركة مال  رأس يبلغ .الرياض بمدينة الصادر م(25/09/1983 املوافق) ه18/12/1403 وتاريخ (1010611335)

 عادية. أسهم وجميعها بالكامل، القيمة مدفوعة سهم (2,500,000) ألف وخمسمائة مليونين إلى مقسم سعودي ريال (25,000,000)

  رقم  التجاري  السجل وبموجب"الصحية الجوف مياة  مصنع شركة"  اسم تحت محدودة  مسؤولية ذات كشركة الجوف مياه  مصنع شركة تأسست

  ألف  وستون  ومائتان ماليين ستة قدره  مال وبرأس سكاكا، بمدينة الصادر م(25/09/1983املوافق ) ه18/12/1403 وتاريخ (3401003282)

 منها حصة كل قيمة القيمة متساوية وعينية نقدية حصة (12,520) وعشرون وخمسمائة ألف عشر إثني إلى مقسم سعودي ريال (6,260,000)

  ومائتان  ماليين ستة من الشركة مال رأس زيادة  على الشركاء وافق م(13/07/2004 )املوافق ه25/05/1425 وبتاريخ .سعودي ريال (500) خمسمائة

  و  ألف عشر سبعة سبعة إلى مقسم سعودي ريال (8,703,000) اآلف وثالثة وسبعمائة ماليين ثمانية ليصبح سعودي ريال (6,260,000) ألف وستون 

  وأربعمائة  مليونين  قيمتها  البالغة   الزيادة   تغطية  وتم  سعودية،  رياالت  (500)  خمسمائة  حصة  كل  قيمة  القيمة  متساوية   حصة  (17,406)  وستة  وأربعمائة

  سعودي  ريال (2,443,000) ألف  وأربعين وثالثة
 
  ثالثة عدد تنازل  م(08/02/2012 )املوافق ه16/03/1433 وبتاريخ جدد.  شركاء دخول  خالل من نقدا

  شريك (23) وعشرين
 
 تبلغ ةإجمالي إسمية وبقيمة حصة (14,630) وثالثين وستمائة ألف عشر أربعة والبالغة الشركة في حصصهم جميع عن نقدا

 التطويرية  األعمال شركة الجديد/ الشريك لصالح %(84.05) نسبة تمثل سعودي ريال (7,315,000) ألف عشر وخمسة وثالثمائة ماليين  سبعة

 الشريك ورثة وتنازل  ،هللا العطا  مسلم خليفة املتوفي/ الشريك ورثة لصالح هللا العطا مسلم خليفة/ املتوفي الشريك  حصة كامل ُنقلت كما املحدودة،

 ألف وعشرين وخمسة سبعمائة تبلغ إجمالية إسمية وبقيمة حصة (1,451) وخمسين وواحد وأربعمائة ألف عدد عن املغرق  نمر عبدالرحمن املتوفي/

  املتبقية  الحصص ُنقلت بينما املحدودة، التطويرية األعمال شركة الجديد/ الشريك لصالح %(8.34) نسبة تمثل سعودي ريال (725,500) وخمسمائة

 لصالح  سعودي  ريال  (362,500)  وخمسمائة  ألف  وستين  واثنين  ثالثمائة  تبلغ  ليةإجما  إسمية  وبقيمة  حصة  (725)  وعشرين  وخمسة  سبعمائة  والبالغة

  خمسة  إلى الشركة مال رأس زيادة  على الشركاء  وافق )م08/03/2015) املوافق ه17/05/1436 وبتاريخ .املغرق  نمر  عبدالرحمن املتوفي/ الشريك  ورثة

 ( 10)  عشرة   منها  حصة  كل  قيمة  القيمة  متساوية  حصة  (2,500,000)  ألف  وخمسمائة  مليونين  إلى  مقسم  سعودي  ريال  (25,000,000)  مليون   وعشرون

  من   القيمة  كامل  تحويل  من  سعودي  ريال  (16,297,000)  ألف  وتسعين  وسبعة  ومئتين  مليون   عشر  ستة  البالغة  بالزيادة   الوفاء  تم  وقد  سعودية،  رياالت

  مسؤولية  ذات  شركة من الشركة تحول  على  املوافقة باإلجماع الشركاء قرر  (م2017/05/22 املوافق) هـ1438/08/26 وبتاريخ  .املبقاة  األرباح حساب

  ألف  وخمسمائة مليونين إلى مقسم سعودي ريال (25,000,000)  مليون  وعشرون خمسة يبلغ مال برأس مقفلة مساهمة شركة إلى محدودة 

  القرار  بموجب  املساهمة الشركات  بسجل  الشركة قيد وتم عادية، أسهم  وجميعها سعودية  رياالت (10) عشرة  منها  سهم كل قيمة سهم، (2,500,000)

 ه 18/12/1403 وتاريخ (3401003282) رقم التجاري  والسجل  ،(م28/05/2017 املوافق) ه02/09/1438 بتاريخ  الصادر (290/ق)  رقم الوزاري 

 وسبعمائة  آالف ستة والبالغة الخالدي النمر عبدالرحمن فيصل / الشريك حصص كامل  آلت  كما ،سكاكا بمدينة الصادر م(25/09/1983 )املوافق

 التطويرية األعمال شركة /الشريك  لصالح سعودي ريال (67,500) وخمسمائة ألف وستين سبعة تبلغ إجمالية إسمية بقيمة حصة (6,750) وخمسين

 إلى سكاكا مدينة من للشركة الرئيس ي املقر نقل على املساهمين وافق (م17/07/2017 املوافق) ه23/10/1438 وبتاريخ .قضائي قرار بموجب املحدودة 

 غير العامة الجمعية وافقت م(03/10/2021 )املوافق ه26/02/1443 وبتاريخ (.1010611335) رقم املعدل التجاري  السجل بموجب الرياض مدينة

 سهم، (2,500,000) ألف وخمسمائة مليونين إلى مقسم سعودي ريال (25,000,000) مليون  وعشرون خمسة من الشركة مال رأس زيادة  على العادية

 ومائة  ماليين  ثالثة  إلى  مقسم  سعودي  ريال  (31,250,000)  ألف  وخمسون   ومئتان  مليون   وثالثين  واحد  إلى  سعودية  رياالت  (10)  عشرة   منها  سهم  كل  قيمة

  ألف  وعشرين وخمسة ستمائة عدد إصدار خالل من سعودية رياالت (10) عشرة  منها سهم كل قيمة سهم، (3,125,000) ألف وعشرين وخمسة

 السوق   في  العام  لالكتتاب الجديدة   العادية  األسهم  وطرح  الزيادة(  بعد  الشركة  مال  رأس  من  %(20.00)  نسبة  تمثل  )والتي  جديد  عادي  سهم  (625,000)

 املوازية.
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 مالها رأس هيكل في التطورات وأهم الشركة تاريخ 

  والكهرباء  الصناعة وزارة  من صادر م(16/03/1981 )املوافق ه09/05/1401 وتاريخ (4362) برقم صناعي ترخيص على  الشركة حصلت •

( املعدنية والثروة  الصناعة )وزارة 
 
   بالستيكية. قوارير في املعبأة  الصحية املياة  بإنتاج خاص حاليا

 السجل الصحية"وبموجب الجوف مياة  مصنع "شركة اسم تحت محدودة  مسؤولية ذات كشركة الجوف مياه  مصنع ةشرك تأسست •

 ماليين ستة قدره  مال وبرأس سكاكا، بمدينة الصادر (م25/09/1983 )املوافق هـ18/12/1403 وتاريخ (3401003282) رقم التجاري 

  متساوية  وعينية نقدية حصة (12,520) وعشرون وخمسمائة ألف عشر إثني  إلى مقسم سعودي ريال (6,260,000) ألف وستون  ومائتان

   سعودي. ريال (500) خمسمائة منها حصة كل قيمة القيمة

  ألف  وستون  ومائتان ماليين ستة من الشركة مال رأس زيادة  على الشركاء وافق م(13/07/2004 )املوافق ه25/05/1425 وبتاريخ •

 وأربعمائة   و  ألف  عشر  سبعة  إلى  مقسم  سعودي  ريال  (8,703,000)  اآلف   وثالثة  وسبعمائة  ماليين  ثمانية  ليصبح  سعودي   ريال  (6,260,000)

  مليونين  قيمتها البالغة الزيادة  تغطية وتم سعودية، رياالت (500) خمسمائة حصة كل قيمة القيمة متساوية حصة (17,406) وستة

  سعودي ريال (2,443,000) ألف وأربعين  وثالثة وأربعمائة
 
   جدد. شركاء  دخول   خالل من نقدا

  شريك (23) وعشرين ثالثة عدد تنازل  ( م(08/02/2012 )املوافق ه16/03/1433 وبتاريخ •
 
 والبالغة الشركة في حصصهم جميع عن نقدا

 (7,315,000) ألف عشر وخمسة وثالثمائة ماليين سبعة تبلغ إجمالية إسمية وبقيمة حصة (14,630) وثالثين وستمائة ألف عشر أربعة

قلت كما املحدودة، التطويرية األعمال شركة الجديد/ الشريك لصالح %(84.05) نسبة تمثل سعودي ريال
ُ
  املتوفي  الشريك حصة كامل ن

  عن  املغرق  نمر عبدالرحمن املتوفي/ الشريك ورثة وتنازل  ،هللا العطا مسلم خليفة املتوفي/ الشريك ورثة لصالح هللا العطا مسلم خليفة/

 (725,500) وخمسمائة ألف وعشرين وخمسة سبعمائة تبلغ إجمالية إسمية وبقيمة حصة (1,451) وخمسين  وواحد وأربعمائة ألف عدد

 والبالغة املتبقية الحصص ُنقلت بينما املحدودة، التطويرية األعمال شركة الجديد/ الشريك لصالح %(8.34) نسبة تمثل سعودي ريال

  سعودي  ريال (362,500) وخمسمائة ألف وستين واثنين ثالثمائة تبلغ إجمالية إسمية وبقيمة حصة  (725) وعشرين وخمسة سبعمائة

  مال  رأس زيادة  على الشركاء وافق م(08/03/2015) املوافق ه17/05/1436 وبتاريخ  املغرق  نمر عبدالرحمن املتوفي/ الشريك ورثة لصالح

 القيمة متساوية حصة (2,500,000) ألف وخمسمائة مليونين إلى مقسم سعودي ريال (25,000,000) مليون  وعشرون خمسة إلى الشركة

  ألف  وتسعين وسبعة ومئتين مليون  عشر ستة البالغة بالزيادة  الوفاء تم وقد سعودية، رياالت (10) عشرة  منها حصة كل قيمة

 املبقاة. األرباح حساب من القيمة كامل تحويل  من سعودي ريال (16,297,000)

 إلى محدودة  مسؤولية ذات شركة من الشركة تحول  على املوافقة باإلجماع الشركاء قرر  (م2017/05/22 املوافق) هـ1438/08/26 وبتاريخ •

 ألف  وخمسمائة مليونين إلى مقسم سعودي ريال (25,000,000) مليون  وعشرون خمسة يبلغ  مال برأس مقفلة مساهمة شركة

  املساهمة  الشركات بسجل  الشركة قيد وتم عادية، أسهم وجميعها سعودية رياالت (10) عشرة  منها سهم كل قيمة سهم، (2,500,000)

 (3401003282) رقم التجاري  والسجل م(،28/05/2017 )املوافق ه02/09/1438 بتاريخ الصادر (290)ق/ رقم الوزاري  القرار بموجب

 النمر عبدالرحمن فيصل /الشريك حصص كامل آلت كما ،سكاكا بمدينة الصادر م(25/09/1983 )املوافق ه18/12/1403 وتاريخ

 ريال  (67,500)  وخمسمائة ألف  وستين سبعة تبلغ إجمالية إسمية بقيمة حصة (6,750) وخمسين وسبعمائة آالف ستة والبالغة الخالدي

 . قضائي قرار بموجب املحدودة  التطويرية األعمال شركة  /الشريك لصالح سعودي

  الرياض  مدينة إلى سكاكا  مدينة من  للشركة الرئيس ي املقر نقل على  املساهمين وافق م(17/07/2017 )املوافق ه23/10/1438 وبتاريخ •

 (.1010611335) رقم املعدل التجاري  السجل بموجب

  وعشرون  خمسة من الشركة مال  رأس زيادة  على العادية غير  العامة الجمعية وافقت  م(03/10/2021 )املوافق ه26/02/1443 وبتاريخ •

  سعودية   رياالت  (10)  عشرة   منها  سهم  كل   قيمة  سهم،  (2,500,000)  ألف  وخمسمائة  مليونين   إلى  مقسم  سعودي   ريال   (25,000,000)  مليون 

  ألف  وعشرون وخمسة ومائة ماليين  ثالثة إلى مقسم سعودي ريال (31,250,000) ألف وخمسون  ومئتان مليون  وثالثين  واحد إلى

 سهم  (625,000)  ألف  وعشرين   وخمسة  ستمائة  عدد  إصدار  خالل   من  سعودية  رياالت  (10)  عشرة   منها  سهم  كل  قيمة  سهم،  (3,125,000)

  السوق  في العام لالكتتاب الجديدة  العادية األسهم وطرح الزيادة( بعد الشركة مال  رأس من %(20.00) نسبة تمثل )والتي جديد عادي

  املوازية.

 سهم (2,500,000) ألف وخمسمائة مليونين إلى مقسم سعودي ريال (25,000,000) مليون  وعشرون خمسة الحالي الشركة مال رأس يبلغ

 . ةسعودي ترياال  (10) عشرة  منها سهم كل قيمة القيمة متساوية بالكامل القيمة مدفوعة عادي
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 الشركة رؤية 

  . والتسويق االنتاج لعمليتي وتخطيطها  إدارتها  طرق  فى واملنهجي الدقيق العلمي البحث أسلوب الصحية الجوف مياة  مصنع شركة انتهجت نشأتها منذ

  والعمل  بالتخطيط  العمل  فريق  ويستمر .السوق  احتياجات يلبي بما هذا يومنا وحتى املصنع لقيام األولي األيام منذ  اإلنتاج تؤمن ان  استطاعت فقد

 الصحية   الجوف  مياة   ملصنع  اإلنتاجية  القدرة   مع  يتوافق  بما  اململكة  مناطق  جميع  إلى  الشركة  منتجات  وصول   تؤمن  التى  التسويقية  الطرق   أفضل  إليجاد

 املحلية. للسوق  االستيعابية واإلمكانات

 الشركة رسالة 

 والخصائص  املتميزة  جودتها على واملحافظه جاتهاتمن سالمة لضمان الالزمة الحديثة والتكنولوجية والعلمية البشرية اإلمكانيات حميع الشركة توفر

 .الصحية الجوف بمياة  الخاصة الطبيعية

   الشركة استراتيجية 
 يلي:  ما الشركة استراتيجية تتضمن

  وتشغيل  استثمار اتفاقيات في الدخول  على التركيز  مع واإلنتشار التواجد زيادة  و العمالء، أعداد زيادة  خالل من السوقية الحصة زيادة  •

 الغير للشركة اململوكة اإلنتاج خطوط بعض وتشغيل وتركيب نقل خالل من الغربية واملنطقة الوسطى املنطقة في ومرخصة مجهزة  ملواقع

  والتركيب  النقلو  الفك  تكاليف فقط الشركة تحمل مع املكرمة مكة ومدينة الرياض  مدينة من بكل ومرخصة مجهزة  مباني  في مستغلة

  على  معه التعاقد الشركة تنوي  الذي الطرف سيحصل و  رأسمالية، كتكاليف اإلنتاج لخطوط القوالب وتغيير  والتعديل الصيانة وتكاليف

  التفاصيل،  من  )للمزيد  الصحية الجوف  مياة   مصنع  شركة  قبل  من  لالستثمار  املوقع  إتاحة  مقابل  اإليرادات  من  معينة  نسبة
 
  الرجوع   فضال

  .(النشرة  هذه  في أعمالها" وطبيعة الشركة عن "خلفية (3) القسم من الحالية" التوسعة "خطة (3.10) الفرعي للقسم

  ومرخصة  مجهزة  ملواقع وتشغيل استثمار اتفاقيات في الشركة دخول  خالل من والتوزيع والبيع النقل بمصاريف املرتبطة تكاليف تخفيض •

 الحصول   مقابل  والغربية  الوسطى  املنطقة  من  كل  إلى  مستغلة  والغير   للشركة  اململوكة  الحالية  نتاجاإل   خطوط  بعض  وتشغيل  وتركيب  لنقل

 الجوف  مياة  مصنع شركة قبل من لالستثمار املوقع إتاحة مقابل اإليرادات  من معينة نسبة على معه التعاقد الشركة تنوي  الذي الطرف

  من  بالنقل املرتبطة التكاليف عن تقل معه التعاقد الشركة تنوي  الذي الطرف عليها سيحصل التي النسبة أن إلى التأكيد مع الصحية،

  الجوف. منطقة

،  املباعة  املنتجات  على  التركيز   خالل  من  النقدية  التدفقات  إدارة   مستوى   تحسين •
 
 الجالون   مبيعات  في  التوسع  على  الشركة  ستركز  حيث  نقدا

 والغربية.  الوسطى املنطقة في التوسع بعد

مع اإلشارة إلى أن الشركة    ،رخصة تصدير مياه شرب معبأة   على   الشركة  حصول   بعد   الجوف  منطقة  من  القريبة  للدول   التصدير   على  التركيز  •

ه )املوافق  16/01/1443( وتاريخ  526397/21/1442قد حصلت على رخصة تصدير مياه شرب معبأة من وزارة البيئة واملياه والزراعة برقم )

 م(.24/08/2021

 والغربية.  الوسطى املنطقة في التوسع عملية بعد مستغلة الغير  اإلنتاج خطوط استخدام خالل من املتاحة اإلنتاجية الطاقة استغالل •

  الشاملة. الصيانة مستوى  تحسين خالل  من للخطوط اإلنتاجية الكفاءة  رفع •

 واملوردين.   العمالء مع األجل طويلة شراكات توقيع •

 للشركة التنافسية واملزايا القوة نواحي 

 ملكوناتها. سحب او تحلية او معالجة ألي  الحاجة دون   مباشرة  للشرب مثالي يعتبر  املياه  مكونات في والتوازن  االمالح نسبة •

   سريع. بشكل املنتجات وتأمين التوصيل لخدمات متكامل نقل وأسطول  مستودعات الرئيسية املدن من كل في يتوفر •

 الكفاءة. من عالي قدر  على إدارة  فريق وجود •

 التكلفة.  يقلل مما عالية وبجودة  داخليا والغطاء العبوة  لتصنيع ذاتي إكتفاء •

 مستغلة. غير  التصنيع في متاحة طاقة وجود •
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  الشركة ألعمال العامة الطبيعة 
ه )املوافق 09/04/1444والذي ينتهي بتاريخ  م(25/09/1983 )املوافق هـ12/1403/ 18 وتاريخ (1010611335) رقم التجاري  السجل بموجب نشاطها الشركة تمارس

  م( 26/01/2020  )املوافق  ه06/1441/ 01  وتاريخ  (411102102031)  رقم  املعدنية  والثروة  الصناعة  وزارة  قبل  من  الصادر  صناعية  منشأة  وترخيص  ،م(2022/ 03/11

   (.م2022/ 24/12 )املوافق ه30/05/1444 بتاريخ ينتهي والذي

  اللدائن.  من  أشكالها  بمختلف  القوارير  صناعة  املفلترة،  النقية  املياة  تعبئة  و  إنتاج  املوقع،ب  املعدنية  املياة  تعبئة  و  إنتاج  في  التجاري   سجلها  في  كما  الشركة  أنشطة  وتتمثل

 التالية: األغراض  وتنفيذ بمزاولة األساس ي النظام في كما الشركة أنشطة وتتمثل

  الصيد و الزراعة •

  فروعها و البترول و املناجم •

  الصناعية التراخيص حسب فروعها و التحويلية الصناعات •

  فروعه و املاء و الغاز و الكهرباء •

  البناء و التشييد •

 التبريد و التخزين و النقل •

  األخرى  الخدمات و األعمال و املال خدمات •

   شخصية و جماعية و اجتماعية خدمات •

  التجارة •

  املعلومات تقنية •

 السالمة و األمن •

  التراخيص جميع على الشـــــــركة حصـــــــلت وقد وجدت. إن االختصـــــــاص  جهة من الالزمة التراخيص  على الحصـــــــول  وبعد املتبعة االنظمة وفق أنشـــــــطتها الشـــــــركة وتمارس

 .النشرة هذه تاريخ حتى املفعول  سارية التراخيص تلك  جميع والزالت النظامية

 

 باململكة الجوف  بمنطقة الجندل دومة مدينة في الواقع مصنعها خالل من مختلفة بمقاسات معبأة مياه قوارير وإنتاج املياة معالجة في الحالي الشركة نشاط يتمثل

  السعودية. العربية

  

 .النشرة هذه تاريخ حتى مهمة جديد نشاطات أو منتجات أي للشركة يوجد ال

 الشركة عمل نموذج ملخص 

 اإلنتاج مراحل 3.8.1

 اآلتية: املراحل إلى اإلنتاج مراحل تنقسم

 .اآلبار من الخام املياه  سحب مرحلة •

 الخام. املياه  معالجة أو فلترتة مرحلة •

  املعبأة  املياه  تجهيز  مرحلة •
 
 واملقاييس. للمواصفات طبقا

 التعقيم. مرحلة •

 .بالتعبئة الخاصة البالستيكية واألغطية العبوات إنتاج مرحلة •

 التعبئة. مرحلة •

  التعبئة. وتوقيت تاريخ طباعة مرحلة •

 .التجارية العالمة وضع مرحلة •

  والتخزين. بالكراتين لمنتجل النهائي التغليف مرحلة •

 الجودة  قسم موافقة على الحصول  بعد للمنتج التوزيع مرحلة •
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 :اآلبار من الخام املياه سحب مرحلة 3.8.1.1

 آبار (4) عددها والبالغ الجوف  بمنطقة الجندل دومة مدينة في الواقع  املصــــــــــــنع حرم  داخل املوجودة  اآلبار من الخام املياة   ســــــــــــحب املرحلة، هذه  في يتم

 بعد خارجية. مياة  مصـــــــــادر أية على باالعتماد الشـــــــــركة تقوم وال ،الكفائة عالية مضـــــــــخات طريق عن الحالي الوقت في  فقط  منها آبار (3) اســـــــــتخدام يتم

  الخام. املياه  خزانات في تخزينها ثم من و بكتيري  تلوث حدوث من عليها للحفا  ذلك و بالكلور  الخام املياة  حقن يتم ذلك،

 الخام: املياه معالجة أو  فلترتة مرحلة 3.8.1.2

 الفلترة مرحلة •

 بدورها  والتي التحلية بمحطة املوجودة   الفلترة  وحدات إلى مضــــــــخات  خالل من الخام املياة  بخزانات  املوجود الخام  املاء ضــــــــخ يتم املرحلة، هذه  في

  .اضافته تم الذي الكلور  ازالة و الروائح و الشوائب من املياة  بتنقية تقوم

 نســـــــــــــبــة رفع و تعقيمــه و فلترتــه بعــد املــاء تخزين بــإنتــاجــه،يتم الشـــــــــــــركــة تقوم الــذي "حلوه " منتج مثــل طبيعيــة ميــاة  عن عبــارة  املنتج كــان حــال في

  .النهائي املنتج خزانات في به الفلورايد

 املعالجة مرحلة •

 بوحدة  الخاص التغذية خزان إلى الفلترة  بعد املياه  نقل فيتم،بإنتاجه الشـــركة تقوم الذي  "هلل"  منتج مثل  الصـــوديم  منخفض  املنتج كان حال في

 املطلوب  حســــــــــب األمالح  حقن وحدة  على  ذلك بعد املياة  لتمر األمالح من خالية مياه  بإنتاج الوحدة  بهذه  املياه  معالجة وتتم  العكســــــــــ ي، التناضــــــــــح

  النهائي. املنتج خزانات في تخزينها ثم ومن

  املعبأة املياه تجهيز  مرحلة 3.8.1.3
ا
 واملقاييس: للمواصفات طبقا

  املنتج  جودة  لضمان  وذلك واملعالجة  الفلتره  مراحل  خالل النهائي املنتج مياة  على  بكتيرية و فيزيائية و كيميائية  اختبارات عدة  اجراء يتم  املرحلة، هذه  في

 . السعودية واملقاييس املواصفات لهيئة مطابقة تكون  والتي املطلوبة النسب مع تطابقها من التأكد و

 التعقيم: مرحلة 3.8.1.4

  تمريرها  يتم يتم حيث التعبئة، مرحلة إلى الوصول  قبل وذالك البنفسجية فوق  باألشعة املائي الوسط وتعقيم البكتريا قتل على تعتمد املرحلة وهذه 

  مع  التعقيم وحدات و الفالتر هذه  تصاميم تتناسب حيث ( مايكرو  0.2 ) جدا دقيقه فالتر على ثم من و بنفسجية فوق  باالشعة تعقيم وحدة  على

 خط لكل االنتاجيه الطاقه

 بالتعبئة: الخاصة البالستيكية واألغطية العبوات إنتاج مرحلة 3.8.1.5

 ,  مل 330 , مل 200 ) انتاجه يتم  ســــــوف الذي الحجم  حســــــب ذلك و  مختلفه  بأوزان (  البريفورم ) البالســــــتيك  مصــــــغرات اســــــتخدام يتم املرحلة، هذه  في

 احتياجات من جزء تلبي  كي مختلفه إنتاجية  وبسـرعات الشـركة  مصـنع لدى  مختلفه باحجام  املصـغرات هذه  انتاج يتم حيث  ،( لتر  6  , لتر  1.5  , مل 600

 ليتم حاوية في تجميعها يتم حيث تعبئتها  قبل مراحل بعدة   املصـــغرات هذه   خارجيين.تمر  موردين من  املتبقي  شـــراء يتم و  البالســـتيكية للعبوات الشـــركة

 ثم ومن  تشـــــــكيلها ليتم والتبريد  النفخ وحدة  الى  تنتقل ثم ومن  الفرن   داخل عالية حرارة  بدرجات  تســـــــخينها يتم ,منتظم  بشـــــــكل  الفرن  وحدة  على ادخالها

 لتر،( 1.5 مللتر، 600 مللتر، 300  مللتر، 200)  للعبوات القوارير بعبوات الخاص البالســـــــــتيكية األغطية بإنتاج  تقوم الشـــــــــركة  أن كما التعبئة، وحدة  الى

  خارجيين. موردين من املتبقي شراء يتم و البالستيكية لألغطية الحاجة من جزء لتغطية

 التعبئة:  مرحلة 3.8.1.6

 تحتوي  ال عبوات) املعيبة العبوات لطرد ذلك و مستشعرات على التعبئة مرحلة بعد العبوات تمر حيث ،وتغطيتها العبوات تعبئة يتم املرحله هذة  في

 .( منخفض فيها التعبئة مستوى  أو أغطية على

 :الصالحية وفترة التعبئة وتوقيت تاريخ طباعة مرحلة 3.8.1.7

  املنتج. صالحية فترة  ومتضمنة للعبوة  التعبئة وتوقيت تاريخ طباعة خاللها من يتم
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 الصالحية: وفترة التعبئة وتوقيت تاريخ طباعة مرحلة 3.8.1.8

  .املنتج بيانات متضمنة بالشركة الخاصة التجارية( )العالمة الليبل إضافة املرحلة، هذه  خالل يتم

 :والتخزين بالكراتين للمنت  الن ائي التغليف مرحلة 3.8.1.9

 نقل ذلك،يتم بعد .للطبليه الخارجي  التغليف و اآللية  الرص وحدة  إلى ثم ومن  التغليف مكائن خالل  من كراتين داخل  املنتج  وضـــــــــــــع املرحله هذة  في يتم

 الســــحب عمليات  لتســــهيل منظم بشــــكل  النهائي  املنتج مســــتودعات داخل  وتخزينها الشــــوكيه الرافعات  طريق عن االنتاج خطوط من  النهائي  املنتج طبالي

 واالدخال

 العمالء: إلى الجودة قسم موافقة على الحصول  بعد للمنت   التوزيع مرحلة 3.8.1.10

 . اململكة أرجاء كافة في العمالء إلى لتوزيعها التحمل أوامر حسب املبيعات سيارات  على  الكراتين تحميل املرحلة هذه  في يتم

  اإلنتاجية:  الطاقة 3.8.2

 الجندل دومة مدينة في والواقعة للشــــــركة اململوكة اآلبار  خالل من  تعبئتها و واألغطية القوارير  تصــــــنيع و املياة  معالجة في الحالي الشــــــركة نشــــــاط يتمثل

 للشركة: اململوكة اآلبار تفاصيل التالي الجدول  ويوضح ،السعودية العربة اململكة شمال في الواقعة الجوف منطقةب

 للشركة: اململوكة اآلبار قائمة (:8الجدول رقم )

 إيجار أم ملك املوقع البئر* رقم

 اإلنتاجية  الطاقة 

 / )لتر  للبئر  الحالية 

 ساعة(

 م2021 يونيو  30  تاريخ  في كما الشركة  تقديرات وفق االحتياطي املخزون

 80,000 ملك املصنع  حدود ضمن (1) بئر

 مكعب  لتر  مليار 18 حوالي  يبلغ البئر مياة من االحتياطي املخزون فإن الشركة، تقديرات حسب 

 مستوي  إنخفاض عدم على  االعتماد وتم املصنع، احتياجات لتغطية األقل على عام 50 لفترة يكفي

   .في تحديد مستوى املخزون االحتياطي عام  39 ملدة البئر فى املاء

 120,000 ملك املصنع  حدود ضمن (2) بئر

 مكعب  لتر  مليار 28 حوالي  يبلغ البئر مياة من االحتياطي املخزون فإن الشركة، تقديرات حسب 

 مستوي  إنخفاض عدم على  االعتماد وتم املصنع، احتياجات لتغطية األقل على عام 50 لفترة يكفي

 في تحديد مستوى املخزون االحتياطي  عام  39 ملدة البئر فى املاء

 240,000 ملك املصنع  حدود ضمن (3) بئر

 مكعب  لتر  مليار 54 حوالي  يبلغ البئر مياة من االحتياطي املخزون فإن الشركة، تقديرات حسب 

 تقم  لم الشركة أن إلى اإلشارة مع املصنع، احتياجات لتغطية األقل على عام 50 لفترة يكفي

 اآلن لحد بإستخدامه

 80,000 ملك املصنع  حدود ضمن (4) بئر

 مكعب  لتر  مليار 24 حوالي  يبلغ البئر مياة من االحتياطي املخزون فإن الشركة، تقديرات حسب 

 مستوي  إنخفاض عدم على  االعتماد وتم املصنع، احتياجات لتغطية األقل على عام 50 لفترة يكفي

 في تحديد مستوى املخزون االحتياطي  عام  39 ملدة البئر فى املاء

  520,000 اإلجمالي 

 الشركة املصدر:

  اإلنتاج. عملية في (3)  رقم والبئر  (2) رقم والبئر  (1) رقم البئر  بإستغالل الشركة تقوم الحالي، الوقت في *

 

   لتر   (294,566,404)  إلى  للمصنع  الكلية  اإلنتاجية  الطاقة  وتصل   ،للمصنع  الحالية  اإلنتاجية  الطاقة التالي  الجدول   ويوضح
 
 يوم  (300)  أساس  على  سنويا

 :  للمصنع اإلجمالية اإلنتاجية الطاقة من منتج كل نسبةيوضح الجدول التالي  .بالسنة عمل
 لشركة ا  ملصنع الحالية اإلنتاجية الطاقة (:9الجدول رقم )

 (سنة / لتر ) اإلنتاجية  الطاقة  املنت   نوع
 الكلية اإلنتاجية  الطاقة  إجمالي من الفعلية  اإلنتاج نسبة 

 م2021 /30/06 م2020 /30/06 م2020/12/31 م2019/12/31

  200)قطاع قوارير املياة املعبأة 

  1.5مللتر،  600مللتر،  300مللتر، 

 (لتر 6لتر، 

 نسبة اإلنتاج الفعلية من إجمالي الطاقة اإلنتاجية الكلية لقطاع القوارير 

214,781,404 %40.73 %37.23 %21.52 %16.17 

قطاع املياة الصحية بالعبوات  

 (لتر* 15،لتر 18)الكبيرة 

 نسبة اإلنتاج الفعلية من إجمالي الطاقة اإلنتاجية الكلية لقطاع العبوات الكبيرة

79,785,000 %23.93 %20.57 %10.71 %7.85 

 13.92% 18.60% 32.72% 36.18% 294,566,404 اإلجمالي

 املصدر: الشركة  

 م.  2021لتر منذ بداية العام  15قامت الشركة بالبدء في إنتاج العبوات الكبيرة مقاس  *
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 م2021 و م2020 يونيو 30  فترة  في وكما م2020  ديسمبر  31 في وكما م2019  ديسمبر  31 في  كما الشركة  ملصنع  الفعلي اإلنتاج التالي الجدول  يوضح كما

   :التوالي على
 (سنة لكل لتر) للشركة الفعلي إلنتاجا تفاصبل (:10الجدول رقم )

 م2021/ 30/06 م2020/ 06/ 30 م2020/12/31 م2019/12/31 املنت 

 34,727,132 46,230,788 79,967,265 87,473,947 لتر( 6 لتر، 1.5 مللتر، 600 مللتر، 300 مللتر، 200) املعبأة املياة قوارير قطاع

 6,262,719 8,545,560 16,412,832 19,094,007 (لتر 15، لتر 18) الكبيرة بالعبوات  الصحية املياة قطاع

 40,989,851 54,776,348 96,380,097 106,567,954 اإلجمالي 

 املصدر: الشركة  

  اإليرادات تفاصيل 3.8.3

  املنتجات وفق  اإليرادات 3.8.3.1

  التوالي: على م2021 م و2020وألول ستة أشهر من األعوام  م2020 و م2019 لألعوام الرئيسية املنتجات وفق للشركة اإليرادات تفاصيل التالي الجدول  يوضح

  :م2021م و 2020ألول ستة أشهر من األعوام و  م2020 و م2019 لألعوام املنتجات وفق اإليرادات تفاصيل (:11الجدول رقم )

 املنت 

 م2021/ 30/06 م2020/ 30/06 م2020/12/31 م2019/12/31

 سعودي(  )ريال القيمة 

 من النسبة 

 إجمالي

 اإليرادات

)%( 

 سعودي(  )ريال القيمة 

 من النسبة 

 إجمالي

 اإليرادات

)%( 

 )ريال القيمة 

 سعودي( 

 من النسبة 

 إجمالي

 )%( اإليرادات

 )ريال القيمة 

 سعودي( 

 من النسبة 

 إجمالي

 اإليرادات

)%( 

قطاع قوارير املياة املعبأة  

مللتر،  300مللتر،  200)

 لتر( 6لتر،  1.5مللتر،  600

73,445,265 %93.59 67,340,851 %94.01 38,429,784 %94.51 
30,927,446 

 
%95.07 

قطاع املياة الصحية  

لتر،  18بالعبوات الكبيرة )

 لتر( 15

5,034,449 %6.41 4,291,227 %5.99 2,230,529 %5.49 1,603,324 %4.93 

 100.00% 32,530,770 100.00% 40,660,313 100.00% 71,632,078 100.00% 78,479,714 اإلجمالي

 املصدر: الشركة  

  العمالء كبار  3.8.3.2

ــــــح ــــــة أكبر قائمة  التالي الجدول  يوضـــ ــــــركة عمالء  خمســـ ــــــارة مع ،التوالي على م2021 يونيو  30 ولفترة م2020 و م2019 لألعوام  للشـــ ــــــاس على تقوم العمالء كبار مع العالقة أن إلى اإلشـــ  أســـ

 :التعاقد

 م2021 يونيو  30 ولفترة م2020 و م2019 لألعوام للشركة ءعمال خمسة أكبر قائمة (:12الجدول رقم )

 طبيعة العالقة  قائمة أكبر خمسة عمالء 

 م 2021/ 30/06 م 2020/12/31 م2019/12/31

 )ريال القيمة 

 سعودي( 

 من النسبة 

 إجمالي

 )%( اإليرادات

 )ريال القيمة 

 سعودي( 

 من النسبة 

 إجمالي

 )%( اإليرادات

 )ريال القيمة 

 سعودي( 

 من النسبة 

 إجمالي

 )%( اإليرادات

 4.86% 1,582,502 6.97% 4,992,498 6.59% 5,173,814 تعاقدي   طرف مستقل   اسواق املزرعة" "الشركة السعودية للتسويق 

 0.41% 134,200 7.91% 5,663,056 4.60% 3,611,524 تعاقدي   طرف مستقل   شركة الثالجة العاملية 

 4.00% 1,301,817 3.34% 2,393,749 5.72% 4,486,554 تعاقدي   طرف مستقل   شركة كارفور السعودية 

 3.77% 1,225,737 4.25% 3,047,430 4.46% 3,497,374 تعاقدي   طرف مستقل   عبدالرحمن الرشيد مجموعة فهد 

 1.75% 570,311 5.05% 3,615,507 3.27% 2,565,974 تعاقدي   طرف مستقل   مؤسسة جود الخير  

 %14.80 4,814,567 %27.52 19,712,240 24.64% 19,335,240 املجموع 

 املصدر: الشركة  
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  األعمال قطاعات حسب اإليرادات 3.8.3.3

 م2021 و م2020 األعوام من أشهر ستة وألول  م2020 و م2019 لألعوام األعمال قطاعات حسب الشركة إيرادات تفاصيل التالي الجدول  يوضح

 م2021 م و2020وألول ستة أشهر من األعوام  م2020 و م2019 لألعوام األعمال قطاعات حسب اإليرادات تفاصيل (:13الجدول رقم )

 املنت 

 م 2021/ 30/06 م2020/ 06/ 30 م 2020/12/31 م2019/12/31

 سعودي(  )ريال القيمة 

 من النسبة 

 إجمالي

 )%( اإليرادات

 سعودي(  )ريال القيمة 

 من النسبة 

 إجمالي

 )%( اإليرادات

 القيمة 

 )ريال

 سعودي( 

 من النسبة 

 إجمالي

 )%( اإليرادات

 القيمة 

 )ريال

 سعودي( 

 من النسبة 

 إجمالي

 )%( اإليرادات

مبيعات  

الجملة و 

الحسابات  

 الرئيسية 

34,059,129 %43.40 33,222,846 %46.38 20,818,687 %51.20 15,367,160 %47.24 

مبيعات  

 التجزئة 
44,420,585 %56.60 38,409,232 %53.62 19,841,626 %48.80 17,163,610 %52.76 

 100.00% 32,530,770 100.00% 40,660,313 100.00% 71,632,078 100.00% 78,479,714 اإلجمالي 

 املصدر: الشركة  

 

 الخام املواد توريد 3.8.4

 والتغليف الخام املواد 3.8.4.1

 يونيو 30 وألول ستة أشهر املنتهية في م2020 وللعام م2019 للعام املبيعاتتكلفة إجمالي من (%61.66) ونسبة )%67.50 (ونسبة )%75.98 (نسبة والتغليف  الخام املواد شكلت

 اإلنتاج.  في املستخدمة الخام املواد تفاصيل التالي الجدول  يوضح التوالي. على م2021

  م2021 يونيو 30 وألول ستة أشهر املنتهية في م2020 و م2019و لألعوام اإلنتاج في املستخدمة والتغليف  الخام املواد قائمة (:14الجدول رقم )

 الدولة  املادة الخام

 م2021/ 30/06 م2020/12/31 م2019/12/31

 )ريال القيمة

 سعودي(

  إجمالي من النسبة

 الخام املواد تكلفة

)%( 

 )ريال القيمة

 سعودي(

  إجمالي من النسبة

 الخام املواد تكلفة

)%( 

 )ريال القيمة

 سعودي(

  من النسبة

  تكلفة إجمالي

  الخام املواد

)%( 

 54.85% 5,280,142 55.93% 13,164,004 56.94% 17,829,050 اململكة العربية السعودية  مصغرات العبوات 

 13.85% 1,333,701 14.85% 3,495,951 12.42% 3,888,678 اململكة العربية السعودية  أغطية بالستيكية 

 3.59% 346,016 3.14% 738,248 2.69% 843,724 اململكة العربية السعودية  امللصقات 

 21.98% 2,116,391 20.96% 4,932,736 21.90% 6,855,816 اململكة العربية السعودية  الكرتون 

 5.72% 550,917 5.12% 1,204,730 6.04% 1,892,543 اململكة العربية السعودية  إضافات امالح ومواد خام أخرى 

 100.00% 9,627,167 100.00% 23,535,669 100.00% 31,309,811 املجموع 

 الشركة : املصدر

  املوردين كبار  3.8.4.2

 التوالي. على م2021 يونيو  31 ولفترة م2020 و م2019 لألعوام اإليرادات تكلفة إجمالي من %(64.63) ونسبة %(61.41) ونسبة ) %50.00 نسبة) املوردين كافة من املشتريات شكلت

 املوردين كبار مع العالقة أن إلى اإلشارة مع التوالي، على م2021 يونيو  30 وألول ستة أشهر املنتهية في م2020 و م2019 لألعوام للشركة موردين خمسة أكبر قائمة التالي الجدول  يوضح

 املباشرة: الشراء وطلبات أوامر أساس على تقوم

  م2021 يونيو  30 وألول ستة أشهر املنتهية في م2020 و م2019 لألعوام للشركة موردين خمسة أكبر قائمة (:15الجدول رقم )

 الدولة قائمة أكبر خمسة مودرين 
املواد 

 الخام

 م2021يونيو  30 م 2020/12/31 م2019/12/31

 القيمة

 )ريال

 سعودي(

 من النسبة

  إجمالي

 تكلفة

 اإليرادات

)%( 

 )ريال القيمة

 سعودي(

 من النسبة

  إجمالي

 تكلفة

 اإليرادات

)%( 

 )ريال القيمة

 سعودي(

 من النسبة

  إجمالي

 تكلفة

 اإليرادات

)%( 

 4.56% 712,464 4.91% 1,711,314 10.64% 4,385,764 الكرتون  اململكة العربية السعودية مصنع ميدان املشاريع للكرتون 

 42.61% 6,652,242 24.36% 8,495,491 7.23% 2,977,436 بالستيك اململكة العربية السعودية العبوات البالستيكية شركة 

 0.00% 0 17.57% 6,127,592 18.67% 7,691,670 بالستيك اململكة العربية السعودية مصنع سمت للبالستيك 

الشركة السعودية للصناعات  

 االساسية سابك 
 0.77% 119,803 6.02% 2,098,457 7.63% 3,142,184 بالستيك العربية السعوديةاململكة 



 

- 41 - 
 

 16.69% 2,605,305 8.54% 2,979,183 5.84% 2,407,795 كرتون  اململكة العربية السعودية الشركة املتحدة للكرتون 

 64.63% 10,089,814 61.41% 21,412,037 50.00% 20,604,849 اإلجمالي

   الشركة :املصدر

 التنفيذ  تحت املشاريع 
 :كالتالي املشروعات من عدد تنفيذ على الشركة تعمل حيث ،الثابتة أصولها تحديث على النشرة هذه تاريخ في كما الشركة تعمل

 التنفيذ تحت املشاريع (:16الجدول رقم )

 املشروع  طبيعة  املشروع اسم
 املتوقعة  التكلفة  إجمالي

 )ريال سعودي( 
  التمويل مصادر 

 االنجاز  نسبة 

 )%( الحالية 

 املشروع استكمال تاريخ 

 املتوقع

  تاريخ  في كما الرصيد

 م2020 ديسمبر  31

  ماكينة مشروع

   األغطية

  املعبأة املياة قوارير ألغطية انتاج خط

 300 مللتر، 200) الصغيرة األحجام ذات

 مللتر( 600 مللتر،

4,870,800 

 ذاتي تمويل

 خالل من بالشركة

   املتوفرة السيولة

 611,451 م31/12/2022 12.55%

  صيانة

  وعمرات

  لخطوط

   اإلنتاج

  اإلنتاجي للخط  السنوية الصيانه عمل -1

 (1 الكومبي ) للقوارير

  للعنق العادي  العنق من التغيير -2

 ) للقوارير اإلنتاجي للخط القصير

  وذلك اإلنتاج تكلفة  لتخفيض (1 الكومبي

 الربحية.  لزيادة

5,000,000 

 ذاتي تمويل

 خالل من بالشركة

   املتوفرة السيولة

 3,155,365 م30/06/2022 63%

  وتركيب  فك

  خط  ونقل

 انتاجي 

  compi) انتاجي خط  ونقل وتركيب  فك

 *والتشغيل التركيب  ثم مكة (الي
3,000,000 

 ذاتي تمويل

 بالشركة 
 1,250,000 م30/11/2021 90%

  أعمال

 كهربائية

 ت وتجهيزا

  الرياض ملصنع

 الجديد 

  الجديد الرياض ملصنع كهربائية  أعمال

  انتاج الالزمة لخطوط التجهيزات وجمع

 *املياه

4,200,000 

  تمويل •

  ذاتي

  بالشركة

بنسبة  

(90.24 )%

من إجمالي  

التكاليف  

 التقديرية. 

صافي  •

متحصالت 

الطرح  

بنسبة  

(9.76 )%

من إجمالي  

التكاليف  

 التقديرية 

 3,790,000 م28/02/2022 75%

 618,187 االيزو  تطبيق و محاسبي برنامج أخرى 

 ذاتي تمويل

 خالل من بالشركة

   املتوفرة السيولة

 538,687 م31/12/2022 87%

 اإلجمالي
17,688,987 

 
   9,345,503 

 الشركة  املصدر:

 راجع القسم الفرعي ) *
 
 ( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في هذه النشرة.  3( "خطة التوسعة الحالية" من القسم )3.10للمزيد من التفاصيل، فضال

  الحالية التوسعة خطة 

  الشركة تعمل
 
 اتفاقيات في الدخول  خالل من مستغلة الغير للشركة اململوكة اإلنتاج لخطوط األمثل االستغالل على تعتمد توسعة خطة على حاليا

  خطوط   إضافة  خالل  من  التوسع  إلى  باإلضافة  اإلنتاج،  خطوط  لتشغيل  املجهزة   واملباني  التراخيص  كافة  تمتلك  جهات   مع  وتعبئة  وتشغيل  وتعبئة  استثمار

  من  منتجاتها نقل عن الناتجة التكاليف تقليل إلى التوسعة خطة من الشركة تهدف حيث ،السعودية العربية باململكة الوسطى املنطقة في جديدة  إنتاج
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 املنطقة   إلى  باإلضافة  الجنوبية  واملنطقة  الشرقية  املنطقة  من  كل  تخدم  الغربية  واملنطقة  الوسطى   املنطقة  في  إنتاج  خطوط   وجود  خالل  من  الجوف  منطقة

  : الحالية التوسعة خطة ملخص التالي الجدول  يوضح حيث الغربية، واملنطقة الوسطى
  الحالية التوسعة خطة ملخص (:17الجدول رقم )

 خطة 

  التوسعة 

 النطاق

   الجغرافي
  التمويل مصادر  )ريال سعودي( املتوقعة  التكلفة  إجمالي  الخطة  طبيعة 

 نسبة 

 االنجاز 

 الحالية 

)%( 

 تاريخ 

 استكمال

 املشروع

 املتوقع

ـــــول  ــــدخـ ــ ـــــي الـ  فـ

ــــد ــ ـــــة عـقـ  تـعـبـئـ

ـــــل ــ ـــــيـ ــ ـــــغـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  وتشـ

ــة  بمــــدينــــة  مكـ

 لنقــل املكرمــة

ـــــــب  ــ ــ ــ ــيـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــركـ ـــ ــ ــ ــ  وتـ

ـــــل ــ ـــــيـ ــ ـــــغـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  وتشـ

ــــط ــ ــــاج خـ ــ ــــتـ ــ  إنـ

ـــــوك ـــ ــ ــ ــ ــــلـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــمـ ــ ـــ ــ ــ ــ  مـ

  للشركة

ـــــة  املـــنـــطـــقـ

  الغربية

ــــت  • ــــة أبرمـ ــــركـ ــ ــ ــ ــ ــــد الشـ ــــة عقـ ـــــغيــــل تعبئـ ــ ــ ــ  وتشـ

 كــافـة تمتلــك  جهــة مع املكرمــة مكــة  بمــدينــة

ـــاني ــ ـــــة  ذات والتراخيص املجهزة املبـ  العالقـ

ــــاط ـــ ــ ــ ــ ــــركــة، لنشـ ــ ــ ــ ــ  عقــد  ملخص  ويتمثــل الشـ

 التالي: في والتشغيل التعبئة

o عقـد على  بــالتوقيع  الطرفــان يقوم 

ــــغيـل  تعبئـة ــ ــ ــ ــ ــــركـة قبـل من وتشـ ــ ــ ــ ــ   شـ

ــــنع ــ ــ ــ ــ ــــاة مصـ ــــحيــــة الجوف ميـ ــ ــ ــ ــ  الصـ

ــــانـي ــ ـــــة ذات والـتـراخـيـص ملـبـ  الـعـالقـ

ــة ــ ــــة اآلخر للطرف اململوكـ  والواقعـ

ـــــة في ـــــدينـ ـــــة مـ ـــــة، مكـ ـــــث  املكرمـ  حيـ

 الجوف   مياة  مصنع  شركة  ستقوم

ـــــحية ــ ــغيل  وتركيب   بنقل  الصـ ــ ــ  وتشـ

ــــاج خــط ــ ــــاة قــواريــر إنــتـ ــ ــــأة  مــيـ ــ  مــعــبـ

ــــة ــ ــــاقـ ــ ــــة بــطـ ــ ــــاجــيـ ــ   50,000 تــبــلــغ إنــتـ

ــــاعة / قارورة ــ ــــنع  سـ ــ  اململوك  للمصـ

ــــل من ــــدينــــة في اآلخر الطرف قبـ  مـ

ــــغيلــه املكرمــة مكــة ــ ــ ــ ــ ــــالح وتشـ ـــ ــ ــ ــ  لصـ

ــــة ــ ـــركـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــع شـ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــاة مصـ ــ  الـــجـــوف  مـــيـ

 الصحية.

o ـــركة  تقوم ــ ــ ـــــنع شـ ــ  الجوف   مياة  مصـ

ـــــحية ــ ــغيل  وتركيب   بنقل  الصـ ــ ــ  وتشـ

ــــركـــة مملوك إنتـــاج خط ــ ــ ــ ــ   غير للشـ

  مرافق  في  الحالي  الوقت   في  مستغل

ـــركــة وتتحمــل  اآلخر، الطرف ــ ــ ــ ــ  الشـ

ــــة ــ ــــافـ ــــالـيـف ـكــ ــ ـــــة الـتـكـ ــــالـيـ ــ ــــمـ ـــ ــ ــ ــ  الـرأسـ

ــــدرة ــ ــقـ ــــة واملـ ــ ــمـ ــيـ ــقـ ــــة بـ ــ ــالثـ ــون  ثـ ــيـ ــلـ  مـ

ــــال (3,000,000) ــ ــ ــــودي  ريـ ــ ــ ــعـ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  سـ

 كالتالي: موزعة

 ريال (500,000) ألف  خمسمائة  مبلغ ▪

ــــعودي  ــ  وتركيب   ونقل فك  كتكاليف  سـ

 اإلنتاج. لخط

ــغ ▪ ــلـ ــبـ ــي مـ ــونـ ــيـ ــلـ ــــة مـ ــ ــــائـ ــ ــمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــمسـ  ألـــف وخـ

 كتكاليف  ســعودي   ريال (2,500,000)

ــدال ــ ــــتبـ ــ ــ ــ ــ ــــار قطع بعض اسـ  لخط الغيـ

ــــيـــانـــة وتكـــاليف اإلنتـــاج ــ ــ ــ ــ  وكـــذلـــك الصـ

ــــالـــيـــف ــ ــــل تـــكـ ــ ــــاج خـــط تـــحـــويـ ــ  مـــن اإلنـــتـ

ـــادي  العنق  إلى واألغطيــــة للقوارير العـ

ــيـــر الـــعـــنـــق ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــب  وتـــغـــيـــيـــر الـــقصـ ــ  الـــقـــوالـ

ــــاهم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــيسـ ــ ــ ــ ــ ــــاسـ ــــة تخفيض في ممـ  تكلفـ

ــــبــــة اإلنتــــاج ــ ــ ــ ــ  نــــاتج للكرتون  %(8) بنسـ

 الخام  املواد  تقليل من أســاســ ي  بشــكل

 القوارير  تصـنيع  عملية في  املسـتخدمة

 واألغطية.

ــــك ــذلـ ــ ــة تخفيض كـ ــ ــــل تكلفـ  النقـ

 بما  والجنوبيـة  الغربيـة  للمنطقـة

 %.10 عن يقل ال

o ـــــركة  تقوم ـــــنع شـ  الجوف   املياة  مصـ

ــــحيـة ــ ــ ــ ــ ــــغيـل  الصـ ــ ــ ــ ــ  اإلنتاج خط  بتشـ

ــــويـق وإدارة ــ ــ ــ ــ ــــات، الـتسـ ــ  مـع  واملـبـيـعـ

ـــركة أن إلى  اإلشــــارة  مياة   مصــــنع شـ

ــــحية  الجوف ــ ــ ــــتقوم  الصـ ــ ــ  بإنتاج  سـ

ــــعودي  ريــــال (3,000,000) مليون  ثالثــــة ــ ــ ــ ــ  سـ

 كالتالي: موزعة

o ــــة مـــبـــلـــغ ــ ــــائـ ــ ـــــمـ ـــ ــ ــ ــ  ألـــف  خـــمسـ

ـــــعودي  ريال (500,000)  سـ

ـــــف ـــــيـ ــــالـ ــ ـــــكـ ـــــتـ ــــك كـ ــ ـــــل فـ ــقـ ــ  ونـ

 اإلنتاج. لخط وتركيب 

o ــــمـائـة مليوني مبلغ ــ ــ ــ ــ  وخمسـ

ــــف ــ ــــال (2,500,000) ألـ ــ  ريـ

ــــودي  ــ ـــــعـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــف سـ ــيـ ـــ ــــالـ ــ ــــكـ ــ ــــتـ ــ  كـ

ــــدال ــ ــبـ ــتـ ـــ ـــ ــ ــ ــ  قـــطـــع  بـــعـــض اسـ

ــــار ــ ــــيـ ــ ــــغـ ــ ــــط الـ ــ ــــخـ ــ ـــاج لـ ــ ــتـ ـــ  اإلنـ

ــيانة  وتكاليف  وكذلك  الصـ

ــــف ــــيـ ــــالـ ــ ــــكـ ــــل تـ ــ ــــويـ ــــحـ ــــط  تـ  خـ

 العـــادي  العنق من اإلنتـــاج

ــــة لــــلــــقــــواريــــر ــ   إلــــى واألغــــطــــيـ

ــيــر الــعــنــق ــ ـــ ــ ــ ــ  وتــغــيــيــر  الــقصـ

ـــــاهم  القوالب  ـــــيسـ  في  مماسـ

ــــة تـخـفـيـض ــ ـــاج تـكـلـفـ ــ  اإلنـتـ

 ناتج  للكرتون   %(8)  بنسبة

ــــكل ــــ ي  بشـ ــــاسـ  تقليل من أسـ

ــــتخـدمـة الخـام املواد ــ ــ ــ ــ  املسـ

ـــــنيع  عملية في  القوارير  تصـ

 واألغطية.

  

 

 

ــــركة، من  داخلي  تمويـل ــ ــ ــ ــ  الشـ

ــــث  ــ ـــــيـ ـــــم حـ ــــل تـ ــ ـــــويـ ـــــمـ ـــــة تـ ــطـ ــ  خـ

ــــع ــ ــ ــ ــ ــــكـــل التوسـ ــ ــ ــ ــ  من ـكــامـــل بشـ

ـــيولة ــ ــ ـــركة  املتوفرة  السـ ــ ــ  بالشـ

 الشركة  قدرة  من  التأكد  بعد

 العــامــل املــال رأس إدارة على

  بكفاءة

90% 

ــن ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   مـ

 ان املتوقع

ـــــم ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتـ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  يـ

  من  اإلنتهاء

ـــــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــطـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  خـ

ــــع ــ ـــ ــ ــ ــ  الــــتــــوسـ

ــالل ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  خـ

ــع ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــربـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  الـ

 مـــن الـــرابـــع

ـــام ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  عـ

 م.2021
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ــا وفق املنتجـــات ــاتهـ  التجـــاريـــة عالمـ

 املسجلة.

o نسبة  على  اآلخر  الطرف  سيحصل 

 التشغيل. ربح صافي من معينة

ـــــول  ــــدخـ ــ ـــــي الـ  فـ

ــــد ــ ـــار عـــقـ ــ  ايـــجـ

ــــاري  ــ ـــــتـــثـــمـ ـــ ــ ــ ــ  اسـ

ـــــي ألرض ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  فـ

ــــة ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  املـ

ـــــة ـــاعيـ ــ ــــنـ ــ ــ ــ ــ  الصـ

ـــــة ــ ــ ــ ــيـ ـــ ــ ــ ــ ــــانـ ــ ــ ــ ــ ــــثـ ــ ــ ــ ــ  الـ

ـــة ــ ــ ــ ــ ـــنـ ــ ــ ــ ــ ـــــديـ ــ ــ ــ ـــــمـ ــ ــ ــ  بـ

ـــــاض ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــريـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  الـ

ـــــافة  خط  إلضـ

  جديد إنتاج

ـــــة  املـــنـــطـــقـ

  الوسطى

ــــركـــة أبرمـــت  • ــ ــ ــ ــ ــــتثمـــاري  ايجـــار عقـــد الشـ ــ ــ ــ ــ   اسـ

ــــام ألرض ــــا مقـ ــــاني عليهـ ــــت  مبـ ــــاء تحـ ــ ـــ ــ ــ ــ  اإلنشـ

ـــاحـة  بمجمـل ـــ ــ ــ ــ  مربع  متر (13,718) تبلغ  مسـ

ــــل ــــار وبمجمـ ــــنوي  إيجـ ــ ــ ــ ــ   (823,080) يبلغ سـ

ــــعودي  ريـال ــ ــ ــ ــ ــــنـاعيـة  املـدينـة في تقع سـ ــ ــ ــ ــ  الصـ

 املــدن هيئـــة من الريـــاض مـــدينـــة في  الثـــانيـــة

ــــة ــ ــــاعيـ ــ ــــنـ ــ ــ ــ ــ ــــاطق الصـ ــ ــــة ومنـ ــ ــــدة التقنيـ ــ   (2) ملـ

ــان ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــنـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة سـ ــ ــ ــــريـ ــ ــجـ ــ ــ ــدأ هـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــن تـ ــ ــ ــخ  مـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ  تـ

ـــــارة مع ه،06/11/1442 ـــ ــ ــ ــ  يتم أنـــه إلى اإلشـ

ــــد ــــديـ ــــد تجـ ــــار عقـ ــــاري  االيجـ ــــتثمـ ــ ــ ــ ــ  ملــــدة االسـ

ــا يتفق أخرى  ــ ــــد الطرفين عليهـ ــار  بعـ ــ ــــعـ ــ ــ ــ ــ  إشـ

ـــــل  خطي ــ ــ ــ ـــركة من يرسـ ــ ــ ــ ــ  املدن   هيئة إلى  الشـ

ــــنـاعيـة ــ ــ ــ ــ ــــح  التقنيـة  ومنـاطق  الصـ ــ ــ ــ ــ  فيـه   تفصـ

ــــركـة ــ ــ ــ ــ  قبـل العقـد  تجـديـد في رغبتهـا عن الشـ

ـــــتة (6) ـــــهر  سـ  وموافقة   االنتهاء  تاريخ من أشـ

ــــنـــاعيـــة املـــدن هيئـــة ــ ــ ــ ــ  التقنيــة ومنـــاطق الصـ

  التجديد. على

ـــركة تنوي  • ــ ــ ــ ـــــتثمار  الشـ ــ ــ  خالل من األرض  اسـ

ــــتكمـــال ــ ــ ــ ــ ــــاء تحـــت  املبـــاني  تطوير اسـ ـــ ــ ــ ــ  اإلنشـ

ــــافـة ـــ ــ ــ ــ  طـاقـة  بمجمـل  جـديـد  إنتـاج  خط وإضـ

ــة ــارورة 45,000 تبلغ إنتـــاجيـ ــاعـــة  / قـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ،سـ

  1,000 بطـــاقـــة جـــالون  إنتـــاج خط وكـــذلـــك

ــــالون  ــ ــــة / جـ ــ ـــــاعـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــارة مع ،سـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  أن  إلى اإلشـ

ــــاليف ــ ــــة التكـ ــ ــــال املتوقعـ ــ ــــتكمـ ــ ــ ــ ــ ــــاني السـ ــ  املبـ

ــــافـة ـــ ــ ــ ــ  العـامـل املـال ورأس  اإلنتـاج خط وإضـ

  (24,000,000)  وعشــرين مليون أربعة   تبلغ

  سعودي: ريال

ـــــريـــن  (24,000,000) • ـــ ــ ــ ــ ــــة وعشـ ــ أربـــعـ

ــــعودي  ريـــال مليون  ــ ــ ــ ــ )للمزيـــد من   سـ

 
 
ــــال ــ ــ ــ ــ ــــيل، فضـ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــم التفاصـ  6راجع قسـ

"اسـتخدام متحصـالت الطرح واملشـاريع 

 ( املستقبلية"

ــــف  ــ ــــيـ ــ ــالـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــة تـ ــ ــيـ ــ ــ ــــطـ ــ ــغـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لـ

ــــروع،  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــوماملشـ ــ ــقـ ــ ــ ــــتـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  سـ

 :  على باالعتماد الشركة

ــــافي  • ــ ــ ــ ــــالتصـ ــ ــ ــ  متحصـ

ــــرح ــ ــــطـ ــ ـــــة الـ ــبـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنسـ ــ  بـ

ــن %(  84.21) ــ ـــ ــ ــ ــ مـ

ــــالــــي  ــ ــمـ ــيــــف إجــ ــــالــ ــ تــــكـ

  .املشروع

ــــي  • ــــذاتـ ــ ــــل الـ ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ

ــــبــة ) ــ ــ ــ ــ %( 15.79بنسـ

من إجمـــالي تكـــاليف 

 املشروع. 

كما أنه في حال وجود ارتفاع 

في التكــــاليف أو بنود لم يتم 

ــــيتم  ــ ــ ــ ــ ، سـ
 
ــــبقــا ــ ــ ــ ــ اعتمــادهــا مسـ

ــــن  ــ ــا مـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــطـ ــ ــغـ ــ ــ ــــي تـ ــ ــــافـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ

ــــالت الطرح املتبقيـة  ــ ــ ــ ــ متحصـ

)في حــال وجود أي فــائض في 

 متحصـــالت الطرح( أوصـــافي 

ـــيولة  من خالل ــ ــ ــ  املتوفرة  السـ

ــة ــــركـ ــ ــ ــ ــ ــدب بـــالشـ ــد عـ  من التــــأكـ

 رأس  إدارة  على  الشركة  قدرة

 .بكفاءة العامل املال

15.79% 

ــن ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   مـ

 أن املتوقع

ـــــم ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتـ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  يـ

  من  اإلنتهاء

ــــروع ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  املشـ

ــة ــ ــ ــ ــــايـ ــ ــ ـــــهـ ــ ــ ـــــنـ ــ ــ  بـ

ــع ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــربـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  الـ

  من  الثـالـث 

ـــام ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  عـ

 م.2022

 الشركة  املصدر:

  لتر  (294,566,404) إلى تصل والتي للمصنع الحالية اإلنتاجية الطاقة زيادة  على تعمل سوف الحالية التوسعة خطة أن إلى اإلشارة  مع
 
 أساس  على سنويا

  لتر  (480,716,404) إلى ،بالسنة عمل يوم (300)
 
  املشار  التوسعة خطة خالل من تستهدف  الشركة أن كما .بالسنة عمل يوم (300) أساس على سنويا

  التالي: من  كل تحقيق أعاله  إليها

  املصنع  خالل من الغربية واملنطقة الوسطى املنطقة في واإلنتشار التواجد زيادة  و العمالء، أعداد زيادة  خالل من السوقية الحصة زيادة  ▪

  رأسمالية   تكاليف  أي  الشركة  تحمل  دون   مستغل  وغير   للشركة  مملوك  إنتاج  خط  وتشغيل  وتركيب  نقل  وكذلك  الوسطى  املنطقة  في  الجديد

 إنتاج. خط وتشغيل وتركيب نقل عن ناتجة

 بما اإلنتاج تكاليف في  يوفر  ســـــوف مما الطويل  العنق بدل  القصـــــير  العنق إلى  املنتجات  تحويل خالل  من باالنتاج  املرتبطة  تكاليف  تخفيض ▪

 األقل. على %8 يعادل

 ينتج مما  املنتجات تنوع وكذلك  واملبيعات الربحية  مســــــــتويات  تحســــــــين وبالتالي  والتوزيع  والبيع  النقل  بمصــــــــاريف  املرتبطة  تكاليف  تخفيض ▪

  الوسطى. املنطقة في التكامل عنه

، املباعة  املنتجات على التركيز  خالل  من العامل  املال  رأس إدارة  مستوى   تحسين ▪
 
 الجالون  مبيعات في  التوسع على الشركة  ستركز حيث نقدا

 الوسطى. املنطقة في التوسع بعد

 والغربية.  الوسطى املنطقة في التوسع عملية بعد مستغلة الغير  اإلنتاج خطوط استخدام خالل من املتاحة اإلنتاجية الطاقة استغالل ▪
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 للشركة التجارية السجالت 
 للشركة التجارية السجالت (:18الجدول رقم )

 الشركة اسم الرقم
 الكيان نوع

 القانوني

 السجل رقم

 التجاري 
 اإلنتهاء تاريخ اإلصدار تاريخ النشاط

 للشركة الرئيس ي السجل

1 
  مياة مصنع شركة

 الصحية الجوف

 مساهمة شركة

 مقفلة
1010611335 

 املعدنية املياة تعبئة وإنتاج 

 املياة تعبئة وإنتاج  املوقع،ب

 القوارير صناعة املفلترة، النقية

  .اللدائن من هاأشكال بمختلف 

 ه1403/12/18

 (م1983/09/25 املوافق) 

 ه1444/04/09

 (م2022/11/03املوافق )

 الشركة لفروع التجارية السجالت

2 
مصنع مياة الجوف 

 الصحية

دومة  -فرع 

 الجندل
3401003282 

انتاج و تعبئة املياة املعدنية 

باملوقع، انتاج و تعبئة املياة 

النقية املفلترة، صناعة القوارير 

  .بمختلف أشكالها من اللدائن

 ه1403/12/18

 (م1983/09/25املوافق ) 

 ه1444/04/09

 (م2022/11/03املوافق )

3 
فرع شركة مصنع 

 مياة الجوف الصحية 
 مخازن املواد الغذائية الجافة 2050114812 الدمام -فرع 

 ه1439/03/23

 (م2017/12/11املوافق )

 ه1444/03/23

 (م19/10/2022املوافق )

4 
فرع شركة مصنع 

 مياة الجوف الصحية 
 مخازن املواد الغذائية الجافة 1010613623 الرياض -فرع 

 ه1439/03/23

 (م2017/12/11املوافق )

 ه1444/03/23

 (م19/10/2022املوافق )

5 
فرع شركة مصنع 

 مياة الجوف الصحية 
 الغذائية الجافةمخازن املواد  3452010998 القريات -فرع 

 ه1439/03/17

 (2017/12/05املوافق )

 ه1444/03/17

 (م13/10/2022املوافق )

6 
فرع شركة مصنع 

 مياة الجوف الصحية 

املدينة  –فرع 

 املنورة
 مخازن املواد الغذائية الجافة 4650083725

 ه1439/03/23

 (م2017/12/11املوافق )

 ه1444/03/23

 (م19/10/2022املوافق )

7 
فرع شركة مصنع 

 مياة الجوف الصحية 
 3550039553 تبوك -فرع 

صناعة القوارير بمختلف 

 أشكالها من اللدائن

 ه1439/03/23

 (م2017/12/11املوافق )

 ه1444/03/23

 (م19/10/2022املوافق )

8 
فرع شركة مصنع 

 مياة الجوف الصحية 
 الغذائية الجافةمخازن املواد  3400020231 سكاكا -فرع 

 ه1439/03/17

 (2017/12/05املوافق )

 ه1444/03/17

 (م13/10/2022املوافق )

9 
فرع شركة مصنع 

 مياة الجوف الصحية 
 مخازن املواد الغذائية الجافة 4030301920 جدة -فرع 

 ه1439/08/14

 (م2018/04/30املوافق )

 ه1444/08/14

 (م06/03/2023املوافق )

 الشركة  املصدر:

  التراخيص: 

 يلي:  كما وهي بعملياتها، القيام من لتمكينها املعنية الجهات من والتصاريح التراخيص من عدد على الشركة حصلت
 التراخيص (:19الجدول رقم )

 الصناعي الترخيص

 الترخيص صالحية  ان  اء تاريخ  املنتجات  وصف املرخصة الجهة  الرئيس ي  النشاط الترخيص رقم الترخيص

ــــناعي  ترخيص ــ ــــركة صـ ــ  لشـ

ــــع ــنـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاة مصـ ــ ــــيـ ــــوف مـ ــــجـ  الـ

 الصحية

ــــم ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــرار رقـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  قـ

(411102102031) 

ـــــخ ــ ـــــاريـ ــ ـــــتـ ــ  ه01/06/1441 بـ

  م(26/01/2020 )املوافق

نع ــــُ ــ ــ ــ ــ ــــات صـ ــ ــــروبـ ــ ــ ــ ــ   غير املشـ

ــــة ــ ــــاج ، الكحوليـ ــ ـــاه انتـ ــ  امليـ

ـــــة ـــــدنيـ ـــــاه املعـ  األخرى  وامليـ

ــــأة ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــي املـ ــــات فـ ــ ــــاجـ ــ /  زجـ

1104 

ــــنــاعــة وزارة ــ ــ ــ ــ  والثروة  الصـ

ــة )وزارة املعــــدنيــــة  الطــــاقـ

ــــة ــ ــــاعـ ــ ــنـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروة والصـ ــ ــــثـ ــ   والـ

( املعدنية
 
 سابقا

ــــغـرات • ـــ ــ ــ ــ ــــة مصـ ــ ــــتـيـكـيـ ـــ ــ ــ ــ  )بـريـفـورم( بـالسـ

 طن. 900 تبلغ إنتاجية بطاقة

ــــات بــولــي قــواريــر • ــ ـــــة كــربــونـ ــــاقـ ــ  بــطـ

 طن. 150 تبلغ إنتاجية

ــــة ايثيلين بولي قوارير • ــــاقـ ــــاجيــــة بطـ  إنتـ

 طن. 15 تبلغ

ــــرب ميــاة • ــ ــ ــ ــ ــــعــة عبوات في معبــأة شـ ــ ــ ــ ــ  سـ

ــة لتر 18 – 0.33 ــاقـ ــة بطـ  تبلغ  إنتـــاجيـ

   لتر. 670,000,000

ــــتيكيـــة أغطيـــة • ــ ــ ــ ــ  بطـــاقـــة متنوعـــة بالسـ

  طن. 500 تبلغ إنتاجية

ـــق 30/05/1444 ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــوافـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  )املـ

24/12/2022.) 

 والدواء للغذاء العامة الهيئة ترخيص

 الترخيص  صالحية انتهاء تاريخ املرخصة  الجهة الغذائية  املنشأة نشاط الرخصة وتاريخ  رقم الترخيص 
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 غذائية  منشأة ترخيص

  بتاريخ (E-00766) رقم رخصة

 املوافق ) هـ16/10/1440

 م(19/06/2019

  في املعبأة املعدنية املياه إنتاج

   وغيرها  الطبيعية املياه زجاجات
 (م17/05/2022 )املوافق هـ16/10/1443 والدواء للغذاء العامة الهيئة

 ترخيص وزارة البيئة واملياه والزراعة 

 رقم وتاريخ الرخصة   الرخصة  
كمية املياه املسموح بتصديرها  

 ورسوم التصدير السنوية 
 تاريخ انتهاء صالحية الترخيص  الجهة املرخصة  

 رخصة تصدير مياه شرب معبأة  

رخصة برقم 

( وتاريخ  526397/21/1442)

ه )املوافق  16/01/1443

 .م(24/08/2021

إجمالي كمية املياه  •

بتصديرها تبلغ   املسموح

( متر مكعب / 51,100)

 سنة.  

تبلغ إجمالي رسوم   •

التصدير السنوية  

( 1,941,800ماقيمته )

. مع اإلشارة  ريال سعودي 

إلى أن سداد الرسوم يتم  

 لحجم كل  
 
احتسابها وفقا

شحنة تصدير من إجمالي  

الكمية املسموح  

بتصديرها، وتدفع رسوم  

كل شحنة مقدمأ على  

 حده.  

 م( 13/08/2022ه )املوافق 15/01/1444 واملياه والزراعة  وزارة البيئة 

 املصدر: الشركة

 

  الشركة تملكها التي العقارات قائمة 
 الشركة:  تملكها التي العقارات قائمة (:20الجدول رقم )

 املدينة  املالك  االستخدام  العقار  الرقم
  نوع

 العقار 
 الصك  تاريخ الصك  رقم املساحة 

  في كما  للعقار الدفترية القيمة

  )ريال م2021 يونيو 30

 سعودي(

 زراعية*  أرض 1
 مقام زراعية أراض ي

  إدارية مبانى عليها

  الخاصة واملباني

 باملصنع 

 شركة

 مياة مصنع

  الجوف

 الصحية 

  دومة

 الجندل 
 صناعي 

16,048,94 

 مربع متر
 ه12/01/1436 942003001496

3,482,341 

 زراعية*  أرض 2

 شركة

 مياة مصنع

  الجوف

 الصحية 

  دومة

 الجندل 
 صناعي 

10,000  

  مربع متر
242003001495 

 ه12/01/1436

 زراعية*  أرض 3

  مقام زراعية أرض

 املستودعات عليها

 باملصنع  الخاصة

 شركة

 مياة مصنع

  الجوف

 الصحية 

  دومة

 الجندل 
 صناعي 

20,061,54 

 مربع متر
 ه12/06/1439 742004003684

6,600,000 

 سكنية  أرض 4
  مقام سكنية أرض

   إدارية مبانى عليها

 شركة

 مياة مصنع

  الجوف

 الصحية 

  دومة

 الجندل 
 صناعي 

6,577,97 

 مربع متر
242004003718 

25/06/1439 4,500,000 

 الشركة املصدر:

  زراعية. أراض ي على املعبأة املياة منتجات مصانع إقامة يحق فإنه والدواء، للغذاء العامة الهيئة عن الصادر الثلج ومصانع املعبأة املياة مصانع لترخيص اإلرشادي الدليل بحسب *
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  الشركة تستأجرها التي العقارات قائمة 

  حكومية:  جهات من مستأجره أراض ي  على املقامة العقارات قائمة 3.14.1

 حكومية: جهات من مستأجرة أراض ي على املقامة العقارات قائمة (:21الجدول رقم )

 املدينة  املؤجر   االستخدام العقار  الرقم
  نوع

 العقار 

  املساحة

 املستأجرة 
 العقد  مدة

 الدفترية القيمة

  30 في كما للمباني

  )ريال م2021 يونيو

 سعودي(

  السنوية اإليجار قيمة

 سعودي( )ريال

 تجارية  أرض 1

  تجارية أرض

  عليها مقام

  مستودع

  ملنتجات

  الشركة

 الجاهزة

  الغرفة

  التجارية

  الصناعية

  باملدينة

 املنورة 

  املدينة

 املنورة 
 1,200 تجاري 

  من بدأت أشهر وأربعة سنوات 3

 ه23/04/1439

 ولغاية 

  التجديد ويتم ،ه30/12/1442

،
 
  العقد أن إلى اإلشارة تلقائيا

  هذه بتاريخ  كما املفعول  ساري 

 . النشرة

 

349,650 84,000 

 تجارية  أرض 2

  تجارية أرض

  عليها مقام

  مستودع

  ملنتجات

  الشركة

 الجاهزة

  بلدية

  محافظة

 القريات 

 تجاري  القريات 
2,669 

 مربع متر

 من بدأت سنوات 5

 ه14/02/1436

  ولغاية

  التجديد ويتم،ه14/02/1441

،
 
  العقد أن إلى اإلشارة تلقائيا

  هذه بتاريخ  كما املفعول  ساري 

  .النشرة

662,669 10,675 

   صناعية أرض 3

  صناعية أرض

  عليها سيقام

  في إنتاج خط

   الرياض مدينة

  املدن هيئة

  الصناعية

  ومناطق

 التقنية 

 صناعي    الرياض
13,718 

 مربع متر

  تاريخ من تبدأ هجرية سنتان

  إلى اإلشارة مع ه،06/11/1442

 االيجار عقد  تجديد يتم أنه

  عليها يتفق أخرى  ملدة االستثماري 

  يرسل  خطي  إشعار بعد الطرفين

  املدن هيئة إلى الشركة من

  تفصح  التقنية ومناطق الصناعية

  تجديد  في رغبتها عن الشركة فيه

 من أشهر ستة (6) قبل العقد

  املدن هيئة وموافقة االنتهاء تاريخ

  على التقنية ومناطق الصناعية

 التجديد 

  823,080   الينطبق

 917,755 1,012319  17,587 اإلجمالي 

  آخرين:  مستأجرين من الشركة تستأجرها التي العقارات قائمة 3.14.2

 آخرين: مستأجرين من الشركة تستأجرها التي العقارات قائمة (:22الجدول رقم )

 العقد  مدة املدينة  املؤجر  العقار  نوع العقار  الرقم
  ريال) السنوية اإليجار قيمة

 (سعودي 

1 

  مخصص مستودع

  منتجات لتوزيع

 الشركة 

 تجاري  مبنى
 مفض ي شركة

 مرزوق 
 سكاكا

 )املوافق هـ01/1/1440 تاريخ من تبدأ  واحدة هجرية سنة

  ويجدد م(،11/09/2017
 
 رغبته بعدم الطرفين أحد يخطر  لم ما تلقائيا

 أن إلى اإلشارة مع ،األقل  على بشهر السارية املدة إنتهاء قبل التجديد في

  .النشرة  هذه بتاريخ  كما املفعول  ساري  العقد

85,000 

2 
  العمالة إسكان

   بالشركة الخاصة
 سكني مبنى

  السطام مكتب 

 العقاري 
 سكاكا

 )املوافق ه11/12/1441 تاريخ من تبدأ  واحدة هجرية سنة

  ويجدد (،م01/08/2020
 
 رغبته بعدم الطرفين أحد يخطر  لم ما تلقائيا

 أن إلى اإلشارة مع ،األقل  على بشهر السارية املدة إنتهاء قبل التجديد في

 . النشرة  هذه بتاريخ  كما املفعول  ساري  العقد

20,000 

3 

  مخصص مستودع

  منتجات لتوزيع

 الشركة 

 تجاري  مبنى
  منطقة أمانة

 الرياض  الجوف
 القريات 

 )املوافق هـ14/02/1436 تاريخ من تبدأ هجرية سنوات خمس 

   ويجدد (، م06/12/2014
 
  بعدم الطرفين أحد يخطر  لم ما تلقائيا

  اإلشارة مع ،األقل على  بشهر  السارية املدة إنتهاء قبل التجديد في رغبته

 . النشرة  هذه بتاريخ  كما املفعول  ساري  العقد أن إلى

10,675 

4 

  مخصص مستودع

  منتجات لتوزيع

 الشركة 

 عرعر  العتيبي يتيم تجاري  مبنى

 )املوافق هـ23/02/1440 تاريخ من تبدأ هجرية سنوات ثالث

   ويجدد م(، 01/11/2018
 
  بعدم الطرفين أحد يخطر  لم ما تلقائيا

  اإلشارة مع ،األقل على  بشهر  السارية املدة إنتهاء قبل التجديد في رغبته

 . النشرة  هذه بتاريخ  كما املفعول  ساري  العقد أن إلى

120,000 
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 العقد  مدة املدينة  املؤجر  العقار  نوع العقار  الرقم
  ريال) السنوية اإليجار قيمة

 (سعودي 

5 
  العمالة إسكان

   بالشركة الخاصة
 عرعر  العتيبي يتيم سكني مبنى

 )املوافق ه21/01/1440 تاريخ من تبدأ  واحدة هجرية سنة

  ويجدد م(،01/10/2018
 
 رغبته بعدم الطرفين أحد يخطر  لم ما تلقائيا

 أن إلى اإلشارة مع ،األقل  على بشهر السارية املدة إنتهاء قبل التجديد في

 . النشرة  هذه بتاريخ  كما املفعول  ساري  العقد

20,000 

6 

  مخصص مستودع

  منتجات لتوزيع

 الشركة 

 تجاري  مبنى

  سعود

 عبدالعزيز

 السبيعي 

 تبوك 

 )املوافق هـ01/01/1440 تاريخ من تبدأ  واحدة هجرية سنة

  ويجدد م(،11/09/2018
 
 رغبته بعدم الطرفين أحد يخطر  لم ما تلقائيا

 أن إلى اإلشارة مع ،األقل  على بشهر السارية املدة إنتهاء قبل التجديد في

 . النشرة  هذه بتاريخ  كما املفعول  ساري  العقد

60,000 

7 

  مخصص مستودع

  منتجات لتوزيع

 الشركة 

 تجاري  مبنى
  التجارية الغرفة

 باملدينة 
 املدينة 

 ه1440/ 25/03 تاريخ من تبدأ هجرية أشهر وأربعة سنوات ثالث

 م10/04/2018 تاريخ من ليبدأ تجديده وتم م(03/09/2018 )املوافق

  جديد  عقد كتابة  يتم  العقد انتهاء حالة وفى ،م31/12/2021 في وينتهي

  هذه بتاريخ كما  املفعول  ساري  العقد أن إلى اإلشارة مع ،املوقع اخالء أو

 . النشرة

84,000 

8 
  العمالة إسكان

   بالشركة الخاصة
 سكني مبنى

  فريج فهد

 الجهيني
 املدينة 

 )املوافق هـ01/11/1438 تاريخ من تبدأ  واحدة هجرية سنة

  ويجدد م(،24/07/2017
 
 رغبته بعدم الطرفين أحد يخطر  لم ما تلقائيا

 أن إلى اإلشارة مع ،األقل  على بشهر السارية املدة إنتهاء قبل التجديد في

 . النشرة  هذه بتاريخ  كما املفعول  ساري  العقد

20,000 

9 

  مخصص مستودع

  منتجات لتوزيع

 الشركة 

 تجاري  مبنى
 عبدهللا  محمد

 العمودي  احمد
 جدة 

 )املوافق هـ15/07/1440 تاريخ من تبدأ  واحدة هجرية سنة

  ويجدد م(،22/03/2019
 
 رغبته بعدم الطرفين أحد يخطر  لم ما تلقائيا

 أن إلى اإلشارة مع ،األقل  على بشهر السارية املدة إنتهاء قبل التجديد في

 . النشرة  هذه بتاريخ  كما املفعول  ساري  العقد

140,000 

10 
  العمالة إسكان

   بالشركة الخاصة
 سكني مبنى

  محمد عبدهللا

 املطيري 
 جدة 

 )املوافق ه05/09/1439 تاريخ من تبدأ  واحدة هجرية سنة

  ويجدد م(،20/05/2018
 
 رغبته بعدم الطرفين أحد يخطر  لم ما تلقائيا

 أن إلى اإلشارة مع ،األقل  على بشهر السارية املدة إنتهاء قبل التجديد في

 . النشرة  هذه بتاريخ  كما املفعول  ساري  العقد

22,000 

11 

  مخصص مستودع

  منتجات لتوزيع

 الشركة 

 تجاري  مبنى
  بخيت  مبارك

 املدرع 
 الرياض 

 )املوافق ه25/6/1439 تاريخ من تبدأ هجرية سنوات ثالث

  ويجدد م(،13/03/2019
 
 رغبته بعدم الطرفين أحد يخطر  لم ما تلقائيا

 أن إلى اإلشارة مع ،األقل  على بشهر السارية املدة إنتهاء قبل التجديد في

 . النشرة  هذه بتاريخ  كما املفعول  ساري  العقد

150,000 

12 
  العمالة إسكان

   بالشركة الخاصة
 سكني مبنى

  العواد شركة

 لالستثمار 
 الرياض 

 )املوافق  ه25/6/1440 تاريخ من تبدأ  واحدة هجرية سنة

   ويجدد م(، 02/03/2019
 
  بعدم الطرفين أحد يخطر  لم ما تلقائيا

  اإلشارة مع ،األقل على  بشهر  السارية املدة إنتهاء قبل التجديد في رغبته

 . النشرة  هذه بتاريخ  كما املفعول  ساري  العقد أن إلى

60,000 

13 

  مخصص مستودع

  منتجات لتوزيع

 الشركة 

 تجاري  مبنى
  ابراهيم احمد

 السويلم 
 الرياض 

 )املوافق ه10/5/1436 تاريخ من تبدأ هجرية سنوات عشر

  ويجدد م(،01/03/2015
 
 رغبته بعدم الطرفين أحد يخطر  لم ما تلقائيا

 أن إلى اإلشارة مع ،األقل  على بشهر السارية املدة إنتهاء قبل التجديد في

 . النشرة  هذه بتاريخ  كما املفعول  ساري  العقد

120,000 

14 

  مخصص مستودع

  منتجات لتوزيع

 الشركة 

 تجاري  مبنى
  أطياف شركة

 الخليج  ورد
 الدمام 

 )املوافق هـ19/11/1438 تاريخ من تبدأ هجرية سنوات ثالث

  ويجدد م(،19/08/2017
 
 رغبته بعدم الطرفين أحد يخطر  لم ما تلقائيا

 أن إلى اإلشارة مع ،األقل  على بشهر السارية املدة إنتهاء قبل التجديد في

 . النشرة  هذه بتاريخ  كما املفعول  ساري  العقد

180,000 

15 
  العمالة إسكان

   بالشركة الخاصة
 سكني مبنى

 شبكة مكتب 

  الدمام

  للخدمات

 العقارية 

 الدمام 

 )املوافق هـ18/04/1441 تاريخ من تبدأ  واحدة هجرية سنة

  ويجدد م(،15/12/2019
 
 رغبته بعدم الطرفين أحد يخطر  لم ما تلقائيا

 أن إلى اإلشارة مع ،األقل  على بشهر السارية املدة إنتهاء قبل التجديد في

 . النشرة  هذه بتاريخ  كما املفعول  ساري  العقد

40,000 

 الشركة املصدر: 

 للشركة املسجلة التجارية العالمات 

 :التالي الجدول  في كما التجارة  وزارة  لدى بمنتجاتها الخاصة التجارية العالمات تسجيل خالل من وذلك الفكرية ملكيتها بحماية الشركة قامت
 للشركة التجارية العالمات (:23الجدول رقم )

 الحماية ن اية  تاريخ  الحماية  بداية  تاريخ  التسجيل تاريخ  التسجيل رقم املالك اسم التجارية  العالمة 

 

  مياة مصنع شركة

 الصحية  الجوف
1437001565 

 ه01/05/1437

  املوافق)

 (م10/02/2016

 ه20/01/1437

 م( 02/11/2015)املوافق
 م( 14/07/2025 )املوافق ه19/01/1447
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  مياة مصنع شركة

 الصحية  الجوف
1441021326 

 ه28/09/1441

  )املوافق

 م(21/05/2020

 م( 22/11/2029 )املوافق ه15/07/1451 ( م11/03/2020 )املوافق ه16/07/1441

 املصدر: الشركة  

  والسعودة املوظفون  

 ســـــعودة   بنســـــبة أي  ســـــعودي غير   موظف (306)و  ســـــعودي موظف (120) منهم  موظف (426) الشـــــركة  موظفي عدد  بلغ ،م2021 يونيو 30 تاريخ في كما

  الشـــــــــركة وتندرج %(31.12)  نطاقات  برنامج  وفق الســـــــــعودة  نســـــــــبة  تبلغ كما %(28.17) حوالي  قدرها
 
 نطاقات  برنامج من  "البالتيني" النطاق  تحت حاليا

 .للسعودة 

 

  م2021 يونيو 30 وفترة  م2020 و ،م2019األعوام خالل الشركة إدارات على وتوزيعهم السعودة  ونسبة  املوظفين أعداد التالية الجداول  وتوضح
  بالشركة العاملين أعداد (:24الجدول رقم )

 البيان
   م2021 يونيو 30 م 31/12/2020 م 31/12/2019

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 28.17% 120 26.49% 98 19.47% 51 السعوديون 

 71.83% 306 73.51% 272 80.53% 211 غير السعوديين

 100.00% 426 100.00% 370 100.00% 262 اإلجمالي

 املصدر: الشركة  

   اإلدارات حسب بالشركة العاملين توزيع (:25الجدول رقم )

 اإلدارة

   م2021 يونيو 30 م 31/12/2020 م 31/12/2019

 السعوديين غير  السعوديون  السعوديين غير  السعوديون  السعوديين غير  السعوديون 

 2 1 2 1 2 1  التنفيذي الرئيس مكتب

 4 88 4 90 2 33 البشرية املوارد إدارة

 137 26 133 3 98 4 والتسويق املبيعات إدارة

 92 2 72 2 45 5 املصنع إدارة

 19 2 19 0 21 2 املالية اإلدارة

 3 0 2 0 2 1 املعلومات تقنية إدارة

 االحتياجات إداراة

 واإلمدادات
5 41 2 40 1 49 

 306 120 272 98 211 51 املجموع

 املصدر: الشركة  

 .النشرة  هذه   نشر تاريخ حتى خارجها أصول  أية تملك وال اململكة خارج تجاري  نشاط لشركةا دىل يوجد ال

 عمل مجال في الجديدة  واالبتكارات واألفكار املستجدات على للتعرف  خارجها أو اململكة داخل سواء   دائم بشكل السوق  بمتابعة الشركة إدارة  تقوم

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

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

 
   (12)  خالل   املالي  الوضع  في  ملحوظا

 
  تاريخ   حتى  األخيرة   شهرا

 . النشرة  هذه 

 .الشركة عمل طبيعة في جوهري  تغيير  أي إلجراء نية أي وجود  بعدم اإلدارة  مجلس أعضاء يقر كما
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 التنظيمي  والهيكل امللكية هيكل 

  وبعده الطرح  قبل الشركة لكيةم هيكل 

 وبعده  الطرح قبل الشركة لكيةم هيكل   التالي الجدول  يوضح
 وبعده الطرح قبل الشركة ملكية هيكل (:26الجدول رقم )

 إسم املساهم #

 قبل الطرح )بشكل مباشر( 
عدد األسهم  

 * املطروحة

 )سهم(

 بعد الطرح )بشكل مباشر( 

عدد  

 األسهم 

 )سهم( 

القيمة اإلسمية  

 للسهم 

 )ريال سعودي(  

اجمالي قيمة  

 األسهم

 )ريال سعودي(   

نسبة  

 امللكية 

 )%( 

 عدد األسهم  

 )سهم( 

القيمة اإلسمية  

 للسهم 

 )ريال سعودي(  

اجمالي قيمة  

 األسهم

 )ريال سعودي(   

نسبة  

 امللكية 

 )%( 

1 
شركة األعمال التطويرية  

 املحدودة
464,900 10 4,649,000 %18.60 - 464,900 10 4,649,000 %14.88 

 15.47% 4,833,160 10 483,316 - 19.33% 4,833,160 10 483,316 سعد صنيتان عشري هديب  2

 4.99% 1,558,160 10 155,816 - 6.23% 1,558,160 10 155,816 عشري سعد مزعل العشري  3

 3.20% 1,000,000 10 100,000 - 4.00% 1,000,000 10 100,000 شركة روابي سدير للتجارة 4

 3.20% 1,000,000 10 100,000 - 4.00% 1,000,000 10 100,000 شركة ديار املاسية التجارية  5

6 
شركة االفق التحليلية  

 للخدمات التجاري 
124,000 10 1,240,000 %4.96 - 124,000 10 1,240,000 %3.97 

7 
املاسات الثالث شركة 

 للمصاعد
124,000 10 1,240,000 %4.96 - 124,000 10 1,240,000 %3.97 

 3.97% 1,240,000 10 124,000 - 4.96% 1,240,000 10 124,000 منيرة عشري سعد العشري  8

 3.97% 1,240,000 10 124,000 - 4.96% 1,240,000 10 124,000 سعد عشري سعد العشري  9

 3.97% 1,240,000 10 124,000 - 4.96% 1,240,000 10 124,000 صنيتان هديب الوليد سعد  10

 3.97% 1,240,000 10 124,000 - 4.96% 1,240,000 10 124,000 سارا سعد صنيتان هديب  11

 3.97% 1,240,000 10 124,000 - 4.96% 1,240,000 10 124,000 يارا سعد صنيتان هديب  12

 2.95% 921,800 10 92,180 - 3.69% 921,800 10 92,180 عبدهللا صقر عبدهللا صقر  13

 1.77% 553,880 10 55,388 - 2.22% 553,880 10 55,388 يزيد بن فهد بن محمد الهبدان 14

 0.91% 285,000 10 28,500 - 1.14% 285,000 10 28,500 ليلي عيس ى املوصلي  15

 0.61% 190,000 10 19,000 - 0.76% 190,000 10 19,000 احمد خليفة مسلم العطا هللا  16

 0.61% 190,000 10 19,000 - 0.76% 190,000 10 19,000 محمد خليفة مسلم العطا هللا  17

 0.30% 92,500 10 9,250 - 0.37% 92,500 10 9,250 حمده خليفة مسلم الدبيس 18

 0.30% 92,500 10 9,250 - 0.37% 92,500 10 9,250 نوف خليفة مسلم الدبيس  19

20 
مقبل عبد الرحمن نمر 

 الخالدي
11,000 10 110,000 %0.44 - 11,000 10 110,000 %0.35 

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 نوال عبد الرحمن نمر املغرق  21

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 عالية عبد الرحمن نمر املغرق  22

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 حنان عبد الرحمن نمر املغرق  23

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 إيمان عبد الرحمن نمر املغرق  24

 0.06% 17,500 10 1,750 - 0.07% 17,500 10 1,750 عزيزة عبد الرحمن نمر املغرق  25

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 عبد الرحمن نمر املغرق حصة  26

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 أفراح عبد الرحمن نمر املغرق  27

28 
سامية عبد الرحمن نمر 

 الخالدي
3,500 10 35,000 %0.14 - 3,500 10 35,000 %0.11 

29 
إخالص عبد الرحمن نمر 

 الخالدي
3,500 10 35,000 %0.14 - 3,500 10 35,000 %0.11 

 0.38% 120,000 10 12,000 - 0.48% 120,000 10 12,000 نمر عبد الرحمن نمر الخالدي 30
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 إسم املساهم #

 قبل الطرح )بشكل مباشر( 
عدد األسهم  

 * املطروحة

 )سهم(

 بعد الطرح )بشكل مباشر( 

عدد  

 األسهم 

 )سهم( 

القيمة اإلسمية  

 للسهم 

 )ريال سعودي(  

اجمالي قيمة  

 األسهم

 )ريال سعودي(   

نسبة  

 امللكية 

 )%( 

 عدد األسهم  

 )سهم( 

القيمة اإلسمية  

 للسهم 

 )ريال سعودي(  

اجمالي قيمة  

 األسهم

 )ريال سعودي(   

نسبة  

 امللكية 

 )%( 

31 
عبد العزيز عبد الرحمن نمر 

 الخالدي
6,750 10 67,500 %0.27 - 6,750 10 67,500 %0.22 

32 
شريفة عبد الرحمن نمر 

 الخالدي
3,500 10 35,000 %0.14 - 3,500 10 35,000 %0.11 

33 
مشاعل عبد الرحمن نمر 

 الخالدي
3,500 10 35,000 %0.14 - 3,500 10 35,000 %0.11 

34 
سهام عبد الرحمن نمر 

 الخالدي
3,500 10 35,000 %0.14 - 3,500 10 35,000 %0.11 

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 دالل عبد الرحمن نمر الخالدي 35

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 مريم عبد الرحمن نمر املغرق  36

37 
خالد عبد الرحمن نمر 

 الخالدي
10,000 10 100,000 %0.40 - 10,000 10 100,000 %0.32 

 0.11% 35,000 10 3,500 - 0.14% 35,000 10 3,500 مرام عبد الرحمن نمر الخالدي 38

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 ناصر سعد مزعل العشري  39

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 حصة سعد مزعل العشري  40

 %0.03 8,830 10 883 683 0.01% 2,000 10 200 ساره سعد مزعل العشري  41

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 ت اني سعد مزعل العشري  42

43 
عبدهللا عشري عبدهللا  

 العشري 
200 10 2,000 %0.01 - 200 10 2,000 %0.01 

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 فايز عشري عبدهللا العشري  44

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 رهف عشري ابراهيم الهديب  45

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 عشري عبدهللا العشري اثير  46

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 اصايل عشري عبدهللا العشري  47

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 ملى عشري ابراهيم الهديب  48

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 عقاب الحميدي محمد الهديب 49

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 محمد عقاب الحميدي الهديب 50

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 زياد عقاب الحميدي الهديب 51

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 احمد عقاب الحميدي الهديب 52

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 عبدهللا علي محمد الهديب  53

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 عدي حمد عبدالعزيز املناع 54

 0.01% 2,000 10 200 - 0.01% 2,000 10 200 محمد حمد عبدالعزيز املناع 55

 %0.03 8,830 10 883 683 0.01% 2,000 10 200 فدوى حمد عبدالعزيز املناع 56

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 املقاصد لالستثمار شركة  57

58 
عذوب بنت فهد بن محمد 

 الهبدان
100 10 1,000 %0.004 - 100 10 1,000 %0.003 

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 ياسر بن فهد بن محمد الهبدان 59

60 
نوف بنت فهد بن محمد  

 الهبدان
100 10 1,000 %0.004 - 100 10 1,000 %0.003 

61 
الهنوف بنت عبدهللا بن محمد  

 الهبدان
100 10 1,000 %0.004 - 100 10 1,000 %0.003 

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 وليد عبدهللا ناصر الصقر  62

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 نايف عبدهللا ناصر الصقر 63

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 حنان عبدهللا ناصر صقر  64

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 ليان صقر عبدهللا صقر  65
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 إسم املساهم #

 قبل الطرح )بشكل مباشر( 
عدد األسهم  

 * املطروحة

 )سهم(

 بعد الطرح )بشكل مباشر( 

عدد  

 األسهم 

 )سهم( 

القيمة اإلسمية  

 للسهم 

 )ريال سعودي(  

اجمالي قيمة  

 األسهم

 )ريال سعودي(   

نسبة  

 امللكية 

 )%( 

 عدد األسهم  

 )سهم( 

القيمة اإلسمية  

 للسهم 

 )ريال سعودي(  

اجمالي قيمة  

 األسهم

 )ريال سعودي(   

نسبة  

 امللكية 

 )%( 

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 محمد ناصر ابراهيم الفوزان 66

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 ابراهيم فهد ابراهيم الزايدي 67

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 ناصر عبدهللا ناصر الصقر 68

 0.003% 1,000 10 100 - 0.004% 1,000 10 100 ابراهيم صقر عبدهللا صقر  69

 19.96% 6,250,000 10 6,236,340 623,634 0.000%   10   مستثمرون مؤهلون  70

 100.00% 31,250,000   3,125,000 625,000 100.00% 25,000,000   2,500,000 االجمالي

   الشركة املصدر:
من املساهمة/ سارة   لكل سهم من أسهم الطرح ( 1,366) مع اإلشارة إلى أنه تم تخصيص عدد سهم ( 625,000) عددها املستثمرون املؤهلون البالغ قبل من بها املكتتب و  األسهم املطروحة عدد  إجمالي تمثل  *

 .  سهم لكل منهما وكالهما من املساهمين الحاليين( 683) بعدد  املناع  عبدالعزيز  حمد فدوى /  املساهمةو  سعد مزعل العشري 

 : الطرح قبل الشركة ملكية هيكل  التالي الشكل ويوضح

  الطرح قبل الشركة ملكية هيكل :(1) رقم الشكل

 

 الشركة  : املصدر

  الشركة في الكبار  املساهمين عن نبذة يلي وفيما

  املحدودة التطويرية األعمال شركة 4.1.1

 في الصادر ،(م03/04/2004 املوافق) ه13/02/1425 وتاريخ (1010196220) رقم التجاري  السجل بموجب سعودية محدودة  مسئولية ذات شركة

  منها  حصة كل قيمة ،نقدية حصة (500) خمسمائة إلى مقسم سعودي، ريال (75,000,000) مليون  وسبعين  خمسة مالها رأس ويبلغ الرياض، مدينة

 . سعودية رياالت (150,000) ألف  وخمسين مائة

  الكهربائية  واألعمال واملستشفيات املوانئ ونظافة الطرق  ومقاوالت ونظافتها وصيانتها للمباني عامة مقاوالت في التجاري  السجل في كما نشاطها ويتمثل

  أو  بالبيع واستثمارها عليها املباني  إلقامة األراض ي وشراء السيول  وتصريف والري  الصحي والصرف املياة  محطات وأعمال املياة  وشبكات وامليكانيكية

 :املحدودة  التطويرية األعمال شركة في املالك بيانات أدناه  الجدول  ويوضح .الحشرات ومكافحة الشركة لصالح العقار وتطوير وتملك وشراء االيجار
 .املحدودة التطويرية األعمال شركة ملكية هيكل (:27الجدول رقم )

 الحصة قيمة الحصص عدد االسم
 اإلجمالية القيمة 

 سعودي( )ريال
 النسبة

 % 50 37,500,000 150,000 250 العشري  مزعل بن سعد بن عشري 

 % 50 37,500,000 150,000 250 هديب بن عشري  بن صنيتان بن سعد

 % 100 75,000,000 -   500 املجموع

 الشركة :املصدر
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  التنظيمي الهيكل 
 للشركة التنظيمي الهيكل (:2) رقم الشكل

 

 

   الشركة املصدر:

  اإلدارة مجلس  

 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس  4.3.1

 . ( منهم غير مستقلين3( منهم مستقلين و ثالثة )2( أعضاء، اثنان )5يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من عدد خمسة )

  :املجلس سر  وأمين رة اإلدا  مجلس أعضاء التالي الجدول  يوضح
 املجلس سر وأمين اإلدارة مجلس (:28الجدول رقم )

 أعضاء مجلس اإلدارة *

 املنصب االسم
صفة  

 العضوية

 االستقاللية 

 ***** 
 تاريخ التعيين  العمر الجنسية 

األسهم اململوكة قبل 

 الطرح

 "مباشرة"

 األسهم اململوكة قبل الطرح

 "غير مباشرة"

األسهم اململوكة بعد  

 الطرح

 "مباشرة"

األسهم اململوكة بعد  

 الطرح

 "غير مباشرة"

 النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد

عشري بن  

سعد بن  

مزعل 

 العشري 

رئيس 

مجلس 

 االدارة

غير 

 تنفيذي
 50 سعودي  غير مستقل

مـــن  الـــتـــعـــيـــيـــنتـــم  •

قـــبـــــــل الـــجـــمـــعـــيـــــــة  

 في تـاريخ التحوليـة

ه  10/09/1438

ــــــق ــــــ ــــــ ــــــوافـــــ ــــــ ــــــ  05)املـــــ

 م(60/7201/

تـــــــاريــــخ بـــــــدء دورة   •

 املجلس من تــاريخ

ه  25/10/1438

ـــــق ) ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــوافـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ املـــــ

 .(م19/07/2017

155,816 %6.23 474,250** %18.97 155,816 %4.99 474,250 %15.18 

سعد بن  

صنيتان 

بن عشري  

 بن هديب

نائب 

رئيس 

مجلس 

 االدارة

غير 

 تنفيذي
 7.44% 232,550 15.47% 483,316 9.30% ***232,550 19.33% 483,316 49 سعودي  غير مستقل

فهد بن  

مد بن  مح

إبراهيم 

 الهبدان

عضو 

مجلس 

 االدارة

غير 

 تنفيذي
 - - - - - - - - 67 سعودي  مستقل

صقر بن  

دهللا عب

بن ناصر  

 بن صقر

عضو 

مجلس 

 االدارة

غير 

 تنفيذي
 - - - - - - - - 53 سعودي  مستقل

محمد بن  

سعد بن  

مزعل 

 العشري 

عضو 

مجلس 

 االدارة

غير 

 تنفيذي
 3.17% 99,000 %0.02 683 3.96% ****99,000 - - 41 سعودي  غير مستقل

 أمين سر مجلس اإلدارة ***** 
عوض 

مجذوب 

يوسف  

 عبداملاجد

أمين 

سر  

 املجلس

 47 سوداني  - -

ه )املوافق 26/10/1438

م(20/07/2017  
- - - - - - - - 

   شركةال :املصدر
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 خمس ملدة وذلك للشركة إدارة مجلس كأول  أعاله املذكورين اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على م(60/7201/ 05)املوافق ه10/09/1438 تاريخ في املنعقدة التحولية الجمعية وافقت *

 .(م19/07/2017 املوافق) ه25/10/1438 بتاريخ تقييدها تم والتي التجاري  السجل في قيدها تاريخ من تبدأ سنوات

 مياة مصنع شركة في مباشر بشكل تملك التي الشركات فئة من املساهمين من عدد في املباشرة ملكيته عن ناتجة العشري  مزعل بن سعد بن عشري  /للسيد املباشرة غير امللكية إن **

 :التالي الجدول  وفق الصحية الجوف

 العشري  مزعل بن سعد بن عشري  للمساهم/ املباشرة غير امللكية تفاصيل (:29الجدول رقم )

 اسم املساهم م
عدد األسهم التي تملكها في شركة  

 مصنع مياة الجوف الصحية 

نسبة امللكية املباشرة للسيد/ 

 عشري بن سعد العشري 

عدد األسهم اململوكة بشكل  

 الطرح(غير مباشر )قبل 

عدد األسهم اململوكة بشكل  

 غير مباشر )بعد الطرح( 

1 
شركة االفق التحليلية للخدمات  

 التجاري 
124,000 %100 124,000 124,000 

 117,800 117,800 95% 124,000 شركة املاسات الثالث للمصاعد  2

 232,450 232,450 50% 464,900 شركة األعمال التطويرية املحدودة  3

   474,250 إجمالي عدد األسهم اململوكة بشكل غير مباشر من قبل املساهم / عشري العشري 

%15.18 18.97% إجمالي نسبة امللكية الغير مباشرة في الشركة   

 

 املصدر:الشركة 

 مصنع شركة في مباشر بشكل تملك التي الشركات فئة من املساهمين من عدد في املباشرة  ملكيته عن ناتجة هديب بن عشري  بن صنيتان بن سعد /للسيد املباشرة غير امللكية إن ***

 :كالتالي وفق الصحية الجوف مياة

 هديب بن العشري  صنيتان بن سعد /للمساهم املباشرة غير امللكية تفاصيل (:30) رقم الجدول 

 اسم املساهم م
عدد األسهم التي تملكها في شركة  

 مصنع مياة الجوف الصحية 

نسبة امللكية املباشرة للسيد/ 

سعد بن صنيتان بن عشري بن  

 هديب  

عدد األسهم اململوكة بشكل  

 )قبل الطرح(غير مباشر 

عدد األسهم اململوكة بشكل غير  

 مباشر )بعد الطرح(

 232,450 232,450 50% 464,900 شركة األعمال التطويرية املحدودة  1

 100 100 100% 100 املقاصد لالستثمار شركة  2

 232,550 232,550 إجمالي عدد األسهم اململوكة بشكل غير مباشر من قبل املساهم / سعد بن صنيتان بن عشري بن هديب 

 7.44% 9.30% إجمالي نسبة امللكية الغير مباشرة في الشركة 

 املصدر:الشركة 

 

 الجوف  مياة مصنع شركة في مباشر بشكل تملك التي التجارية املاسية ديار شركة في املباشرة ملكيته عن ناتجة العشري  مزعل بن سعد بن محمد /للسيد املباشرة غير امللكية إن**** 

 .الطرح بعد (%3.20) نسبة الصحية

 

 اإلدارة. ملجلس سر كأمينعبداملاجد يوسف  مجذوب وضع السيد/ تعيين على م(20/07/2017 )املوافق ه26/10/1438 تاريخ في املنعقد اجتماعه في اإلدارة مجلس وافق *****

ــــتناد تم ****** ــــركات  حوكمة الئحة على  االســـ ــــادرةعن الشـــ ــــوق  هيئة  الصـــ ــــتقالل عوارض تحديد في املالية  الســـ ــــاء  االســـ ــــتقالل عوارض وتتمثل  اإلدارة، مجلس ألعضـــ ــــاء االســـ  مجلس ألعضـــ

 من: كل في اإلدارة

  يكون  أن ▪
 
  النسبة. هذه يملك من مع قرابة صلة له أو مجموعتها من أخرى  شركة أسهم من أو الشركة أسهم من أكثر أو املائة في خمسة نسبته ملا مالكا

  الشركة. في اإلدارة مجلس أعضاء من أي مع قرابة صلة له تكون  أن ▪

  يعمل كان أو يعمل أن ▪
 
 الشركة. لدى املاضيين العامين خالل موظفا

 مسؤوليات مجلس اإلدارة  4.3.2

 تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وأمين سر املجلس على التالي:

 أعضاء مجلس اإلدارة  4.3.2.1

 لنظام الشـــــركات والنظام األســـــاســـــ ي للشـــــركة والئحة حوكمة الشـــــركة الداخلية، يتمتع مجلس اإلدارة بأوســـــع 
 
الصـــــالحيات في إدارة األعمال اليومية للشـــــركة. وبموجب الئحة حوكمة وفقا

 الشركة الداخلية، ملجلس اإلدارة املسؤوليات اآلتية:

 اعتماد التوجهات االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها، ومن ذلك:  •

 الرئيسية وسياسة إدارة املخاطر ومراجعتها وتوجيهها.وضع االستراتيجية الكاملة للشركة وخطط العمل  -

 تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها املالية وإقرار امليزانيات السنوية. -

 اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك األصول والتصرف بها. -

 اء الشامل في الشركة.وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألد -
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 . املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها -

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

تنفيذية واملساهمين، ويشمل ذلك وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض املصالح، وتعالج حاالت التعارض املحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة ال -

 إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.

 التأكد من سالمة األنظمة املالية املحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية. -

 إلدارة املخاطر، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن املخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.  التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة -

 املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.  -

 تحضير واملوافقة على مصفوفة الصالحيات التابعة للشركة. -

  ظام الشركات والنظام األساس ي للشركة.وضع نظام حوكمة خاص بالشركة، بما اليتعارض مع ن •

 وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها. •

 ة على وجه خاص اآلتي:وضع سياسة مكتوبة لتنظيم هذه العالقة مع أصحاب املصالح من أجل حمايتهم، وحفظ حقوقهم ويجب أن تغطي هذه السياس •

 آليات تعويض أصحاب املصالح، وفي حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود. -

 آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب املصالح. -

 املعلومات املتعلقة بهم.آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واملحافظة على سرية  -

أصحاب املصالح على  قواعد السلوك املنهي للمديرين والعاملين في الشركة، بحيث تتوافق مع املعايير املهنية واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بينهم وبين -

 أن يضع املجلس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.

ءات التي تضــــمن احترام الشــــركة لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصــــاح عن املعلومات الجوهرية للمســــاهمين والدائنين واصــــحاب وضــــع الســــياســــات واإلجرا -

 املصالح لآلخرين.

 رئيس مجلس اإلدارة : 4.3.2.2

ــــاء   ــــ ــــهامات واملبادرات البناءة من قبل كل أعضـــ ــــ ــــهيل اإلســـ ــــ ــــؤولية رئيس مجلس اإلدارة في قيادة املجلس وتســـ ــــ ــــمان فاعلية املجلس في أداء وظائفه ككل عبر تتلخص مســـ ــــ مجلس اإلدارة لضـــ

 ممارسة واجباته ومسؤولياته.

ـــــة، وبم  ـــــات الحكوميـــ ـــــائر الجهـــ ـــــام ســـ ـــــركة أمـــ ـــــل الشـــ ـــــالحيات لتمثيـــ ــع الصـــ ـــ ـــــس اإلدارة أوســـ ـــــرئيس مجلـــ ـــــون لـــ ـــــ ي، تكـــ ـــــركة األساســـ ـــــام الشـــ ـــــركات ونظـــ ـــــام الشـــ  لنظـــ
 
ـــــا ـــــة وفقـــ ـــــة حوكمـــ ـــــب الئحـــ وجـــ

 ية لرئيس مجلس اإلدارة ما يلي:الشركات، تشمل املسؤوليات األساس

 ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت املناسب على املعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير املضللة. •

 التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع املسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت املناسب. •

 نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس ي. تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه •

 تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفاعلية وبما يحقق مصلحة الشركة. •

 ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع املساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة. •

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذين واملستقلين، وإيجاد ثقافة تشجع تشجيع العالقات البناءة واملشاركة الفعالة بين كل من  •

 على النقد البناء.

ع أعضاء ، والتشاور مإعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو يثيرها مراجع الحسابات •

 املجلس والعضو املنتدب عند إعداد جدول أعمال املجلس.

 عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة. •

 .غير مباشرة فيها إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو •

 ملجلس.تشمل املسؤوليات األخرى للرئيس كونه املتحدث الرسمي باسم املجلس. إضافة إلى ذلك، يعتبر الرئيس حلقة الوصل الرئيسية بين اإلدارة وا 

 أصحاب املصالح بالشركة.ومن مهام الرئيس أيضا إدارة االجتماعات العامة السنوية ولعب الدور الرئيس ي في عالقة الشركة مع أي من 

 الرئيس التنفيذي  4.3.2.3

 لنظام الشركة  للشركة رئيس تنفيذي يمثل املساهمين في متابعة األنشطة اليومية للشركة، والقيام بتوجيه اإلدارة ومراجعة القرارات الهامة قبل تمريره
 
ا لهيئات مجلس اإلدارة. وفقا

شركة أمام مختلف الجهات الحكومية، وبموجب الئحة حوكمة الشركة الداخلية، تشمل املسؤوليات الرئيسية للرئيس األساس ي، للرئيس التنفيذي أوسع الصالحيات لتمثيل ال

 التنفيذي مايلي: 

 .تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة املقرة من مجلس اإلدارة •

 .تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها •

 تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفاعلية واقتراح تعديلها عند الحاجة.  •
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 ملصالح. تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب ا •

 اصاته. تزويد مجلس اإلدارة باملعلومات الالزمة ملمارسة اختص •

منح للعاملين.  •
ُ
 اقتراح سياسة وأنواع املكافآت التي ت

 التقارير على مجلس اإلدارة. إعداد التقارير الدورية املالية وغير املالية بشأن التقدم املحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة االستراتيجية، وعرض تلك •

 عن إدارة موادرها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.  إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فض •
 
 ال

 املشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة.   •

 ملخاطر املعتمد من مجلس اإلدارة. تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، والتحقق من فاعلية تلك النظم وكفايتها، والحرص على االلتزام بمستوى ا •

 التنظيمية املختلفة. اقتراح السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد املهام واالختصاصات واملسؤولية املوكلة الى املستويات  •

 اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال لإلدارة وطريقة تنفيذها.  •

 لتي تفوض إليه، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، على أن ترفع إلى مجلس اإلدارة تقارير دورية عن ممارساته لتلك الصالحيات. اقتراح الصالحيات ا •

 أمين سر املجلس 4.3.2.4

 الرئيسية ألمين سر مجلس اإلدارة ما يلي:  يكون أمين سر مجلس إالدارة مسؤوال عن تنظيم اجتماعات املجلس، تتمثل أهم املهام

 توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها. •

رفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها املجلس. •
ُ
 حفظ التقارير التي ت

أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال املجلس وأوراق العمل والوثائق واملعلومات املتعلقة به، وأي وثائق  •

 اإلدارة ذات عالقة باملوضوعات املشمولة في جدول االجتماع. 

 التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة بإالجراءات التي أقرها املجلس. •

 تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات املجلس قبل التاريخ املحدد بمدة كافية. •

 حاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.عرض مسودات امل •

 .تقديم العون واملشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة •
 .التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات املجلس واملعلومات والوثائق املتعلقة بالشركة •

 

 اإلدارة  مجلس سر  وأمين  ألعضاء الذاتية السيرة ملخص يلي فيما
 العشري. مزعل بن سعد بن لعشري  الذاتية السيرة (:31الجدول رقم )

  العشري  مزعل بن سعد بن عشري 

 سنة  50  العمر

 سعودي الجنسية

 غير مستقل-غير تنفيذي - اإلدارة مجلس رئيس املنصب

 م. 1993 عام بالرياض  سعود امللك  جامعة من املحاسبة في البكالوريوس درجة على حاصل العلمية املؤهالت

 عام ذمن املالية( االســـــتشـــــارات مجال في تعمل  منهي مكتب) املالية لإلســـــتشـــــارات الصـــــرح  ملكتب التنفيذي الرئيس منصـــــب يشـــــغل • العملية الخبرات

 اآلن. وحتى م2010

 الفترة خالل األســـمنت( انتاج مجال في تعمل  عامة مســـاهمة  )شـــركة الجوف  إســـمنت شـــركة في إدارة مجلس عضـــو منصـــب شـــغل •

 م.2013 عام وحتى م2006 عام من

 من الفترة  خالل األســمنت( انتاج مجال في تعمل عامة مســاهمة  )شــركة الجوف   إســمنت شــركة في املنتدب العضــو منصــب شــغل •

 م.2019 عام وحتى م2013 عام

 في العضويات

 إدارات مجلس

  أخرى 

  الخدمات مجال في تعمل ةعام مســـــــــــاهمة  )شـــــــــــركة الغذائية التطويرية األعمال  شـــــــــــركة في اإلدارة مجلس رئيس منصـــــــــــب يشـــــــــــغل •

 اآلن. وحتى م2017 عام منذ االستهالكية(

  املقاوالت مجال في تعمل مقفلة مســــــــــاهمة شــــــــــركة) الكهربائية لألعمال التعفف  شــــــــــركة في اإلدارة مجلس رئيس منصــــــــــب يشــــــــــغل •

 اآلن. وحتى م2019 عام منذ والكهروميكانيكية( واملعمارية اإلنشائية

 ذمن املالية( الخدمات مجال في تعمل مقفلة مســـــاهمة  شـــــركة) املالية كســـــب  شـــــركة في اإلدارة مجلس رئيس نائب منصـــــب يشـــــغل •

 اآلن. وحتى م2017 عام

ــو منصـــب يشـــغل • ــة  كســـب  شـــركة في املديرين مجلس  عضـ ــؤولية ذات  شـــركة) املحدودة القابضـ  تنفيذ مجال في تعمل محدودة مسـ

 اآلن. وحتى م2014 عام منذ املحدودة( املرافق
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  الخدمات مجال في تعمل محدودة مســؤولية ذات  شــركة) البيئية للخدمات الرأي شــركة في املديرين مجلس عضــو منصــب يشــغل •

  اآلن. وحتى م2007 عام منذ البيئية( والدراسات االستشارية

   الشركة :املصدر

 هديب بن عشري  بن صنيتان بن لسعد الذاتية السيرة (:32الجدول رقم )

  هديب بن عشري  بن صنيتان بن سعد

   سنة 49  العمر

 سعودي الجنسية

 غير مستقل-غير تنفيذي - اإلدارة مجلس رئيس نائب املنصب

 م. 1994 عام بالرياض  سعود امللك  جامعة من األعمال إدارة في عالي دبلوم حاصل العلمية املؤهالت

 الفترة خالل األســـمنت( انتاج مجال في تعمل  عامة مســـاهمة  شـــركة) الجوف  اســـمنت شـــركة في إدارة مجلس عضـــو منصـــب شـــغل • العملية الخبرات

 م.2019 عام وحتى م2006 عام من

 االســــتهالكية( الخدمات مجال في تعمل  ةعام مســــاهمة  )شــــركة الغذائية التطويرية األعمال  شــــركة في اإلدارة مجلس  عضــــو شــــغل •

 م.2020 عام وحتى م2006 عام من الفترة خالل

 في العضويات

 إدارات مجلس

 أخرى 

 املالية( الخدمات مجال في تعمل مقفلة مســـــاهمة  شـــــركة) املالية كســـــب مجموعة  شـــــركة في اإلدارة مجلس رئيس منصـــــب يشـــــغل •

  اآلن. وحتى م2009 عام منذ

  املقاوالت مجال في تعمل مقفلة مســــــــاهمة شــــــــركة) الكهربائية لألعمال التعفف  شــــــــركة في اإلدارة مجلس عضــــــــو منصــــــــب يشــــــــغل •

 اآلن. وحتى م2019 عام منذ والكهروميكانيكية( واملعمارية اإلنشائية

  الخدمات مجال في تعمل محدودة مســـؤولية ذات  شـــركة) البيئية للخدمات الرأي  شـــركة في املديرين مجلس رئيس منصـــب يشـــغل •

 اآلن. وحتى م2007 عام منذ البيئية( والدراسات االستشارية

 االسالمية( األوقاف   مجال في تعمل محدودة  مسؤولية ذات  شركة) الوقفية املقاصد  شركة في اإلدارة مجلس رئيس منصب يشغل •

 اآلن وحتى م2018 عام منذ

   الشركة :املصدر

 

  الهبدان براهيمإ بن محمد بن لفهد الذاتية السيرة (:33الجدول رقم )

  الهبدان إبراهيم بن محمد بن فهد

 سنة  67 العمر

 سعودي الجنسية

 مستقل -غير تنفيذي – اإلدارة مجلس عضو املنصب

 العلمية املؤهالت

 م.1983 عام األمريكية املتحدة بالواليات اوكالهوما والية جامعة من الكيميائية الهندسة في الدكتوراة درجة على حاصل •

 م.1979 عام األمريكية املتحدة بالواليات كاليفورنيا جامعة من الكيميائية الهندسة في املاجستير درجة على حاصل •

 م.1976 عام بالظهران املعادن و للبترول فهد امللك  جامعة من الكيميائية الهندسة في البكالوريوس درجة على حاصل •

 العملية الخبرات

 من الفترة  خالل األســمنت( انتاج مجال في تعمل عامة مســاهمة شــركة) الجوف  إســمنت شــركة في التنفيذي الرئيس منصــب شــغل •

 .م2014 عام وحتى م2007 عام

  الفترة  خالل (األســـمنت انتاج مجال في تعمل عامة  مســـاهمة  شـــركة) الجوف  إســـمنت  شـــركة في اإلدارة مجلس  عضـــو منصـــب شـــغل •

 .م2015 عام وحتى م2008 عام من

 خالل التعليم( لوزارة تابعة حكومية )جامعة سـعود امللك  جامعة في الكيميائية الهندسـة قسـم في مسـاعد بروفيسـور  منصـب شـغل •

  .م2011 عام وحتى م1984 عام من الفترة

  االســــتشــــارات مجال في تعمل محدودة مســــؤولية ذات  )شــــركة ومحاســــبون  مســــتشــــارون الراشــــد  شــــركة في مســــتشــــار منصــــب شــــغل •

 .2003م عام وحتى م2002 عام من الفترة خالل واملحاسبة(

  الغذاء( إمداد مجال في تعمل مقفلة مســـاهمة  شـــركة ))  أراســـكو( الزراعية للخدمات العربية  الشـــركة في العام املدير منصـــب شـــغل •

 م.2002 عام وحتى م1994 عام من الفترة خالل

  الفترة  خالل البحر( مياة تحلية مجال في تعمل  حكومية مؤسـسـة) املالحة املياه لتحلية العامة املؤسـسـة في مسـتشـار منصـب شـغل •

 م.1997 عام وحتى م1994 عام من
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 وتقنية االنترنت وخدمات مجال في تعمل مقفلة مساهمة شركة) اإللكترونية للخدمات الجريس ي  شركة في  عام مدير منصب شغل •

 م.1992 عام وحتى م1991 عام من الفترة خالل املعلومات(

 في العضويات

 إدارات مجلس

 أخرى 

  منذ املالية( الخدمات مجال في تعمل مقفلة  مســـاهمة  شـــركة) املالية  كســـب مجموعة  شـــركة في اإلدارة مجلس  عضـــو منصـــب يشـــغل •

  اآلن. وحتى م2009 عام

   الشركة :املصدر

 

  صقر بن ناصر بن عبدهللا بن لصقر الذاتية السيرة (:34الجدول رقم )

 صقر بن ناصر  بن عبدهللا بن صقر 

 سنة  53  العمر

  سعودي الجنسية

 مستقل -غير تنفيذي – اإلدارة مجلس عضو املنصب

 م. 1992 عام بالرياض  سعود امللك  جامعة من املحاسبة في البكالوريوس درجة على حاصل العلمية املؤهالت

 

 

 العملية الخبرات

  الفرص تطوير مجال في تعمل محدودة مســـــــؤولية ذات  شـــــــركة) املحدودة التطويرية األعمال  شـــــــركة في العام املدير منصـــــــب شـــــــغل •

 م.2010 عام وحتى م2006 من الفترة خالل االستثمارية(

 مجال في تعمل محدودة مســــــــؤولية ذات  شــــــــركة) قانونيون  ومراجعون  محاســــــــبون  الراشــــــــد مكتب في مراجعة مدير منصــــــــب شــــــــغل •

 م.2006 عام وحتى م1993 عام من الفترة خالل واملحاسبة( االستشارات

  التحويلية( الصـناعات في تعمل مقفلة مسـاهمة شـركة) للبتروكيماويات الشـرقية  شـركة في التأسـيسـية  اللجنة عضـو منصـب شـغل •

 م.2007 عام وحتى م2006 عام من الفترة خالل

  الصــــــناعات مجال في تعمل مقفلة  مســــــاهمة  شــــــركة) للبتروكيماويات الشــــــرقية  شــــــركة في التنفيذية اللجنة  عضــــــو منصــــــب يشــــــغل •

 اآلن. وحتى م2007 عام منذ التحويلية(

 

 في العضويات

 إدارات مجلس

 أخرى 

  التحويلية( الصـناعات مجال في تعمل مقفلة مسـاهمة شـركة) للبتروكيماويات الشـرقية شـركة في إدارة مجلس عضـو منصـب يشـغل •

 اآلن. وحتى م2007 عام منذ

  الخدمات مجال في تعمل محدودة  مســـــــــؤولية ذات  شـــــــــركة) البيئية للخدمات رأي  شـــــــــركة في املديرين مجلس  عضـــــــــو منصـــــــــب يشـــــــــغل •

 اآلن. وحتى م2007 عام من البيئية( والدراسات االستشارية

 عام منذ املالية( الخدمات مجال في تعمل مقفلة مســـــــــاهمة  شـــــــــركة) املالية  كســـــــــب  شـــــــــركة في اإلدارة مجلس  عضـــــــــو منصـــــــــب يشـــــــــغل •

  اآلن. وحتى م2010

 مجال في تعمل محدودة  مســؤولية ذات )شــركة اللدائن لصــناعة األملانية الســعودية  الشــركة في مديرين مجلس عضــو منصــب يشــغل •

 اآلن. وحتى م2008 عام منذ اللدائن( صناعة

 الشركة  :املصدر

 

 العشري  مزعل بن سعد بن ملحمد الذاتية السيرة (:35الجدول رقم )

 العشري  مزعل بن سعد بن محمد

   سنة 41  العمر

  سعودي الجنسية

 اإلدارة مجلس عضو املنصب

 م. 2003 عام بالرياض  العامة اإلدارة معهد من املحاسبة في دبلوم على حاصل العلمية املؤهالت

 العملية الخبرات

  محدودة مســؤولية ذات  شــركة) املحدودة التطويرية األعمال شــركة في اإلدارية الشــؤون إدارة مدير ومســاعد منســق منصــب يشــغل •

 اآلن. وحتى م2005 عام منذ االستثمارية( الفرص  تطوير مجال في تعمل

 املصـرفية( الخدمات مجال في تعمل عامة مسـاهمة  شـركة) )سـاب( البريطاني السـعودي البنك  في الخزينة إدارة منسـق منصـب شـغل •

 م.2005 عام وحتى م2005 عام من الفترة خالل

 عام من الفترة  خالل املصــــرفية( الخدمات مجال في تعمل عامة مســــاهمة شــــركة) الراجحي مصــــرف  في مبيعات مدير منصــــب شــــغل •

 م.2005 عام وحتى م2004

 في العضويات

 إدارات مجلس

 أخرى 

  الخدمات مجال في تعمل ةعام مســـــــاهمة  )شـــــــركة الغذائية التطويرية األعمال  شـــــــركة في اإلدارة مجلس رئيس نائب منصـــــــب يشـــــــغل •

 اآلن. وحتى م2017 عام منذ االستهالكية(
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   الشركة :املصدر

 

 عبداملاجد يوسف مجذوب لعوض الذاتية السيرة (:36الجدول رقم )

 عبداملاجد يوسف وبمجذ عوض

   سنة 47  العمر

  سوداني الجنسية

 اإلدارة مجلس سر أمين املنصب

 املؤهالت

 العلمية

  .م1996 عام في السودان بجمهورية والتكنولوجيا للعلوم السودان جامعة من العامة والعالقات اإلعالم ماجستير على حاصل •

 .م 1995 عام في السودان بجمهورية النيلين جامعة من املحاسبة قسم تجارة بكالوريوس شهادة على حاصل •

 العملية الخبرات

  تعبئة  و انتاج في تعمل مقفلة  مســـاهمة  )شـــركة الصـــحية الجوف   مياة مصـــنع  لشـــركة اإلدارة مجلس رئيس مكتب مدير منصـــب يشـــغل •

 .اآلن وحتى م2017 عام من الفترة خالل املياة(

ــاهمة  شـــركة) الغذائية التطويرية  األعمال  لشـــركة اإلدارة مجلس رئيس مكتب مدير منصـــب يشـــغل •   الخدمات مجال في تعمل  ةعام مسـ

 .اآلن وحتى م2016 عام منذ (االستهالكية

  الخدمات مجال في تعمل  ةعام مســــــاهمة  شــــــركة) الغذائية التطويرية األعمال  لشــــــركة املســــــاهمين عالقات إدارة مدير منصــــــب يشــــــغل •

 .اآلن وحتى م2016 عام منذ (االستهالكية

 خالل (األســـــمنت انتاج مجال في تعمل  عامة مســـــاهمة  شـــــركة) الجوف  اســـــمنت لشـــــركة املســـــاهمين عالقات إدارة مدير منصـــــب شـــــغل •

 .م2018 عام وحتى م2005 عام من الفترة

  الفترة خالل (األســمنت انتاج مجال في تعمل عامة مســاهمة شــركة) الجوف  اســمنت لشــركة العام املشــرف  مكتب مدير منصــب شــغل •

 .م2005 عام وحتى م2004 عام من من

 صــــــناعة مجال في تعمل محدودة مســــــؤولية ذات  شــــــركة) الحديدة ودرفلة لصــــــهر الجاســــــر  بمجموعة مشــــــتريات منســــــق منصــــــب شــــــغل •

 .م2004 عام وحتى م2000 عام من الفترة خالل (الحديد

 مجال في تعمل محدودة مســـؤولية ذات  شـــركة) الحديدة ودرفلة لصـــهر الجاســـر  بمجموعة املالية باإلدارة صـــندوق  أمين منصـــب شـــغل •

 .م2000 عام وحتى م1998 عام من الفترة خالل ( الحديد صناعة

   الشركة :املصدر

 التنفيذية  اإلدارة 
 التنفيذية اإلدارة أعضاء (:37الجدول رقم )

**التعيين تاريخ  العمر الجنسية املنصب االسم م  

* اململوكة األسهم   

"مباشرة"  

 النسبة العدد

 0 0 م 2018/01/01 46 مصري  التنفيذي الرئيس طالب أبو أحمد محمد رمضان 1

 0 0 م 2010/01/01 37 سعودي البشرية املوارد إدارة مدير املطيري  فالح صعفق عبدهللا 2

 حجاج يوسف محمد أسامة 3
 املبيعاتإدارة  مدير

 والتسويق
 0 0 م 2018/03/14 38 مصري 

 0 0 م 2019/10/28 54 سوري املصنع مدير العكله أحمد عبد يحيى 4

 0 0 2014/01/01 46 مصري  مدير اإلدارة املالية  حامد فهيم عبدالنبي متولي 5

 جالل محمد طاهر محمد 6
 تقنية إدارة مدير

 املعلومات
 0 0 م 2008/02/18 43 مصري 

 أحمد محمد علي سامي 7
 االحتياجات إدارة مدير

 واإلمدادات
 0 0 م 2020/06/01 60 مصري 

   الشركة :املصدر

 التنفيذية  اإلدارة أعضاء من ألي  مباشرة غير ملكية أي  اليوجد *

   م.2021 العام نهاية قبل داخلية  مراجعة إدارة مدير لتعيين الشركة تخطط **

 التنفيذية اإلدارة ألعضاء الذاتية السيرة ملخص عن نبذة يلي وفيما
  أبوطالب أحمد محمد لرمضان الذاتية السيرة (:38الجدول رقم )

 طالب أبو  احمد محمد رمضان
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 سنة  46  العمر

 مصري  الجنسية

 التنفيذي الرئيس املنصب

 م.1997 عام العربية مصر بجمهورية القاهره جامعة من املحاسبة في البكالوريوس درجة على حاصل • العلمية املؤهالت

  م.2012 عام املتحدة الواليات ديلوار بوالية التكاليف إلدارة املعتمدين املحاسبين معهد من منهي ماجستير على حاصل •

 م.2015 عام املتحدة بالواليات IMA اإلداريين املحاسبين معهد من مهنية شهادة على حاصل •

 .م2010 عام كندا الفنيين املحاسبين معهد من مهنية شهادة على حاصل •

 .م2010 عام كندا املاليين االستشاريين معهد من مهنية شهادة على حاصل •

 منذ املياة( تعبئة وإنتاج  في تعمل مســاهمة مقفلة  )شــركة الصــحية الجوف   مياه مصــنع لشــركة التنفيذي الرئيس منصــب يشــغل • العملية الخبرات

 اآلن. وحتى م2018 عام

 مجال في تعمل شــــــــركة ذات مســــــــؤولية محدودة) املحدودة للمشــــــــاريع بدران ملجموعة واإلدارة املالية رئيس نائب منصــــــــب يشــــــــغل •

 .م2017 عام وحتى م2007 عام من الفترة خالل (الفندقي واالستثمار واملطاعم املقاهي وقطاع الزراعي اإلنتاج

شــــــــركة ذات مســــــــؤولية محدودة تعمل في مجال تطوير الفرص  ) املحدودة التطويرية األعمال  لشــــــــركة مالي مراقب منصــــــــب شــــــــغل •

 م.2006 عام حتىو  2006 عام من الفترة خالل (االستثمارية

 خالل الطبية( املعدات مجال في تعمل ذات مســـــــؤولية محدودةشـــــــركة  ) الطبي الحبيل مكتب  لشـــــــركة املالي املدير منصـــــــب شـــــــغل •

 .م2005 عام حتىو  م 2003 عام من الفترة

 عام من الفترة خالل الطبية( االجهزة  و الكيمياء مجال في تعملمؤســســة فردية  ) دبيكي ملؤســســة الحســابات مدير منصــب شــغل •

 م.2002 عام حتىو  م1997

   الشركة :املصدر

  املطيري  فالح صعفق لعبدهللا الذاتية السيرة (:39الجدول رقم )

 املطيري  فالح صعفق  عبدهللا

   سنة 37  العمر

 سعودي الجنسية

 البشرية املوارد إدارة مدير املنصب

 م 2020 عام في فيصلامللك  جامعة من االعمال إدارة في البكالوريوس حاصل العلمية املؤهالت

و تعبئة املياة( إنتاج )شركة مساهمة مقفلة تعمل في  الصحية الجوف  مياة مصنع شركة في البشرية املوارد مدير منصب شغلي • العملية الخبرات

 .اآلن وحتى م 2010 منذ عام

   الشركة :املصدر

 حجاج يوسف  محمد ألسامة الذاتية السيرة (:40الجدول رقم )

 حجاج يوسف محمد أسامة

 سنة  38  العمر

  مصري  الجنسية

 والتسويق املبيعات إدارة مدير املنصب

   م  2002 عامفي  العربية مصر بجمهورية االسكندرية جامعة من املحاسبة في البكالوريوس درجة على حاصل العلمية املؤهالت

و إنتاج يشـــــغل منصـــــب مدير إدارة املبيعات والتســـــويق في شـــــركة مصـــــنع مياة الجوف الصـــــحية )شـــــركة مســـــاهمة مقفلة تعمل في  • العملية الخبرات

 م وحتى اآلن. 2018تعبئة املياة( منذ عام 

 خالل املعبأة( املياةإنتاج  مجال في تعمل ذات مســــؤولية محدودة )شــــركة الدار مياة مصــــنع  شــــركة فى مبيعات مدير منصــــب شــــغل •

  م.2018 عاموحتى  م2017 عام من الفترة

 عام من الفترة خالل املعبأة( املياة إنتاج مجال في تعمل مســـــاهمة مقفلة )شـــــركة نســـــتلة  شـــــركة فى مبيعات مشـــــرف  منصـــــب غلـشــــ  •

  م.2017 عام وحتى م2011

 عام من الفترة خالل املعبأة( املياة إنتاج مجال في تعملمســــــاهمة مقفلة  )شــــــركة نســــــتلة  شــــــركة فى مبيعات مندوب منصــــــب شــــــغل •

  .م2010 عام وحتى م2007

   الشركة :املصدر

 العكله أحمد عبد ليحيى الذاتية السيرة (:41الجدول رقم )

  العكله أحمد عبد يحيى
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 سنة  54 العمر

 سوري الجنسية

 املصنع مدير املنصب

 م. 1992 عامفي  العربية سوريا بجمهورية حلب جامعة من الكيمياء في البكالوريوس درجة على حاصل • العلمية املؤهالت

 العملية الخبرات

يشــغل منصــب مدير املصــنع في شــركة مصــنع مياة الجوف الصــحية )شــركة مســاهمة مقفلة تعمل في انتاج و تعبئة املياة( منذ عام  •

 م وحتى اآلن. 2019

 عام من الفترة  خالل املياة( تعبئة و انتاج في تعمل مســاهمة مقفلة  )شــركة القصــيم مناهل  مياة لشــركة الفني املدير منصــب شــغل •

 م.2018 عام وحتى م2017

سـورية   )شـركة العربية سـوريا بجمهورية الغازية للمياة  سـلسـبيل لشـركة اإلمداد  سـلسـلة مدير ومنصـب املصـنع مدير منصـب شـغل •

 م.2013 عام وحتى م2005 عام من الفترة خالل املشروبات( إنتاج في تعمل

 خالل املياة( تعبئة و انتاج في تعملمســاهمة مقفلة   )شــركة هناء مياه لشــركة املتابعة مدير ومنصــب التطوير مدير منصــب شــغل •

 م.2005 عام وحتى م1993 عام من الفترة

 إنتاج في تعمل مســــاهمة مقفلة  )شــــركة الغازية واملشــــروبات للمرطبات الصــــناعية الســــعودية  للشــــركة اإلنتاج مدير منصــــب شــــغل •

 م.1992 عام وحتى م1992 عام من الفترة خالل املشروبات(

   الشركة :ملصدرا

  عبدالنبي فهيم لحامد الذاتية السيرة (:42الجدول رقم )

 متولي  عبدالنبي فهيم حامد

 سنة  46  العمر

  مصري  الجنسية

 مدير اإلدارة املالية   املنصب

   م  1996 عامفي  العربية مصر بجمهورية طنطا جامعة من املحاسبة في البكالوريوس درجة على حاصل العلمية املؤهالت

يشـــــغل منصـــــب مدير اإلدارة املالية في شـــــركة مصـــــنع مياة الجوف الصـــــحية )شـــــركة مســـــاهمة مقفلة تعمل في انتاج و تعبئة املياة(  • العملية الخبرات

 م وحتى اآلن. 2014منذ عام 

 خاللمقفلة تعمل في انتاج و تعبئة املياة( شــركة مصــنع مياة الجوف الصــحية )شــركة مســاهمة في الحســابات رئيس منصــب شــغل •

  م.2013 عام وحتى م2005 عام من الفترة

 خاللشــــركة مصــــنع مياة الجوف الصــــحية )شــــركة مســــاهمة مقفلة تعمل في انتاج و تعبئة املياة( في محاســــبين كبير منصــــب شــــغل •

 م.2005 عام وحتى م2002 عام من الفترة

 خالل العامة( التجارة مجال في تعمل ذات مســـؤولية محدودة  )شـــركة التجارية الديوان مجموعة فى حســـابات رئيس منصـــب شـــغل •

 م.2002 عام وحتى م2000 عام من الفترة

 عام من الفترة  خالل العامة( املقاوالت مجال في تعمل مصـــــــــرية  )شـــــــــركة العرب املقاولون   شـــــــــركة فى عام محاســـــــــب منصـــــــــب شـــــــــغل •

 .م2000 عاموحتى  م1997

   الشركة :املصدر

  جالل محمد طاهر ملحمد الذاتية السيرة (:43الجدول رقم )

 جالل محمد طاهر  محمد

   سنة 43  العمر

  مصري  الجنسية

 املعلومات تقنية إدارة مدير املنصب

 العلمية املؤهالت
  م.2000 عامفي  العربية مصر بجمهورية املنصورة جامعة من االعمال وإدارة املحاسبة في بكالوريوس على حاصل •

 م2002 عامفي  العربية مصر بجمهورية العلوم كلية من املعلومات نظم وتحليل البرمجة دبلوم على حصل •

 العملية الخبرات

 املياة( تعبئة وإنتاج  في تعملمساهمة مقفلة  )شركة الصحية الجوف  مياه مصنع  لشركة املعلومات تقنيةإدارة  مدير منصب يشغل •

 اآلن. وحتى م2008 عام منذ

 م2004 عام من الفترة  خالل والتوزيع( التجارة تعمل مصــــــرية )شــــــركة دودســــــال  مجموعة لشــــــركة التقني الدعم مدير منصــــــب شــــــغل •

 م.2006 عام وحتى

   الشركة :املصدر
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  أحمد محمد علي لسامي الذاتية السيرة (:44الجدول رقم )

   أحمد محمد على سامي

 سنة  60  العمر

  مصري  الجنسية

 واإلمداد اإلحتياجاتإدارة  مدير املنصب

   م 1985 عامفي  العربية مصر بجمهورية الزقازيق جامعة من الحقوق  في البكالوريوس درجة على حاصل العلمية املؤهالت

إنتاج   في تعملمســـــاهمة مقفلة  )شـــــركة الصـــــحية الجوف  مياه مصـــــنع لشـــــركة واإلمدادات االحتياجات إدارة مدير منصـــــب يشـــــغل • العملية الخبرات

 اآلن. وحتى م2020 عام منذ املياة( وتعبئة

  وتعبئةإنتاج  في تعمل ذات مسـؤولية محدودة )شـركة معين  مياة مصـنع لشـركة املسـاندة والخدمات املشـتريات مدير منصـب شـغل •

 .م2020 عام وحتى م2013 عام من الفترة خالل املياه(

 من الفترة  خالل الغذائية( الصــــناعات قطاع في تعمل مســــاهمة مقفلة )شــــركة الســــالم ســــنابل لشــــركة منطقة مدير منصــــب شــــغل •

 م.2013 عام وحتى م2011 عام

 الزراعية( واملنتجات األغذية انتاج قطاع في تعمل  مســاهمة عامة )شــركة نادك  لشــركة الوســطى املنطقة قليمإ مدير منصــب شــغل •

 م.2011 عام وحتى م2006 عام من الفترة خالل

 خالل الزراعية( واملنتجات األغذية انتاج قطاع في تعمل مســـــاهمة عامة  )شـــــركة نادك لشـــــركة املشـــــاعر مركز مدير منصـــــب شـــــغل •

 م.2006 عام وحتى م2000 عام من الفترة

  الفترة  خالل الزراعية( واملنتجات األغذية انتاج قطاع في تعمل مســاهمة عامة )شــركة نادك لشــركة مبيعات مشــرف  منصــب شــغل •

 م.2000 عام وحتى م1995 عام من

   الشركة املصدر:

 الشركة لجان 

 في بما الشـــركات حوكمة في  متقدمة معايير  تبني في الشـــركة  ســـياســـة وتتمثل  الشـــركات، نظام في الواردة  اإللزامية الحوكمة متطلبات  بكافة الشـــركة متلتز 

  املساهمين. مصالح يحقق بما الشركة إدارة  مجلس عمل تضمن التي والسياسات التنفيذية واإلدارة  اإلدارة  مجلس ومهام ملسؤوليات فصل من ذلك

  املراجعة لجنة  بتشـــكيل الشـــركة  قامت
 
 ذات النظامية  باملتطلبات الوفاء إلى باإلضـــافة  بفعالية مهامها  تأدية من  يمكنها بما وظروفها الشـــركة لحاجة  نظرا

  الحاليين واألعضاء ومسؤولياتها للجان وصف يلي وفيما العالقة

 :لجنة لكل الحاليين واألعضاء ومسؤولياتها الشركة للجان  وصف يلي وفيما

 املراجعة  لجنة 4.5.1

 مهــامهــا وتحــديــد املراجعــة لجنــة تشـــــــــــــكيــل على م(25/06/2019 )املوافق 22/10/1440 تــاريخ في املنعقــد اجتمــاعهــا في العــاديــة العــامــة الجمعيــة  وافقــت

 دورة  نهاية  تاريخ وحتى م(25/06/2019 )املوافق 22/10/1440 تاريخ من بدأت والتي  األولى للدورة   عضـــــــــويتهم ومدة  أعضـــــــــائها  ومكافآت عملها  وضـــــــــوابط

   م.18/07/2022 في الحالي اإلدارة  مجلس

 املراجعة لجنة اختصاصات 4.5.1.1

 مجلس أعضــاء  من بيان أو إيضــاح أي  وطلب ووثائقها  ســجالتها على االطالع حق  ذلك  ســبيل في ولها الشــركة، أعمال على باملراقبة املراجعة لجنة تختص

 تعرضــــــت أو عملها اإلدارة   مجلس أعاق  إذا  لالنعقاد للشـــــــركة العامة الجمعية دعوة  اإلدارة   مجلس من  تطلب  أن لها ويجوز  التنفيذية، اإلدارة  أو اإلدارة 

 جسيمة. خسائر أو ألضرار الشركة

 :املراجعة لجنة أعضاء التالي الجدول  ويوضح
 املراجعة  لجنة أعضاء (:45) رقم الجدول 

 الوظيفة  االسم 

 اللجنة رئيس مقرن  محمد عبدالرحمن هشام

 اللجنة عضو  صقر بن ناصر بن عبدهللا بن صقر

 اللجنة عضو  العشري  مزعل بن سعد بن محمد

 الشركة  :املصدر
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 املراجعة:  لجنة ألعضاء الذاتية السيرة يلي وفيما
  مقرن  محمد عبدالرحمن لهشام الذاتية السيرة (:46) رقم الجدول 

 مقرن  محمد عبدالرحمن هشام

 سنة  48  العمر

  سعودي الجنسية

 املراجعة لجنة رئيس املنصب

 العلمية املؤهالت
  م.1998 عام األمريكية املتحدة بالواليات ميسوري والية شرق  جنوب جامعة من املحاسبة فى املاجستير درجة على حاصل •

 م.1993 عام بالرياض  سعود امللك  جامعة من املحاسبة - اإلدارية العلوم فى البكالوريوس درجة على حاصل •

 العملية الخبرات

 اآلن. وحتى 2017 عام منذ املالية( الخدمات مجال في تعمل مساهمة مقفلة )شركة املالية كسب لشركة مستشار منصب يشغل •

  الفترة  خالل املالية( الخدمات مجال في تعمل مساهمة مقفلة  )شركة املالية لألوراق املستثمر لشركة التنفيذي الرئيس منصب شغل •

 م.2017 عام وحتى م2015 عام من

  الفترة خالل املالية( الخدمات مجال في تعملمســــاهمة مقفلة   )شــــركة املالية لألوراق ثروات لشــــركة التنفيذي الرئيس منصــــب شــــغل •

 .2015 عام وحتى 2014 عام من

  االســــتثمارات مجال في تعملذات مســــؤولية محدودة   )شــــركة العقاري  لالســــتثمار دعم لشــــركة التنفيذي الرئيس نائب منصــــب شــــغل •

 م.2014 عام وحتى 2013 عام من الفترة خالل العقارية(

 خالل املالية( الخدمات مجال في تعمل مسـاهمة مقفلة  )شـركة املالية لألوراق املسـتثمر  لشـركة التنفيذي الرئيس نائب منصـب شـغل •

 .م2013عام  وحتى م2012 عام من الفترة

  من الفترة خالل املالية( الخدمات مجال في تعمل مســــاهمة مقفلة  )شــــركة املالية لألوراق املســــتثمر  لشــــركة املالي املدير  منصــــب شــــغل •

 م.2012 عام وحتى م2008 عام

 م2007  عام من الفترة خالل املالية( الخدمات مجال في تعمل مســاهمة مقفلة  )شــركة املالية البالد  لشــركة املالي املدير منصــب شــغل •

 م.2008 عام وحتى

 خالل املتنوع( االســتثمار قطاع في تعملمســاهمة مقفلة   )شــركة القابضــة الرياض   ملجموعة واإلدارة املالية قســم مدير منصــب شــغل •

 م.2007 عام وحتى م2003 عام من الفترة

  واالرتقاء وتحديثه الحكومي الجهاز تطوير إلى تهدف   )لجنة اإلداري  للتنظيم الوزارية  للجنة اإلداري  الدعم فريق رئيس منصـــــــب شـــــــغل •

 م.2003 وحتى م2000 عام من الفترة خالل تكلفته( وترشيد أدائة بمستوى 

 

   الشركة :املصدر

  صقر بن ناصر بن عبدهللا بن لصقر الذاتية السيرة (:47) رقم الجدول 

 صقر بن ناصر  بن عبدهللا بن صقر 

 
 
 املجلس سر وأمين اإلدارة مجلس أعضاء 4.3 رقم القسم راجع فضال

   الشركة :املصدر

 العشري  مزعل بن سعد بن حمدمل الذاتية السيرة (:48) رقم الجدول 

  العشري  مزعل بن سعد بن محمد

 
 
 املجلس سر وأمين اإلدارة مجلس أعضاء 4.3 رقم القسم راجع فضال

   الشركة :املصدر
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 األرباح  توزيع سياسة 

 وفق
 
  اآلتي: الوجه على السنوية الصافية الشركة أرباح توزع للشركة، األساس ي النظام من (47) رقم للمادة  ا

  التجنيب   هذا  وقف  العادية  العامة  الجمعية  تقرر   أن  ويجوز   للشركة،  نظاميال  االحتياطي  لتكوين  األرباح  صافي  من   (%10)  ةباملائ  عشرة   يجنب .أ

 املدفوع.  املال رأس من (%30)ثالثين باملائة  املذكور  االحتياطي هذا  بلغ متى

  يخصص  اتفاقي  احتياطي  لتكوين   األرباح  صافي  من  (%5)  باملائة  خمسة   نسبة  تجنب   أن  اإلدارة   مجلس  إقتراح  على   بناء    العادية   العامة  للجمعية .ب

 . الشركة على بالنفع يعود ملا

 قدر ثابتة أرباح توزيع يكفل أو الشركة مصلحة يحقق  الذي بالقدر وذلك أخرى، احتياطيات تكوين  تقرر  أن العادية العامة للجمعية  .ج

 ملعاونة أو الشركة لعاملي اجتماعية مؤسسات إلنشاء مبالغ األرباح صافي من تقتطع أن كذلك املذكورة  وللجمعية املساهمين، على اإلمكان

  مايكون 
 
 املؤسسات.  هذه   من قائما

 املدفوع  الشركة مال رأس من (%5) خمسة باملائة تمثل نسبة املساهمين على ذلك بعد الباقي من يوزع . د

  بعد  يخصص الشركات  نظام من نوالسبعي  السادسة واملادة  ،للشركة األساس ي النظام من (العشرون) املادة  في املقررة  األحكام مراعاة  مع . ه

  املكافأة  هذه  استحقاق يكون  أن على اإلدارة، مجلس ملكافأة  الباقي من (%5) خمسة باملائة نسبة ماتقدم
 
 التي الجلسات عدد مع متناسبا

 العضو.  يحضرها

 للمادة رقم )
 
  األرباح في حصته املساهم يستحق( من النظام األساس ي للشركة، 48وفقا

 
  ويبين  الشأن، هذا في الصادر العامة الجمعية لقرار وفقا

   لالستحقاق. املحدد اليوم نهاية في املساهمين سجالت في املسجلين األسهم ملالكي  األرباح أحقية وتكون  التوزيع. وتاريخ  االستحقاق تاريخ القرار

 

  الشركة تعلنها أرباح أي من حصتها الطرح أسهم وتستحق
 
 تليها. التي املالية السنوات وعن هذه  االصدار نشرة  تاريخ من اعتبارا

 

 أنه إلى  اإلشارة  مع  م،2021  العام  من  أشهر  ستة  وألول   م2020  و  م2019  املالية  السنوات  خالل  بتوزيعها  الشركة  قامت  التي  األرباح  التالي  الجدول   يوضح

 النشرة: هذه  تاريخ حتى أخرى  أرباح توزيع أو اإلعالن يتم لم
  األرباح توزيع (:49) رقم الجدول 

 الشركة املصدر:

 ريال 7,500,000 بمبلغ م2019 العام خالل نقدية أرباح من توزيعه ماتم على (م2019/06/25 املوافق) ه1440/10/22 تاريخ في املنعقد اجتماعها في العادية العامة الجمعية وافقت *

م تخص 2019مع اإلشارة إلى أن األرباح املوزعة خالل العام  ،عادي سهم 2,500,000 والبالغ الجمعية تاريخ في كما األسهم عدد أساس على الواحد للسهم ريال 3.00 بواقع سعودي

 م. 2018م وحتى العام 2014 العام السنوات املالية من

 والبالغ  م2021  يونيو  30  في  املنتهية  املالية  الفترة  وكمافي  م2020  ديسمبر  31 و  م2019  ديسمبر  31 في  املنتهية  املالية  السنوات  في  كما  األسهم  عدد  أساس  على  السهم  ربحية  احتساب  تم  **

  عادي. سهم 2,500,000

 

 املستقبل. في أرباح بتوزيع ضمانات أي تقدم ال أنها إال السابقة، السنوات خالل أرباح بتوزيع قامت الشركة أن من الرغم وعلى

 

 

 

 

 

 

 

 م 2021يونيو  30 م 2020ديسمبر  31 م 2019ديسمبر  31 البيان

 2,595,840 4,568,493 2,436,998 للفترة / للسنة سعودي( )ريال الربح صافي

 0 0 * 7,500,000 الفترة / السنة خالل املعلنة األرباح توزيعات

 0 0 7,500,000   الفترة / السنة خالل املدفوعة األرباح توزيعات

 1.04 1.83 0.97  **السهم ربحية

 الينطبق الينطبق 308%  الدخل صافي إلى املعلنة األرباح توزيعات نسبة
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 واملشاريع املستقبلية  الطرح متحصالت استخدام 

 الطرح متحصالت 

مليونين ومائتي   منها سيخصص سعودي، ريال( 21,875,000واحد وعشرين مليون وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف ) بحوالي الطرح متحصالت  إجمالي يقدر

 وغيره االكتتاب ومدير املالي املستشار من كل أتعاب تشمل والتي بالطرح املتعلقة واملصاريف التكاليف جميع لتسديد سعودي ريال (2,200,000ألف )

  واالتعاب  التكاليف كافة الشركة وستتحمل  الطرح.  بعملية املتعلقة األخرى  واملصاريف  والتسويق والتوزيع اعةالطب ومصاريف املستشارين من

 بالطرح.  املتعلقة واملصاريف

 الطرح متحصالت صافي 

  يحصل لن سعودي، ريال (19,675,000)تسعة عشر مليون وستمائة وخمسة وسبعين ألف   وقدره  مبلغ الطرح متحصالت صافي  يبلغ أن املتوقع من

   الطرح. متحصالت من جزء أي على املساهمين 

 الطرح متحصالت صافي استخدام 

 الطرح  حصـــالتمت صـــافي من %(100.00) نســـبة  ســـتســـتخدم  حيث التوســـعية. خطتها  تمويل في  الطرح  متحصـــالت صـــافي اســـتخدام الشـــركة  تنوي  حيث

 تســــــتهدف حيث الحالية(، التوســــــعة )خطة  بعنوان "3.10"  الفرعي  القســــــم إلى الرجوع  يرجى التفاصــــــيل  من  ملزيد ) املســــــتقبلية التوســــــعية  خطتها لتمويل

ــافي من (%97.35)  بنســـبة التوســـعية خطتها  تمويل الشـــركة ــارة إلى أنه في حال  .الديون   خالل من  تمويل أي اســـتخدام  دون   الطرح  متحصـــالت صـ مع اإلشـ

متحصـالت الطرح أقل من تكلفة خطة التوسـعة املوضـحة في هذه النشـرة او أي تكاليف إضـافية أو بنود لم يتم تضـيمنها ضـمن خطة بلغت قيمة صـافي 

كما أنه ســـــــــيتم  .الســـــــــيولة املتوفرة بالشـــــــــركة بعد التأكد من قدرة الشـــــــــركة على إدارة رأس املال العامل بكفاءة  التوســـــــــعة، فإن الشـــــــــركة ســـــــــتعتمد على

 ض في صافي متحصالت الطرح كرأس مال عامل للعمليات التشغيلية للشركة. استخدام أي فائ

 

 

 :يوضح الجدول التالي ملخص التكلفة التقديرية لخطة التوسعة
 ملخص التكلفة التقديرية لخطة التوسعة: (:50الجدول رقم )

 سعودي(التكلفة التقديرية )ريال  تفاصيل املشروع

 ملخص الجدول الزمني الستخدام صافي املتحصالت*

 م 2022

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول 

إضـــــــــــــــــافــــة خطوط إنتــــاج  

جديدة في مدينة الرياض  

 وفق التالي :

خط إنتـاج قوارير   •

مــــــــــيــــــــــاة مــــــــــعــــــــــبــــــــــأة 

ــلــــــــــــــف   ــتـــــــــــ ــمـــــــــــــخـــــــــــ بـــــــــــ

األحجام وبمجمل  

طـــــــاقـــــــة إنــتـــــــاجــيـــــــة 

 45,000تـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــغ 

 قارورة / ساعة 

خط إنتاج جالون   •

ــأة جمـــل  ــاة معبـ ميـ

طـــــــاقـــــــة إنــتـــــــاجــيـــــــة 

ــلـــــــــــــغ ــبـــــــــــ  1,000 تـــــــــــ

 جالون / ساعة

ـــــــــــــريـن مـلـيـون 24,000,000) • ، تـم ريـــــــال ( أربـعـــــــة وعشـ

ســـــــــــداد منها مبلغ ثالثة ماليين وســـــــــــبعمائة وتســـــــــــعين  

%( من  15.79ريال تمثل نســـــــــبة )  (3,790,000ألف )

ـــــــــــــروع تـم تـمـويـلـهـــــــا مـن خـالل  إجـمـــــــالـي تـكـــــــالـيـف املشـ

التمويل الذاتي للشـــــــركة، وســـــــيتم تمويل املتبقي من  

ــــــــــــرين مليون ومـائتـان   ــــــــــــروع البـالغـة عشـ تكـاليف املشـ

ــــــــــــعودي تمثــل  20,210,000وعشـــــــــــــرة ألف ) ( ريــال سـ

ـــــــــــروع من 84.21نســــــــــــبة ) %( من إجمالي تكاليف املشـ

 الطرح.   خالل صافي متحصالت

في حـــــال وجود ارتفـــــاع في التكـــــاليف أو بنود لم يتم   •

، ســــــــــيتم تغطيتها من متحصــــــــــالت  
 
اعتمادها مســــــــــبقا

الــــطــــرح املــــتــــبــــقــــيـــــــة )فــــي حـــــــال وجــــود أي فـــــــائــــض فــــي  

الســـــــــــيولة املتوفرة  من خالل متحصـــــــــــالت الطرح( أو

ــــــــــــركـة على إدارة   ــــــــــــركـة بعـد التـأكـد من قـدرة الشـ بـالشـ

 .رأس املال العامل بكفاءة

 

إجمالي قيمة 

ريال   5,310,000

سعودي تمثل 

نسبة 

%( من 26.27)

إجمالي تكاليف 

خطة التوسعة 

 املتبقية

إجمالي قيمة 

ريال   9,400,000

سعودي تمثل نسبة 

%( من 46.51)

إجمالي تكاليف خطة 

 التوسعة املتبقية

إجمالي قيمة 

ريال   5,500,000

سعودي تمثل 

نسبة 

%( من 27.21)

إجمالي تكاليف 

وسعة خطة الت

 املتبقية

 اليوجد

 املصدر: الشركة

  



 

- 65 - 
 

 والجدول الزمني لصافي متحصالت الطرح املستخدمة في تمويل خطة التوسعة:  * يوضح الجدول التالي تفاصيل االستخدام وفق املراحل
 ملخص تفاصيل االستخدام وفق املراحل والجدول الزمني : (:51الجدول رقم )

 القيمة بالرياالت السعودية
 م 2022

 اإلجمالي الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول 

مرحلة تقسيم اللوحات الكهربائية و تمديد الكبالت الخاصة باملكائن 

بروسرات الضغط العالي موكذلك عمل تجهيزات والهواء الخاصة بك

 5واملنخفض والتجهيزات الخاصة بواصالت املياه وشراء خط إنتاج 

 جالون 

410,000 0 0 0 410,000 

باملكائن  عمل مخططات الخزانات املياه والقواعد الخرسانية الخاصة

 واعتمادها وتنفيذها 
800,000 0 0 0 800,000 

  600 ،ملي 330 ،ملي 200للمقاسات  PETالتعاقد على خط إنتاج قوارير 

 ملي 
3,600,000 8,400,000 0 0 12,000,000 

 200للمقاسات  PETالتوريد والتركيب واإلختبارات لخط إنتاج قوارير 

 ملي 600 ،ملي 330 ،ملي
500,000 1,000,000 0 0 1,500,000 

 2,500,000 0 2,500,000 0 0 لتر(  18كربونيت )القوارير الكبيرة  تركيب خط البولي

 3,000,000 0 3,000,000 0 0 وتجهيزها باإلستيكرات ذات العالقة  ( سيارة للتوزيع25شراء عدد )

 0 0 0 0 0 البدء باإلنتاج الفعلي لكامل خطوط اإلنتاج

 20,210,000 0 5,500,000 9,400,000 5,310,000 اإلجمالي

 100.00% 0.00% 27.21% 46.51% 26.27% النسبة من إجمالي التكاليف  

 املصدر: الشركة

 

كرأس مال عامل للعمليات التشـــغيلية    اســـتخدامه  تنوي أنه وفي حال فائض من متحصـــالت االكتتاب بعد تمويل الخطة التوســـعية، فإن الشـــركة كما 

من صــافي متحصــالت الطرح. حيث ســتقوم الشــركة بشــراء كميات إضــافية من املواد  للشــركة دون قيامها بســداد أي التزامات أو قروض لجهات تمويلية

ت اإلنتاج وبالتالي املســــاهمة في زيادة املبيعات مما يســــاعد في زيادة كميا لتر إضــــافية 18الخام التي تتمثل في مادة البولي كربونيت لصــــناعة قوارير حجم 

لتر ســـتحقق زيادة في التدفقات النقدية للشـــركة لتضـــمن لها إعادة  18والحصـــة الســـوقية في املنطقة الوســـطى، مع اإلشـــارة إلى أن مبيعات قوارير حجم 

 له األثر اإليجابي في تحسين أداء الشركة.  تدويرها واستخدام رأس املال العامل في أكثر من دورة خالل السنة املالية مما سيكون 
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 الجدول الزمني واملراحل الرئيسية لتنفيذ خطة التوسعة 6.3.1

 يوضح الجدول التالي الجدول الزمني املتوقع واملراحل الرئيسية لتنفيذ خطة التوسعة.
 الجدول الزمني املتوقع واملراحل الرئيسية لتنفيذ خطة التوسعة: (:52الجدول رقم )

رقم 

 املرحلة
 تفاصيل املرحلة

الفترة الزمنية 

 املتوقعة )شهر(*

حتى تاريخ  نسبة االنجاز 

 م 2021أكتوبر  30

التاريخ املتوقع 

 الستكمال املرحلة

1 

مرحلة تقسيم اللوحات الكهربائية و تمديد الكبالت الخاصة 

بروسرات مباملكائن وكذلك عمل تجهيزات والهواء الخاصة بك

الضغط العالي واملنخفض والتجهيزات الخاصة بواصالت املياه 

 جالون  5وشراء خط إنتاج 

 م 2022/ 28/02 % 90.24 2

2 
 عمل مخططات الخزانات املياه والقواعد الخرسانية الخاصة

 باملكائن واعتمادها وتنفيذها
 م 2022/ 30/04 0% 4

3 
 ،ملي 330 ،ملي 200للمقاسات  PETالتعاقد على خط إنتاج قوارير 

 ملي 600
 م 2022/ 30/06 0% 6

4 
للمقاسات  PETالتوريد والتركيب واإلختبارات لخط إنتاج قوارير 

 ملي 600 ،ملي 330 ،ملي 200
 م 2022/ 30/06 0% 6

 م 2022/ 30/09 %0 3 لتر( 18كربونيت )القوارير الكبيرة  تركيب خط البولي 5

 م 2022/ 30/09 %0 2 وتجهيزها باإلستيكرات ذات العالقة ( سيارة للتوزيع25شراء عدد ) 6

 م 2022/ 01/10 %0 1 البدء باإلنتاج الفعلي لكامل خطوط اإلنتاج 7

   10 إجمالي الفترة الزمنية املتوقعة

 املصدر: الشركة

 

 سيتم تنفيذ بعض مراحل خطة التنفيذ بالتوازي وفي نفس الوقت.   *

 

 الجدول الزمني واملراحل الرئيسية لتنفيذ خطة التوسعة وفق ملراحل التنفيذ 6.3.1

 التوسعة. لخطة التقديرية التكاليف ملخص التالي الجدول  يوضح
 :التقديرية وفق املراحلملخص التكاليف  (:53الجدول رقم )

رقم 

 املرحلة
 تفاصيل املرحلة

التكلفة التقديرية للمرحلة 

 )ريال سعودي(

1 
مرحلة تقسيم اللواحات الكهربائية و تمديد الكبالت الخاصة باملكائن وكذلك عمل تجهيزات والهواء الخاصة 

 جالون  5املياه وشراء خط إنتاج بروسرات الضغط العالي واملنخفض والتجهيزات الخاصة بواصالت مبك
4,200,000 

 800,000 باملكائن واعتمادها وتنفيذها عمل مخططات الخزانات املياه والقواعد الخرسانية الخاصة 2

 12,000,000 ملي  600 ،ملي 330 ،ملي 200للمقاسات  PETالتعاقد على خط إنتاج قوارير  3

 1,500,000 ملي 600 ،ملي 330 ،ملي 200للمقاسات  PETالتوريد والتركيب واإلختبارات لخط إنتاج قوارير  4

 2,500,000 لتر( 18كربونيت )القوارير الكبيرة  تركيب خط البولي 5

 3,000,000 وتجهيزها باإلستيكرات ذات العالقة ( سيارة للتوزيع25شراء عدد ) 6

 24,000,000 اإلجمالي
 املصدر: الشركة
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 اإلقرارات  

   يلي: بما الشركة إدارة  مجلس أعضاء يقر

صدر أعمال في انقطاع أي هناك  يكن لم -1
ُ
  أثر  قد يكون  أو يؤثر أن  يمكن امل

 
  تأثيرا

 
  (12) الـ خالل  املالي الوضع في ملحوظا

 
  تاريخ  من األخيرة  شهرا

 . النشرة  هذه 

منح لم -2
ُ
صدر قبل من نقدي غير  عوض أي أو وساطة أتعاب أو خصومات أو عموالت أي ت

ُ
  طلب  لتاريخ مباشرة  السابقة السنة خالل امل

 .سهم أي طرح أو بإصدار يتعلق فيما وطرح األسهم التسجيل

العامة بما في ذلك االنتشار "املخاطر املتعلقة بتفش ي األمراض املعدية أو غيرها مما يهدد الصحة ( 2.1.37)بخالف ما ورد في الخطر رقم  -3

  جوهري و   سلبي  تغير   أّي   هناك  يكن  لم   ،( "عوامل املخاطرة" في هذه النشرة 2(" في القسم )19  -العاملي املستمر لجائحة فيروس كورونا )كوفيد  

 .وطرح األسهم التسجيل طلب  تقديم لتاريخ مباشرة  السابقة السنة خالل للُمصدر والتجاري  املالي الوضع في

  أي  من مصلحة أو سهم  أّي  أقربائهم من  ألّي   أو اإلدارة  مجلس ألعضاء ليس ،النشرة  هذه  من (38 ،37 ، ز ج،) الصفحات في ورد  ما  بخالف -4

صدر في نوع
ُ
 . امل

  ، "عوامل املخاطرة" في هذه النشرة (  2"املخاطر املتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات" في القسم )(  2.1.31)  باستثناء ما ورد في الخطر رقم -5

 في أعمال الشركة  إجراءات  أو  أو دعاوى   ألي مطالبات  خاضعة  ليست  أن الشركة
 
أو في وضعها   قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا

 املالي. 

  .للشركة منافسة أعمال في اإلدارة  مجلس أعضاء  من أي يشترك ال -6

 . النشرة  هذه  في تضمينها يتم لم املالية األوراق تسجيل  طلب على تؤثر  أن يمكن أخرى  وقائع أي توجد ال أنه -7

 .أنشطتها ملمارسة املطلوبة األساسية واملوافقات التراخيص جميع على حاصلة الشركة أن  -8

   املوازية. السوق  في هاأسهم وطرح  لتسجيل الالزمة املوافقات جميع على حصلت  قد الشركة أن -9

 على  تؤثر أن املمكن من أخرى  جوهرية مخاطر بأي علم على ليسوا اإلدارة  مجلس أعضاء فإن املخاطرة، عوامل قسم في ورد ما باستثناء  -10

 .الشركة أسهم في االستثمار في املحتملين املستثمرين قرار

  بمجملها أو بمفردها تؤثر قد قانونية إجراءات أو دعاوى  ألي اإلدارة  مجلس أعضاء يخضع ال  -11
 
 .املالي وضعها في أو الشركة أعمال في جوهريا

 .لهما تمنح مكافآت على التصويت حق التنفيذي  الرئيس أو اإلدارة  مجلس أعضاء أحد تعطي صالحية أي توجد ال  -12

 . املصدر من  االقتراض حق التنفيذيين كبار أو اإلدارة  مجلس  ألعضاء تجيز  صالحية أي توجد ال  -13

  مجلس  سر أمين أو بالشركة التنفيذية اإلدارة  أعضاء من أيا أو الشركة إدارة  مجلس أعضاء من عضو أي إفالس عن اإلعالن يتم لم أنه  -14

 إفالس.  إجراءات ألي يخضعوا ولم اإلدارة 

 .النشرة  هذه  بتاريخ كما الشركات نظام أحكام بجميع ملتزمة الشركة أن -15

  .تاريخه حتى والجمارك والضريبة الزكاة  هيئة قبل من قائمة زكوية بفروقات مطالبات أو نزاعات أي الشركة لدى يوجد ال -16

( "عوامل املخاطرة" في هذه 2"املخاطر املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة" في القســــــــــــم ) (2.1.45)باســــــــــــتثناء ماورد في الخطر رقم  -17

ال يوجد لدى الشركة أي تعامالت مع أطراف ذات عالقة، وأن الشركة حصلت على موافقة الجمعية العامة ملساهمي الشركة على   ،النشرة 

ــاريـــة مع األطراف ذات العالقـــة، وأنـــه ســـــــــــــيتم التصـــــــــــــويـــت على جميع األعمـــال والعقود مع األطراف ذات العالقـــة في  جميع التعـــامالت التجـ

 كة.الجمعية العامة ملساهمي الشر 

 أن الشركة حصلت على عدم ممانعة الجهات املمولة على تسجيل وإدراج أسهمها في السوق املوازية.  -18

( 2"املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية" في القسم ) (2.1.13)باستثناء ماذكر في الخطر رقم  -19

أن الشركة ال تخضع ألي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة من قبل هيئة الزكاة والضريبة   ،"عوامل املخاطرة" في هذه النشرة 

 . والجمارك كما في تاريخ هذه النشرة 

 بتــاريخ الســـــــــــــعودي الصـــــــــــــنــاعي التنميــة صـــــــــــــنــدوق  مع املوقعــة  القرض بــاتفــاقيــة املتعلقــة والتعهــدات الشـــــــــــــروط بجميع مــةملتز  الشـــــــــــــركــة أن -20

  .النشرة  هذه  تاريخ حتى م(28/05/2014 )املوافق هـ29/07/1435

 بتــــاريخ الوطني العربي البنــــك مع املوقعــــة االئتمــــانيــــة التســـــــــــــهيالت بــــاتفــــاقيــــة املتعلقــــة والتعهــــدات الشـــــــــــــروط بجميع ملتزمــــة الشـــــــــــــركــــة أن -21

  .النشرة  هذه  تاريخ حتى م(26/02/2020 )املوافق ه02/07/1441
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 بتـاريخ التجـاري  الراجحي  مصـــــــــــــرف مع املوقعـة االئتمـانيـة التســـــــــــــهيالت بـاتفـاقيـة املتعلقـة والتعهـدات الشـــــــــــــروط بجميع ملتزمـة الشـــــــــــــركـة أن -22

  .النشرة  هذه  تاريخ حتى م(02/12/2020 )املوافق ه17/04/1442

 بتاريخ  لالســـــــــــتثمار  الســـــــــــعودي البنك مع  املوقعة االئتمانية التســـــــــــهيالت باتفاقية  املتعلقة والتعهدات  الشـــــــــــروط  بجميع ملتزمة الشـــــــــــركة  أن -23

  .النشرة  هذه  تاريخ حتى م(15/02/2021 املوافق ه)03/07/1442

 بتـاريخ التمويليـة للخـدمـات آجـل شـــــــــــــركـة مع املوقعـة التمويلي التـأجير  بـاتفـاقيـة املتعلقـة والتعهـدات الشـــــــــــــروط بجميع ملتزمـة الشـــــــــــــركـة أن -24

  .النشرة  هذه  تاريخ حتى م(28/07/2019 )املوافق ه25/11/1440

أن الشـــــــــــــركـة ملتزمـة بجميع الشـــــــــــــروط والتعهـدات املتعلقـة بـاتفـاقيـة التـأجير التمويلي املوقعـة مع شـــــــــــــركـة آجـل للخـدمـات التمويليـة بتـاريخ  -25

  .حتى تاريخ هذه النشرة م( 28/07/2019ه )املوافق 25/11/1440

ه 05/03/1442ركة آجل للخدمات التمويلية بتاريخ  أن الشركة ملتزمة بجميع الشروط والتعهدات املتعلقة باتفاقية املرابحة املوقعة مع ش -26

  .حتى تاريخ هذه النشرة  م(22/10/2020)املوافق 
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  الطرح مصاريف 

  خصمها  سيتم حيث  سعودي، ريال(2,200,000مليونين ومائتي ألف ) حوالي تبلغ أن لها يتوقع والتي بالطرح، املتعلقة التكاليف جميع  الشركة تتحمل

  مصاريف  وتشمل  .سعودي ريال  (21,875,000واحد وعشرين مليون وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف ) البالغة اإلكتتاب متحصالت  إجمالي من  بالكامل

  خصم   سيتم  و   .بالطرح  املتعلقة  األخرى   واملصاريف   والطباعة،  التسويق  وتكاليف   القانونيين،   واملحاسبين  االكتتاب،  ومدير   املالي  املستشار   أتعاب  الطرح

   بالطرح.  تتعلق مصاريف  أي  املساهمون  يتحمل ولن االكتتاب، متحصالت إجمالي من بالكامل الطرح مصاريف
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 وشروطه  الطرح وأحكام باألسهم املتعلقة املعلومات 

  املوازية السوق  في األسهم وطرح لتسجيل املالية السوق  لهيئة بطلب الشركة تقدمت
 
 هيئة عن الصادرة املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد ملتطلبات وفقا

 الالزمة  الرسمية املوافقات  جميع  على  الحصول   تم  كما  الهيئة،  طلبتها  التي  املؤيدة  املستندات  كافة  تقديم  وتم  هذه  اإلصدار  نشرة  على  املوافقة  تمت  وقد  .املالية  السوق 

 .املوازي  السوق  في األسهم طرح لعملية

 بالقبول  إقرار بمثابة يعتبر ذلك  أن حيث االكتتاب، طلب نموذج تعبئة استكمال قبل تامة بعناية الطرح وأحكام شروط قراءة املؤهلين املستثمرين جميع على يجب

 .املذكورة الطرح وأحكام شروط على

  االكتتاب 
  رأس  من %( 20.00) نسبة تمثل الواحد، للسهم سعودية رياالت (10) قدرها اسمية قيمة ذات عادي سهم ( 625,000) ألف وعشرين وخمسة  ستمائة طرح يتم سوف 

 (35وثالثين )خمسة  بسعر املوازية السوق  في لالكتتاب طرحها سيتم ،الزيادة( قبل الشركة مال رأس إجمالي من (%25.00) نسبة تمثل )والتي بعد الطرح الشركة مال

 املستثمرين  فئات  على  الطرح  ويقتصر  سعودي،  ريال  (21,875,000واحد وعشرين مليون وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف )  قدرها  إجمالية  وبقيمة  الواحد  للسهم  ريال

 :يلي كما وهم املؤهلين،

 الخاص. لحسابها تتصرف  مالية سوق  مؤسسات .1

  القرارات اتخاذ من تمكنه بشـــروط  ُعّينت قد املالية الســـوق   مؤســـســـة  تكون  أن  شـــريطة اإلدارة أعمال ممارســـة في لها  مرخص مالية  ســـوق  مؤســـســـة  عمالء .2

 منه. مسبقة موافقة على الحصول  إلى الحاجة ودون  العميل عن نيابة املوازية السوق  في واالستثمار الطرح في املشاركة بقبول  الخاصة

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

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

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

 االستثمار. صناديق .6

 األجانب الستثمار االسترشادي الدليل في عليها املنصوص  املتطلبات يستوفون  والذين املوازية السوق  في باالستثمار لهم املسموح املقيمين غير األجانب .7

 املوازية. السوق  في املقيمين غير

 املؤهلة. األجنبية املالية املؤسسات .8

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

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

  سنة   ربع  كل  في  صفقات  عشرة   عن  تقل  وال  سعودي  ريال  مليون   أربعين  عن  قيمتها   مجموع  يقل  ال  املالية  األوراق  أسواق  في  بصفقات  قام  قد  يكون   أن (أ

  عشرة االثني خالل
 
  .املاضية شهرا

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

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

  يكون  أن (د
 
 .الهيئة قبل من املعتمدة املالية األوراق في للتعامل العامة الشهادة على حاصال

  يكون  أن (ه
 
ا. بها معترف  جهة من معتمدة املالية األوراق أعمال مجال في متخصصة مهنية شهادة على حاصال  دولي 

 الهيئة. تحددهم آخرين أشخاص  أي .11

 

  االكتتاب بطلب التقدم طريقة 
 للمكتتبين خالل فترة الطرح 

 
ــــــــــــوف يكون طلـب االكتتـاب متـاحـا ــــــــــــتثمرون املؤهلون من  سـ ــــــــــــيتمكن املسـ عبر نظـام االكتتـاب اإللكتروني الخـاص بمـدير االكتتـاب والـذي سـ

 على وينبغي. النشــــــــــرة هذه وفي باالكتتا نموذج في املوضــــــــــحة ، ويتعين على املكتتب اســــــــــتيفاء متطلبات االكتتابخالله االكتتاب في أســــــــــهم الشــــــــــركة خالل فترة الطرح

ــتكمل وأن واالحكام الشـــروط  كافة على املوافقة املكتتب ــام  كافة يسـ ــلة ذات األقسـ   اكتتاب  طلب أي  رفض في بالحق الشـــركة تحتفظ. االكتتاب نموذج في الصـ
 
  او جزئيا

،
 
  بعد  ســـــــــحبه أو االكتتاب  طلب نموذج على تعديالت أي إدخال يجوز  ال. الالزمة التعليمات اتباع عدم أو االكتتاب وأحكام شـــــــــروط من أي اســـــــــتيفاء عدم حالة في كليا

 بين استكماله بمجرد االكتتاب طلب نموذج يمثل حيث تقديمه،
 
 قانونيا

 
 ملزما

 
 .واملكتتب الشركة اتفاقا
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 خالل من االكتتاب مدير املالي و املســــــــتشــــــــار من االكتتاب )اإللكتروني(  طلب ونموذج هذه اإلصــــــــدار نشــــــــرة من إلكترونية نســــــــخة على الحصــــــــول  للمســــــــتثمرين ويمكن

 :أدناه املوضحة االتصال معلومات

 االكتتاب ومدير  املالي املستشار 

 

 املالية للخدمات فالكم شركة

 العليا شارع – الورود حي – الرياض 

 11421 الرياض  884 ص.ب

   966+8004298888 هاتف:

   11 966+2054827 فاكس:

 www.falcom.com.sa اإللكتروني: املوقع

  Info@falcom.com.sa اإللكتروني: البريد

 وشروطه الطرح فترة 
ـــــــــــتالم نماذج طلبات االكتتاب ابتداء  من يوم   ـــــــــــيبدأ مدير االكتتاب باسـ )املوافق    ه09/07/1443الخميس وحتى يوم   م06/02/2022)املوافق   ه05/07/1443 األحدسـ

.  وفي حالة عدم اكتمال طلب االكتتاب أو عدم صحة املعلومات املقدمة. م(10/02/2022
 
 فيه، فإن نموذج طلب االكتتاب يعتبر الغيا

 

 التي األسهم عدد ضرب حاصل هو االكتتاب مبلغ إجمالي يكون  بحيث بها، االكتتاب يرغب التي األسهم عدد االكتتاب طلب نموذج في يوضح أن املستثمر على يجب

   (35خمسة وثالثين )  البالغ الطرح  سعر  في  بها االكتتاب  يرغب
 
 لالكتتاب  األقص ى  الحد بينما  ،أسهم(10)عشرة    هو  لالكتتاب  األدنى  الحد  الواحد.  للسهم  ا  سعودي  رياال

   مكتتب. لكل سهم (156,240) مائة وستة وخمسين ألف ومائتين وأربعين هو

 

 يجب استكمال نموذج طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مع إرفاق املستندات التالية )حسبما ينطبق الحال(:

 صورة بطاقة األحوال املدنية )للمكتتب الفرد(.  .1

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

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

لطلب وصورة تراخيص هيئة السوق املالية( في حال كان املكتتب صندوق استثماري أو شركة  صورة من السجل التجاري وصورة هوية املفوض بتقديم ا .4

 ة(.مرخصة من هيئة السوق املالية، ويضاف صورة من االتفاقية بين املكتتب والشركة املرخصة في حال املحافظ أو اتفاقيات االستثمار بالنياب

 أي مستندات أخرى يتم طلبها أو االطالع عليها.  .5

  االكتتاب طلب  نموذج ترفض  أن للشركة ويحق االكتتاب، حساب إلى مباشرة حوالة بإجراء بها املكتتب األسهم قيمة  كامل تسدد أن بيج
 
  أو كليا

 
 يستوف لم إذا جزئيا

 بها. االكتتاب طلب التي األسهم عن األسهم هذه تزد لم ما له املخصصة األسهم عدد املكتتب وسيقبل الطرح، وأحكام شروط الطلب

 الفائض ورد بالتخصيص اإلشعار  
 في املكتتب بها املبالغ تحويل مكتتب كل على (. ويجبشــركة مصــنع مياه الجوف الصــحيةل األولي العام الطرح(بمســمى  االكتتاب حســاب بفتح االكتتاب مدير ســيقوم

نظام يجب على املسـتثمرين املؤهلين أن يقدموا طلب االكتتاب إلى مدير الطرح، من خالل  .االكتتاب طلب نموذج في توضـيحه سـيتم والذي املذكور، االكتتاب حسـاب

ــهم الشـــركة خالل فترة الطرح ــتثمرون املؤهلون من خالله االكتتاب في أسـ ــيتمكن املسـ طلب  ، على أن يتم تقديماالكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي سـ

 حســـــــب املطلوبة املؤيدة جميع املســـــــتندات الطرح أســـــــهم في االكتتاب بطلب يرفق أن يجب في موعد  أقصـــــــاه الســـــــاعة الخامســـــــة مســـــــاء  من تاريخ اإلقفال. االكتتاب

 في مبين ماهو حســــب روحةاملط في األســــهم االكتتاب في برغبته يقر عليه وبناء   وقرأها، النشــــرة هذه اســــتلم بأنه كل مكتتب االكتتاب، يقر طلب وبإكمال التعليمات،

   .االكتتاب طلب

 االكتتاب، نموذج حســــب مباشــــرة الطرح بعملية الخاص  االكتتاب حســــاب األموال إلى وتحويل االكتتاب طلب اســــتكمال خالل من الطرح أســــهم في االكتتاب ســــيتم

ــيتم تخصـــيص   لالكتتاب املطروحة األســـهم وسـ
 
ــار يقترحه ملا وفقا ــتشـ ــاور  االكتتابومدير  املالي املسـ ــيتم الشـــركة، مع بالتشـ  النهائي التخصـــيص عملية عن اإلعالن وسـ

 تكون  ولن التخصــــــيص، تاريخ من عمل( 2يومي )خالل   الفائض رد وســــــيكون   ،م(15/02/2022ه )املوافق14/07/1443 الثالثاء يوم أقصــــــاه موعد في ألســــــهم الطرح

  .الشركة أو االكتتاب ومدير املستشار املالي أو الطرح ملتحصالت املستلمة الجهة من استقطاعات أو عموالت هناك أي

 إن لهم، ردها سيتم التي الفائضة واملبالغ منهم لكل املخصصة لألسهم النهائي العدد توضح للمكتتبين إشعارات بإرسال االكتتاب ومدير املالي املستشار يقوم سوف 

 .االكتتاب ومدير املالي املستشار مع التواصل املكتتبين على يتعيين املعلومات من وملزيد وجدت،
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 متفرقة  أحكام 
 التركات  ومديري   الوصايا  ومنفذي  لهم  واملتنازل   وخلفائهم االكتتاب  أطراف  وملنفعة  ملزمة  العالقة  ذات والتعهدات واألحكام  الشروط وكافة  االكتتاب  طلب  يكون  .1

 الحصول  دون  االكتتاب في األطراف  ِقبل من منها أي تفويض أو عنه ناشئة التزامات أو مصالح أو حقوق  أي عن أو االكتتاب طلب عن التنازل  يجوز  وال والورثة.

 .اآلخر الطرف  من مسبقة خطية موافقة على

  وتنفذ وتفسر اململكة ألنظمة عليها املترتبة العقود أو االكتتاب طلب لنماذج استالم وأي والبنود التعليمات هذه تخضع .2
 
 لها. طبقا

 عليها. املالية السوق  هيئة موافقة بعد العربية باللغة هذه اإلصدار نشرة نشر سيتم .3

 الهيئة إلى تكميلية إصدار نشرة بتقديم الشركة تلتزم املستمرة، وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد من والسبعون  التاسعة (79) املادة متطلبات مراعاة مع .4

 يلي: ما تبين إذا الطرح، اكتمال وقبل األولية اإلصدار نشرة تاريخ بعد وقت أي في

 اإلصدار. نشرة في واردة جوهرية أمور  في مهم تغير وجود (أ

 اإلصدار. نشرة في تضمينها يجب كان مهمة مسائل أي ظهور  (ب

 انتهاء قبل األسهم تلك  في اكتتابه طلب يعّدل أو يلغي أن التكميلية اإلصدار نشرة قبل الطرح أسهم في اكتتاب طلب قدم الذي للمكتتب يحق أنه إلى اإلشارة تجدر كما

  وذلك  الطرح، فترة
 
 املستمرة. وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد من والسبعون  التاسعة (79) املادة من )د( للفقرة وفقا

 

 الطرح  تعليق في ا يجوز  التي والظروف األوقات 

، تراه حسبما وقت أي في إدراجها إلغاء أو األسهم تداول  تعليق للهيئة يجوز  (أ
 
 اآلتية: الحاالت من أي في وذلك  مناسبا

   منتظمة. سوق  على للمحافظة أو للمستثمرين لحماية ذلك  ضرورة رأت إذا  -1

  الشركة أخفقت إذا -2
 
  الهيئة تراه إخفاقا

 
 السوق. قواعد أو التنفيذية لوائحه أو املالية، السوق  بنظام االلتزام في جوهريا

 مواعيدها. في للهيئة مستحقة غرامات أي أو السوق  أو للهيئة مستحق مالي مقابل أي الشركة تسدد لم إذا -3

 املوازية. السوق  في األسهم إدراج الستمرار مناسبة تعد لم أصولها أو عملياتها مستوى  أو أعمالها أو الشركة أن رأت إذا -4

 بالكيان تتعلق كافية معلومات عن الشركة أعلنت حال وفي املقترحة، الصفقة بشأن كافية معلومات يتضمن ال عكس ي استحواذ عن اإلعالن عند -5

 اتخاذ  فللهيئة  العكس ي،  لالستحواذ  املقترحة  الصفقة  حول   للجمهور   متاحة  كافية  معلومات  ستتوافر  بأنه  الشركة،  إعالن  بعد  الهيئة  واقتنعت  املستهدف،

 املرحلة. هذه في التداول  تعليق بعدم قرار

  السوق  إبالغ ويتعذر بدقة املالي وضعه تقييم الشركة على ويتعذر العكس ي، لالستحواذ املقترحة الصفقة عن معلومات تسرب عند -6
 
 لذلك. وفقا

  لم إذا -7
َ
ستوف

ُ
 الفرعية الفقرة في املحددة املدة مض ي بعد اإلدراج قواعد من واألربعون  الحادية (41) املادة من )ب( الفقرة في املحددة السيولة متطلبات ت

 اإلدراج. قواعد من واألربعون  الثانية (42) املادة من )د( الفقرة من (1)

 اإلفالس. نظام  بموجب املحكمة لدى ماله رأس من فأكثر %(50) املتراكمة خسائره بلغت الذي للُمصدر املالي التنظيم إعادة إجراء افتتاح طلب قيد عند -8

 اإلفالس. نظام بجبمو  املحكمة لدى للُمصدر اإلدارية التصفية إجراء أو التصفية إجراء افتتاح طلب قيد عند -9

 اإلفالس. نظام بموجب للُمصدر اإلدارية التصفية إجراء أو التصفية، إجراء وافتتاح املالي التنظيم إعادة إجراء بإنهاء النهائي املحكمة حكم صدور  عند -10

 اإلفالس. نظام بموجب للُمصدر اإلدارية التصفية إجراء أو التصفية إجراء بافتتاح النهائي املحكمة حكم صدور  عند -11

 التالية: لالعتبارات أعاله املذكوره )أ( الفقرة بموجب املفروض  التداول  تعليق رفع يخضع (ب

، بشكل التعليق إلى أدت التي األوضاع معالجة -1   التعليق الستمرار ضرورة وجود وعدم كاف 
 
 للمستثمرين. حماية

 للسوق. العادي النشاط في تأثيره عدم املرجح من التعليق رفع إن -2

صدر التزام -3
ُ
 الهيئة. تراها أخرى  شروط بأي امل

  يكن لم ما اإلفالس نظام بموجب للُمصدر املالي التنظيم إعادة إجراء بافتتاح النهائي املحكمة حكم صدور  عند -4
 
  الجهة  قبل من نشاطاته مزاولة عن ُموقفا

 أعاله.  )أ( الفقرة من (8) الفرعية الفقرة وفق التعليق كان حال في وذلك  العالقة، ذات املختصة

  يكن لم ما اإلفالس نظام بموجب اإلدارية التصفية إجراء أو التصفية إجراء افتتاح برفض النهائي املحكمة حكم صدور  عند -5
 
 نشاطاته مزاولة عن ُموقفا

  أعاله. )أ( الفقرة من (9) الفرعية الفقرة وفق التعليق كان حال في وذلك  العالقة، ذات املختصة الجهات قبل من

 األوراق  إدراج  إلغاء  للهيئة  فيجوز   التعليق،  ذلك   لتصحيح  مناسبة  إجراءات    الشركة تتخذ  أن  دون   من  أشهر  ستة  مدة  املالية األوراق  تداول   تعليق  استمر  وإذا

 للشركة. املالية

صدر املالية األوراق تداول  السوق  تعلق (ج
ُ
 اآلتية: الحاالت من أي في امل

  املستمرة  وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد متطلبات وفق الدورية املالية معلوماتها عن لإلفصاح املحددة باملواعيد الشركة التزام عدم عند -1

   عنها. اإلفصاح حين إلى

 عن االمتناع أو املعارض  الرأي إزالة حين إلى الرأي إبداء عن امتناع أو معارض  رأي  للشركة املالية القوائم على الحسابات مراجع تقرير تضمن عند -2

 الرأي. إبداء

  لتصحيح   للشركة  املالية  السوق   تحددها  التي  املهلة  مض ي  بعد  اإلدراج  قواعد  من  والثامن  الثاني  البابين  في  املحددة  السيولة  متطلبات  تستوف   لم  إذا -3

  ذلك. خالف  على الهيئة توافق لم ما أوضاعها
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 القرار. لصدور  التاليين التداول  ليومي وذلك  ماله رأس بتخفيض للشركة العادية غير العامة الجمعية عن قرار صدور  عند -4

 إتاحة حالة وفي التعليق، سبب انتفاء تلي واحدة تداول  جلسة مض ي بعد أعاله، )ج( الفقرة من (3) و (2) و (1) الفقرات في إليه املشار التعليق السوق  ترفع (د

صدر أسهم تداول 
ُ
 التعليق. سبب انتفاء تلي تداول  جلسات خمس تتجاوز  ال مدة خالل التعليق السوق  ترفع املنصة، خارج امل

 الفقرة في الواردة الحاالت من أي   حدوث املرجح من رأت إذا إدراجها إلغاء أو مدرجة مالية أوراق أي تداول  تعليق الهيئة على تقترح أن وقت أي في للسوق  يجوز  (ه

 أعاله. )أ(

صدر على يجب (و
ُ
 السوق. وقواعد التنفيذية ولوائحه املالية السوق  بنظام االلتزام في االستمرار املالية أوراقة تداول  ُعلق الذي امل

صدر يتخذ  أن  دون   من  أشهر  ستة  (6)  مدة  املالية األوراق  تداول   تعليق  استمر إذا (ز
ُ
 األوراق أوراق إلغاء  للهيئة  فيجوز   التعليق، ذلك   لتصحيح  مناسبة  إجراءات    امل

 للُمصدر. املالية

صدر  إكمال  عند (ح
ُ
صدر، أسهم  إدراج  يلغى عكس ي،  استحواذ لعملية  امل

ُ
صدر  رغب  وإذا  امل

ُ
   أسهمه  إلدراج  جديد  طلب  تقديم  فعليه  أسهمه،  إدراج  إعادة  في  امل

 
 وفقا

 املستمرة. وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد في عليها املنصوص  العالقة ذات املتطلبات واستيفاء اإلدراج لقواعد

 العالقة. ذات السوق  وقواعد التنفيذية اللوائح على بناء   الشركة خسائر عن الناتج اإلدراج إلغاء أو التداول  بتعليق البنود هذه تخّل  ال (ط

 لإلدراج االختياري  اإللغاء 9.5.1

 الشركة على يجب الهيئة، موافقة على وللحصول  الهيئة. من سابقة بموافقة إال اإلدراج إلغاء املوازية السوق  في املالية أوراقها إدراج بعد للشركة يجوز  ال (أ

 اآلتية: املعلومات الطلب يشمل وأن بذلك، املالية للسوق  متزامن إشعار تقديم مع الهيئة إلى اإللغاء طلب تقديم

 اإللغاء. لطلب املحددة األسباب -1

 أدناه. )د( الفقرة في إليه املشار اإلفصاح من نسخة -2

 تتخذها آخر إجراء أي أو استحواذ عملية نتيجة اإلدراج إلغاء كان إذا املساهمين، إلى مرسلة وثيقة أي من ونسخة العالقة ذات املستندات من نسخة -3

 الشركة.

 العالقة. ذات التنفيذية اللوائح بموجب املعينين القانوني واملستشار املالي باملستشار الخاصة االتصال ومعلومات أسماء -4

 تقديرها. حسب التعليق طلب وترفض تقبل أن للهيئة يجوز  (ب

 الهيئة. موافقة على حصوله بعد اإلدراج إلغاء على العادية( )غير العامة الجمعية موافقة على الحصول  الشركة على يجب (ج

 سبب األقل على اإلفصاح يتضمن أن ويجب ممكن. وقت أقرب في ذلك  عن للجمهور  تفصح أن الشركة على يجب الشركة، طلب على بناء   اإلدراج إلغاء عند (د

 الشركة. نشاطات في تأثيره ومدى إليه أدى الذي الحدث وطبيعة اإللغاء

 املؤقت التعليق 9.5.2

   املالية  أوراقها  تداول   تعليق  املالية  السوق   من  تطلب  أن  للشركة  يجوز  .أ
 
 بموجب  تأخير  دون   من  عنه  اإلفصاح  يجب  التداول   فترة  خالل  حدث  وقوع  عند  مؤقتا

 تداول   بتعليق  املالية  السوق   وتقوم  التداول،  فترة  نهاية  حتى  سريته  تأمين  الشركة  تستطيع  وال  السوق،  قواعد أو  التنفيذية، لوائحه  أو  املالية،  السوق   نظام

صدر لذلك  املالية األوراق
ُ
 للطلب. تلقيها فور  امل

   التداول   تعليق  عند .ب
 
صدر،  طلب  على   بناء    مؤقتا

ُ
 وطبيعة   له،  املتوقعة  واملدة  التعليق  سبب  عن  -ممكن  وقت  أقرب  في-  للجمهور   تفصح  أن  الشركة   على  يجب  امل

 الشركة. نشاطات في تأثيره ومدى إليه أدى الذي الحدث

ق أن للهيئة يجوز  .ج
ّ
  التداول  تعل

 
 أن وترى  الشـــــــــركة نشـــــــــاطات في تؤثر قد ظروف  هناك تكون  أو معلومات لديها يكون  عندما  الشـــــــــركة من  طلب دون  من مؤقتا

  للتداول  املؤقت للتعليق املالية أوراقها تخضـــــــــع عندما الشـــــــــركة على ويجب املســـــــــتثمرين، بحماية تخل أو املالية الســـــــــوق  نشـــــــــاط في تؤثر ربما الظروف  تلك 

 السوق. وقواعد التنفيذية ولوائحه املالية السوق  بنظام االلتزام في االستمرار

 املحتمل ومن الشركة، نشاطات في تؤثر قد ظروف  أو معلومات لها تبين إذا أعاله املذكورة )ج( الفقرة وفق صالحيتها ممارسة الهيئة على تقترح أن للسوق  . د

 املستثمرين. حماية في أو السوق  نشاط في تؤثر أن

 ذلك. خالف  املالية السوق  أو الهيئة تر لم ما أعاله، املذكورة )ب( الفقرة في إليه املشار اإلفصاح في املحددة املدة انتهاء عند للتداول  املؤقت التعليق يرفع . ه

 إدراجها إلغاء سبق مالية أوراق إدراج وقبول  تسجيل إعادة 9.5.3

صدر  رغب  إذا 
ُ
 وااللتزامات  املالية  األوراق  طرح  قواعد  في  عليها  املنصوص   اإلجراءات  وفق  جديد  طلب  تقديم  عليه  يجب  إدراجها،  طلب  إلغاء  سبق  مالية  أوراق  إدراج  في  امل

 اإلدراج. وقواعد املستمرة

وافقات القرارات   بموجب ا األسهم ستطرح  التي وامل
 ذلك: في بما األسهم طرح لعملية الالزمة الرسمية املوافقات جميع على الحصول  تم

  ( %25.00)  تمثل  سهم  سهم  (625,000)  ألف  وعشرين  وخمسة  ستمائة  عدد  طرح  على  باملوافقة  م 10/2021/ 03  بتاريخ  الصادر  الشركة  إدارة  مجلس  قرار (1

 الالزمة. النظامية املوافقات على الحصول  بعد وذلك  املوازية السوق  في الشركة مال رأس من
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 املوازية السوق  في الشركة ألسهم والطرح التسجيل م(.على2021/ 03/10 )املوافق ه26/02/1443 بتاريخ املنعقدة العادية غير العامة الجمعية موافقة (2

  ه 1443/ 26/04 األربعاء يوم الرسمي موقعها في إعالنها بتاريخ وذلك  الهيئة طلبتها التي املؤيدة املستندات وكافة هذه اإلصدار نشرة على الهيئة موافقة (3

 م(. 01/12/2021 )املوافق

 مشروطة املوافقة وهذه م(،10/2021/ 31 )املوافق ه25/03/1443 األحد يوم اإلدراج على " السعودية "تداول  مجموعة تداول السعودية من موافقة (4

 املالية. السوق  هيئة موافقة على بالحصول 

  معينة أسهم في التصرف ملنع قائمة ترتيبات أي عن إفادة 
ــاهمين كبار على يحظر ــماؤهم تظهر الذين املسـ ــرة هذه في أسـ   النشـ

 
ــال ــاهمين راجع )فضـ ــهم من أكثر أو %(5)  يملكون  الذين الكبار "املسـ   من (ز) صـــفحة في الشـــركة"  أسـ

   (12) عشر اثني  فترة مض ي قبل أسهم من يملكونه  فيما التصرف  النشرة(، هذه
 
  وبخالف الحظر(،  )فترة املوازية السوق  في الشركة أسهم وإدراج  تسجيل تاريخ من شهرا

 معينة. أسهم في التصرف  تمنع أخرى  قائمة ترتيبات أي توجد ال الكبار، املساهمين على الهيئة من املفروضة الحظر فترة
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 التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال   

 التغير املتوقع في سعر السهم معلومات عن  
( رياالت ســـــعودية، وبإجمالي قيمة 10القيمة اإلســـــمية لكل ســـــهم منها عشـــــرة ) ( ســـــهم،2,500,000يبلغ عدد األســـــهم في الشـــــركة قبل الطرح مليونين وخمســـــمائة ألف )

( 3,125,000وسـيبلغ عدد األسـهم في الشـركة بعد الطرح ثالثة ماليين ومائة وخمسـة وعشـرين ألف )( ريال سـعودي، 25,000,000تبلغ خمسـة وعشـرون مليون )  إسـمية

ليون ومئتان وخمسين ألف  ( عشرة رياالت سعودية، وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ واحد وثالثين م10، وبقيمة أسمية للسهم قدرها )سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل

ملكية ( ريال ســعودي. وســيتم تخصــيص كامل أســهم الطرح على املســتثمرين املؤهلين في الســوق املوازية )نمو(.بعد اإلنتهاء من الطرح، ســتنخفض نســبة 31,250,000)

 %(.20، أي بنسبة انخفاض قدرها )%(80إلى ) %(100املساهمين الحاليين في شركة مصنع مياة الجوف الصحية بعد اكتمال الطرح من نسبة )

أساس سعر الطرح املحدد  من املتوقع أن تتأثر قيمة األسهم اململوكة للمساهمين الحاليين عند أول يوم إدراج، حيث سيتم افتتاح سعر السهم في أول يوم إدراج على

 لنسب التذبذب اليومية املسموح بها في مع اإلشارة إلى أنه ستتأثر القيمة الس ،ريال سعودي (35خمسة وثالثين )والذي يبلغ 
 
وقية ألسهم الشركة بعد اإلدراج وفقا

(30السوق املوازية هي )
 
 وهبوطا

 
 % ارتفاعا

  

 على حملة األسهم في سعر السهم تأثير التغير املتوقع 
حيث سيتم افتتاح سعر السهم في أول يوم إدراج على أساس سعر من املتوقع أن تتأثر قيمة األسهم اململوكة للمساهمين الحاليين بشكل إيجابي عند أول يوم إدراج، 

  ( رياالت سعودية10دد بقيمة عشرة )عن القيمة اإلسمية للسهم املح  %(250.00)ريال سعودي بنسبة ارتفاع تبلغ  (35خمسة وثالثين )الطرح املحدد والذي يبلغ 
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  باالكتتاب الخاصة التعهدات 

 املكتتبين إقرارات 
 بتعبئة نموذج طلب االكتتاب، فإن املكتتب يقر بما يلي:

 االكتتاب. طلب نموذج في املوضحة األسهم بعدد الشركة في اكتتابه على املوافقة -

 مضمونها. وفهم بعناية ودرسها محتوياتها كافة وعلى هذه اإلصدار نشرة على اطلع قد أنه -

 اإلصدار. نشرة في الواردة والشروط للشركة األساس ي النظام على املوافقة -

 غير جوهرية معلومات على هذه اإلصدار نشرة  احتواء جراء من مباشر  بشكل ينجم ضرر  بكل عليها والرجوع الشركة  بمطالبة حقه  عن التنازل  عدم -

 النشرة. في إضافتها تمت حال في باالكتتاب املكتتب قبول  على مباشر بشكل تؤثر جوهرية معلومات إغفال نتيجة أو كافية غير أو صحيحة

 في الحق للشركة أن على ويوافق املطروحة، األسهم في لالكتتاب بطلب التقدم االكتتاب، طلب نموذج في املشمولين عائلته من فرد وألي له يسبق لم أنه -

 املزدوجة. االكتتاب طلبات رفض

 النشرة. هذه وفي الطلب في الواردة االكتتاب وتعليمات شروط كافة وقبوله االكتتاب طلب بموجب املخصصة األسهم قبوله -

 ضمان عدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد استكمال تعبئته. -

 التعامل وترتيبات األسهم سجل 
 األسهم. هذه من املدفوعة واملبالغ يمتلكونها التي واألسهم ومهنهم إقامتهم وعناوين وجنسياتهم أسمائهم على يحتوي  للمساهمين بسجل تداول  تحتفظ

 (السعودية )تداول  مجموعة تداول السعوديةنبذة عن  
 التداول   عملية  تتم  م. 1990  عام  اململكة  في  اإللكتروني  األسهم  تداول   وبدأ  اإللكتروني،  املالية  األوراق  معلومات  لنظام  بديل  كنظام  م 2001  عام  في  تداول   نظام  تأسيس  تم

 واحدة  فترة  على  الخميس  يوم  حتى  األحد  يوم  من  األسبوع  أيام  من  عمل  يوم  كل  التداول   ويتم  بتسويتها.  وانتهاء    الصفقة  تنفيذ  من  ابتداء    متكامل  إلكتروني  نظام  خالل  من

  10 الساعة من
 
، 3 الساعة وحتى صباحا

 
  9:30 الساعة من وإلغائها وتعديلها األوامر بإدخال فيسمح األوقات هذه خارج أما األوامر. تنفيذ خاللها ويتم عصرا

 
 صباحا

. 10 الساعة وحتى
 
 صباحا

  األوامر أولوية وتحديد استقبال ويتم لألوامر، آلية مطابقة خالل من الصفقات تنفيذ ويتم
 
  السوق  أوامر تنفذ عام وبشكل للسعر. وفقا

 
  على املشتملة األوامر وهي أوال

  تنفيذها يتم فإنه السعر بنفس أوامر عدة إدخال حال وفي السعر، محددة األوامر وتليها األسعار، أفضل
 
 اإلدخال. لتوقيت وفقا

 املعلومات  ملزودي  فوري  بشكل  السوق   بيانات  توفير  ويتم  اإلنترنت،  على  تداول   موقع  أبرزها  مختلفة  قنوات  خالل  من  املعلومات  من  شامل  نطاق  بتوزيع  تداول   نظام  يقوم

  الصفقات تسوية وتتم "رويترز". مثل املعروفين
 
 (.T+2) حسب عمل يومي خالل آليا

 ضمان  بهدف   السوق،  مراقبة  مسؤولية  تداول   نظام  ويتولى  "تداول".  نظام  عبر  للمستثمرين  بالنسبة  املهمة  واملعلومات  القرارات  جميع   عن  اإلفصاح  الشركة  على  وينبغي

 .السوق  عمليات وكفاءة التداول  عدالة

  املوازية السوق  في األسهم تداول  
  في الشــركة أســهم إلدراج مجموعة تداول الســعودية إلى طلب تقديم تم كما املوازية، الســوق  في الشــركة أســهم وطرح لتســجيل املالية الســوق   هيئة لدى طلب تقديم تم

 املوازية. السوق 

 هذه في املذكورة واألوقات التواريخ وتعتبر الشــركة، أســهم تداول  بدء تاريخ عن تداول  وإعالن األســهم، لتلك  النهائي التخصــيص بعد الشــركة أســهم بتداول  البدء يتوقع

 املالية. السوق  هيئة بموافقة تمديدها أو تغييرها ويمكن فقط، لالستدالل ذكرت مبدئية تواريخ النشرة

  ويحظر املوازية، السـوق  في أسـهمها وإدراج الشـركة وتسـجيل "تداول"، في املكتتبين حسـابات في األسـهم تخصـيص اعتماد بعد إال املطروحة األسـهم في التداول  يمكن وال

  الشــــــــركة أســــــــهم في التداول 
 
  حظرا

 
  ولن عنها، الكاملة املســــــــؤولية التداول  من املحظورة األنشــــــــطة تلك  في يتعاملون  الذين املكتتبون  ويتحمل الرســــــــمي، التداول  قبل تاما

 الحالة. هذه في قانونية مسؤولية أي مستشاريها من من أي أو الشركة تتحمل

  املؤهلين املستثمرين على املوازية السوق  في املدرجة األسهم تداول  يقتصر
 
 واملصطلحات"(. "التعريفات (1) القسم راجع )فضال
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 الطرح اكتمال عدم إجراءات 

  هذه  اإلصـدار نشـرة  في  املبين الطرح عملية  النتهاء املحدد التاريخ في  الطرح  يكتمل لم إذا
 
 (ي)  صـفحةال في  الطرح" وإجراءات  املهمة "التواريخ  راجع  )فضـال

  الهيئة بإشــــعار  الطرح فترة   انتهاء أيام عشــــرة  (10) خالل املالي  املســــتشــــار ســــيقوم  النشــــرة(، هذه  من
 
 بإشــــعار ســــيقوم ثم  ومن الطرح اكتمال بعدم كتابيا

 رسوم. أو عموالت أي خصم دون  من -وجدت إن- املكتتبين من جمعها تم التي املبالغ إعادة  ستتم االكتتاب مدير مع وبالتنسيق املكتتبين،

 

 الطرح. عدم حال في املالية السوق  هيئة من تصدر إجراءات أو تعلميات أو قرارات بأي التزامها الشركة وتؤكد
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 للمعاينة املتاحة املستندات 

  الرياض في التجاري  الســـجل في كما الرئيس املقر في للمعاينة متاحة املوازية الســـوق  في إدراجها  وقبول  الشـــركة أســـهم بطرح املتعلقة الشـــركة مســـتندات جميع  ســـتكون  

  افتراضـــــــــية بيانات غرفة  خالل املالي، للمســـــــــتشـــــــــار الرئيس املقر وفي .الســـــــــعودية العربية اململكة  -11333 الرياض   345131 ص.ب. الســـــــــديري  تركي ش – الواحة حي –

 إلى األحد )من العمل أيام  خالل وذلك   (.Info@falcom.com.sa) اإللكتروني البريد خالل من املالية"  للخدمات فالكم "شــركة االكتتاب ومدير املالي املســتشــار ســيتيحها

  9 الســـــــــــــــــاعـــــة بين الخميس(
 
ــــــــــــبـــــاحـــــا ، 4 الســـــــــــــــــاعـــــة إلى صـ ــــــــــــــــاء   )املوافق ه09/07/1443 تـــــاريخ وحتى م(01/02/2022 )املوافق ه29/06/1443 تـــــاريخ من وابتـــــداء   مسـ

  الحصر: ال املثال سبيل على املستندات تلك  ومن الطرح، فترة نهاية قبل أيام (7) عن الفترة تلك  تقل أال على م(10/02/2022

 .التأسيس وعقد للشركة األساس ي النظام ▪

 للشركة. التجاري  السجل ▪

  املوازية. السوق  في الشركة ألسهم والطرح التسجيل  على م( 08/09/2021 )املوافق ه01/02/1443 بتاريخ املنعقد الشركة إدارة مجلس موافقة ▪

 . املوازية  السوق   في  الشركة  ألسهم  والطرح  التسجيل  على  )م03/10/2021  )املوافق  ه26/02/1443  بتاريخ  املنعقدة العادية غير  العامة  الجمعية موافقة ▪

 موافقة مجموعة تداول السعودية على طلب اإلدراج في السوق املوازية. ▪

 املوازية. السوق  في والطرح التسجيل طلب على املالية السوق  هيئة موافقة ▪

 املالي املستشار قبل من املعد للمصدر التقييم تقرير ▪

 من: املوافقة خطابات ▪

 النشرة. هذه ضمن وإفاداته وشعاره اسمه إدراج على املالية( للخدمات فالكم )شركة االكتتاب ومدير املالي املستشار .أ

 وإفاداته. وشعاره اسمه إدراج على (قانونيون  ومراجعون  محاسبون  وشركاه الخراش ي )شركة القانوني املحاسب .ب

 أشهر الستة لفترة املوجزة األولية املالية القوائم و بها املرفقة واإليضاحات م2020ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنة للشركة املراجعة املالية القوائم ▪

 .بها املرفقة واأليضاحات م2021 يونيو 30 في املنتهية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 79 - 
 

 القانوني  املحاسب  تقرير  

 2020 ديسمبر  31 في كما املراجعة املالية القوائم 
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 م2021 في املن  ية أشهر  الستة لفترة املفحوصة املختصرة األولية املالية القوائم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




























