ﻧﺸﺮة إﺻﺪار ﺷﺮﻛﺔ زﻫﺮة اﻟﻮاﺣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
ºbQ QÉªãà°S’Gh IQÉéàdG IQGRh QGôbh (Ω2003/10/06 ≥aGƒŸG) `g1424/08/10 ïjQÉJh 1010190390 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
.(Ω2016/12/27 ≥aGƒŸG) `g1438/03/28 ïjQÉJh 86/¥
IQÉéà∏d áMGƒdG IôgR ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe (%30) áFÉŸÉH ¿ƒKÓK πã“ ácô°ûdG º¡°SCG øe …OÉY º¡°S (4^500^000) ∞dCG áFÉª°ùªNh ÚjÓe á©HQCG ìôW
.óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (51) √Qób ô©°ùH

(Ω2017/08/20 ≥aGƒªdG) `g1438/11/27 óMC’G Ωƒj ≈dEG (Ω2017/08/13 ≥aGƒªdG) `g1438/11/20 óMC’G Ωƒj CGóÑJ ΩÉjCG (8) :ÜÉààc’G Iôàa
ó©H Éª«a º¡«dEG QÉ°ûj) á«©«Ñ£dG á«°üî°ûdG …hP ø««é«∏îdG øjôªãà°ùªdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ô°ü≤dG O’hCÓd É¡àeƒeCG âÑãj Éeh á∏eQCG hCG
ó©jh ,(zø«ÑààµªdG{ `H áÑààµªdG äÉ°ù°SDƒªdG ™e º¡«dEG QÉ°ûjh ,zOôØdG ÖààµªdG{ `H Gk OôØæe º¡æe Ók ch zOGôaC’G ø«ÑààµªdG{ `H ø«©ªàée
,ø«Jôe ÜÉààc’G ºJ ∫ÉM »ah .Ö∏£dG Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa ´ƒædG Gòg øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG âÑK GPEGh ,¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øe Ék «Z’
øe …OÉY º¡°S (900^000) ∞dCG áFÉª©°ùJ ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .§≤a QÉÑàY’ÉH ∫hC’G ÜÉààc’G òNCG ºàjh Ék «Z’ »fÉãdG ÜÉààc’G ôÑà©j ±ƒ°S
»ah .OGôaC’G ø«Ñààµª∏d ÜÉààcÓd áMhô£ªdG º¡°SC’G »dÉªLEG øe (%20) áFÉªdÉH ¿hô°ûY áÑ°ùf πãªJ »àdGh ≈°übCG óëc ÜÉààc’G º¡°SCG
á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó©H ,ÜÉààc’G πé°S ôjóªd ≥ëj ,º¡d á°ü°üîªdG ÜÉààc’G º¡°SCG OóY πeÉµH OGôaC’G ø«ÑààµªdG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM
.ø«ÑààµªdG A’Dƒg πÑb øe É¡H ÜÉààc’G ºJ »àdG º¡°SC’G OóY ™e Ö°SÉæààd OGôaC’G ø«Ñààµª∏d á°ü°üîªdG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ,áÄ«¡dG
ÜÉààcÓd ≈°übC’G óëdG ¿CÉH Ék ª∏Y .≈fOCG óëc º¡°SCG (10) Iô°ûY »a ÜÉààc’G Ö∏£H Ωó≤àdG OGôaC’G ø«ÑààµªdG øe Öààµe πc ≈∏Y Öéj
ºà«°Sh .Oôa Öààµe πµd º¡°SCG (10) Iô°ûY ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G óëdG ¿CGh ,Öààµe πµd º¡°S (250^000) ∞dCG ø«°ùªNh ¿ÉàFÉe ƒg
OóY RhÉéJ GPEGh .»dÉªdG QÉ°ûà°ùªdGh ácô°ûdG ¬Môà≤J Éªd Ék ≤ah (óLh ¿EG) ÜÉààcÓd áMhô£ªdG º¡°SC’G øe »≤ÑàªdG Oó©dG ¢ü«°üîJ
≈∏Y …hÉ°ùàdÉH ÜÉààc’G º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G óëdG øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe (90^000) OGôaC’G ø«ÑààµªdG
≈dEG (óLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàj ±ƒ°Sh .»dÉªdG QÉ°ûà°ùªdGh ácô°ûdG ¬Môà≤J Éªd Ék ≤ah ¢ü«°üîàdG ºàj ±ƒ°Sh .ø«ÑààµªdG ™«ªL
¢†FÉØdG OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºà«°Sh .áª∏à°ùªdG äÉ¡édG øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hO OGôaC’G ø«ÑààµªdG
OQh ¢ü«°üîàdG{ »YôØdG º°ù≤dG á©LGôe Ók °†a) (Ω2017/08/27 ≥aGƒªdG) `g1438/12/05 óMC’G Ωƒj √É°übCG óYƒe »a (óLh ¿EG)
.(Iô°ûædG √òg øe zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ (16) ºbQ º°ù≤dG øª°V z¢†FÉØdG
…òdGh (z™FÉÑdG ºgÉ°ùªdG{`H ¬«dEG QÉ°ûjh) ÜÉjòdG OƒªM óªMCG ™FÉÑdG ºgÉ°ùªdG πÑb øe ÜÉààcÓd áMhô£ªdG ácô°ûdG º¡°SCG ™«H ºà«°Sh
øe (%69) ¬àÑ°ùf Ée ™FÉÑdG ºgÉ°ùªdG ∂∏àªj ±ƒ°S ,ÜÉààc’G á«∏ªY ∫Éªµà°SG ó©Hh .ÜÉààc’G πÑb ácô°ûdG º¡°SCG øe (%99) ∂∏àªj
∞«dÉµJ º°üN ó©H ÜÉààc’G äÓ°üëàe πeÉc ™aO ºà«°Sh .ácô°ûdG »a Iô£«°ùªdG á°üëdÉH ßØàë«°S ¬fEÉa »dÉàdÉHh .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ
OQh ÉªÑ°ùM ÜÉààc’G äÓ°üëàe »aÉ°U øe AõL …CG ≈∏Y ácô°ûdG π°üëJ ødh .™FÉÑdG ºgÉ°ùª∏d (zäÓ°üëàªdG »aÉ°U{) ÜÉààc’G
á«£¨àdG ó¡©àe πÑb øe πeÉµdÉH ÜÉààc’G á«£¨àH ó¡©àdG ºJ ób ¬fCG Ék ª∏Y .zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ (8) ºbQ º°ù≤dG »a ¬Ø°Uh
™«H øe ¬©æªJ ô¶M IôàØd ™FÉÑdG ºgÉ°ùªdG ™°†î«°Sh .(Iô°ûædG √òg øe zÜÉààc’G á«£¨àH ó¡©àdG{ (13) ºbQ º°ù≤dG á©LGôe Ók °†a)
í°Vƒe ƒg Éªc (z¥ƒ°ùdG{ hCG z∫hGóJ{) á«dÉªdG ¥ƒ°ùdG »a º¡°SC’G ∫hGóJ AóH ïjQÉJ øe (zô¶ëdG Iôàa{) ô¡°TCG (6) áà°S IôàØd ¬ª¡°SCG
º¡à«µ∏e Ö°ùfh ºgDhÉª°SCG IQƒcòªdG ºg É¡ª¡°SCG øe ôãcCG hCG %5 ¿ƒµ∏ªj øjòdGh ácô°ûdG »a ø«ªgÉ°ùªdG QÉÑc ¿CG Éªc .(∑) áëØ°üdG »a
ôªà°ùjh ,(Ω2017/08/13 ≥aGƒªdG) ``g1438/11/20 óMC’G Ωƒj »a ÜÉààc’G CGóÑj .(…) ºbQ áëØ°üdG ≈∏Y ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ »a
Iôàa{) (Ω2017/08/20 ≥aGƒªdG) `g1438/11/27 óMC’G Ωƒj ájÉ¡æH »¡àæ«d ÜÉààc’G ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ,ΩÉjCG (8) á«fÉªK Ióªd
áëØ°üdG »a áLQóªdG (záª∏à°ùªdG äÉ¡édG{) áª∏à°ùªdG äÉ¡édG ´hôa øe …CG iód ÜÉààc’G äÉÑ∏W ºjó≤J øµªj å«M ,(zÜÉààc’G
•hô°T{ (16) ºbQ º°ù≤dGh zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ªdG ïjQGƒàdG{ º°ùb á©LGôe Ók °†a) ÜÉààc’G Iôàa ∫ÓN Iô°ûædG √òg øe ,(R)
äÉ°ù°SDƒªdG ÜÉààcG πé°S ôjóe ∫ÓN øe ÜÉààc’G º¡°SCG »a ÜÉààc’G áÑààµªdG äÉ°ù°SDƒªdG øe ø«Ñààµª∏d øµªjh .(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh
.OGôaC’G ø«ÑààµªdG ≈∏Y º¡°SC’G ìôW πÑb ºàJ »àdG ôeGhC’G πé°S AÉæH á«∏ªY ∫ÓN
á«©ªédG äÉYÉªàLG Qƒ°†M ácô°ûdG »a ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U »a ≥ëdG ¬∏eÉM º¡°S πc »£©jh ,º¡°SC’G øe IóMGh áÄa ácô°û∏d
º¡°SC’G ≥ëà°ùà°Sh .á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ ¥ƒ≤M ájCÉH ºgÉ°ùe …CG ™àªàj ødh É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ªédG{) ø«ªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG
»àdG á«dÉªdG äGƒæ°ùdGh (zIô°ûædG{) √òg QGó°UE’G Iô°ûf ïjQÉJ øe Gk QÉÑàYG ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcÓd áMhô£ªdG
.(Iô°ûædG √òg øe zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ (7) ºbQ º°ù≤dG á©LGôe Ók °†a) É¡«∏J
.ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb É¡LQÉN hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªdG πNGO Ak Gƒ°S º¡°SCÓd ¥ƒ°S …CG »a ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ºd
É¡àÑ∏W »àdG IójDƒªdG äGóæà°ùªdG áaÉc ºjó≤J ºJ óbh ,¥ƒ°ùdG »a É¡ª¡°SCG êGQOEG ∫ƒÑbh π«é°ùàd áÄ«¡dG iód Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh
ºJ óbh .Iô°ûædG √òg ∂dP »a ÉªH ,ìô£dG á«∏ª©H á≤∏©àªdG äÉ≤aGƒªdG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ºàjh áaÉc äÉÑ∏£àªdÉH AÉØ«à°S’G ºJh áÄ«¡dG
ô«°üb âbh ∫ÓN ¥ƒ°ùdG »a º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàªdG øeh .º¡°SC’G ìôW á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
áª¡ªdG ïjQGƒàdG { º°ùb ™LGQ Ók °†a) ábÓ©dG äGP á«eÉ¶ædG äÉÑ∏£àªdG ™«ªL øe AÉ¡àf’Gh º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H
É¡«a ø«ª«≤ªdGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªdG »æWGƒªd íª°ùoj ±ƒ°S ,á«ª°SôdG áªFÉ≤dG »a º¡°SC’G π«é°ùJ ó©Hh .(zÜÉààc’G äGAGô``LEGh
º¡°SC’G »a ∫hGóàdÉH »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »æWGƒeh á«é«∏îdGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh á«eÉ¶f áeÉbEG
≈∏Y Ak ÉæH ácô°ûdG º¡°SCG »a ∫hGóàdG ¬«∏Y ≥aGƒªdG π«ª©dGh πgDƒªdG »ÑæLC’G ôªãà°ùªdG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°S Éªc.¥ƒ°ùdG »a É¡dhGóJ AóH ó©H
ô«Z OGôaCÓd ≥ëj Éªc .áÄ«¡dG øY IQOÉ°üdG áLQóªdG á«dÉªdG ¥GQhC’G »a á∏gDƒªdG á«ÑæLC’G á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdG QÉªãà°S’ áª¶æªdG óYGƒ≤dG
QÉªãà°S’ÉH ΩÉ«≤dG (zÖfÉLC’G øjôªãà°ùªdG{) `H º¡«dEG QÉ°ûjh áµ∏ªªdG êQÉN á∏é°ùªdG äÉ°ù°SDƒªdGh áµ∏ªªdG êQÉN ø«ª«≤ªdG ø«jOƒ©°ùdG
óMCG ∫ÓN øe (SWAP) ádOÉÑªdG äÉ«bÉØJG »a ∫ƒNódG ≥jôW øY º¡°SCÓd ájOÉ°üàb’G á©ØæªdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ô°TÉÑe ô«Z πµ°ûH
¥ƒ°ùdG »a áLQóªdG º¡°SC’G AGô°ûH (zº¡d ¢üNôªdG ¢UÉî°TC’G{ `H ó©H Éª«a º¡«dEG QÉ°ûjh) áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôªdG ¢UÉî°TC’G
¢üNôªdG ¢UÉî°TC’G ≈≤Ñj ±ƒ°S ádOÉÑªdG äÉ«bÉØJG ÖLƒªH ¬fCG ≈dEG IQÉ°TE’G QóéJh .ÖfÉLC’G øjôªãà°ùªdG ídÉ°üd É¡«a ∫hGóàdGh á«dÉªdG
.º¡°SCÓd ¿ƒ«fƒfÉ≤dG ¿ƒµdÉªdG ºg º¡d
.áaÉc äÉÑ∏£àªdÉH AÉaƒdG ºJ óbh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªdÉH á«dÉªdG ¥ƒ°ùdG áÄ«g ≈dEG êGQOE’G ∫ƒÑbh π«é°ùàdG Ö∏W ºjó≤àH ácô°ûdG âeÉb
.ÜÉààc’G º¡°SCG »a QÉªãà°S’ÉH QGôb …CG PÉîJG πÑb áeÉJ ájÉæ©H Iô°ûædG √òg øe zIôWÉîªdG πeGƒY{h zº¡e QÉ©°TEG{ »ª°ùb á°SGQO Öéj

IQGRh QGôb ÖLƒªH á∏Ø≤e ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g (zQó°üªdG{ hCG zácô°ûdG{`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûojh) IQÉéà∏d áMGƒdG IôgR ácô°T
ºbôdÉH ¢VÉjôdG áæjóªd …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤eh (Ω2016/12/27 ≥aGƒªdG) `g1438/03/28 ïjQÉJh 86/¥ ºbQ QÉªãà°S’Gh IQÉéàdG
ïjQÉJ »a ácô°û∏d »dÉëdG …QÉéàdG πé°ùdG á«MÓ°U »¡àæJh .(Ω2003/10/06 ≥aGƒªdG) ` `g1424/08/10 ïjQÉJh 1010190390
á«Hô©dG áµ∏ªªdG ,12814 ¢VÉjôdG ,AÉ°ùM’G ´QÉ°T ,2980 .Ü.¢U ƒg πé°ùªdG É¡fGƒæYh (Ω2021/03/22 ≥aGƒªdG) `g1442/08/09
.ájOƒ©°ùdG
πé°ùdG ÖLƒªH zIQÉéà∏d áMGƒdG IôgR á°ù°SDƒe{ º°SG âëJ ÜÉjòdG OƒªM óªMCG É¡ÑMÉ°üd ájOôa á°ù°SDƒªc Ak GóàHG ácô°ûdG â°ù°SCÉJ
á°ùªN √Qób ∫Ée ¢SCGôHh ,¢VÉjôdG áæjóe »a (Ω2003/10/06 ≥aGƒªdG) ` ` g1424/08/10 ïjQÉJh 1010190390 ºbQ …QÉéàdG
IôgR á°ù°SDƒe ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR âªJ ,(Ω2012/11/27 ≥aGƒªdG) `g1434/01/13 ïjQÉàHh .…Oƒ©°S ∫ÉjQ (25^000) ∞dCG øjô°ûYh
(11^750^000) ∞dCG ø«°ùªNh áFÉª©Ñ°Sh ¿ƒ«∏e ô°ûY óMCG ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (25^000) ∞dCG øjô°ûYh á°ùªN øe IQÉéà∏d áMGƒdG
ìÉHQC’G ÜÉ°ùM øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (11^725^000) ∞dCG øjô°ûYh á°ùªNh áFÉª©Ñ°Sh ¿ƒ«∏e ô°ûY óMCG á∏ª°SQ ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ
øe IQÉéà∏d áMGƒdG IôgR á°ù°SDƒe ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR âªJ (Ω2015/02/18 ≥aGƒªdG) ``g1436/04/29 ïjQÉJ »ah .á°ù°SDƒª∏d IÉ≤ÑªdG
∞dCG ø«©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉªKÓKh ¿ƒ«∏e ø«KÓKh áKÓK ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (11^750^000) ∞dCG ø«°ùªNh áFÉª©Ñ°Sh ¿ƒ«∏e ô°ûY óMCG
…Oƒ©°S ∫ÉjQ (21^625^000) ∞dCG øjô°ûYh á°ùªNh áFÉªà°Sh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh óMGh á∏ª°SQ ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ (33^375^000)
IQÉéà∏d áMGƒdG IôgR á°ù°SDƒe πjƒëJ ºJ (Ω2015/11/19 ≥aGƒªdG) `g1437/02/07 ïjQÉàHh .á°ù°SDƒª∏d IÉ≤ÑªdG ìÉHQC’G ÜÉ°ùM øe
`g1437/02/07 ïjQÉJh 372029 ºbôdÉH ∫ó©dG ÖJÉc iód âÑãªdG AÉcô°ûdG QGôb ÖLƒªH IOhóëe á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T ≈dEG É¡Yhôah
(50^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªN √Qób ∫Éª°SCGôH ,á°ù°SDƒª∏d …QÉéàdG πé°ùdG ºbQh º°SÉH ®ÉØàM’G ™e ,(Ω2015/11/19 ≥aGƒªdG)
âªJh .óMGƒdG º¡°ù∏d ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H …OÉY º¡°S (5^000^000) ø«jÓe á°ùªN ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ
øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (16^625^000) ∞dCG øjô°ûYh á°ùªNh áFÉªà°Sh ¿ƒ«∏e ô°ûY áà°S á∏ª°SQ ≥jôW øY ∫ÉªdG ¢SCGQ »a IOÉjõdG á«£¨J
ácô°T øe ácô°ûdG πjƒëàH AÉcô°ûdG QGôb Qó°U (Ω2016/12/20 ≥aGƒªdG) `g1438/03/21 ïjQÉàHh .á°ù°SDƒª∏d IÉ≤ÑªdG ìÉHQC’G ÜÉ°ùM
¿ƒ«∏e ø«fÉªK ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (50^000^000) ¿ƒ«∏e ø«°ùªN øe É¡dÉª°SCGQ IOÉjRh á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG IOhóëe á«dhDƒ°ùe äGP
ájOƒ©°S (10) ä’ÉjQ Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H …OÉY º¡°S (8^000^000) ø«jÓe á«fÉªK ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (80^000^000)
ÜÉ°ùM øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (30^000^000) ¿ƒ«∏e ø«KÓK á∏ª°SQ ≥jôW øY ∫ÉªdG ¢SCGQ »a IOÉjõdG á«£¨J âªJ óbh ,óMGƒdG º¡°ù∏d
≈dEG ácô°ûdG ∫ƒëJ ¿ÓYEÉH (Ω2016/12/27 ≥aGƒªdG) `g1438/03/28 ïjQÉJh 86/¥ ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG Qó°U óbh .IÉ≤ÑªdG ìÉHQC’G
ájOÉ©dG ô«Z áeÉ©dG á«©ªédG â≤aGh ,(Ω2017/05/15 ≥aGƒªdG) `g1438/08/18 ïjQÉàHh .ìôà≤ªdG ∫ÉªdG ¢SCGôH á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T
(150^000^000) ¿ƒ«∏e ø«°ùªNh áFÉe ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (80^000^000) ¿ƒ«∏e ø«fÉªK øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y ácô°û∏d
º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H …OÉY º¡°S (15^000^000) ¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªN ≈dEG º°ù≤e ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ
øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (64^386^719) ô°ûY á©°ùJh áFÉª©Ñ°Sh ∞dCG ¿ƒfÉªKh áà°Sh áFÉªKÓKh ¿ƒ«∏e ¿ƒà°Sh ™HQCG á∏ª°SQ ≥jôW øY ,óMGƒdG
»WÉ«àM’G øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (5^613^281) ¿ƒfÉªKh ióMGh ¿ÉàFÉeh ∞dCG ô°ûY áKÓKh áFÉªà°Sh øjÓe á°ùªNh IÉ≤ÑªdG ìÉHQC’G ÜÉ°ùM
¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªN ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (150^000^000) ¿ƒ«∏e ø«°ùªNh áFÉe »dÉëdG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh .ácô°û∏d »eÉ¶ædG
.(zº¡°SC’G{) óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG áª«≤H …OÉY º¡°S (15^000^000)
º¡°SCG{`H º¡«dEG QÉ°ûoj) …OÉY º¡°S (4^500^000) ∞dCG áFÉª°ùªNh ø«jÓe á©HQCG ìô£H (zìô£dG{) »dhC’G ΩÉ©dG ìô£dG á«∏ªY πãªàJ
ÉgQób á«ª°SG áª«b øª°†àªdGh ,(zìô£dG ô©°S{) óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (51) ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH (zìôW º¡°S{ É¡æe πch zìô£dG
¢SCGQ øe (%30) áFÉªdÉH ø«KÓK ¬àÑ°ùf Ée ìô£dG º¡°SCG πãªJh .πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY
ácô°ûdG »a ¬à«µ∏e áÑ°ùf ≠∏ÑJ …òdGh ,ÜÉjòdG OƒªM óªMCG ,ºgÉ°ùªdG ƒgh óMGh ô«Ñc ºgÉ°ùe ácô°ûdG »a óLƒjh .ácô°û∏d Qó°üªdG ∫ÉªdG
.(%99) ìô£dG πÑb
:Éªg øjôªãà°ùªdG øe ø«àëjô°T ≈∏Y ìô£dG º¡°SCG »a ÜÉààc’G ô°üà≤jh
äÉcô°ûdGh QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U É¡æª°V øeh äÉ°ù°SDƒªdG øe áYƒªée áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :áÑààµªdG äÉ°ù°SDƒªdG :(CG) áëjô°ûdG
äÉ°ù°SDƒªdG{ `H á©ªàée Ék ©e É¡«dEG QÉ°ûojh) ájQÉÑàY’G á«°üî°ûdG …hP ø««é«∏îdG øjôªãà°ùªdGh ø«∏gDƒªdG ÖfÉLC’G øjôªãà°ùªdGh
»àdG ìô£dG º¡°SCG OóY ≠∏Ñjh .(zäÉë∏£°üªdGh äÉØjô©àdG{) (1) ºbQ º°ù≤dG á©LGôe AÉLôdG ,π«°UÉØàdG øe ójõªd ,(záÑààµªdG
»dÉªLEG øe (%100) áFÉªdÉH áFÉe ¬àÑ°ùf Ée º¡°S (4^500^000) ∞dCG áFÉª°ùªNh ø«jÓe á©HQCG áÑààµªdG äÉ°ù°SDƒª∏d É¡°ü«°üîJ ºà«°S
º¡°SCG πeÉµH ÜÉààc’ÉH (√ÉfOCG zÜ{ áëjô°ûdÉH ¿ƒaô©ªdG) OGôaC’G ø«ÑààµªdG ΩÉ«b ∫ÉM »a ¬fCÉH Ék ª∏Y ,ÜÉààcÓd áMhô£ªdG º¡°SC’G OóY
OóY ¢†«ØîJ ,(záÄ«¡dG{) á«dÉªdG ¥ƒ°ùdG áÄ«g á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó©H ,äÉ°ù°SDƒªdG ÜÉààcG πé°S ôjóªd ≥ëj ,º¡d á°ü°üîªdG ìô£dG
áFÉªdÉH ¿ƒfÉªK ¬àÑ°ùf Ée πãªàd …OÉY º¡°S (3^600^000) ∞dCG áFÉªà°Sh ø«jÓe áKÓK ≈dEG áÑààµªdG äÉ°ù°SDƒª∏d á°ü°üîªdG º¡°SC’G
á°ü°üîªdG º¡°SC’G øe (%80) áFÉªdÉH ¿ƒfÉªK ¬àÑ°ùf Ée ¢ü«°üîJ ºà«°S ¬fCG Éªc .ÜÉààcÓd áMhô£ªdG º¡°SC’G »dÉªLEG øe (%80)
äÉ°ù°SDƒªdG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM »a πjó©à∏d á∏HÉb áÑ°ùædG √òg ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ,Ék eÉY Ék MôW áMhô£ªdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üd áëjô°ûdG √ò¡d
áÑ°ùædG πeÉµH QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM »a hCG ,(%20) áFÉªdÉH ¿hô°ûY á¨dÉÑdGh á«≤ÑàªdG áÑ°ùædG πeÉµH iôNC’G áÑààµªdG
»dÉªdG QÉ°ûà°ùªdG ø«H ≥«°ùæà∏d Ék ≤ah (CG) áëjô°û∏d ÜÉààc’G º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh ,(%80) áFÉªdÉH ¿ƒfÉªK á¨dÉÑdGh º¡d á°ü°üîªdG
.ájQÉ«àN’G º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«dBG ΩGóîà°SÉH ácô°ûdGh
á≤∏£ªdG ájOƒ©°ùdG ICGôªdG ∂dP »a ÉªH ,ø««©«Ñ£dG ø«jOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :OGôaC’G ¿ƒÑààµªdG :(Ü) áëjô°ûdG
á≤∏£e É¡fCG âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG á£jô°T É¡ëdÉ°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG É¡d ≥ëj å«M …Oƒ©°S ô«Z êhR øe ô°üb
q O’hCG É¡d »àdG á∏eQC’G hCG

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﺪﻳﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب
وﻣﺪﻳﺮ ﺳﺠﻞ اﻛﺘﺘﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏ée AÉ°†YCG πªëàjh (záÄ«¡dG{`H É¡«dEG QÉ°ûªdGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªdÉH á«dÉªdG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’G ∫ƒÑbh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeób äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒàëJ
ájCG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ªdG óëdG ≈dEGh áæµªªdG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf »a IOQGƒdG äÉeƒ∏©ªdG ábO øY á«dhDƒ°ùªdG πeÉc øjOôØæeh ø«©ªàée (O) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG
É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàëe øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉªdG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h ,á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG »a É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµªj iôNCG ™FÉbh
.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg »a OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG
(Ω2017/07/13 ≥aGƒªdG) `g1438/10/19 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

إشعار مهم
حتتوي هذه الن�شرة على معلومات تف�صيلية وافية تتعلق بال�شركة والأ�سهم املطروحة لالكتتاب .وعند التقدم بطلب لالكتتاب يف �أ�سهم الطرح� ،ستتم معاملة امل�ستثمرين من
امل�ؤ�س�سات والأفراد على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند �إلى املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من ال�شركة �أو مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة،
�أو عن طريق زيارة املوقع االلكرتوين لل�شركة (� ،)www.zaoasis.comأو املوقع االلكرتوين لهيئة ال�سوق املالية (� ،)www.cma.org.saأو املوقع االلكرتوين للم�ست�شار
املايل ومدير االكتتاب (.)www.sfc.sa
وقد قامت ال�شركة بتعيني �شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال كم�ست�شار مايل («امل�ست�شار املايل») لها فيما يخ�ص االكتتاب ،ومدير ًا لالكتتاب («مدير االكتتاب») ،ومدير ًا ل�سجل
اكتتاب امل�ؤ�س�سات ،ومتعهدً ا لتغطية الطرح («متعهد التغطية») فيما يخ�ص عملية طرح �أ�سهم االكتتاب املو�صوفة يف هذه الن�شرة (ف�ض ًال مراجعة الق�سم رقم (« )13التعهد
بتغطية االكتتاب» من هذه الن�شرة).
حتتوي هذه الن�شرة على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل وقبول الإدراج ال�صادرة عن الهيئة ،ويتحمل �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم
يف ال�صفحة (د) ،جمتمعني ومنفردين ،كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة .وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم وبعد �إجراء جميع الدرا�سات املمكنة و�إلى
احلد املعقول �أن ال توجد �أية وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف الن�شرة �إلى جعل �أية �إفادة واردة فيها م�ضللة.
وعلى الرغم من �أن ال�شركة قد �أجرت كافة الدرا�سات املعقولة للتحري عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة كما يف تاريخ �إ�صدارها� ،إال �أن جزء ًا كبري ًا من املعلومات الواردة
يف هذه الن�شرة فيما يتعلق بال�سوق والقطاع الذين تعمل فيهما ال�شركة مت احل�صول عليها من م�صادر خارجية .وبالرغم من �أنه لي�س لدى امل�ست�شار املايل �أو ال�شركة �أو �أي من
م�ست�شاريها الذين تظهر �أ�سمائهم يف ال�صفحة (و) من هذه الن�شرة («امل�ست�شارون») �أي �سبب للإعتقاد ب�أن املعلومات املتعلقة بال�سوق والقطاع غري دقيقة ب�صور ٍة جوهرية� ،إال
�أنه مل يتم التحقق ب�شكل م�ستقل من هذه املعلومات من قبل ال�شركة �أو �أي من م�ست�شاريها .وعليه ف�إنه اليوجد �أي ت�أكيد �أو �ضمان ب�ش�أن �صحة �أو اكتمال �أي من هذه املعلومات.
�إن املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�شرة كما يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيري ،وعلى وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق بالو�ضع املايل لل�شركة وقيمة �أ�سهم الطرح التي ميكن �أن
تت�أثر �سلب ًا بالتطورات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب� ،أو �أي عوامل اقت�صادية �أو �سيا�سية �أخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة (ملزيد من
التفا�صيل ،الرجاء مراجعة الق�سم رقم (« )2عوامل املخاطرة») .وال ينبغي اعتبار تقدمي هذه الن�شرة �أو �أي معلومات �شفهية �أو خطية �أو مطبوعة متعلقة باالكتتاب �أو تف�سريها
�أو االعتماد عليها ب�أي �شكل على �أنه وعد �أو ت�أكيد �أو �إقرار بتحقق الإيرادات �أو النتائج �أو الأحداث امل�ستقبلية لل�شركة.
ال يجوز اعتبار هذه الن�شرة على �أنها تو�صية من جانب ال�شركة �أو من �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو امل�ساهم البائع �أحمد حمود الذياب �أو اجلهات امل�ستلمة �أو �أي من امل�ست�شارين
للم�شاركة يف عملية االكتتاب .وتعترب املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�شرة ذات طبيعة عامة ،وقد مت �إعدادها دون الأخذ بعني االعتبار �أهداف اال�ستثمارات الفردية� ،أو
الو�ضع املايل� ،أو االحتياجات اال�ستثمارية اخلا�صة لل�شخ�ص الراغب يف اال�ستثمار ب�أ�سهم الطرح .وقبل اتخاذ �أي قرار باال�ستثمار ،يعترب كل م�ستلم لهذه الن�شرة م�س�ؤو ًال عن
احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة من م�ست�شار مايل مرخ�ص له من الهيئة بخ�صو�ص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة للأهداف والأو�ضاع
املالية واالحتياجات اال�ستثمارية اخلا�صة به .ويجب عليه االعتماد على مراجعته اخلا�صة لل�شركة ومدى مالئمة فر�صة اال�ستثمار واملعلومات الواردة يف هذه الن�شرة للأهداف
والأو�ضاع واالحتياجات املالية اخلا�صة به ،مبا يف ذلك املزايا واملخاطر املرتبطة باال�ستثمار يف هذا االكتتاب .قد يكون اال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب منا�سب ًا لبع�ض امل�ستثمرين
دون غريهم ،ويجب على امل�ستثمرين املحتملني عدم االعتماد على قرار طرف �آخر باال�ستثمار �أو عدم اال�ستثمار ك�أ�سا�س للدرا�سة املفرت�ض قيامهم بها فيما يخ�ص فر�صتهم
لال�ستثمار �أو على الظروف الفردية لأولئك امل�ستثمرين.
يقت�صر هذا االكتتاب على (�أ) امل�ؤ�س�سات املكتتبة :وت�شمل جمموعة من امل�ؤ�س�سات ومن �ضمنها �صناديق اال�ستثمار وال�شركات وامل�ستثمرين الأجانب امل�ؤهلني وامل�ستثمرين
اخلليجيني من ذوي ال�شخ�صية االعتبارية (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم « 1التعريفات وامل�صطلحات» من هذه الن�شرة) و(ب) املكتتبون الأفراد :وت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص
ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها �شريطة �أن تقدم ما
ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ّ
يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت امومتها للأوالد الق�صر ،ويعد الغي ًا اكتتاب كل من اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم
الطلب .ويف حال مت االكتتاب مرتني ،ف�سيعترب االكتتاب الثاين الغي ًا ويتم �أخذ االكتتاب الأول فقط باالعتبار.
كما يحظر �صراحة توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم الطرح لأي �شخ�ص يف �أي دولة �أخرى غري اململكة العربية ال�سعودية .ويتعني على جميع م�ستلمي هذه الن�شرة االطالع على كافة
القيود النظامية التي تتعلق بطرح �أو بيع �أ�سهم االكتتاب ومراعاة التقيد بها.

ب

معلومات عن السوق والقطاع
مت احل�صول على املعلومات والبيانات الواردة يف الق�سم رقم («( )3نظرة عامة عن ال�سوق والقطاع») املتعلقة بال�سوق والقطاع الذي تعمل فيه ال�شركة من تقرير درا�سة ال�سوق
املعد بتاريخ مايو 2017م من قبل م�ست�شار �أبحاث ال�سوق والقطاع «م�ست�شار ال�سوق» ،وهي �شركة يورومونيتور �إنرتنا�شيونال «يورومونيتور».
يورومونيتور �إنرتنا�شيونال هي �إحدى ال�شركات امل�ستقلة املتخ�ص�صة يف تقدمي خدمات �أبحاث ال�سوق اال�سرتاتيجية .ولقد ت�أ�س�ست يورومونيتور يف عام 1972م يف لندن ولديها
نطاق وا�سع من العمالء بدء ًا من ال�شركات الرائدة والبنوك اال�ستثمارية ،واحلكومات وو�صو ًال �إلى اجلامعات.
يعتقد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن املعلومات والبيانات الواردة يف هذه الن�شرة والتي مت احل�صول عليها �أو ا�ستخراجها من م�صادر �أخرى ،مبا يف ذلك تقرير درا�سة ال�سوق الذي
�أعده م�ست�شار ال�سوق هي معلومات موثوقة بحد ذاتها وميكن االعتماد عليها� .إال �أنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات ب�شكل م�ستقل من قبل ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو
م�ست�شاريها �أو امل�ساهم البائع ،وبالتايل الميكنهم تقدمي �أي �ضمان ب�ش�أن دقتها �أو �صحتها �أو اكتمالها.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن م�ست�شار ال�سوق الميلك هو �أو �أي من م�ساهميه �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارته �أو �أقربائهم �أية �أ�سهم �أو م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�شركة .وقد �أعطى م�ست�شار
ال�سوق موافقته اخلطية على ا�ستخدام بيانات �أبحاث ال�سوق بال�شكل والطريقة الواردة يف هذه الن�شرة .ومل ي�سحب م�ست�شار ال�سوق تلك املوافقة حتى تاريخ هذه الن�شرة.

المعلومات المالية
�إن القوائم املالية املراجعة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف تاريخ  31دي�سمرب لل�سنوات 2014م ،و  08دي�سمرب 2015م ،و  31دي�سمرب 2016م ،بالإ�ضافة للقوائم املالية املعدة
لغر�ض خا�ص لل�سنوات املالية  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م والإي�ضاحات املرفقة بها قد مت �إعدادها ومراجعتها وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني ( ،)SOCPAومتت مراجعتها من قبل مراجع احل�سابات القانوين لل�شركة «ارن�ست ويونغ و�شركاهم  -حما�سبون قانونيون» («املحا�سب القانوين»).
ومت �إدراج هذه القوائم املالية يف الق�سم رقم ( )١٨من هذه الن�شرة .وت�صدر ال�شركة قوائمها املالية بالريال ال�سعودي.
�إن بع�ض املعلومات املالية والإح�صائية التي حتتوي عليها هذه الن�شرة مت تقريبها من خالل جربها �إلى �أقرب عدد �صحيح .وعليه ،ف�إنه يف حال مت جمع الأرقام الواردة يف
اجلداول ،قد ال يتوافق جمموعها مع ما مت ذكره يف الن�شرة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
مت �إعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�شرة بنا ًء على افرتا�ضات مبنية على معلومات ال�شركة ح�سب خربتها يف ال�سوق بالإ�ضافة �إلى معلومات ال�سوق املعلنة واملتاحة للعامة .وقد
تختلف الأو�ضاع الت�شغيلية امل�ستقبلية عن االفرتا�ضات امل�ستخدمة .وبالتايل ،ف�إنه ال يوجد �أي �ضمان �أو ت�أكيد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات.
متثل �أو من املمكن اعتبار بع�ض التوقعات والإفادات الواردة يف هذه الن�شرة «�إفادات م�ستقبلية» .ومن املمكن �أن ي�ستدل على هذه الإفادات امل�ستقبلية عن طريق ا�ستخدام بع�ض
الكلمات مثل «تعتزم» �أو «تقدر» �أو «تعتقد» و»يتوقع» �أو «من املمكن» �أو «�سوف» �أو «ينبغي» �أو «متوقع» �أو «قد» �أو «يجب»� ،أو �صيغ النفي لتلك الكلمات �أو امل�صطلحات امل�شابهة
�أو املعاك�سة لها يف املعنى .وتعك�س هذه الإفادات وجهة نظر ال�شركة احلالية و�إدارتها فيما يتعلق بالأحداث امل�ستقبلية ،ولكنها لي�ست �ضمان ًا للأداء امل�ستقبلي .وهناك العديد من
العوامل التي قد ت�ؤدي �إلى اختالف كبري بني النتائج الفعلية �أو الأداء الفعلي �أو الإجنازات الفعلية التي حتققها ال�شركة عما كان متوقع ًا �صراح ًة �أو �ضمن ًا يف الإفادات املذكورة.
وقد مت ا�ستعرا�ض بع�ض املخاطر �أو العوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل هذا الأمر ب�صور �أكرث تف�صي ًال يف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم (« )2عوامل
املخاطرة» من هذه الن�شرة) .ويف حالة حتقق �أي واحد �أو �أكرث من املخاطر �أو الأمور غري املتيقنة� ،أو يف حالة ثبت عدم دقة �أي من االفرتا�ضات التي مت االعتماد عليها� ،أو عدم
�صحتها ،ف�إن النتائج الفعلية ميكن �أن تختلف ب�شكل جوهري عن تلك املو�صوفة �أو املتوقعة �أو املقدرة �أو املخطط لها يف هذه الن�شرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل وقبول الإدراج ،تلتزم ال�شركة بتقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إذا تبني لل�شركة يف �أي وقت بعد موافقة الهيئة على هذه الن�شرة وقبل ت�سجيل
الأ�سهم وقبول الإدراج يف ال�سوق ما يلي�( :أ) حدوث �أي تغيري ملحوظ يف �أمور جوهرية واردة يف هذه الن�شرة �أو �أي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل وقبول الإدراج� ،أو
(ب) ظهور �أي م�سائل �إ�ضافية مهمة كان يتوجب ت�ضمينها يف هذه الن�شرة .وفيما عدا هاتني احلالتني ،ف�إن ال�شركة ال تعتزم حتديث �أو تعديل �أي معلومات متعلقة بالقطاع
وال�سوق الواردة يف هذه الن�شرة� ،سوا ًء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة �أو وقوع �أحداث م�ستقبلية� ،أو غري ذلك .ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر الأخرى والأمور غري امل�ؤكدة
والتقديرات ،ف�إن توقعات الأحداث والظروف امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�شرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة �أو قد ال حتدث على الإطالق .وعليه ،يجب على
املكتتبني درا�سة جميع الإفادات امل�ستقبلية على �ضوء هذه التف�سريات وعدم االعتماد عليها ب�شكل �أ�سا�سي.
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دليل الشركة
مجلس إدارة الشركة
ا �أع�ضاء جمل�س الإدارة

لودجلا

ن�سبة امللكية املبا�شرة

ن�سبة امللكية

الغري مبا�شرة*

ممث ً
ال لـ

اجلن�سية

ال�صفة

�أحمد حمود الذياب

رئي�س جمل�س الإدارة

نف�سه

�سعودي

غري
تنفيذي

%99

عبد الرحمن حممد الزويدي

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستقل

�سعودي

غري
تنفيذي

-

-

طارق عبدالرحمن ال�سدحان

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستقل

�سعودي

غري
تنفيذي

-

-

-

طه حممد عبدالواحد
ازهري

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستقل

�سعودي

غري
تنفيذي

-

-

-

1438/05/19هـ (املوافق 2017/02/16م)

جورج عبدالكرمي مو�سى

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري م�ستقل

لبناين

تنفيذي

-

-

-

1438/05/19هـ (املوافق 2017/02/16م)

�أحمد ح�سن علي

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري م�ستقل

م�صري

تنفيذي

-

-

-

1438/08/12هـ (املوافق 2017/05/08م)

اال�سم

املن�صب

تاريخ التعيني*

قبل
الطرح

بعد
الطرح

قبل وبعد
الطرح

%69

-

1438/03/27هـ (املوافق 2016/12/26م)

-

1438/08/12هـ (املوافق 2017/05/08م)
1438/05/19هـ (املوافق 2017/02/16م)

امل�صدر :ال�شركة
* التواريخ املذكورة يف هذا اجلدول هي تواريخ التعيني يف املنا�صب احلالية املذكورة يف ذات اجلدول .وتو�ضح ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة تاريخ بداية تعيني كل منهم يف املجل�س (للمزيد من املعلومات ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم ()3-5
جمل�س الإدارة» من هذه الن�شرة).

عنوان ال�شركة وممثلوها و�أمني �سر �إدارتها
�شركة زهرة الواحة للتجارة
الريا�ض .الربوة� .شارع االح�ساء
وحدة رقم  - 1مبنى 7449
الرقم اال�ضايف 2980
الرمز الربيدي 12814
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4778108 :
فاك�س+966 )11( 4781432 :
املوقع الإلكرتوينwww.zaoasis.com :
الربيد الإلكرتوينinfo@zaoasis.com :

ممثلي ال�شركة
�أحمد حمود الذياب

جورج عبد الكرمي مو�سى

رئي�س جمل�س الإدارة

الرئي�س التنفيذي

الريا�ض .الربوة� .شارع االح�ساء

م�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك .طريق اخلرج .خمرج  .7منطقة الرفايع ال�صناعية

وحدة رقم  - 1مبنى 7449

وحدة رقم  - 3مبنى 4070

الرقم اال�ضايف 2980

الرقم اال�ضايف 8362

الرمز الربيدي 12814

الرمز الربيدي 16352 -

اململكة العربية ال�سعودية

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف+966 )11( 4778108 :

هاتف+966 )11( 5458689 :

فاك�س+966 )11( 4781432 :

فاك�س+966 )11( 5459009 :

املوقع الإلكرتوينwww.zaoasis.com :

املوقع الإلكرتوينwww.zaoasis.com :

الربيد الإلكرتوينahmed@zaoasis.com :

الربيد الإلكرتوينsm@zaoasis.com :

د

�أمني �سر جمل�س الإدارة
عبد املح�سن نا�صر �سامل الغرمييل
�أمني �سر جمل�س الإدارة
الريا�ض ،الربوة� ،شارع االح�ساء
وحدة رقم  - 1مبنى 7449
الرقم اال�ضايف 2980
الرمز الربيدي 12814
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4778108 :
فاك�س+966 )11( 4781432 :
املوقع الإلكرتوينwww.zaoasis.com :
الربيد الإلكرتوينabd.almohsen@zaoasis.com :

م�سجل الأ�سهم
�شركة ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
�أبراج ال�شركة الوطنية للت�أمني التعاوين
 700طريق امللك فهد
�ص ب  60612الريا�ض 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 218 1200 :
فاك�س+966 )11( 218 1220 :
املوقع الإلكرتوينwww.tadawul.com.sa :
الربيد الإلكرتوينwebinfo@tadawul.com.sa :

هـ

المستشارون
امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ومتعهد التغطية
�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
طريق امللك فهد
�ص.ب .23454 .الريا�ض 11426
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2826666 :
فاك�س+966 )11( 2826823 :
املوقع الإلكرتوينwww.sfc.sa :
الربيد الإلكرتوينinfo@fransicapital.com.sa :

امل�ست�شار القانوين لالكتتاب
مكتب �سلمان بن متعب ال�سديري للمحاماة
طريق امللك فهد
�أبراج التطوير ،الربج رقم  ،1الدور ال�سابع
�ص.ب .17411 .الريا�ض11484 ،
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 207 2500 :
فاك�س+966 )11( 207 2577 :
املوقع الإلكرتوينwww.lw.com :
الربيد الإلكرتوينinforriyadh@lw.com :

م�ست�شار العناية املهنية الالزمة املايل ور�أ�س املال العامل
براي�س وتر هاو�س كوبرز
�ص.ب .8282 .الريا�ض 11482
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2110400 :
فاك�س+966 )11( 2110250 :
املوقع الإلكرتوينwww.pwc.com :
الربيد الإلكرتوينimad.matar@pwc.com :

ا�ست�شاري �أبحاث ال�سوق والقطاع
�شركة يورومونيتور �إنرتنا�شيونال
� 61-60شارع بريتون ،لندن EC1M 5UX

هاتف+44 20 7251 8024 :
فاك�س+44 20 7608 3149 :
املوقع الإلكرتوينwww.euromonitor.com :

املحا�سب القانوين
�شركة ارن�ست ويونغ و�شركاهم (حما�سبون قانونيون)
برج الفي�صلية
�ص.ب .2732 .الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 273 4740 :
فاك�س+966 )11( 273 4730 :
املوقع الإلكرتوينwww.ey.com :
الربيد الإلكرتوينRiyadh@sa.ey.com :

مالحظة :قدم كل من امل�ست�شارين املذكورين �أعاله موافقتهم الكتابية على الإ�شارة �إلى �أ�سمائهم وعناوينهم و�شعاراتهم وعلى ت�ضمني �إفاداتهم بال�شكل وامل�ضمون الواردين يف
هذه الن�شرة ،ومل يقم �أي منهم ب�سحب موافقته حتى تاريخ هذه الن�شرة .هذا وال ميتلك �أي من امل�ست�شارين �أو العاملني لديهم �أو �أي من �أقاربهم �أية �أ�سهم �أو م�صلحة مهما كان
نوعها يف ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة مبا قد ي�ؤثر على ا�ستقالليتهم.
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اجلهات امل�ستلمة
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب  .3555جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )12( 649 3333 :
فاك�س+966 )12( 643 7426 :
املوقع االلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد االلكرتوينcontactus@alahli.com :

البنك ال�سعودي الفرن�سي
�شارع املعذر
�ص ب  .56006الريا�ض 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 404 2222 :
فاك�س+966 )11( 404 2311 :
املوقع الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcommunications@alfransi.com.sa :

جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب  . 833الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 477 4770 :
فاك�س+966 )11( 479 9402 :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com :
الربيد الإلكرتوينcustomer@samba.com :

بنك الريا�ض
طريق امللك عبدالعزيز
�ص ب  .22622الريا�ض 11614
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 401 3030 :
فاك�س+966 )11( 404 2618 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :

ز

البنوك التي تتعامل معها ال�شركة
البنك ال�سعودي الفرن�سي
�شارع املعذر
�ص ب .56006 .الريا�ض 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 404 222 :
فاك�س+966 )11( 404 2311 :
املوقع الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcommunications@alfransi.com.sa :

البنك الأول
�شارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي
�ص ب 1476 .الريا�ض 11431
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 401 0288 :
فاك�س+966 )11( 403 1104 :
املوقع الإلكرتوينwww.alawwalbank.com :
الربيد الإلكرتوينcsc@alawwalbank.com :

البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب .3555 .جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )12( 649 3333 :
فاك�س+966 )12( 743 7426 :
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد الإلكرتوينcontactus@alahli.com :

البنك العربي الوطني
�ص.ب .56921 .الريا�ض 11564
اململكةالعربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 402 9000 :
فاك�س+966 )11( 402 7747 :
املوقع الإلكرتوينwww.anb.com.sa :
الربيد الإلكرتوينebank@anb.com.sa :

م�صرف الإمناء
برج العنود  -طريق امللك فهد
�ص.ب .66674 .الريا�ض 11586
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 218 5555 :
فاك�س+966 )11( 218 5000 :
املوقع الإلكرتوينwww.alinma.com :
الريد الإلكرتوينinfo@alinma.com :

م�صرف الراجحي
�ص.ب .28 .الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 211 6000 :
املوقع الإلكرتوينwww.alrajhi.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcontactcenter1@alrajhibank.com.sa :

ح

ملخص الطرح
يهدف ملخ�ص الطرح هذا �إلى تقدمي خلفية موجزة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ،وعليه ف�إن هذا امللخ�ص ال يحتوي على كافة املعلومات التي قد تكون مهمة بالن�سبة
للم�ستثمرين املحتملني .لذلك ،ف�إنه يجب قراءة هذا امللخ�ص كمقدمة لهذه الن�شرة وينبغي على امل�ستثمرين املحتملني قراءة ومراجعة هذه الن�شرة بالكامل ،ويجب �أن يبني �أي
قرار يتعلق باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح من على مراعاة هذه الن�شرة ككل .وعلى وجه اخل�صو�ص ،ف�إنه من ال�ضروري مراعاة ما ورد يف ق�سم «ا�شعار مهم» يف ال�صفحة (ب)
والق�سم رقم («( )2عوامل المخاطرة») قبل اتخاذ �أي قرار ا�ستثمار يف �أ�سهم الطرح.
ا�سم ال�شركة وو�صفها وت�أ�سي�سها

ت�أ�س�ست ال�شركة ابتدا ًء كم�ؤ�س�سة فردية ل�صاحبها �أحمد حمود الذياب حتت ا�سم «م�ؤ�س�سة زهرة الواحة للتجارة» مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010190390
وتاريخ 1424/08/10هـ (املوافق 2003/10/06م) يف مدينة الريا�ض ،وبر�أ�س مال قدره خم�سة وع�شرين �ألف ( )25.000ريال �سعودي .وبتاريخ 1434/01/13هـ
(املوافق 2012/11/27م) ،متت زيادة ر�أ�س مال م�ؤ�س�سة زهرة الواحة للتجارة من خم�سة وع�شرين �ألف ( )25.000ريال �سعودي �إلى �أحد ع�شر مليون و�سبعمائة
وخم�سني �ألف ( )11.750.000ريال �سعودي عن طريق ر�سملة �أحد ع�شر مليون و�سبعمائة وخم�سة وع�شرين �ألف ( )11.725.000ريال �سعودي من ح�ساب
الأرباح املبقاة للم�ؤ�س�سة .ويف تاريخ 1436/04/29هـ (املوافق 2015/02/18م) متت زيادة ر�أ�س مال م�ؤ�س�سة زهرة الواحة للتجارة من �أحد ع�شر مليون
و�سبعمائة وخم�سني �ألف ( )11.750.000ريال �سعودي �إلى ثالثة وثالثني مليون وثالثمائة وخم�سة و�سبعني �ألف ( )33.375.000ريال �سعودي عن طريق
ر�سملة واحد وع�شرين مليون و�ستمائة وخم�سة وع�شرين �ألف ( )21.625.000ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح املبقاة للم�ؤ�س�سة .وبتاريخ 1437/02/07هـ
(املوافق 2015/11/19م) مت حتويل م�ؤ�س�سة زهرة الواحة للتجارة وفروعها �إلى �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مبوجب قرار ال�شركاء املثبت لدى كاتب العدل
بالرقم  372029وتاريخ 1437/02/07هـ (املوافق 2015/11/19م) ،مع االحتفاظ با�سم ورقم ال�سجل التجاري للم�ؤ�س�سة ،حيث �صدر ال�سجل التجاري لل�شركة
بتاريخ 1437/02/27هـ (املوافق  ،)2015/12/09بر�أ�سمال قدره خم�سون مليون ( )50.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى خم�سة ماليني (� )5.000.000سهم
عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم الواحد .ومتت تغطية الزيادة يف ر�أ�س املال عن طريق ر�سملة �ستة ع�شر مليون و�ستمائة وخم�سة وع�شرين
�ألف ( )16.625.000ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح املبقاة للم�ؤ�س�سة.
كان لدى ال�شركة �أربعة فروع وهي:
 رو�ضة اجلبال للتجارة واملقيدة ب�سجل جتاري رقم  1010229255وتاريخ 1428/02/14هـ (املوافق 2007/03/04م).
 م�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك ب�سجل جتاري رقم  1011014061وتاريخ 1431/06/22هـ (املوافق 2010/06/05م).
 زهرة الواحة للكرتون واملقيد ب�سجل جتاري رقم  1011020934وتاريخ 1435/02/21هـ (املوافق 2013/12/24م).
 مزرعة زهرة الواحة للزراعة واملقيدة ب�سجل جتاري رقم  1011022824وتاريخ 1436/01/26هـ (املوافق 2014/11/19م).
وبتاريخ 1438/03/21هـ (املوافق 2016/12/20م) �صدر قرار ال�شركاء بتحويل ال�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة وزيادة
ر�أ�سمالها من خم�سني مليون ( )50.000.000ريال �سعودي �إلى ثمانني مليون ( )80.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى ثمانية ماليني (� )8.000.000سهم
عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة رياالت (� )10سعودية لل�سهم الواحد ،وقد متت تغطية الزيادة يف ر�أ�س املال عن طريق ر�سملة ثالثني مليون ()30.000.000
ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح املبقاة.
وقد �صدر القرار الوزاري رقم ق 86/وتاريخ 1438/03/28هـ (املوافق 2016/12/27م) ب�إعالن حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة بر�أ�س مال مقداره
ثمانني مليون ( )80.000.000ريال �سعودي.
وبتاريخ 1438/05/12هـ املوافق (2017/02/08م) ،مت حتويل فرع رو�ضة اجلبال للتجارة ،وفرع م�صنع زهرة الواحة للكرتون ،وفرع مزرعة زهرة الواحة
للزراعة لت�صبح فروع ًا ل�شركة الكيان العربي لال�ستثمار وللتطوير ال�صناعي وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة لدى وزارة التجارة واال�ستثمار ب�سجل
جتاري رقم  1010429772وتاريخ 1436/03/27هـ (املوافق 2015/01/18م) ،واململوكة من �أحمد حمود الذياب ،وهو �شريك ورئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة ،دون
�أي مقابل مادي ،واجلدير بالذكر ب�أن جميع هذه الفروع غري ُمف ّعلة ومل تكن تزاول �أي ن�شاط جتاري حتى تاريخ التنازل عنها لل�شركة املذكورة.
وبتاريخ 1438/08/18هـ (املوافق 2017/05/15م) ،وافقت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من ثمانني مليون ()80.000.000
ريال �سعودي �إلى مائة وخم�سني مليون ( )150.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى خم�سة ع�شر مليون (� )15.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة
( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،عن طريق ر�سملة �أربع و�ستون مليون وثالثمائة و�ستة وثمانون �ألف و�سبعمائة وت�سعة ع�شر ( )64.386.719ريال �سعودي
من ح�ساب الأرباح املبقاة وخم�سة مالين و�ستمائة وثالثة ع�شر �ألف ومائتان واحدى وثمانون ( )5.613.281ريال �سعودي من االحتياطي النظامي لل�شركة.

ن�شاط ال�شركة

يتمثل الن�شاط الرئي�سي احلايل لل�شركة يف ت�شييد و�إقامة و�صيانة امل�صانع ،بالإ�ضافة �إلى انتاج عبوات بال�ستيكية (الربيفورم) (�أي م�صغرات القوارير
البال�ستيكية) و�أغطية بال�ستيكية للقوارير ،وذلك من خالل امل�صنع الذي متلكه وتديره يف مدينة اخلرج يف اململكة العربية ال�سعودية.
وتتمثل �أغرا�ض ال�شركة الرئي�سية وفق ًا لنظامها الأ�سا�سي مبا يلي:
1-1ال�صناعات التحويلية وفروعها ح�سب الرتاخي�ص ال�صناعية.
2-2الت�شييد والبناء.
3-3خدمات املال والأعمال واخلدمات الأخرى.
4-4التجارة.
5-5تقنية املعلومات.
6-6الأمن وال�سالمة.
7-7الكهرباء والغاز واملاء وفروعها.
8-8خدمات اجتماعية وجماعية و�شخ�صية.
9-9النقل والتخزين والتربيد.
1010الزراعة وال�صيد.
1111املناجم والبرتول وفروعها.

ط

يو�ضح اجلدول �أدناه عدد �أ�سهم امل�ساهم الكبري ون�سبة ملكيته قبل الطرح وبعده.

امل�ساهمون الكبار وعدد �أ�سهمهم ون�سب
ملكيتهم قبل وبعد الطرح

قبل الطرح
امل�ساهمون
�أحمد حمود ابراهيم الذياب
الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

بعد الطرح

القيمة الأ�سمية
(ريال)

الن�سبة

14.850.000

148.500.000

%99

10.350.000

14.850.000

148.500.000

%99

10.350.000

عدد الأ�سهم

عدد الأ�سهم

القيمة الأ�سمية
(ريال)

الن�سبة

103.500.000

%69

103.500.000

%69

ر�أ�س مال ال�شركة

مائة وخم�سني مليون ( )150.000.000ريال �سعودي.

�إجمايل عدد �أ�سهم ال�شركة

خم�سة ع�شر مليون (� )15.000.000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

القيمة الإ�سمية لل�سهم

ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

االكتتاب

�سيكون الطرح لالكتتاب العام يف �أ�سهم ال�شركة لعدد �أربعة ماليني وخم�سمائة �ألف (� )4.500.000سهم عادي بقيمة �إ�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية
لل�سهم الواحد مدفوعة بالكامل .و�سيكون �سعر االكتتاب ( )٥١ريال �سعودي لل�سهم الواحد .ومتثل �أ�سهم الطرح مبجملها ثالثون باملائة ( )%30من ر�أ�س مال
ال�شركة.

عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

�أربعة ماليني وخم�سمائة �ألف (� )4.500.000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

ن�سبة الأ�سهم املطروحة من ر�أ�س مال
ال�شركة

متثل �أ�سهم االكتتاب ثالثون باملائة ( )%30من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة.

�سعر الطرح

( )٥١ريال �سعودي لل�سهم العادي الواحد ميثل القيمة اال�سمية لل�سهم والبالغة ع�شرة ( )10ريال �سعودي ،بالإ�ضافة �إلى عالوة �إ�صدار مقدارها ( )٤١ريال
�سعودي لل�سهم.

�إجمايل قيمة الطرح

( )٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠ريال �سعودي.

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

�سوف يتم دفع �صايف متح�صالت الطرح البالغة ( )٢١٢٫٥٠٠٫٠٠٠ريال �سعودي وذلك بعد خ�صم م�صاريف االكتتاب التي تقدر بحوايل ()17.000.000
ريال �سعودي تقريب ًا للم�ساهم البائع �أحمد حمود الذياب .ولن حت�صل ال�شركة على �أي جزء من متح�صالت الطرح (يرجى مراجعة الق�سم رقم (« )8ا�ستخدام
متح�صالت االكتتاب» ملزيد من املعلومات حول ا�ستخدام متح�صالت الطرح).

عدد �أ�سهم الطرح املتعهد بتغطيتها

�أربعة ماليني وخم�سمائة �ألف (� )4.500.000سهم عادي.

�إجمايل قيمة الطرح املتعهد بتغطيته

( )٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠ريال �سعودي.

فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

ال�شريحة (�أ)  -امل�ؤ�س�سات املكتتبة :وت�شمل هذه ال�شريحة عدد ًا من جمموعة من امل�ؤ�س�سات ومن �ضمنها �صناديق اال�ستثمار وال�شركات وامل�ستثمرين الأجانب
امل�ؤهلني وامل�ستثمرين اخلليجيني من ذوي ال�شخ�صية االعتبارية (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم (»)1التعريفات وامل�صطلحات» من هذه الن�شرة).
ال�شريحة (ب)  -املكتتبون الأفراد :ي�شمل ذلك الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري
�سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها �شريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر ،وامل�ستثمرين اخلليجيني
من ذوي ال�شخ�صية الطبيعية .ويعد االكتتاب الغي ًا ملن اكتتب با�سم مطلقته .و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق مقدم
الطلب.

�إجمايل عدد الأ�سهم املطروحة لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني
عدد الأ�سهم املطروحة للم�ؤ�س�سات املكتتبة

�أربعة ماليني وخم�سمائة �ألف (� )4.500.000سهم عادي متثل  %100من �إجمايل �أ�سهم الطرح ،علم ًا �أنه يف حال اكتتاب امل�ستثمرون الأفراد (املعرفون يف
ال�شريحة ب �أعاله) يف �أ�سهم االكتتاب ،ف�إنه يحق ملدير االكتتاب ،بعد احل�صول على موافقة الهيئة ،تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات املكتتبة �إلى ثالثة
ماليني و�ستمائة �ألف (� )3.600.000سهم عادي ،متثل  %80من �إجمايل �أ�سهم االكتتاب.

عدد الأ�سهم املطروحة للمكتتبني الأفراد

�سوف يخ�ص�ص للمكتتبني الأفراد ما مقداره ت�سعمائة �ألف(� )900.000سهم عادي كحد �أق�صى ،متثل  %20من �إجمايل الأ�سهم املطروحة.

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني
كيفية التقدم بطلب االكتتاب للم�ؤ�س�سات
املكتتبة

�سوف يوفر مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات مناذج طلبات االكتتاب للم�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات املكتتبة �أثناء عملية بناء �سجل الأوامر.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب للمكتتبني
الأفراد

�ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فرتة االكتتاب لدى اجلهات امل�ستلمة .ويجب تعبئة تلك الطلبات وفقا للتعليمات املبينة يف ق�سم «�شروط وتعليمات االكتتاب» من
هذه الن�شرة .وب�إمكان املكتتبني الأفراد الذين �سبق لهم امل�شاركة يف �إحدى عمليات االكتتاب ال�سابقة االكتتاب عن طريق الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو ال�صراف
الآيل التابع للجهات امل�ستلمة� ،أو من خالل �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة لعمالئه �شريطة �أن (�أ) يكون لدى املكتتب ح�ساب لدى
�إحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمات ،و(ب) ال يكون قد طر�أ �أي تغيري على املعلومات اخلا�صة باملكتتب الفرد منذ اكتتابه يف طرح جرى حديث ًا.

احلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها بالن�سبة لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني
احلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي ميكن
االكتتاب فيها بالن�سبة للم�ؤ�س�سات املكتتبة

(� )100.000سهم ًا من �أ�سهم االكتتاب.

احلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي ميكن
االكتتاب فيها بالن�سبة للمكتتبني الأفراد

� 10أ�سهم عادية.

قيمة احلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها بالن�سبة لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

ي

قيمة احلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي ميكن
االكتتاب فيها بالن�سبة للم�ؤ�س�سات املكتتبة

( )٥٫١٠٠٫٠٠٠ريال �سعودي.

قيمة احلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي ميكن
االكتتاب فيها بالن�سبة للمكتتبني الأفراد

( )٥١٠ريال �سعودي.

احلد الأق�صى لعدد الأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها بالن�سبة لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني
احلد الأق�صى لعدد الأ�سهم التي ميكن
االكتتاب فيها بالن�سبة للم�ؤ�س�سات املكتتبة

(� )749.999سهم ًا من �أ�سهم االكتتاب.

احلد الأق�صى لعدد الأ�سهم التي ميكن
االكتتاب فيها بالن�سبة للمكتتبني الأفراد

(� )250.000سهم.

قيمة احلد الأق�صى لعدد الأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها بالن�سبة �إجمايل عدد الأ�سهم املطروحة لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني
قيمة احلد الأق�صى لعدد الأ�سهم التي
ميكن االكتتاب فيها بالن�سبة للم�ؤ�س�سات
املكتتبة

( )٣٨٫٢٤٩٫٩٤٩ريال �سعودي.

قيمة احلد الأق�صى لعدد الأ�سهم التي
ميكن االكتتاب فيها بالن�سبة للمكتتبني
الأفراد

( )١٢٫٧٥٠٫٠٠٠ريال �سعودي.

تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني
تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب للم�ؤ�س�سات
املكتتبة

�سيتم تخ�صي�ص �أ�سهم الطرح ب�شكل نهائي للم�ؤ�س�سات املكتتبة عن طريق مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد �إمتام عملية اكتتاب الأفراد وفق ًا ملا يراه امل�ست�شار
املايل منا�سب ًا بالتن�سيق مع امل�صدر ب�إ�ستخدام �آلية تخ�صي�ص الأ�سهم الإختيارية .ويبلغ عدد �أ�سهم الطرح التي �سيتم تخ�صي�صها للم�ؤ�س�سات املكتتبة عدد �أربعة
ماليني وخم�سمائة �ألف (� )4.500.000سهم عادي ،متثل ( )%100من �إجمايل عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ،علم ًا ب�أنه يف حال اكتتاب املكتتبني الأفراد يف
الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ،يحق ملدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ،بعد احل�صول على موافقة الهيئة ،تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات املكتتبة حتى
ثالثة ماليني و�ستمائة �ألف (� )3.600.000سهم عادي متثل ( )%80من �إجمايل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب بعد �إمتام عملية اكتتاب الأفراد .و�سيتم تخ�صي�ص
ن�سبة ( )٪80من الأ�سهم املخ�ص�صة لهذه ال�شريحة ل�صناديق الإ�ستثمار على �أن تكون هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب امل�ؤ�س�سات الأخرى بكامل
الن�سبة الباقية (� )٪٢0أو يف حال عدم اكتتاب �صناديق الإ�ستثمار بكامل الن�سبة املخ�ص�صة لهم (.)٪80

تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب للمكتتبني
الأفراد

يتوقع �أن يتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب يف موعد �أق�صاه يوم 1438/12/05هـ (املوافق 2017/08/27م) .علم ًا ب�أن احلد الأدنى للتخ�صي�ص هو (� )10أ�سهم
لكل مكتتب ،بينما احلد الأق�صى للتخ�صي�ص هو (� )250.000سهم عادي .و�سيتم تخ�صي�ص العدد املتبقي من الأ�سهم املطروحة لالكتتاب (�إن وجد) وفق ًا ملا
يقرتحه امل�صدر وامل�ست�شار املايل .و�إذا جاوز عدد املكتتبني الأفراد ( )90.000مكتتب ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن تخ�صي�ص احلد الأدنى ،ويف هذه احلالة �سيتم
تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب بالت�ساوي بني املكتتبني الأفراد .و�سيتم توزيع الأ�سهم املطروحة على �شريحة املكتتبني الأفراد وفق ًا ملا يقرتحه امل�صدر وامل�ست�شار املايل.

رد فائ�ض �أموال االكتتاب

�سوف يتم �إعادة مبالغ فائ�ض االكتتاب� ،إن وجدت� ،إلى املكتتبني دون خ�صم �أي ر�سوم �أو ا�ستقطاعات من قبل مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة .و�سوف يتم
الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي و�إعادة مبالغ فائ�ض االكتتاب� ،إن وجدت ،يف موعد �أق�صاه يوم 1438/12/05هـ (املوافق 2017/08/27م) (ف�ض ًال راجع الق�سم
رقم (�« )16شروط وتعليمات االكتتاب  -التخ�صي�ص ورد الفائ�ض» من هذه الن�شرة).

فرتة الطرح

تبد�أ فرتة االكتتاب يف 1438/11/20هـ (املوافق 2017/08/13م) ،وت�ستمر ملدة (� )8أيام �شاملة �آخر يوم لإغالق االكتتاب ،لتنتهي بنهاية يوم 1438/11/27هـ
(املوافق 2017/08/20م).

توزيع الأرباح

ت�ستحق �أ�سهم االكتتاب ن�صيبها من �أية �أرباح تعلنها ال�شركة من تاريخ هذه الن�شرة ولل�سنوات املالية التي تليها (للمزيد من املعلومات ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم
(�« )7سيا�سة توزيع الأرباح» من هذه الن�شرة).

حقوق الت�صويت

�أ�سهم ال�شركة �أ�سهم عادية من فئة واحدة ،وال يعطي �أي م�ساهم �أي حقوق تف�ضيلية ،حيث مينح كل �سهم حامله احلق يف �صوت واحد ،ولكل م�ساهم حق ح�ضور
اجلمعيات العامة للم�ساهمني والت�صويت على قراراتها ،ويجوز للم�ساهم تفوي�ض م�ساهم �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة لينوب عنه يف ح�ضور
اجتماعات اجلمعية العامة (ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي «ملخ�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة» والق�سم الفرعي رقم (« )14-12و�صف الأ�سهم  -حقوق الت�صويت»
من الق�سم رقم (« )12المعلومات القانونية» من هذه الن�شرة).

فرتة احلظر  /القيود املفرو�ضة على
الأ�سهم

ال يجوز للم�ساهم املذكور ا�سمه يف اجلدول رقم ( )2-1الت�صرف يف �أية �أ�سهم ميلكها يف ال�شركة ملدة (� )6أ�شهر من تاريخ �إدراج ال�شركة يف ال�سوق («فرتة
احلظر»).

�إدراج وتداول الأ�سهم

مل ي�سبق ادراج �أ�سهم ال�شركة �سواء داخل اململكة �أو يف �أي مكان �آخر قبل طرحها لالكتتاب العام .وقد تقدمت ال�شركة بطلب للهيئة لت�سجيل الأ�سهم لديها وقبول
�إدراجها ،ومت تقدمي كافة امل�ستندات امل�ؤيدة التي طلبتها الهيئة .كما مت احل�صول على كافة املوافقات املتعلقة بن�شرة الإ�صدار هذه واملتطلبات الالزمة لطرح
الأ�سهم .ومن املتوقع �أن يبد�أ تداول الأ�سهم يف تداول يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب (ف�ض ًال راجع ق�سم «التواريخ المهمة
و�إجراءات االكتتاب» من هذه الن�شرة).

عوامل املخاطرة

هناك خماطر معينة تتعلق باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح .وميكن ت�صنيف هذه املخاطر كما يلي�( :أ) خماطر تتعلق بن�شاط ال�شركة وعملياتها( ،ب) خماطر متعلقة
بال�سوق ،و(ج) خماطر متعلقة بالأ�سهم العادية .وقد مت ا�ستعرا�ض هذه املخاطر يف الق�سم رقم « 2عوامل املخاطرة» من هذه الن�شرة والتي يجب درا�ستها بعناية
قبل اتخاذ �أي قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب.

م�صاريف الطرح

تقدر امل�صاريف اخلا�صة بالطرح بحوايل ( )17.000.000ريال �سعودي ت�شمل �أتعاب امل�ست�شارين املاليني ،ومدير االكتتاب ،ور�سوم التعهد بالتغطية واجلهات
امل�ستلمة ،و�أتعاب امل�ست�شار القانوين وم�ست�شار العناية املالية وا�ست�شاري درا�سة ال�سوق ،وم�صاريف الت�سويق والرتتيب والطباعة والتوزيع ،بالإ�ضافة �إلى ر�سوم
�أخرى ترتبط بعملية الطرح .و�سوف يتحمل امل�ساهم البائع �أحمد حمود الذياب تلك امل�صاريف بالكامل والتي �سيتم خ�صمها من متح�صالت االكتتاب.

ك

متعهد التغطية

�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
�ص ب23454 .
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 282 6666 :
فاك�س+966 )11( 282 6823 :
املوقع الإلكرتوينwww.sfc.sa :
الربيد الإلكرتوينinfo@fransicapital.com.sa :

مالحظة :يجب درا�سة ق�سم «�إ�شعار مهم» �صفحة (ب) والق�سم رقم (« )2عوامل املخاطرة» من هذه الن�شرة بعناية تامة قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح مبوجب هذه الن�شرة.

ل

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب
التواريخ

احلدث
فرتة االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة وعملية بناء �أوامر االكتتاب

يبد�أ االكتتاب من يوم الأربعاء 1438/11/02هـ (املوافق 2017/07/26م) وي�ستمر ملدة ()13
�أيام تنتهي بانتهاء يوم الأثنني 1438/11/14هـ (املوافق 2017/08/07م).

فرتة االكتتاب للمكتتبني الأفراد

يبد�أ االكتتاب من يوم الأحد 1438/11/20هـ (املوافق 2017/08/13م) وي�ستمر ملدة (� )8أيام
تنتهي بانتهاء يوم الأحد 1438/11/27هـ (املوافق 2017/08/20م).

�آخر موعد لتقدمي طلبات الإكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة بنا ًء على عدد الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها لكل منهم

يوم اخلمي�س 1438/11/17هـ (املوافق 2017/08/10م)

�آخر موعد ل�سداد قيمة االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة بنا ًء على عدد الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها لكل منهم

يوم ال�سبت 1438/11/26هـ (املوافق 2017/08/19م)

�آخر موعد لتقدمي طلبات الإكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب للمكتتبني الأفراد

يوم الأحد 1438/11/27هـ (املوافق 2017/08/20م)

الإعالن عن التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم

يوم الأحد 1438/12/05هـ (املوافق 2017/08/27م)

�إعادة مبالغ الإكتتاب الفائ�ضة (يف حالة جتاوز حد االكتتاب)

يوم الأحد 1438/12/05هـ (املوافق 2017/08/27م)

التاريخ املتوقع لبدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق

يتوقع �أن يبد�أ تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات واالنتهاء من جمع
الإجراءات النظامية ذات العالقة .و�سيتم االعالن عن بدء تداول الأ�سهم يف ال�صحف املحلية
وموقع تداول الإلكرتوين (.)www.tadawul.com.sa

مالحظة :يعترب اجلدول الزمني والتواريخ امل�شار �إليها �أعاله تقريبية ،و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية من خالل �إعالنات تظهر يف ال�صحف املحلية اليومية يف اململكة
العربية ال�سعودية والتي ت�صدر باللغة العربية وعلى موقع تداول الإلكرتوين ( )www.tadawul.com.saوهيئة ال�سوق املالية (.)www.cma.org.sa
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كيفية التقدم بطلب اإلكتتاب
يقت�صر االكتتاب على �شريحتني من امل�ستثمرين هما:
ال�شريحة (�أ) :امل�ؤ�س�سات املكتتبة :وت�شمل عدد ًا من جمموعة من امل�ؤ�س�سات ومن �ضمنها �صناديق اال�ستثمار وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية امل�ؤهلة وامل�ستثمرين
اخلليجيني من ذوي ال�شخ�صية االعتبارية (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم « 1التعريفات وامل�صطلحات» من هذه الن�شرة) .ويحق له�ؤالء امل�ستثمرين التقدم بطلب لالكتتاب وفق ًا ملا
ورد يف هذه الن�شرة .وميكن احل�صول على منوذج طلبات  /طلب االكتتاب من مدير �سجل االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة.
ال�شريحة (ب) :املكتتبون الأفراد :وت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري
�سعودي ،حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر ،وامل�ستثمرين اخلليجيني من ذوي ال�شخ�صية
الطبيعية .ويعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ،ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب .ميكن احل�صول على مناذج طلب االكتتاب
خالل فرتة االكتتاب فقط من فروع اجلهات امل�ستلمة .وميكن االكتتاب �أي�ض ًا عن طريق الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدم
هذه اخلدمة لعمالئها �شريطة ا�ستيفاء ال�شروط التالية:
�1-1أن يكون للمكتتب ح�ساب م�صريف لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة.
�2-2أال يكون قد طر�أت �أي تغريات على املعلومات �أو البيانات اخلا�صة باملكتتب (بحذف �أو �إ�ضافة �أحد �أفراد عائلته) منذ اكتتابه يف طرح جرى حديث ًا.
يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب وف ًقا للتعليمات الواردة يف هذه الن�شرة يف الق�سم رقم (�« )16شروط وتعليمات االكتتاب» وعلى كل مقدم طلب �أن يوافق على جميع بنود
منوذج طلب االكتتاب ذات العالقة .وحتتفظ ال�شركة وامل�ساهم البائع �أحمد حمود الذياب باحلق يف رف�ض �أي طلب اكتتاب ب�صورة جزئية �أو كلية يف حالة عدم ا�ستيفائه لأي من
ملزما بني مقدم الطلب
�شروط وتعليمات االكتتاب .وال ي�سمح ب�إجراء �أي تعديالت على طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد �أن يتم تقدميه .ويعترب طلب االكتتاب يف حال ت�سليمه اتفا ًقا ً
وال�شركة (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم (�« )16شروط وتعليمات االكتتاب» من هذه الن�شرة).

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية هذا �إلى توفري ملحة عامة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة .يتعني على املكتتبني املحتملني قراءة هذه الن�شرة بالكامل قبل اتخاذ قرارهم
باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح من عدمه� .إن ق�سم ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية هذا يعترب ملخ�ص لبع�ض املعلومات الواردة تف�صي ًال يف هذه الن�شرة وال يحتوي على كافة املعلومات
التي يجب على املكتتبني املحتملني مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار باالكتتاب يف �أ�سهم االكتتاب .لذا ينبغي �أن ي�ستند �أي قرار يتخذه �أي مكتتب حمتمل باالكتتاب يف هذه الأ�سهم
على مراجعة هذه الن�شرة ب�أكملها .ويجب على املكتتبني املحتملني قراءة هذه الن�شرة ب�أكملها بعناية ،مبا يف ذلك القوائم املالية والإي�ضاحات ذات ال�صلة واملعلومات الواردة حتت
الق�سم رقم (« )2عوامل املخاطرة» وق�سم «ا�شعار مهم» ،وذلك قبل اتخاذ �أي قرار ا�ستثماري� .إن املفردات وامل�صطلحات التالية امل�ستخدمة يف هذا امللخ�ص وغري املعرفة فيه
�ستكون لها املعاين املحددة لها يف الق�سم رقم (« )1امل�صطلحات والتعريفات» من هذه الن�شرة.

الشركة
نظرة عامة
ت�أ�س�ست ال�شركة ابتدا ًء كم�ؤ�س�سة فردية ل�صاحبها �أحمد حمود الذياب حتت ا�سم «م�ؤ�س�سة زهرة الواحة للتجارة» مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010190390وتاريخ
1424/08/10هـ (املوافق 2003/10/06م) يف مدينة الريا�ض ،وبر�أ�س مال قدره خم�سة وع�شرين �ألف ( )25.000ريال �سعودي .وبتاريخ 1434/01/13هـ (املوافق
2012/11/27م) ،مت زيادة ر�أ�س مال م�ؤ�س�سة زهرة الواحة للتجارة من خم�سة وع�شرين �ألف ( )25.000ريال �سعودي �إلى �أحد ع�شر مليون و�سبعمائة وخم�سني �ألف
( )11.750.000ريال �سعودي عن طريق ر�سملة ح�ساب الأرباح مبقدار �أحد ع�شر مليون و�سبعمائة وخم�سة وع�شرين �ألف ( )11.725.000ريال �سعودي ،ويف تاريخ
1436/04/29هـ (املوافق 2015/02/18م) مت زيادة ر�أ�س مال م�ؤ�س�سة زهرة الواحة للتجارة من �أحد ع�شر مليون و�سبعمائة وخم�سني �ألف ( )11.750.000ريال �سعودي
�إلى ثالثة وثالثني مليون وثالثمائة وخم�سة و�سبعني �ألف ( )33.375.000ريال �سعودي عن طريق ر�سملة ح�ساب الأرباح املبقاة مبقدار واحد وع�شرين مليون و�ستمائة وخم�سة
وع�شرين �ألف ( )21.625.000ريال �سعودي .وبتاريخ 1437/02/07هـ (املوافق 2015/11/19م) مت حتويل م�ؤ�س�سة زهرة الواحة للتجارة وفروعها �إلى �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة مبوجب قرار ال�شركاء املثبت لدى كاتب العدل بالرقم  372029وتاريخ 1437/02/07هـ (املوافق 2015/11/19م) ،مع االحتفاظ با�سم ورقم ال�سجل التجاري
للم�ؤ�س�سة ،بر�أ�سمال قدره خم�سون مليون ( )50.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى خم�سة ماليني (� )5.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم
الواحد .ومتت تغطية الزيادة يف ر�أ�س املال عن طريق ر�سملة ح�ساب الأرباح املبقاة مبقدار �ستة ع�شر مليون و�ستمائة وخم�سة وع�شرين �ألف ( )16.625.000ريال �سعودي.
كان لدى ال�شركة �أربعة فروع وهي:
1-1رو�ضة اجلبال للتجارة واملقيدة ب�سجل جتاري رقم  1010229255وتاريخ 1428/02/14هـ (املوافق 2007/03/04م).
2-2م�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك ب�سجل جتاري رقم  1011014061وتاريخ 1431/06/22هـ (املوافق 2010/06/05م).
3-3زهرة الواحة للكرتون واملقيد ب�سجل جتاري رقم  1011020934وتاريخ 1435/02/21هـ (املوافق 2013/12/24م).
4-4مزرعة زهرة الواحة للزراعة واملقيدة ب�سجل جتاري رقم  1011022824وتاريخ 1436/01/26هـ (املوافق 2014/11/19م).
وبتاريخ 1438/03/09هـ (املوافق 2016/12/08م) �صدر قرار ال�شركاء بتحويل ال�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة وزيادة ر�أ�سمالها من
خم�سني مليون ( )50.000.000ريال �سعودي �إلى ثمانني مليون ( )80.000.000ريال �سعودي ،وقد متت تغطية الزيادة يف ر�أ�س املال عن طريق ر�سملة ثالثني مليون
( )30.000.000ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح املبقاة.

ن

وقد �صدر القرار الوزاري رقم ق 86/وتاريخ 1438/03/28هـ (املوافق 2016/12/27م) ب�إعالن حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة بر�أ�سمال قدره ثمانون مليون
( )80.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى ثمانية ماليني (� )8.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد .وقد �صدر ال�سجل
التجاري لل�شركة بتاريخ 1438/04/03هـ (املوافق .)2017/01/01
وبتاريخ 1438/05/12هـ املوافق (2017/02/08م) ،مت حتويل فرع رو�ضة اجلبال للتجارة ،وفرع م�صنع زهرة الواحة للكرتون ،وفرع مزرعة زهرة الواحة للزراعة لت�صبح
فروع ًا ل�شركة الكيان العربي لال�ستثمار وللتطوير ال�صناعي وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة لدى وزارة التجارة واال�ستثمار ب�سجل جتاري رقم  1010429772وتاريخ
1436/03/27هـ (املوافق 2015/01/18م) ،واململوكة من �أحمد حمود الذياب ،وهو �شريك ورئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة ،دون �أي مقابل مادي ،واجلدير بالذكر ب�أن جميع هذه
الفروع غري ُمف ّعلة ومل تكن تزاول �أي ن�شاط جتاري حتى تاريخ التنازل عنها لل�شركة املذكورة.
وبتاريخ 1438/08/18هـ (املوافق 2017/05/15م) ،وافقت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من ثمانني مليون ( )80.000.000ريال �سعودي
�إلى مائة وخم�سني مليون ( )150.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى خم�سة ع�شر مليون (� )15.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم
الواحد ،عن طريق ر�سملة ح�ساب الأرباح املبقاة واالحتياطي النظامي لل�شركة.
ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة احلايل مائة وخم�سني مليون ( )150.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى خم�سة ع�شر مليون (� )15.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل
قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد .وفيما يلي هيكل ملكية �أ�سهم ال�شركة قبل وبعد االكتتاب العام:

لودجلا

ا هيكل ملكية �أ�سهم ال�شركة قبل وبعد االكتتاب
بعد الطرح

قبل الطرح
ن�سبة امللكية

عدد الأ�سهم

القيمة
الأ�سمية
(ريال)

املبا�شرة

�أحمد حمود �إبراهيم الذياب

14.850.000

148.500.000

%99

ال يوجد

راكان �أحمد حمود الذياب

150.000

1.500.000

%1

ال يوجد

150.000

اجلمهور

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

4.500.000

45.000.000

15.000.000

150.000.000

%100

ال يوجد

15.000.000

150.000.000

امل�ساهمون

الإجمايل

غري
املبا�شرة

ن�سبة امللكية

القيمة
الأ�سمية
(ريال)

املبا�شرة

غري
املبا�شرة

10.350.000

103.500.000

%69

ال يوجد

1.500.000

%1

ال يوجد

%30

ال يوجد

%100

ال يوجد

عدد الأ�سهم

امل�صدر :ال�شركة

األنشطة الرئيسية للشركة
يتمثل الن�شاط الرئي�سي احلايل لل�شركة يف ت�شييد و�إقامة و�صيانة امل�صانع ،بالإ�ضافة �إلى ت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) و�أغطية بال�ستيكية للقوارير،
وذلك من خالل امل�صنع الذي متلكه وتديره يف مدينة اخلرج يف اململكة العربية ال�سعودية.
وتتمثل �أغرا�ض ال�شركة الرئي�سية وفق ًا لنظامها الأ�سا�سي مبا يلي:
1-1ال�صناعات التحويلية وفروعها ح�سب الرتاخي�ص ال�صناعية.
2-2الت�شييد والبناء.
3-3خدمات املال والأعمال واخلدمات الأخرى.
4-4التجارة.
5-5تقنية املعلومات.
6-6الأمن وال�سالمة.
7-7الكهرباء والغاز واملاء وفروعها.
8-8خدمات اجتماعية وجماعية و�شخ�صية.
9-9النقل والتخزين والتربيد.
1010الزراعة وال�صيد.
1111املناجم والبرتول وفروعها.

�

رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها
رؤية الشركة
تهدف ال�شركة �إلى �أن ت�صبح �أف�ضل �شريك بني ال�شركات ال�صناعية والتجارية يف قطاع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية اخلا�صة بها يف جميع �أنحاء دول
جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من خالل زيادة �أن�شطتها ،وتعزيز عالقاتها القائمة وبناء عالقات جديدة و ك�سب ثقة عمالئها.

رسالة الشركة
بناء مفهوم جديد يف قطاع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية من خالل توفري منتوجات متنوعة باحجام و اوزان خمتلفة ب�أعلى م�ستويات
اجلودة واخلدمات ب�أ�سعار مناف�سةً ،
ف�ضل عن تلبية جميع احتياجات �شركائها وعمالئها.ا�سرتاتيجية ال�شركة
�شركة زهرة الواحة للتجارة متخ�ص�صة يف �صناعة امل�صغرات البال�ستيكية (الربيفورم) و االغطية اخلا�صة بها ،ولديها وحدتني انتاج (�أحدهما متخ�ص�ص يف امل�صغرات
البال�ستيكية (الربيفورم) والآخر يف الأغطية ،بالإ�ضافة �إلى  21خط �إنتاج �أوروبي رفيع امل�ستوى حيث ي�صل �إنتاجها حال ًيا �إلى حوايل  12مليار قطعة من امل�صغرات البال�ستيكية
(الربيفورم) والأغطية ،هذا �إلى جانب م�ستودع م�ؤمتت بالكامل.
ت�سعى ال�شركة �إلى اال�ستفادة من مكانتها الرائدة الكت�ساب ح�صة �سوقية �إ�ضافية من خالل التو�سع يف اململكة وخارجها (دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا) من خالل تعزيز مكانتها ك�شريك مف�ضل لدى منتجي قطاع املياه و الع�صائر ولتحقيق هذه الر�ؤية.
اعتمدت ال�شركة �إ�سرتاتيجية العمل التالية:
توسيع قاعدة العمالء





�إ�ضافة املزيد من خطوط الإنتاج لتلبية الطلب املتزايد لعمالئها (�شركات املياه) وحماولة فتح قنوات بيع جديدة مع �شركات املياه الأخرى و�سيتطلب ذلك قيام
ال�شركة بتوفري جمموعة �أو�سع من املنتجات� ،أي من حيث الأحجام والأوزان للم�صغرات البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية وما �إلى ذلك للعمالء القائمني واجلدد.
كما �سيتطلب ذلك التكيف مع االحتياجات املتغرية لل�سوق والعمالء من خالل الرتكيز على املنتجات التي يكرث عليها الطلب ،بالإ�ضافة �إلى مناق�شة احتياجات
قدما يف مواءمة مواردها وتوجيهها نحو حتقيق تلك الأهداف.
العمالء القائمني و�إدراكها واملوافقة عليها وامل�ضي ً
تقدمي منتجات معدة ح�سب طلب العمالء اجلدد لتلبية متطلبات القطاع من خالل اال�ستفادة من املعرفة الفنية واخلربة يف هذا القطاع.
حماولة اقتنا�ص الفر�ص الأخرى يف قطاع املياه و الع�صائر مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر �شركات الكوال والع�صائر ومنتجات الألبان (احلليب واللنب
وما �إلى ذلك) من خالل مزيد من اال�ستثمار يف البنية التحتية والآالت لتمكني ال�شركة من تلبية االحتياجات املختلفة (من حيث احلجم وال�شكل وما �إلى ذلك)
للمنتجات التي تباع من قبل عمالئها.

دخول أسواق جديدة



تخطط ال�شركة لال�ستفادة من جمموعة كبرية من الفر�ص املوجودة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،حيث �ست�ساعد تلك
الفر�ص ال�شركة على زيادة مبيعاتها ويف الوقت نف�سه تنويع ايراداتها مع العمل على و�ضع م�شاريع جديدة لتحقيق النمو على املدى البعيد.
توفري جمموعة كبرية من املنتجات لتلبية جميع احتياجات العمالء وكذلك بالقدرة على االبتكار ملالئمة متطلبات ال�سوق.

استخدام التكنولوجيا وتعزيز التصنيع وتحسين كفاءة رأس المال العامل




ال�سعي لتعزيز كفاءتها وقدراتها الت�شغيلية وحت�سينها لزيادة هوام�ش الربح وحتقيق الفائدة للم�ساهمني.
�أمتتة العمليات لتقليل التكاليف و تقليل املهلة الزمنية ومدة اال�ستجابة للعمالء ووقت الت�سليم و�إدارة املخزون؛ واحلد من االعتماد على الأيدي العاملة.
ا�ستخدام التكنولوجيا بالطريقة املثلى لتح�سني كفاءة ر�أ�س املال العامل وخا�صة �إدارة املخزون؛ ويعد امل�ستودع الآيل خطوة رئي�سية نحو حتقيق ذلك الهدف.

تعزيز قدرات الشركة وتحسين حوكمة الشركات



ا�ستخدام تنمية املوارد الب�شرية لدعم منوها بفاعلية وتعزيز التطور املهني ملوظفيها.
تعزيز نظام حوكمة ال�شركات من خالل تطبيق �سيا�سات و�إجراءات رقابة و�إدارة للمخاطر �أف�ضل من ذي قبل.

ع

المزايا التنافسية واآلفاق المستقبلية
المزايا التنافسية
ثمة عوامل عديد متنح �شركة زهرة الواحة للتجارة ميزة �أمام املناف�سني القائمني واملحتملني وتوفر فر�صة لتحقيق منو م�ستدام ومثمر ف�ض ًال عن جتقيق قيمة م�ضافة للم�ساهمني.
ومن هذه العوامل:
 التجاوب مع العمالء والمرونة في التعامل معهم

حتظى �شركة زهرة الواحة للتجارة مبيزة تلبية االحتياجات املختلفة للعمالء حيث تت�سم باملرونة يف تلبية االحتياجات املختلفة للعمالء ويتبلور ذلك يف �إنتاج وت�صنيع امل�صغرات
البال�ستيكية (الربيفورم) طويلة وق�صرية العنق والأغطية البال�ستيكية اخلا�صة بها وذلك بف�ضل ا�ستخدامها �أحدث الآالت من الناحية التقنية ،وارتفاع قدرتها الإنتاجية،
وانخفا�ض التكاليف العامة بف�ضل وفورات احلجم الناجتة عن زيادة الإنتاج .تقدم ال�شركة جمموعة كبرية من امل�صغرات البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية
ب�أحجام و�أوزان خمتلفة.
 مصنع متطور وآالت حديثة

يتيح امل�صنع املتطور الذي متتلكه �شركة زهرة الواحة للتجارة �إمكانية ت�صميم و�إنتاج جمموعة متنوعة من املنتجات بكفاءة عالية لتلبية الطلب املتغري احتياجات العمالء .متتلك
ال�شركة يف نهاية عام 2016م ( )21ماكينة ت�صنيع تنتج ما يعادل  7مليار م�صغرات الربيفورم بخم�سة ع�شر ( )15حجم خمتلف و�أعناق خمتلفة �سنوي ًا ،لتلبية االحتياجات
املختلفة للعمالء .كما ت َُ�ص ِّنع ال�شركة حوايل  6مليارات غطاء بال�ستيكي ب�ألوان خمتلفة �سنوي ًا لتلبية احتياجات �شركات تعبئة املياه.
ا�شرتت �شركة زهرة الواحة للتجارة �آالت حديثة من �شركة ه�سكي ،والتي تعترب من ال�شركات الرائدة يف جمال ت�صنيع املكائن اخلا�صة بالربيفورم والأغطية عاملي ًا مبا يزيد عن
 35عام ًا من اخلربة يف هذا املجال .وقد ا�ستفادت ال�شركة من �أنظمة ه�سكي من حيث �أنها توفر معدالت انتاج عالية لأحجام و�أوزان خمتلفة وبتكاليف منخف�ضة والتي بدورها
ت�ؤدي �إلى انخفا�ض تكلفة الوحدة الواحدة.
 الخدمات اللوجستية والكفاءة التشغيلية

يقع امل�صنع يف منطقة اخلرج يف املنطقة الو�سطى باململكة العربية ال�سعودية .وت�ستفيد �شركة زهرة الواحة للتجارة من موقع م�صنعها الذي يقع يف حمافظة اخلرج من �إمكانية
الو�صول الى املراكز الرئي�سية يف اململكة العربية ال�سعودية وت�شمل هذه الإمكانيات نظام طرق �سريعة و�سكة حديدية ومطار الريا�ض الذي يقع على بعد  84كم �شمال غرب
حمافظة اخلرج .ومن اجلدير بالذكر �أن الطريق ال�سريع احلديث يربط اخلرج مبدينة الريا�ض .كما �أنها مت�صلة مبا حولها من خالل خط �شحن حديدي يبد�أ من ميناء امللك
عبد العزيز يف الدمام وينتهي يف امليناء اجلاف بالريا�ض .و ُيتيح هذا املوقع لل�شركة تخفي�ض تكاليف النقل ً
ف�ضل عن تو�صيل منتوجاتها خارج اململكة.
بد�أت ال�شركة م�ؤخ ًرا خطة �إن�شاء م�ستودع مركزي م�ؤمتت بالكامل وجتري �إجراءات بنا�ؤه على قطعة �أر�ض م�ساحتها  37.405مرتًا مرب ًعا بجوار م�صنعها .و�سي�ؤدي هذا امل�ستودع
�إلى حت�سني الكفاءة الت�شغيلية لل�شركة حيث �سيتيح لها ميزة تخزين كميات كبرية ،وجدير بالذكر �أن ال�شركة �ستكون قادرة على ا�ستخدام امل�ستودع لتخزين املواد اخلام يف �أوقات
انخفا�ض الطلب على املنتج التام نظ ًرا للت�أثري املو�سمي على الن�شاط الت�شغيلي .و�سي�ساعد ذلك � ً
أي�ضا على �شراء املواد اخلام يف �أوقات انخفا�ض الأ�سعار .وبف�ضل كون امل�ستودع
م�ؤمتتًا بالكامل ،ف�إن �إدارة املخزون �ستح�سن وتوفر التكاليف .كما �أن موقع م�صنع ال�شركة املركزي ُي�سهل من عملية ح�صول العمالء على املنتجات ونقلها.
 األداء المالي

يعترب كبار عمالء �شركة زهرة الواحة للتجارة �أكرب اجلهات الفاعلة يف ال�سوق .فقد بد�أت معظم تلك اجلهات يف و�ضع خطط تو�سعية يف �ضوء الطلب املتزايد يف ال�سوق .هذا
وتخطط ال�شركة لزيادة قدرتها الإنتاجية با�ستمرار من خالل الإنفاق الر�أ�سمايل وذلك ب�شراء خطوط انتاج جديدة لتلبية الطلب املتزايد با�ستمرار ،ويف الوقت نف�سه �سي�ؤدي
توفري منتجات عالية اجلودة لعمالئها �إلى تعزيز و�ضعها باعتبارها اخليار املف�ضل لعمالئها .ومن بني الأمور الرئي�سية الأخرى املماثلة التي قد تعيق دخول �أي جهات فاعلة
جديدة �إلى ال�سوق متطلبات ر�أ�س املال و�إمكانية احل�صول على التمويل و االلتزام بت�شريعات و قوانني ال�سوق ً
ف�ضل عن تقدمي منتجات عالية اجلودة للعمالء.
توا�صل ال�شركة زيادة �إيراداتها وعائداتها قبل دفع الفوائد وال�ضرائب والإهالك خالل الفرتة من 2014م الى 2016م مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  ،%53حيث جاء ذلك ب�سبب
بزيادة حجم املبيعات ملنتوجاتها املتنوعة .و�ست�صل الهوام�ش والربحية �إلى م�ستويات �أكرث ا�ستقرا ًرا بعد انتهاء املرحلة التو�سعية.
 فريق عمل متمرس

يعمل معظم �أفراد فريق �إدارة ال�شركة منذ �إن�شائها ت�سويق املنتجات وبيعها والرتويج لها من خالل فريق عمل يحظى بخربة وا�سعة وعلى دراية جيدة بال�سوق و ديناميكية
الأعمال التجارية و الظروف االقت�صادية ولديه �سجل حافل بالنجاحات يف هذا املجال .ومتتثل منتجات ال�شركة لقواعد ومعايري اجلودة الدولية املعمول بها .كما �أن فريق الإدارة
لديه معرفة دقيقة بهذا القطاع وتربز هذه املعرفة من خالل ال�سجل الت�شغيلي واملايل لل�شركة لل�سنوات الأربع املا�ضية .وتعمل الإدارة العليا دون كلل لتحديد اخلطط التو�سعية
ومبادرات النمو التي تتبناها ال�شركة وتقييمها وتنفيذها.

ف

معلومات عن السوق والقطاع
نظرة عامة على االقتصاد العام
�شهد االقت�صاد اململكة تباط�ؤ ًا يف النمو خالل العامني املا�ضيني ب�سبب �ضعف �أ�سعار النفط اخلام وتراجع ال�صادرات ومن ثم تفاقم العجز املايل .ومن املتوقع �أن يتح�سن اقت�صاد
اململكة تدريجي ًا مع تراجع حدة �سيا�سات �ضبط الأو�ضاع املالية وارتفاع �أ�سعار النفط� .إن �إعالن اململكة عن «ر�ؤية  »2030وبرنامج التحول الوطني  ،2020اللذان ي�شكالن
ا�ستثمارات عامة تبلغ نحو  268مليار ريال �سعودي� ،سوف يلعبان دور ًا رئي�سي ًا يف هذا التح�سن .كما يدعو برنامج التحول الوطني � 2020إلى زيادة ن�سبة م�شاركة قطاع ال�صناعات
التحويلية من � %45إلى  %60من �إجمايل الناجت املحلي بحلول عام 2020م ،وتوفري �أكرث من  450.000وظيفة خارج القطاع احلكومي .ولهذا من املتوقع �أن يزيد �إجمايل الناجت
املحلي الفعلي �إلى نحو � %2.3سنوي ًا على املدى املتو�سط.

نظرة عامة على صناعة التعبئة والتغليف البالستيكي في المملكة
من املتوقع �أن ت�سهم اال�ستثمارات امل�ستمرة يف قطاعات التكرير والبرتوكيماويات وعمليات املنتج النهائي ذات ال�صلة (كال�صناعات البال�ستيكية) يف ا�سرتاتيجية التنويع
االقت�صادي للحكومة .كما حققت �صناعة البال�ستيك يف اململكة منو ًا يف الإيرادات من  17.1مليار ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  19.4مليار ريال �سعودي يف عام 2016م
(مبعدل منو �سنوي مركب قدره  .)%3.1من املتوقع �أن حتافظ ال�صناعة على منو الإيرادات التي ُيتوقع �أن ت�صل �إلى  29.1مليار ريال �سعودي يف عام 2022م� .إن الزيادة
املتوقعة يف توفر املواد اخلام� ،إلى جانب تو�سع �سوق معاجلة امل�أكوالت وامل�شروبات يف اململكة ،يوفران فر�ص ًا متنامية لقطاع عبوات البال�ستيك ،مبا يف ذلك م�صغرات القوارير
البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية.

نظرة عامة وحجم سوق البالستيك للمياه المعبأة
 مصغرات القوارير البالستيكية (البريفورم)

توا�صل م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) منوها امل�ضطرد يف �سوق املياه املعب�أة باململكة� ،إذ ت�شري التقديرات �إلى �أن �إجمايل مبيعات م�صغرات القوارير البال�ستيكية
(الربيفورم) يف عام 2016م قد بلغ  10.9مليار وحدة ،وقد بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب ن�سبة  %6.5يف الفرتة ما بني عامي 2012م و2016م .ويف غ�ضون ذلك ،قد ارتفعت
قيمة املبيعات مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %5.7خالل الفرتة ذاتها ،لت�صل �إلى  911.3مليون ريال يف عام 2016م .ومن اجلدير بالذكر �أنه قد تباطئ منو قيمة املبيعات �أكرث
من منو حجم املبيعات يف الفرتة اخلا�ضعة للمراجعة وهذا يرجع ب�صفة �أ�سا�سية �إلى تراجع �أ�سعار الوحدات ،نتيجة تراجع �أ�سعار املواد اخلام.

لودجلا

ا تطور حجم �سوق م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) للمياه املعب�أة يف اململكة بني عامي 2012م و2016م (مليون وحدة)
2012م

2013م

م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)  -طويلة العنق

8.490.0

8.834.9

9.062.7

م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)  -ق�صرية العنق

-

257.9

648.5

1.108.0

م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)  -الإجمايل

8.490.0

9.092.8

9.711.1

10.332.6

10.922.1

%7.1

%6.8

%6.4

%5.7

م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)  -النمو

2014م

معدل النمو ال�سنوي املركب
(2012م2016-م)

2015م

2016م

9.224.6

9.389.5

%2.5

1.532.6

%81.1
%6.5
-

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

لودجلا

ا تطور حجم قيمة �سوق م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) للمياه املعب�أة يف اململكة بني عامي 2012م و2016م (مليون ريال)
2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

معدل النمو ال�سنوي املركب
(2016-2012م)

م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)  -طويلة العنق

729.3

759.9

776.6

785.9

797.7

%2.3

م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)  -ق�صرية العنق

-

22.7

52.3

89.4

113.5

%70.9

م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)  -الإجمايل

729.3

782.6

828.9

875.3

911.3

%5.7

%7.3

%5.9

%5.6

%4.1

-

م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)  -النمو
امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

 األغطية البالستيكية

منتجا
يرتبط �سوق الأغطية البال�ستيكية ارتباط ًا وثيق ًا ب�سوق م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) من حيث حجم ال�سوق ومنوه .وذلك لأن الأغطية البال�ستيكية هي ً
تكميل ًيا لقوارير املياه .ونتيجة لنمو �سوق قوارير املياه املعب�أة ،ف�إن �سوق الأغطية البال�ستيكية �شهد هو الآخر منو ًا قوي ًا داخل اململكة .بلغ حجم �سوق الأغطية البال�ستيكية
امل�ستخدمة مع قوارير املياه  12.5مليار غطاء يف عام 2016م ،مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %7.3يف الفرتة من 2012م وحتى عام 2016م .ويعود �سبب االختالف بني عدد
الأغطية وعدد م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) ب�صفة �أ�سا�سية �إلى كون �أن معدالت الرف�ض �أعلى لدى الأغطية مما هي عليه يف م�صغرات القوارير البال�ستيكية
(الربيفورم) .ففي حني �أن معدالت الرف�ض املقبولة لدى �شركات تعبئة املياه لكل من م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية يعد متطاب ًقا (من
� %0.5إلى  %1.5يف خطوط �إنتاج املياه املعب�أة)� ،إال �أن معدل رف�ض الأغطية يعد �أعلى ب�صفة منطية .ومن �أجل االحتياط من هذا النوع من املخاطر ،متيل �شركات تعبئة املياه
�إلى �شراء كميات �أكرب من الأغطية .من ناحية القيمة ،فقد ارتفعت مبيعات الأغطية البال�ستيكية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %8.3خالل الفرتة ذاتها لتقرتب من 227.2
مليون ريال يف عام 2016م.

�

لودجلا

ا تطور حجم �سوق الأغطية البال�ستيكية للمياه املعب�أة يف اململكة بني عامي 2012م و2016م (مليون وحدة)
2014م

2015م

2016م

معدل النمو ال�سنوي املركب
(2012م 2016 -م )

الأغطية البال�ستيكية  -طويلة العنق

9.423.9

9.939.3

10.240.8

10.455.9

10.738.2

%3.3

الأغطية البال�ستيكية  -ق�صرية العنق

-

288.4

728.9

1.252.0

1.752.8

%82.5

الأغطية البال�ستيكية  -الإجمايل

9.423.9

10.227.6

10.969.7

11.707.9

12.490.9

%7.3

%8.5

%7.3

%6.7

%6.7

2012م

الأغطية البال�ستيكية  -النمو

2013م

-

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

لودجلا

ا تطور قيمة �سوق الأغطية البال�ستيكية للمياه املعب�أة يف اململكة بني عامي 2012م و2016م (مليون ريال)
2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

معدل النمو ال�سنوي املركب
(2012م 2016 -م )

الأغطية البال�ستيكية  -طويلة العنق

165.3

173.6

179.0

182.4

186.7

%3.1

الأغطية البال�ستيكية  -ق�صرية العنق

7.3

7.3

18.9

30.6

40.5

%77.2

الأغطية البال�ستيكية  -الإجمايل

172.6

180.8

197.9

213.0

227.2

%8.3

%9.4

%9.4

%7.6

%6.7

-

الفئة

الأغطية البال�ستيكية  -النمو
امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

ملخص المعلومات المالية
يجب قراءة املعلومات املالية الواردة �أدناه جنب ًا �إلى جنب مع البيانات املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص لل�شركة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م
�شامل ًة يف كل حالة الإي�ضاحات املتعلقة بها ،والتي جرى ت�ضمني كل منها يف مو�ضع �آخر من هذه الن�شرة.

قوائم الدخل المدققة والمعدة لغرض خاص
لودجلا

ا قوائم الدخل املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص للأعوام 2014م و2015م و2016م
2014م

2015م

2016م

مدققة

املعدة لغر�ض
خا�ص

املعدة لغر�ض
خا�ص

املبيعات

190.965

253.308

319.211

تكلفة املبيعات

()155.979

()186.146

()240.018

جممل الربح

34.986

67.162

79.193

م�صاريف البيع والت�سويق

()2.561

()4.451

()9.998

امل�صاريف العمومية والإدارية

()1.109

()1.330

()1.560

الدخل الت�شغيلي

31.316

61.381

67.634

تكاليف التمويل

()4.402

()6.937

()9.309

الإيرادات الأخرى

671

689

()3.406

�صايف الدخل قبل الزكاة

27.584

55.133

54.919

الزكاة

()815

()1.355

()1.714

26.769

53.778

53.205

قائمة الدخل املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص � -ألف ريال �سعودي

�صايف الدخل
امل�صدر :القوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام 2014م مبا يتما�شى مع تبويب عام 2015م �ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص

ق

قائمة المركز المالي
لودجلا

ا املركز املايل املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص للأعوام 2014م و2015م و2016م
2014م

2015م

2016م

مدققة

املعدة لغر�ض خا�ص

املعدة لغر�ض خا�ص

املوجودات املتداولة

77.002

87.703

163.817

املوجودات غري املتداولة

75.110

130.566

229.471

اجمايل املوجودات

152.112

218.269

393.288

املطلوباات املتداولة

79.331

65.642

152.060

املطلوبات الغري متداوله

22.018

63.545

98.941

اجمايل املطلوبات

101.349

129.187

251.001

ر�أ�س املال

11.775

50.000

50.000

الأرباح املبقاه واالحتياطات الأخرى

38.987

39.082

92.287

50.762

89.082

142.287

قائمة املركز املايل � -ألف ريال �سعودي

اجمايل حقوق ال�شركاء
امل�صدر :القوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام 2014م مبا يتما�شى مع تبويب عام 2015م �ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص
قائمة التدفقات النقدية

لودجلا

ا قائمة التدفقات النقدية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص للأعوام 2014م و2015م و2016م
2014م

2015م

2016م

مدققة

املعدة لغر�ض خا�ص

املعدة لغر�ض خا�ص

�صايف النقد من الأن�شطه الت�شغيليه

31.139

38.165

34.361

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطه اال�ستثماريه

()16.750

()65.873

()115.384

()15.928

22.667

106.146

قائمة التدفقات النقدية املوحدة � -ألف ريال �سعودي

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطه التمويلية
امل�صدر :القوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام 2014م مبا يتما�شى مع تبويب عام 2015م �ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص

ر

مؤشرات األداء الرئيسية
لودجلا ا ا م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية للأعوام 2014م و2015م و2016م
م�ؤ�شرات املبيعات و الأداء الرئي�سية

2014م

2015م

2016م

مدققة

املعدة لغر�ض خا�ص

املعدة لغر�ض خا�ص

كن�سبة مئوية  %من املبيعات
جممل الربح

%18.3

%26.5

%24.8

م�صاريف البيع والت�سويق

%1.3-

%1.8-

%3.1-

امل�صاريف العمومية والإدارية

%0.6-

%0.5-

%0.5-

الدخل الت�شغيلي

%16.4

%24.2

%21.2

�صايف الدخل

%14.0

%21.2

%16.7

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
الكميات املباعة  -امل�صغرات البال�ستيكية (بالألف قطعة)

2.117.429

3.163.346

4.030.735

الكميات املباعة  -الأغطية البال�ستيكية (بالألف قطعة)

216.905

969.256

2.689.010

الكميات املباعة (بالألف قطعة)

2.334.335

4.132.602

6.719.745

متو�سط �سعر البيع  -امل�صغرات البال�ستيكية (بالريال ال�سعودي للقطعة)

0.09

0.07

0.07

متو�سط �سعر البيع  -الأغطية البال�ستيكية (بالريال ال�سعودي للقطعة)

0.02

0.02

0.02

الإجمايل  -متو�سط �سعر البيع (بالريال ال�سعودي للقطعة)

0.08

0.06

0.05

الن�سبة املئوية للهام�ش الإجمايل
الهام�ش الإجمايل  -امل�صغرات البال�ستيكية

%18.10

%25.80

%23.10

الهام�ش الإجمايل  -الأغطية البال�ستيكية

%33.10

%36.50

%34.80

�أ�سعار البويل �إيثيلني تريفثاالت (ريال �سعودي)
5.165

�أ�سعار البويل �إيثيلني تريفثاالت للطن (ريال �سعودي)

3.803

3.349

م�ستويات الإنتاج
القدرة الإنتاجية الفعلية (بالألف قطعة)

2.798.780

5.946.588

11.343.610

الإنتاج الفعلي (بالألف قطعة)

2.296.523

4.270.837

7.106.106

م�ؤ�شرات ال�سيولة واملالءة املالية
�أيام ا�ستحقاق حت�صيل ذمم املبيعات املدينة (معدل فرتة التح�صيل)

86

75

78

�أيام ا�ستبقاء املخزون (معدل دوران املخزون)

26

24

40

�أيام الذمم الدائنة (معدل دوران الذمم الدائنة)

42

24

20

دورة حتويل النقدية

70

75

97

العائد على الأ�صول

%17.6

%24.6

%13.5

العائد على حقوق امل�ساهمني

%52.7

%60.4

%37.4

ن�سبة التداول

1.0

1.3

1.1

الدين على احلقوق امللكية

2.0

1.5

1.8

امل�صدر :ال�شركة ،معلومات الإدارة والقوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام 2014م مبا يتما�شى مع تبويب عام 2015م �ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص

�

ملخص عوامل المخاطرة
ينبغي على امل�ستثمرين املحتملني درا�سة كافة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة بعناية قبل اال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة مبا يف ذلك على وجه اخل�صو�ص عوامل املخاطرة
الواردة �أدناه ،واملو�ضحة ب�شكل مف�صل يف الق�سم رقم («( )2عوامل املخاطرة»).

المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة ونشاطاتها
































املخاطر املتعلقة بعدم توافر املواد اخلام التي تدخل يف ت�صنيع امل�صغرات والأغطية البال�ستيكية.
املخاطر املتعلقة بتقلب �أ�سعار املواد اخلام البال�ستيكية ومنتجات ال�شركة.
املخاطر املرتبطة باالعتماد على ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) للح�صول على املواد اخلام.
املخاطر املتعلقة بت�أثري العوامل املو�سمية على �إيرادات ال�شركة.
املخاطر املرتبطة باالعتماد على عمالء رئي�سيني.
املخاطر املرتبطة بالتعامالت مع الأطراف ذات العالقة.
املخاطر املرتبطة بقيام �شركة هنا لل�صناعات الغذائية بت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية ق�صرية العنق ذاتي ًا �أو
االعتماد على م�صنعني �آخرين.
املخاطر املتعلقة بت�أثر �أعمال ال�شركة بقدرتها على �إدارة عمليات �شراء خمزون املواد اخلام وت�صنيع املنتجات النهائية وتخزينها.
املخاطر املتعلقة بجودة املنتجات ون�شوء العيوب امل�صنعية.
املخاطر املتعلقة باعتماد ال�شركة على �شركات نقل خا�صة لنقل منتجاتها النهائية.
املخاطر املتعلقة باعتماد عمليات ال�شركة على توفر م�صادر الطاقة.
املخاطر املتعلقة برفع ر�سوم �أ�سعار الطاقة يف اململكة العربية ال�سعودية.
املخاطر املتعلقة بحدوث الأعطال يف امل�صانع والآالت التابعة لل�شركة.
املخاطر املتعلقة برتكز �أعمال ال�شركة الت�صنيعية يف م�صنع واحد.
خماطر التمويل والت�سهيالت االئتمانية:
 املخاطر املتعلقة برتتيبات التمويل القائمة.
 املخاطر املتعلقة بالقدرة على توفري متطلبات ر�أ�س املال.
 التمويل امل�ستقبلي.
 املخاطر املرتبطة بال�ضمانات وكفاالت امل�ساهم البائع.
 املخاطر املرتبطة برهن �أ�صول ال�شركة ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودية.
املخاطر املرتبطة باعتماد تو�سع وجناح ال�شركة على خربات وكفاءة كبار التنفيذيني.
املخاطر املرتبطة بعدم متكن ال�شركة من احل�صول على الرتاخي�ص والت�صاريح وال�شهادات الالزمة وعدم جتديدها.
املخاطر املتعلقة بخ�ضوع عمليات ال�شركة لأنظمة ولوائح البيئة وال�صحة وال�سالمة.
املخاطر املتعلقة بعدم متكن ال�شركة من ت�أمني تغطية ت�أمينية �شاملة للمخاطر املرتبطة بعملياتها.
الربوط الزكوية.
خماطر ارتفاع قيمة الديون امل�شكوك يف حت�صيلها.
املخاطر املتعلقة بالدعاوي واملنازعات الق�ضائية.
خماطر حماية العالمة التجارية اخلا�صة بال�شركة.
خماطر عدم االلتزام مبتطلبات ال�سعودة ب�صورة م�ستمرة.
املخاطر املتعلقة بالزيادة يف معدالت الر�سوم احلكومية املطبقة على املوظفني غري ال�سعوديني.
املخاطر املرتبطة بعدم قدرة ال�شركة على املحافظة على كوادرها الب�شرية.
املخاطر املتعلقة باعتماد عمليات ال�شركة ب�صورة جوهرية على �أنظمة تقنية املعلومات.
املخاطر املرتبطة بعدم توافر اخلربة الالزمة لإدارة ال�شركات امل�ساهمة العامة.
املخاطر املتعلقة با�سرتاتيجية التو�سع والتنفيذ.
املخاطر املتعلقة برتكيز القطاع والتخ�ص�ص.

ت

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية











املخاطر املرتبطة باملناف�سة وزيادة حدتها.
املخاطر املتعلقة باملخاطر ال�سيا�سية والأمنية يف املنطقة وت�أثر عمليات ال�شركة بها.
خماطر عدم االلتزام بنظام ال�شركات اجلديد.
املخاطر املتعلقة ب�أ�سعار املنتجات.
املخاطر املتعلقة بالتغريات ال�سلبية يف �أ�سعار الفائدة.
املخاطر املرتبطة ب�إقرار �ضريبة القيمة امل�ضافة ( )VATوت�أثريها على �أ�سعار منتجات ال�شركة.
املخاطر املتعلقة ب�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية.
املخاطر املتعلقة با�ستحداث �أنظمة ولوائح جديدة لها ت�أثريات على كيفية ممار�سة ال�شركة لعملياتها.
املخاطر املرتبطة بت�أثر عمليات ال�شركة باملخاطر االقت�صادية يف اململكة.
خماطر حدوث الكوارث الطبيعية كالفيا�ضانات والزالزل والأحداث الطبيعية الأخرى.

المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح






ال�سيطرة من قبل امل�ساهم امل�ؤ�س�س.
عدم وجود �سوق �سابق لأ�سهم ال�شركة.
املخاطر املتعلقة بتوزيع �أرباح نقدية والقيود املفرو�ضة من قبل اجلهات املمولة على توزيع الأرباح.
املخاطر املتعلقة بطرح �أ�سهم �إ�ضافية لزيادة ر�أ�س املال.
املخاطر املتعلقة ببيع عدد كبري من الأ�سهم يف ال�سوق بعد فرتة احلظر.

ث
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1.1التعريفات والمصطلحات
اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية املوقعة بني ال�شركة ومتعهد التغطية

الإدارة

�إدارة ال�شركة

الإدراج

�إدراج �أ�سهم االكتتاب يف ال�سوق ،وحيث ي�سمح �سياق الن�ص بذلك ،تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج

ا�ستمارة طلب االكتتاب

ا�ستمارة الطلب امل�ستخدمة لالكتتاب يف �أ�سهم االكتتاب

الأ�سهم

خم�سة ع�شر مليون (� )15.000.000سهم يف ال�شركة واملدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد

�أ�سهم االكتتاب

�أربعة ماليني وخم�سمائة �ألف (� )4.500.000سهم عادي يف ال�شركة والتي متثل ثالثون باملائة ( )%30من �أ�سهم ر�أ�س مالها

�أع�ضاء املجل�س

�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة الذين مت تعيينهم من قبل اجلمعية العامة لل�شركة والذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف الق�سم « 2-5الهيكل التنظيمي لل�شركة» من هذه الن�شرة.

الأقارب

 الآباء ،والأمهات ،والأجداد ،واجلدات و�إن علوا
 الأوالد ،و�أوالدهم و�إن نزلوا
 الإخوة والأخوات الأ�شقاء� ،أو لأب� ،أو لأم ،و�أوالدهم
 الأزواج والزوجات

تداول

النظام الآيل لتداول الأ�سهم ال�سعودية

الأغطية البال�ستيكية

وهي �أغطية م�صنوعة من مادة البويل �إيثلني عالية اجلودة وت�ستعمل ك�أغطية لقوارير املياه البال�ستيكية امل�صنعة من قبل امل�صنع

اجلريدة الر�سمية

�صحيفة �أم القرى وهي اجلريدة الر�سمية حلكومة اململكة العربية ال�سعودية

اجلمعية العامة

اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�شركة

اجلمعية العامة العادية

اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�شركة

اجلمعية العامة غري العادية

اجلمعية العامة غري العادية مل�ساهمي ال�شركة

اجلمهور

ي�شمل امل�ؤ�س�سات املكتتبة واملكتتبني الأفراد الذين يحق لهم االكتتاب ب�أ�سهم االكتتاب

اجلهات امل�ستلمة

اجلهات امل�ستلمة املذكورة �أ�سما�ؤها يف ال�صفحة (ز) ،من هذه الن�شرة

احلكومة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية

ريال �أو ر�.س.

الريال ال�سعودي ،العملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية

�سعر االكتتاب

( )٥١ريال �سعودي لل�سهم الواحد ميثل القيمة اال�سمية لل�سهم والبالغة ع�شرة ( )10رياالت �سعودية بالإ�ضافة �إلى عالوة �إ�صدار مقدارها ( )٤١ريال �سعودي

ال�سوق �أو ال�سوق املالية

ال�سوق املالية ال�سعودية

ال�شخ�ص

ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري

ال�شركة

�شركة زهرة الواحة للتجارة

الطرح �أو االكتتاب

االكتتاب مبا جمموعه �أربعة ماليني وخم�سمائة �ألف (� )4.500.000سهم عادي والتي متثل ثالثون باملائة ( )%30من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة

امل�صنع

امل�صنع التابع واململوك من قبل ال�شركة واملقام على طريق اخلرج اجلديد يف مدينة اخلرج ،اململكة العربية ال�سعودية

م�صغرات القوارير البال�ستيكية
(الربيفورم)

يق�صد بها م�صغرات القوارير م�صنوعة من مادي البويل �إيثلني تريفثاالت والتي ُي�شار �إليها بالربيفورم والتي يتم ت�صنيعها بعدة مقا�سات وتكون قابلة للنفخ،
وتُ�ستعمل يف تعبئة املياه املعدنية

طرف ذو عالقة

يق�صد به يف قواعد الت�سجيل والإدراج وقائمة امل�صطلحات امل�ستخدمة يف لوائح هيئة ال�سوق املالية وقواعدها ما يلي:
�أ -كبار امل�ساهمني يف ال�شركة.
ب�	-أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة و�أقاربهم.
ج -كبار التنفيذيني يف ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة و�أقاربهم.
د�	-أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى كبار امل�ساهمني يف ال�شركة.
هـ -املن�ش�آت  -من غري ال�شركات  -اململوكة لع�ضو جمل�س الإدارة �أو �أحد كبار التنفيذيني �أو �أقاربهم.
و -ال�شركات التي يكون �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التيفيذيني �أو �أقاربهم �شريك ًا فيها.
ز -ال�شركات التي يكون �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني �أو �أقاربهم ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارتها �أو من كبار التنفيذيني فيها.
ح� -شركات امل�ساهمة التي ميلك فيها �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التيفيذيني �أو �أقاربهم ما ن�سبته (� )%5أو �أكرث ،مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (د) من
هذا التعريف.
ط -ال�شركات التي يكون لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني �أو �أقاربهم ت�أثري يف قراراتها ولو ب�إ�سداء الن�صح �أو التوجيه.
ي�	-أي �شخ�ص يكون لن�صائحه وتوجيهاته ت�أثري يف قرارات ال�شركة و�أع�ضاء جمل�س �إدارتها وكبار تنفيذيها.
ك -ال�شركات القاب�ضة �أو التابعة لل�شركة.
وي�ستثي من الفقرتني (ط) و (ي) من هذا التعريف الن�صائح والتوجيهات التي تقدَّم ب�شكل مهني من �شخ�ص مرخ�ص له يف ذلك.

1

ال�سيطرة

القدرة على الت�أثري على �أفعال �أو قرارات �شخ�ص �آخر ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،منفرد ًا �أو جمتمع ًا مع قريب �أو تابع ،من خالل �أي من الآتي:
(�أ) امتالك ن�سبة ت�ساوي � %30أو �أكرث من حقوق الت�صويت يف ال�شركة.
(ب) حق تعيني � %30أو �أكرث من �أع�ضاء اجلهاز الإداري.
وتف�سر كلمة «امل�سيطر» وفق ًا لذلك.

فرتة االكتتاب

الفرتة التي تبد�أ من يوم الأحد 1438/11/20هـ (املوافق 2017/08/13م) ،وت�ستمر ملدة (� )8أيام �شاملة �آخر يوم �إغالق االكتتاب ،وتنتهي بنهاية يوم الأحد
1438/11/27هـ (املوافق 2017/08/20م)

فرتة احلظر

الفرتة التي يخ�ضع خاللها امل�ساهم البائع �أحمد حمود الذياب حلظر على الت�صرف يف �أ�سهم ال�شركة التي ميتلكها والتي تنتهي بعد مرور (� )6أ�شهر من تاريخ �إدراج
�أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية.

قواعد الت�سجيل والإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة مبوجب قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم  2004-11-3وتاريخ 1425/8/20هـ (املوافق 2004/10/4م) بناء على نظام ال�سوق
املالية ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ  1424/6/28هـ (املوافق 2003/7/31م) واملعدلة مبوجب قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم -64-1
 2016وتاريخ 1437/8/19هـ (املوافق 2016/5/26م)

القواعد املنظمة ال�ستثمار امل�ؤ�س�سات
املالية الأجنبية امل�ؤهلة يف الأوراق
املالية املدرجة

وتعني القواعد املنظمة ال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية امل�ؤهلة يف الأوراق املالية املدرجة ال�صادرة مبوحب قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم 2015-42-1
وتاريخ 1436/7/15هـ (املوافق 2015/5/4م) بناء على نظام ال�سوق املالية ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ  1424/6/28هـ (املوافق
2003/7/31م) واملعدلة مبوجب قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم  2016-104-3وتاريخ 1437/11/5هـ (املوافق 2016/8/8م).

الئحة حوكمة ال�شركات

الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  2017-16-8وتاريخ 1438/5/16هـ (املوافق 2017/2/13م) بناء على نظام
ال�شركات ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/1/28هـ (املوافق 2015/11/10م)

متعهد التغطية

�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال والتي عينتها ال�شركة كمتعهد تغطية ح�صري لالكتتاب

املتقدمون بطلبات االكتتاب

امل�ؤ�س�سات املكتتبة واملكتتبون الأفراد

املجل�س �أو جمل�س الإدارة

جمل�س �إدارة ال�شركة

جمل�س التعاون

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي

املحا�سب القانوين

�شركة ارن�ست ويونغ و�شركاهم (حما�سبون قانونيون)

مدير االكتتاب

�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

امل�ساهمون

حملة الأ�سهم يف �أي وقت

م�ساهم كبري

�شخ�ص ميلك (� )%5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة

امل�ساهم البائع

امل�ساهم �أحمد حمود �إبراهيم الذياب

امل�ست�شار القانوين

مكتب �سلمان بن متعب ال�سديري للمحاماة

امل�ست�شار املايل

�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

امل�ست�شارون

م�ست�شارو ال�شركة فيما يتعلق باالكتتاب والذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (و) من هذه الن�شرة

املكتتب

�أي �شخ�ص يكتتب يف �أ�سهم االكتتاب

املكتتبون الأفراد

الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم
ل�صاحلها ،وامل�ستثمرين اخلليجيني من ذوي ال�شخ�صية الطبيعية.

اململكة �أو ال�سعودية

اململكة العربية ال�سعودية

امل�ؤ�س�سات املكتتبة

تعني امل�ستثمرين املحددين �أدناه:
 اجلهات احلكومية وال�شركات اململوكة من احلكومة ،مبا�شرة �أو عن طريق مدير حمفظة خا�صة� ،أو �أي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة� ،أو ال�سوق ،و�أي �سوق
مالية �أخرى تعرتف بها الهيئة� ،أو مركز الإيداع.
 �صناديق اال�ستثمار العامة امل�ؤ�س�سة يف اململكة املطروحة طرح ًا عام ًا �إ�ضافة �إلى ال�صناديق اخلا�صة والتي ت�ستثمر يف الأوراق املالية املدرجة يف ال�سوق املالية
ال�سعودية �إذا كانت �شروط و�أحكام ال�صندوق تتيح له ذلك ،مع االلتزام بالأحكام والقيود املن�صو�ص عليها يف الئحة �صناديق اال�ستثمار.
 الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم يف التعامل يف الأوراق املالية ب�صفة �أ�صيل ،مع التزام متطلبات الكفاية املالية.
 عمالء �شخ�ص مرخ�ص له يف ممار�سة �أعمال الإدارة �شريطة �أن يكون ذلك ال�شخ�ص املرخ�ص له قد مت تعيينه ب�شروط متكنه من اتخاذ القرارات اخلا�صة
بقبول امل�شاركة يف الطرح واال�ستثمار يف ال�سوق املالية ال�سعودية نيابة عن العميل دون احلاجة �إلى الو�صول على موافقة م�سبقة منه.
 �أي �أ�شخا�ص اعتباريني �آخريني يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع� ،آخذ ًا باالعتبار �ضوابط ا�ستثمار ال�شركات املدرجة يف
الأوراق املالية ،على �أن ال ت�ؤدي م�شاركة ال�شركة �إلى �أي تعار�ض يف امل�صالح.
 امل�ستثمرين اخلليجيني من ذوي ال�شخ�صية االعتبارية والتي ت�شمل ال�شركات وال�صناديق امل�ؤ�س�سة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
 امل�ستثمرون الأجانب امل�ؤهلون.

م�ؤ�س�سة �أجنبية م�ؤهلة

تعني امل�ؤ�س�سة املالية الأجنبية امل�ؤهلة للتداول يف �أ�سهم ال�شركات ال�سعودية وفق ًا للقواعد املنظمة ال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية امل�ؤهلة يف الأوراق املالية املدرجة
ال�صادرة عن الهيئة
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م�ستثمر خليجي ذو �شخ�صية �إعتبارية

يعني �أي �شركة مملوك غالبية ر�أ�س مالها ملواطنني من دول جمل�س التعاون �أو حكوماتها ويتمتع بجن�سية �إحدى دول جمل�س التعاون وفق ًا للتعريف الوارد يف قرار
املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر بدورته اخلام�سة ع�شرة املوافق عليه بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )16وتاريخ 1418/1/20هـ ،بالإ�ضافة
�إلى ال�صناديق اخلليجية امل�ؤ�س�سة يف �إحدى دول اخلليج واملطروحة وحداتها طرح ًا عام ًا على م�ستثمرين يف تلك الدول واململوك غالبية ر�أ�س مالها ملواطنني من دول
جمل�س التعاون �أو حكوماتها

م�ستثمر خليجي ذو �شخ�صية طبيعية

�أي �شخ�ص طبيعي يحمل جن�سية �إحدى دول جمل�س التعاون

ن�شرة الإ�صدار �أو الن�شرة

هذه الوثيقة والتي �أعدتها ال�شركة فيما يتعلق باالكتتاب

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي لل�شركة واملوافق عليه من قبل اجلمعية العامة لل�شركة

نظام ال�سوق املالية

نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق 2003/07/31م) ،وتعديالته

نظام ال�شركات

نظام ال�شركات ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/1/28هـ (املوافق 2015/11/10م)

منوذج طلب االكتتاب

منوذج طلب االكتتاب يف الأ�سهم املطروحة

الهيئة

هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية

وزارة التجارة واال�ستثمار

وزارة التجارة واال�ستثمار ال�سعودية
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2.2عوامل المخاطرة
يتعني على كل من يرغب يف االكتتاب يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب درا�سة كافة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة بعناية يف �ضوء ظروفهم و�أهدافهم اال�ستثمارية مبا فيها عوامل
املخاطرة املبينة �أدناه قبل اتخاذ قرار االكتتاب بالأ�سهم املطروحة لالكتتاب ،علم ًا ب�أن عوامل املخاطرة املو�ضحة �أدناه قد ال ت�شمل جميع املخاطر التي ميكن �أن تواجهها ال�شركة،
ب�شكل جوهري.
بل �إنه من املمكن �أن يكون هناك عدد من املخاطر الأخرى التي ال تدركها ال�شركة حالي ًا �أو ال تعتربها مهمة والتي قد ت�ؤثر على عملياتها ٍ
كما يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أنه على حد علمهم واعتقادهم ،ال توجد �أية خماطر جوهرية �أخرى بخالف تلك املذكورة يف هذا الق�سم ،ميكن �أن توثر �سلب ًا على ن�شاط
ال�شركة و�أدائها املايل �أو على قرارات امل�ستثمرين باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح ،خالف املخاطر املبينة �أدناه كما يف تاريخ هذه الن�شرة .ولكن يتعني على كل من يرغب يف االكتتاب
بالأ�سهم املطروحة لالكتتاب �إجراء تقييم م�ستقل للمخاطر املرتبطة ب�أ�سهم ال�شركة وباالكتتاب بوج ٍه عام و�إجراء تقييم للبيئة االقت�صادية والتنظيمية التي تعمل فيها ال�شركة،
�شخ�ص مرخ�ص له من قبل الهيئة يف تقدمي امل�شورة ب�ش�أن االكتتاب يف الأ�سهم والأوراق املالية الأخرى قبل اتخاذ القرار باالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة
بالإ�ضافة �إلى ا�ست�شارة
ٍ
لالكتتاب.
�إن �أعمال ال�شركة وتوقعاتها ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية قد تت�أثر �سلب ًا وب�صورة جوهرية �إذا ما حتققت �أي من املخاطر التي ت�ضمنها هذا الق�سم والتي
يرى �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة حالي ًا �أنها جوهرية .ويف حال وقوع �أي من املخاطر التي يرى �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة حالي ًا �أنها جوهرية �أو وقوع خماطر �أخرى مل يحددها
�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو يرون �أنها غري جوهرية يف الوقت احلا�ضر� ،أو يف حال �أ�صبحت تلك املخاطر جوهرية ،ف�إن �سعر تداول الأ�سهم قد يرتاجع نتيج ًة ل ٍأي من هذه
املخاطر وقد يخ�سر امل�ستثمرون املحتملون ا�ستثمارهم كلي ًا �أو جزئي ًا.
�إن املخاطر واالحتماالت املبينة �أدناه مقدمة برتتيب ال يعرب عن مدى �أهميتها وت�أثريها املتوقع على ال�شركة .كما �أن املخاطر واالحتماالت الإ�ضافية ،مبا يف ذلك تلك غري املعلومة
حالي ًا �أو التي تعترب غري جوهرية ،قد يكون لها الت�أثريات املبينة �أعاله.

2222المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة ونشاطاتها
222222المخاطر المتعلقة بعدم توافر المواد الخام التي تدخل في تصنيع المصغرات واألغطية البالستيكية
تقوم ال�شركة بت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية التي ت�ستخدم يف تعبئة املياه ال�صاحلة لل�شرب بعدة �أحجام .لذلك ،تت�أثر �أعمال
ال�شركة و�إنتاجيتها ب�شكل كبري مبدى توفر املواد اخلام التي تدخل يف ت�صنيع هذه امل�صغرات والأغطية البال�ستيكية.
وت�شمل هذه املواد اخلام ما يلي:



مادة البويل �إيثيلني تريفثاالت ( )PETالتي ي�صنع منها ال�شكل الأويل للقوارير البال�ستيكية القابلة للنفخ ،وهي ما يعرف ا�صطالح ًا مب�صغرات القوارير
البال�ستيكية (الربيفورم).
مادة البويل �إيثيلني عالية الكثافة ( )HDPEوالتي تُ�ستخدم يف �صناعة الأغطية البال�ستيكية.

وعليه ،ف�إن عدم توافر �أي من هذه املواد اخلام �أو عدم متكن ال�شركة من احل�صول عليها الرتفاع الطلب عليها من قبل ال�شركات امل�صنعة لها �أو لعدم قدرة موردي املواد اخلام
�سبب من الأ�سباب� ،سوا ًء ب�صورة م�ؤقتة �أو دائمة� ،سي�ؤدي �إلى �إعاقة العمليات الإنتاجية لل�شركة.
لتوفريها لأي ٍ
عالو ًة على ذلك ،يف حال حدوث �أية عوامل �أخرى تتعلق باملوردين ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،ك�صدور �أنظمة �أو لوائح جديدة تتعلق ب�إنتاج املواد اخلام� ،أو مدى تعامل املوردين
الأ�سا�سيني لل�شركة مع م�شرتين �آخرين وتف�ضيلهم على ال�شركة� ،أو قدرة املوردين على توفري الكميات املطلوبة يف الأوقات املتفق عليها مع ال�شركة� ،أو توقفهم عن الإنتاج لأي
�سبب من الأ�سباب� ،أو ن�شوء �أية حوادث جوهرية يف �سل�سلة الإنتاج �أو التوريد اخلا�صة باملوردين� ،أو ن�شوء احلروب والكوارث الطبيعية �أو اال�ضطرابات ال�سيا�سية وما �شابهها من
ٍ
ب�شكل جوهري على قدرة ال�شركة على توفري املواد اخلام بال�صورة املطلوبة لإنتاجها ،وبالتايل �سيكون له �أث ٌر �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة
الظروف القاهرة ،ف�سي�ؤثر ذلك ٍ
ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
222222المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار المواد الخام البالستيكية ومنتجات الشركة
تعتمد �إيرادات و�أرباح ال�شركة على عدة عوامل من �أهمها �أ�سعار املواد اخلام البال�ستيكية التي متثل مادة البويل �إيثيلني تريفثاالت ( )PETومادة الـبويل �إيثيلني عالية الكثافة
( )HDPEوالتي تخ�ضع لتقلب يف �أ�سعارها بنا ًء على الأ�سعار ال�سائدة يف الأ�سواق املحلية والعاملية املدفوعة بالعر�ض والطلب حملي ًا وعاملي ًا .ولي�س مبقدور ال�شركة �أن ت�سيطر
على العوامل امل�ؤثرة على �أ�سعار املواد اخلام� ،إ�ضافة الى �أن التغريات الفعلية يف العر�ض والطلب ،وتقلبات ال�سوق ،والعوامل الدولية االقت�صادية قد ت�ؤثر على �أ�سعار املواد اخلام
ب�شكل كبري .وقد ال تتمكن ال�شركة من زيادة �أ�سعار منتجاتها لتعك�س قيمة الزيادة يف تكلفة �إنتاجها ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية
ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وو�ضعها املايل و�سعر �أ�سهمها.
222222المخاطر المتعلقة باالعتماد على الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) للحصول على المواد الخام
تعتمد ال�شركة على موردي املواد اخلام لتوريد كامل احتياجاتها من مادة البويل �إيثيلني تريفثاالت ( )PETل�صناعة م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) ومن
مادة البويل �إيثلني عالية الكثافة ( )HDPEل�صناعة الأغطية البال�ستيكية ،وتعتمد ال�شركة على ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) كموردها الأ�سا�سي لهذه
املواد ،حيث قامت ال�شركة ب�شراء ما ن�سبته  %96.53من �إجمايل م�شرتياتها من املواد اخلام من ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) كما يف 2016م( .ملزيد من
التفا�صيل ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم (« )4خلفية عن ال�شركة وطبيعة �أعمالها» من هذه الن�شرة)� .إن عدم �إلتزام ال�شركة بال�شروط التي ت�ضمنها عقد توريد املواد اخلام املربم
مع �شركة �سابك ميكن �أن ي�ؤدي �إلى قيام ال�شركة الأخرية بف�سخ هذا العقد �أو عدم جتديده �أو غريها من الإجراءات التي ميكن �أن تفر�ضها على ال�شركة ،وهذا بدوره �سي�ؤدي �إلى
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الت�أثري �سلب ًا على العمليات االنتاجية لل�شركة ،خا�صة �إذا مل تتمكن من توفري الكميات التي حتتاجها من املواد اخلام من موردين بدالء �آخرين بذات الأ�سعار واجلودة .كما �أن
عدم متكن ال�شركة من احل�صول على كميات كافية من احتياجاتها من املواد اخلام من ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) �سيعر�ضها �إلى تقلي�ص حجم �إنتاجها
�أو �إلى اللجوء �إلى �شراء املواد اخلام من موردين �آخرين ب�أ�سعار قد تكون �أعلى من �أ�سعار التي حت�صل عليها حالي ًا وقد ال تكون تلك املواد اخلام بال�ضرورة باجلودة املطلوبة .و�إذا
مل تتمكن ال�شركة تبع ًا لذلك من زيادة �أ�سعار منتجاتها لتغطية قيمة الزيادة يف تكلفة �إنتاجها ،ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إلى حتمل ال�شركة لهذه الزيادة مما �سي�ؤدي �إلى خف�ض ربحية
ال�شركة وبالتايل �سيكون له ت�أثري �سلبي وجوهري على قدرة ال�شركة التناف�سية ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
222222المخاطر المتعلقة بتأثير العوامل الموسمية على إيرادات الشركة
�إن طبيعة مبيعات ال�شركة و�إنتاجها ب�صورة عامة تعترب عر�ضة للتقلبات املو�سمية مع زيادة ملحوظة يف املبيعات خالل ف�صل ال�صيف مقارنة مع ف�صل ال�شتاء ،حيث تقوم ال�شركة
بتخزين منتجاتها امل�صنعة يف ف�صل ال�شتاء لتلبية الطلب الزائد يف ف�صل ال�صيف .وعليه فقد تت�أثر �إيرادات ال�شركة بتقلبات العر�ض والطلب واملو�سمية على منتجاتها والتي
ت�ؤثر على �أ�سعار البيع وحجم الطلب خا�صة يف ف�صل ال�شتاء ،مما �سيكون له �أثر �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها ونتائجها الت�شغيلية.
222222المخاطر المرتبطة باالعتماد على عمالء رئيسيين
تعتمد ال�شركة ب�شكل �أ�سا�سي على بيع منتجاتها �إلى خم�سة عمالء رئي�سيني وهم �شركة تعبئة املياه ال�صحية املحدودة نوفا ( ،)%36.04و�شركة هنا لل�صناعات الغذائية
( ،)%27.35و�شركة موارد احلياة للتجارة ( ،)%5.45وال�شركة العربية لل�صناعات احلديثة داال للمياه ( ،)%1.99وم�صنع نبع املياه ال�صحية ( ،)%1.8والتي �شكلت ما ن�سبته
 %72.64من �إجمايل مبيعات ال�شركة خالل عام 2016م� .إن عدم متكن ال�شركة من املحافظة على عالقاتها مع �أي من عمالئها الرئي�سيني لأي �سبب �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على نتائج
عمليات ال�شركة حيث �أنه �سي�ؤدي �إلى انخفا�ض املبيعات والأرباح وتذبذب وانخفا�ض �صايف الأرباح ،مما �سيكون له ت�أثري �سلبي وجوهري على و�ضع ال�شركة امل�ستقبلي ونتائجها
املالية وتوقعاتها وو�ضعها املايل و�أ�سعار �أ�سهمها .ومن امل�سائل التي ت�ؤثر �سلب ًا على �إيرادات ال�شركة من عمالئها الرئي�سيني ما يلي:





عدم مقدرة ال�شركة على جتديد عقودها مع عمالئها الرئي�سيني عند انتهائها �أو عدم رغبة العميل يف جتديدها.
تعديل �شروط العقد ب�صورة ال حتقق �أف�ضل م�صلحة مالية لل�شركة.
عدم مقدرة ال�شركة على الوفاء ب�شروط عقد ما مبا ي�ؤدي �إلى �إنهائه �أو تغيري �شروطه.
�إنهاء العقد بنا ًء على �إرادة الطرف الآخر.

222222المخاطر المرتبطة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة
ترتبط ال�شركة حالي ًا باتفاقية بيع مع �شركة هنا لل�صناعات الغذائية ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ،مملوكة من قبل امل�ساهم البائع �أحمد حمود الذياب و�إخوانه و�أوالدهم ،والذين
ميتلكون ح�صة متثل  ،%85والتي ت�شمل �شراء بع�ض احتياجات �شركة هنا من م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية من ال�شركة .وتعترب �شركة هنا
من �أهم عمالء ال�شركة والتي تتعامل ال�شركة معها بنا ًء على �شروط غري تف�ضيلية ووفق ًا للأ�سعار املمنوحة للعمالء الآخرين لل�شركة ،حيث بلغت ن�سبة م�شرتياتها من ال�شركة
لعام 2016م  %27.35من مبيعات ال�شركة.
كما تعترب العالقة مع �شركة هنا عالقة مع طرف ذي عالقة ،والتي تخ�ضع ملوافقة جمل�س الإدارة وترخي�ص �سنوي من اجلمعية العامة العادية لل�شركة ،ف�إنه من املمكن �أن ترت�أي
اجلمعية العامة العادية لل�شركة عدم املوافقة على جتديد الرتخي�ص للتعامل مع �شركة هنا لأي �سبب من الأ�سباب ،والذي �سيكون له �أثر �سلبي وجوهري على توقعات �أعمال
ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية( .وملزيد من التفا�صيل حول العالقة مع �شركة هنا ،ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي رقم (« )8-12العالقات مع
الأطراف ذوي العالقة» من الق�سم رقم (« )12املعلومات القانونية»).
222222المخاطر المرتبطة بقيام شركة هنا للصناعات الغذائية بتصنيع مصغرات القوارير البالستيكية (البريفورم)
واألغطية البالستيكية قصيرة العنق ذاتياً أو االعتماد على مصنعين آخرين
تقوم �شركة هنا لل�صناعات الغذائية (طرف ذو عالقة) بت�صنيع جزء من احتياجاتها من م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية طويلة العنق
وال تقوم ببيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية كمنتج نهائي يف ال�سوق ،ومن املمكن �أن تقوم �شركة هنا م�ستقب ًال باالعتماد ب�شكل كامل على
م�صنعني �آخرين لتلبية احتياجاتها من م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية� ،أو �أن تقوم بت�صنيع وبيع هذه املنتجات من خالل �إن�شاء خطوط
ت�صنيع �إ�ضافية مل�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية ،وبالتايل التوقف عن �شرائها لهذه املنتجات من ال�شركة ،وهو ما �سي�ؤدي �إلى الت�أثري �سلب ًا
على مبيعات ال�شركة ،خا�ص ًة �إذا مل تتمكن ال�شركة من بيع هذه املنتجات �إلى عمالء �آخرين .كما �أن عدم التزام �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،مبا فيهم امل�ساهم ورئي�س جمل�س
�إدارة ال�شركة� ،أحمد حمود الذياب ،والذي ي�شغل من�صب الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة هنا لل�صناعات الغذائية ،باملواد  72من نظام ال�شركات و 42و 49من الئحة
حوكمة ال�شركات والتي تق�ضي بعدم جواز قيام ع�ضو جمل�س الإدارة مبناف�سة ال�شركة يف �أعمالها ،دون احل�صول على موافقة م�سبقة من اجلمعية العامة العادية لل�شركة والذي
يتجدد �سنوي ًا ،ي�ؤدي �إلى عدم مقدرة ال�شركة على بيع منتجاتها �إلى ال�شركة التي تعترب مناف�سة لها ،وهو ما �سي�ؤثر �سلب ًا على على مبيعات ال�شركة ،وبالتايل نتائج عملياتها
ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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222222المخاطر المتعلقة بتأثر أعمال الشركة بقدرتها على إدارة عمليات شراء مخزون المواد الخام وتصنيع المنتجات
النهائية وتخزينها
تقوم ال�شركة باالحتفاظ مبخزون من املواد اخلام يكفي لتلبية احتياجاتها ملدة ترتاوح بني ثالثني ( )30يوم �إلى خم�سة و�أربعني ( )45يوم ًا وفق ًا لتوقعات وخطط الت�صنيع املعدة
م�سبق ًا من قبلها .ويف حالة وجود فائ�ض �أو نق�ص يف هذا املخزون يف �أي وقت خالف ًا لهذه التوقعات واخلطط ،ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إلى وجود خلل فيما بينه وبني احتياجات ال�شركة
الفعلية ،وبالتايل ف�إن �إدارة املخزون من املواد اخلام الزائدة عن احتياجاتها �سي�ؤدي �إلى تكبدها تكاليف تخزين �إ�ضافية من جهة ،كما قد ي�ؤدي وجود نق�ص يف هذا املخزون
�إلى الت�أثري على مقدرتها على املحافظة على امل�ستوى املطلوب من االنتاج من جهة �أخرى ،ومن �ش�أن �أي من هاتني احلالتني الت�أثري �سلب ًا وب�صور ٍة جوهرية على �أعمال ال�شركة
ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
كما تقوم ال�شركة ب�إدارة خمازن كبرية لتخزين منتجاتها بظروف مثالية مما يكبدها تكاليف تخزين كبرية .وعليه ،ف�إن ف�شل ال�شركة يف �إدارة تخزين هذه املنتجات بفعالية �أو
انخفا�ض الطلب على �أنواع معينة من املنتجات النهائية من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى زيادة التكاليف الت�شغيلية للمخازن والذي بدوره قد ي�ؤثر �سلب ًا على نتائج عمليات ال�شركة ومركزها
املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
222222المخاطر المتعلقة بجودة المنتجات ونشوء العيوب المصنعية
تعتمد ال�شركة بالدرجة الأولى على جودة منتجاتها لنجاح �أعمالها وحتقيق �أهدافها البيعية .وتعتمد جودة املنتجات على فعالية نظام مراقبة اجلودة الذي بدوره يعتمد على عدد
من العوامل املختلفة كت�صميم �أنظمة مراقبة و�ضبط اجلودة وبرنامج التدريب على �ضبط اجلودة و�ضمان التزام املوظفني ب�سيا�سات ومعايري اجلودة املتبعة .لذلك ،ف�إن �أي
ف�شل يف املحافظة على فعالية �أنظمة مراقبة و�ضبط اجلودة ميكن �أن ي�ؤدي �إلى �إنتاج منتجات متدنية امل�ستوى باملقارنة مع املنتجات املناف�سة �أو قد ال ت�صل �إلى م�ستوى اجلودة
املطلوب ،وهذا بدوره �سي�ؤثر على �سمعة ال�شركة �سلب ًا؛ الأمر الذي �سيكون له ت�أثري �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
كما �أنه قد حتدث بع�ض الأعطال �أو احلوادث الت�صنيعية التي ت�ؤدي �إلى عيوب يف جودة املنتجات .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن �أخطاء املوظفني �أثناء العمل يف امل�صنع �أمر حمتمل،
ومثل هذه الأخطاء قد ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على جودة منتجات امل�صنع �أو الإ�ضرار ب�سمعتها .وحيث �أن ال�شركة ال ت�ستطيع درء وقوع �أخطاء يرتكبها املوظفني وال ت�ستطيع �ضمان
ب�شكل مطلق ،لذلك ،يف حال وجدت هذه العيوب والأخطاء �سيكون لها نتائج �سلبية وجوهرية على �سمعة ال�شركة و�أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها
�أن تلك الأخطاء لن حتدث ٍ
املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
22-2222المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على شركات نقل خاصة لنقل منتجاتها النهائية
تعتمد ال�شركة على عدد من مقدمي خدمات النقل لتو�صيل منتجاتها �إلى عمالئها .لذلك ،ف�إن ف�شل �أي من مقدمي خدمات النقل يف نقل و�إي�صال هذه املنتجات يف الوقت
املنا�سب� ،أو نقلها يف ظروف غري منا�سبة ينتج عنها تلف هذه املنتجات� ،أو يف حال حدوث �أي توقف يف �أعمال �شركة النقل لأي �سبب ،ف�إن ذلك �سي�ؤثر على قدرة ال�شركة يف نقل
وتوزيع منتجاتها �إلى عمالئها يف الوقت املنا�سب واملتفق عليه ،مما قد يعر�ض ال�شركة �إلى مطالبات من قبل العمالء جراء �أي �ضرر يلحق بهم نتيجة ذلك .وعالو ًة على ذلك،
�إذا كانت هناك زيادة يف تكلفة نقل منتجات ال�شركة ،قد ال تكون ال�شركة قادرة على زيادة �أ�سعار منتجاتها لتعوي�ض هذه الزيادة يف التكلفة مما �سيقلل من ربحيتها ،وبالتايل
�سيكون لذلك ت�أثري �سلبي وجوهري على عمليات ال�شركة ونتائجها املالية وتوقعاتها امل�ستقبلية.
22-2222المخاطر المتعلقة باعتماد عمليات الشركة على توفر مصادر الطاقة
ب�شكل �أ�سا�سي ،حيث تبلغ احتياجات ال�شركة الت�صنيعية احلالية  13ميغا واط من الكهرباء من �إجمايل الطاقة
تعتمد عمليات ال�شركة الت�صنيعية على الكهرباء كم�صدر للطاقة ٍ
الكهربائية املتاحة لها والبالغة  14.5ميغا واط .ويحتاج امل�صنع التابع لل�شركة الكميات من الطاقة الكهربائية يف خمتلف عملياته الت�صنيعية ب�صور ٍة م�ستمرة ،حيث يعمل
امل�صنع دون توقف على مدار ال�ساعة كافة �أيام الأ�سبوع .بالتايل ،ف�إن حدوث �أي نق�ص �أو توقف لإمداد ال�شركة من الكهرباء �سواء ب�صورة م�ؤقتة �أو دائمة وعدم قدرة ال�شركة
على توفري م�صادر بديلة يف الوقت املنا�سب وبتكلف ٍة معقولة� ،أو يف حال حدوث زيادة جوهرية يف ت�سعرية الكهرباء املفرو�ضة من ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إلى
�إعاقة العمليات الإنتاجية لل�شركة وزيادة التكاليف التي تتكبدها مما �سيكون له �أثر �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
22-2222المخاطر المتعلقة برفع رسوم أسعار الطاقة في المملكة العربية السعودية
تعتمد ال�شركة يف �أعمالها الت�صنيعية على الطاقة الكهربائية يف ت�شغيل م�صنعها والتي حت�صل عليها من قبل ال�شركة ال�سعودية للكهرباء .ويف حال قيام ال�شركة ال�سعودية
للكهرباء بزيادة التعرفة الكهربائية املطبقة على القطاع ال�صناعي يف امل�ستقبل ،ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إلى زيادة تكلفة االنتاج التي تتحملها ال�شركة ،وقد ال تكون ال�شركة قادرة على
زيادة �أ�سعار منتجاتها لتعوي�ض هذه الزيادة يف التكلفة مما �سيقلل من ربحيتها ،وبالتايل �سيكون لذلك ت�أثري �سلبي وجوهري على عمليات ال�شركة ونتائجها املالية وتوقعاتها
امل�ستقبلية.
22-2222المخاطر المتعلقة بحدوث األعطال في المصانع واآلالت التابعة للشركة
يت�ألف م�صنع ال�شركة من عدة خطوط ت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية واملكونة بدورها من �آالت على درجة عالية من الدقة والتعقيد
(ملزيد من التفا�صيل ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم (« )4خلفية عن ال�شركة وطبيعة �أعمالها» من هذه الن�شرة) ،وقد يتوقف ت�شغيل بع�ض الآالت الأ�سا�سية منها كالآالت اخلا�صة
بت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية� ،أو �أية �أجهزة �أخرى تدخل يف �أي من عمليات الت�صنيع نتيجة حدوث �أعطال غري متوقعة� ،أو القيام
ب�أعمال �صيانة دورية �أو طارئة لها� ،أو نتيجة وقوع ظروف قاهرة كاحلرائق �أو ال�سيول .وقد تواجه ال�شركة يف امل�ستقبل تعطل مل�صانعها �أو انخفا�ض الطاقة الإنتاجية لها لفرتات
حمددة نتيجة لتعطل هذه الآالت �أو لعوامل �أخرى تخرج عن �سيطرتها ،مما قد ي�ؤدي �إلى عدم مقدرتها على جمابهة ال�ضرر الناجم عن االنخفا�ض يف مقدرتها الإنتاجية املخطط
لها نتيجة لذلك �أو الإخالل بالتزاماتها التعاقدية مع عمالئها وعدم متكنها من ت�صنيع وتوريد الكميات املطلوبة من قبلهم والذي �سيكون له �أثر �سلبي وجوهري على �أعمال
ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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22-2222المخاطر المتعلقة بتركز أعمال الشركة التصنيعية في مصنع واحد
ترتكز �أعمال ال�شركة الت�صنيعية حالي ًا يف امل�صنع الوحيد الذي متلكه وت�شغله ال�شركة يف وحدتان منف�صلتان ومتجاورتان يف منطقة الرفائع ال�صناعية يف حمافظة اخلرج يف
اململكة العربية ال�سعودية .وعليه ،تعتمد �أعمالها ونتائجها املالية ب�شكل كامل على �أعمال هذا امل�صنع وا�ستمراريته ،وبالتايل ف�إذا ما طر�أ �أي �أمر من �ش�أنه الت�أثري على �أعمال
امل�صنع �سلب ًا� ،سواء لأ�سباب فنية (كانقطاع �إمدادات الكهرباء �أو الطاقة) �أو تعر�ضه لأي حادث �أو طارئ خارج عن �سيطرة ال�شركة كحدوث ظروف قاهرة ب�صور ٍة ت�ؤثر على
ا�ستمرارية �أعمال ال�شركة� ،سوا ًء ب�صور ٍة م�ؤقتة �أو دائمة ،ف�إن ذلك �سي�ؤثر ب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
22-2222مخاطر التمويل والتسهيالت االئتمانية
 .أالمخاطر المتعلقة بترتيبات التمويل القائمة

ح�صلت ال�شركة على عددٍ من القرو�ض من عدد من البنوك ال�سعودية مبا يتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وجهات الإقرا�ض احلكومية ومن بينها �صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودية ،والبنك ال�سعودي الفرن�سي ،والبنك الأول (املعروف �سابق ًا بالبنك ال�سعودي الهولندي) ،والبنك العربي الوطني ،والبنك الأهلي التجاري ،وم�صرف الإمناء ،وم�صرف
الراجحي.
ويحق للمقر�ضني يف بع�ض عقود الت�سهيالت التي �أبرمتها ال�شركة �إنهاء �أو �إلغاء تلك الت�سهيالت بح�سب تقديرهم وبدون موافقة ال�شركة امل�سبقة .ويف حال قرر �أي مقر�ض �إلغاء
�أو �إنهاء الت�سهيالت املمنوحة لل�شركة ،فقد يطالب ذلك الدائن ب�سداد كافة املبالغ امل�ستحقة على الفور والذي �سيكون له �أثر �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها
ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،حتتوي بع�ض عقود متويل ال�شركة على تعهدات تلزم ال�شركة باملحافظة مث ًال على ن�سب معينة من �أ�صولها ،ور�أ�س املال العامل ،والتزاماتها ومديونيتها وحتد
من قدرتها على �إجراء توزيعات نقدية من �أرباحها .وحتتوي بع�ض اتفاقيات التمويل �أي�ض ًا على تعهدات تقيد قدرة ال�شركة على احل�صول على متويالت �إ�ضافية �أو منح �ضمانات
�أو �إن�شاء رهون على �أي من ممتلكاتها �أو بيع �أي من ممتلكاتها ب�أي وجه كان دون احل�صول على املوافقة امل�سبقة من املقر�ض ذي العالقة.
قد تقيد �أي من تلك التعهدات قدرة ال�شركة على اال�شرتاك يف معامالت معينة ح�سب رغبتها .وقد ال تتمكن ال�شركة من الوفاء بالتزاماتها املرتتبة مبوجب هذه االتفاقيات �إذا
حدث عجز يف �إيراداتها لأي �سبب من الأ�سباب ،ف�إذا ما �أخلت ال�شركة يف امل�ستقبل ب�أي من االلتزامات �أو التعهدات اخلا�صة بالديون املرتتبة عليها ،فقد تطلب البنوك من
ال�شركة �سداد الدين على الفور وحت�صيل ال�ضمانات املقدمة من ال�شركة .ويف هذه احلالة ،ال يوجد �ضمان ب�أن ال�شركة �ستتمكن من احل�صول على م�صادر متويل بديلة كافية
للوفاء ب�سداد تلك الديون .و�سيكون لأي من هذه العوامل ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية( .ملزيد من املعلومات،
ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي رقم (« )1-7-12الت�سهيالت املمنوحة لل�شركة» من الق�سم رقم (« )12املعلومات القانونية» من هذه الن�شرة).
 .بالمخاطر المتعلقة بالقدرة على توفير متطلبات رأس المال

تعتمد ال�شركة يف تو�سيع ن�شاطاتها الت�صنيعية وعملياتها على ر�أ�سمالها العامل وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية بالإ�ضافة �إلى التمويل اخلارجي من البنوك
التجارية� .إن مقدرة ال�شركة على احل�صول على القرو�ض والت�سهيالت من جهات التمويل املختلفة بتكلفة متدنية �أو �شروط مقبولة جتاري ًا تتوقف على و�ضع ال�شركة املايل
امل�ستقبلي ،والو�ضع االقت�صادي العام ،وحالة الأ�سواق املالية ،و�أ�سعار الفوائد «املرابحة» ،وتوافر االئتمان من قبل امل�صارف �أو اجلهات املقر�ضة الأخرى ،وثقة املقر�ضني يف
كاف �أو منا�سب يف امل�ستقبل لتمويل منوها وتنفيذ خططها التو�سعية مما �سيكون له �أثر �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة
ال�شركة .وقد ال تتمكن ال�شركة من احل�صول على متويل ٍ
ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
 .جالمخاطر المرتبطة بالضمانات وكفاالت الشخصية المقدمة من المساهم البائع

حيث �أن ال�شركة ترتبط باتفاقيات مع عدة بنوك وم�صارف حملية ،لقد قامت ال�شركة مبخاطبة البنوك التي ترتبط باتفاقيات ت�سهيالت معها للموافقة على طرح �أ�سهم ال�شركة
لالكتتاب العام و�إلغاء الكفاالت ال�شخ�صية املقدمة من قبل امل�ساهم البائع �أحمد حمود الذياب ك�ضمان ل�سداد قيمة الت�سهيالت امل�ستحقة لهم ،وذلك اعتبار ًا من تاريخ �إكمال
االكتتاب و�إدراج �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)� .أما بخ�صو�ص �إلغاء الكفاالت وال�ضمانات ال�شخ�صية املقدمة من قبل امل�ساهم البائع �أحمد حمود الذياب
ارت�أت بع�ض اجلهات املمولة النظر فيها بعد طرح �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام( .ف�ض ًال راجع الق�سم رقم (« )12املعلومات القانونية» من هذه الن�شرة) .ومن املمكن �أن تطلب
هذه البنوك �ضمانات �إ�ضافية جديدة مقابل �إلغاء كفاالت امل�ساهم البائع �أحمد حمود الذياب قد ال يكون مبقدور ال�شركة تقدميها ،الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤثر على زيادة تكلفة
ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
التمويل الذي حتتاجه ال�شركة مما �سي�ؤثر ٍ
 .دالمخاطر المرتبطة برهن أصول الشركة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودية

ح�صلت ال�شركة على قر�ض من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودية بقيمة  100.438.000ريال �سعودي لتمويل امل�شاريع �إان�شاء وتو�سيع امل�صنع .وقد قامت ال�شركة ب�سداد
 3.964.000ريال �سعودي �إلى �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودية بتاريخ 1438/02/15هـ (املوافق 2016/11/15م) .وقد قامت ال�شركة برهن الأرا�ضي املقام عليها امل�صنع
بالإ�ضافة �إلى كامل امل�صنع التابع لها و�آالته ومعداته وو�سائل النقل والأثاث املكتبي وجميع ما يت�صل به �أو يتم احل�صول عليه الحق ًا من �أجل امل�شروع ل�صالح ال�صندوق ك�ضمان
ل�سداد القر�ض املذكور (ملزيد من املعلومات يف هذا اخل�صو�ص ،يرجى مراجعة الق�سم رقم (« )12املعلومات القانونية» من هذه الن�شرة) .و�إذا ما �أخلت ال�شركة يف امل�ستقبل
ب�أي من التعهدات اخلا�صة بالدين املرتتب ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودية مبوجب االتفاقية املربمة معه �أو ب�أي من التعهدات التي ت�ضمنتها (ملزيد من التفا�صيل،
يرجى مراجعة الق�سم الفرعي رقم (�( 1-7-12أ)) من الق�سم الرقم (« )12املعلومات القانونية») من هذه الن�شرة) ،فقد يطلب ال�صندوق من ال�شركة �سداد الدين على الفور
ويبا�شر ب�إجراءات التنفيذ الق�ضائي على الأرا�ضي وغريها من الأ�صول املرهونة ل�صالح ال�صندوق وبيعها وحت�صيل قيمة القرو�ض من متح�صالت البيع .قد ي�ؤثر ذلك على توفر
ال�سيولة الالزمة لأعمال ال�شركة وخطط تطوير خطوط االنتاج مما �سوف ينعك�س �سلب ًا على �أرباحها احلالية واملتوقعة.
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22-2222المخاطر المتعلقة باعتماد توسع ونجاح الشركة على خبرات وكفاءة كبار التنفيذيين
تعتمد العمليات الت�شغيلية احلالية واخلطط امل�ستقبلية لل�شركة على خربات وكفاءة كوادرها الإدارية والفنية من كبار التنفيذيني واملوظفني امل�ؤهلني والذين ميتلكون خربات
وقت طويل ،وقد
وا�سعة يف �صناعة م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية .كما يعمل غالبية كبار التنفيذيني واملوظفني امل�ؤهلني لدى ال�شركة منذ ٍ
�أ�صبحت لديهم عالقات وطيدة بعمالء ال�شركة ومورديها ومقر�ضيها و�شركاء الأعمال الآخرين .لذلك ،ف�إن فقدان ال�شركة لأي من كبار التنفيذيني واملوظفني امل�ؤهلني لديها
وعدم مقدرتها على توظيف بدالءٍ لهم يتمتعون بذات امل�ستوى من اخلربة واملهارة وبتكلفة منا�سبة لل�شركة �سيكون له �أث ٌر �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها
ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
22-2222المخاطر المرتبطة بعدم تمكن الشركة من الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم
تجديدها
تخ�ضع ال�شركة لعدد من الأنظمة والقوانني التي ت�ستوجب عليها احل�صول على الرتاخي�ص والت�صاريح الالزمة لن�شاطاتها من قبل اجلهات التنظيمية املخت�صة يف اململكة
ملمار�سة ن�شاطاتها .هذا وحتتفظ ال�شركة حالي ًا بعدد من الرتاخي�ص وال�شهادات والت�صاريح ذات العالقة ب�أن�شطتها وت�شمل هذه الرتاخي�ص ،على �سبيل املثال ال احل�صر،
الرتخي�ص ال�صناعي الذي ح�صلت عليه ال�شركة من وزارة التجارة واال�ستثمار ،و�شهادات ال�سجل التجاري ال�صادرة عن وزارة التجارة واال�ستثمار ،والرتخي�ص البيئي� ،شهادة
ع�ضوية الغرفة التجارية� ،شهادة ت�سجيل العالمات التجارية ،الرتاخي�ص البلدية ،ت�صاريح الدفاع املدين� ،شهادات ال�سعودة والزكاة والت�أمينات االجتماعية .ويجب �أن تبقى
هذه الرتاخي�ص �سارية املفعول ب�شكل م�ستمر من خالل امتثال ال�شركة للأنظمة والقوانني التي حتكم تلك الت�صاريح والرتاخي�ص .ويف حال ف�شلت ال�شركة يف االمتثال للأنظمة
والقوانني وال�شروط التي حتكم تلك الت�صاريح والرتاخي�ص ،فقد ال تتمكن ال�شركة من جتديدها �أو احل�صول على تراخي�ص جديدة �إ�ضافية قد حتتاج لها لتو�سيع �أعمالها.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن ف�شل ال�شركة يف االمتثال للمتطلبات التي متليها الت�صاريح والرتاخي�ص اخلا�صة بن�شاطها قد يعر�ضها للإلغاء .ونتيجة لذلك� ،إن �إلغاء �أي ت�صريح �أو
ترخي�ص ب�سبب عدم االمتثال للأنظمة والقوانني �سينتج عنه �إيقاف �أعمال ال�شركة مما �سيكون له �أثر �سلبي وجوهري على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها
املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
22-2222المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة
تخ�ضع عمليات ال�شركة للأنظمة واللوائح املتعلقة بحماية البيئة وال�صحة وال�سالمة يف اململكة والتي تفر�ض ب�صورة متزايدة معايري �صارمة يتوجب على ال�شركة االلتزام
بها ب�صورة م�ستمرة .كما قد يتطلب االلتزام مبعايري جديدة و�صارمة �إلى حتمل م�صروفات ر�أ�سمالية �إ�ضافية �أو ا�ضطرار ال�شركة لإجراء تعديالت يف العمليات الت�صنيعية
والت�شغيلية مما �سي�ؤدي بدوره �إلى تكبد ال�شركة م�صاريف عالية لإجراء تلك التغيريات .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد ي�ؤدي الف�شل يف االلتزام مبتطلبات تلك الأنظمة واللوائح �إلى
�سحب الرتاخي�ص ذات العالقة �أو توقيف عمليات ال�شركة ،وتعري�ض ال�شركة لدعاوى ق�ضائية .وقد تن�ش�أ احلوادث املتعلقة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة ب�شكل خارج عن �سيطرة
ال�شركة مما �سي�ؤثر �سلب ًا على �سمعتها ،والذي بدوره �سيكون له �أثر �سلبي وجوهري على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
22-2222المخاطر المتعلقة بعدم تمكن الشركة من تأمين تغطية تأمينية شاملة للمخاطر المرتبطة بعملياتها
حتتفظ ال�شركة بغطاء ت�أميني ي�شمل عدة �أنواع من بوال�ص الت�أمني منها الت�أمني ال�صحي للموظفني ،والت�أمني على املركبات ،والت�أمني على املمتلكات �ضد احلرائق واملخاطر.
(ملزيد من املعلومات عن التغطية الت�أمينية ،ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي رقم (« )13-12الت�أمني» من الق�سم رقم (« )12املعلومات القانونية» من هذه الن�شرة) .ولكن ،قد
تت�أثر عمليات ال�شركة بعدد من املخاطر التي ال تتوفر لها تغطية ت�أمينية� ،أو التي تتوفر لها تغطية ت�أمينية ولكن ب�أ�سعار جتارية غري معقولة .ومن املمكن �أن تن�ش�أ حاالت ت�ستدعي
ال�شركة �إلى اللجوء �إلى �شركة الت�أمني املعنية لتعوي�ضها عن �أي خ�سارة �أو �ضرر م�ؤمن عليه يلحق بها �أو �أن تتجاوز قيمة مطالبات ال�شركة قيمة بولي�صة الت�أمني التي حتتفظ به
ال�شركة� ،أو �أن ال يكون ال�ضرر الذي حلق بها مغطى �أو قد يتم رف�ض مطالبة التعوي�ض املقدمة من قبل ال�شركة ل�شركة الت�أمني املعنية .وال ت�ضمن ال�شركة �أن تتم تغطية جميع
املطالبات التي يتم رفعها يف امل�ستقبل �ضدها ب�صورة كاملة مبوجب بوال�ص الت�أمني القائمة .وقد ال تتمكن ال�شركة من احل�صول على غطاء ت�أميني كاف نظر ًا الرتفاع معدالت
�أق�ساط الت�أمني �أو عدم توفرها .لذلك ،فمن املمكن �أن تتعر�ض ال�شركة �أو �أعمالها �أو مرافقها للعديد من احلوادث التي تخرج عن نطاق �سيطرتها كحوادث احلريق والكوارث
ب�شكل جوهري� .إن وقوع مثل هذه احلوادث ،قد ي�ؤدي �إلى تعليق العمل مبرافق ال�شركة املت�ضررة لفرتة من الزمن والتي ميكن
الطبيعية والتي ميكن �أن ت�ؤثر على �سري �أعمالها ٍ
�أن ت�ؤثر على �إيرادات ال�شركة خالل فرتة توقف العمل فيها ،ف�ض ًال عن النفقات الر�أ�سمالية الطارئة وتكاليف الإ�صالح و�إعادة البناء والت�أهيل التي قد تتكبدها ال�شركة لإ�صالح
و�إعادة ت�أهيل تلك املرافق املت�ضررة �إلى ما كانت عليها .وبالتايل ،ف�إن وقوع مثل هذه احلوادث من �ش�أنه الت�أثري �سلب ًا على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل
وتوقعاتها امل�ستقبلية.
22-2222االستحقاقات الضريبية والزكاة المحتملة
ح�صلت ال�شركة على �شهادات زكوية مقيدة (غري نهائية) فيما يخ�ص الأعوام املالية 2013م و2014م و2015م و2016م ،حيث قامت ال�شركة بتقدمي الإقرارات الزكوية و�سداد
املبالغ املرتتبة على ذلك جلميع الفرتات املذكورة( .ملزيد من التفا�صيل ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم « 6مناق�شة وحتليل االدارة للمركز املايل ونتائج العمليات» من هذه الن�شرة).
وال ت�ستطيع ال�شركة التنب�ؤ ما �إذا كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل �ستقبل تقديراتها الزكوية عن الأعوام املالية املذكورة �أو �أي فروقات زكوية ميكن �أن تطالبها الهيئة العامة
للزكاة والدخل بدفعها م�ستقب ًال هذه الأعوام .و�إذا ما قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل فع ًال ملطالبة ال�شركة بدفع مثل هذه الفروقات ،ف�إن ذلك �سي�ؤثر �سلب ًا على �أرباح ال�شركة
ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
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22-2222مخاطر ارتفاع قيمة الديون المشكوك في تحصيلها
بلغت خم�ص�صات ديون ال�شركة امل�شكوك يف حت�صيلها يف عام 2014م مبلغ � 400ألف ريال �سعودي ،وثم ارتفعت لت�صل �إلى  1.2مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،ومن ثم
ارتفعت مرة �أخرى لت�صل �إلى  2.8مليون ريال �سعودي يف عام 2016م .وتعزو هذه الزيادة يف الديون امل�شكوك يف حت�صيلها �إلى الزيادات يف الذمم املتنازع عليها �أو الذمم
البطيئة والتي يتم �أخذ خم�ص�ص لها على �أ�سا�س تقديري .ومل يوجد لدى ال�شركة قبل عام 2017م �أي �سيا�سة تخ�صي�ص تتعلق باملخ�ص�صات وكانت ال�شركة تعتمد على �أخذ
خم�ص�صات لعمالء معينني على �أ�سا�س كل حالة على حدة.
وابتدا ًء من  1يناير 2017م ،قامت ال�شركة بتبني �سيا�سة جديدة ومكتوبة لتجنيب خم�ص�صات للديون امل�شكوك يف حت�صيلها .ونظر ًا حلداثة تطبيق هذه ال�سيا�سة ،ف�إنه من
املمكن �أن ال تتنا�سب معدالت هذه املخ�ص�صات مع قيم الديون امل�شكوك يف حت�صيلها فعلي ًا ،الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤثر على معدل ربحية ال�شركة ونتائجها املالية يف حال قامت
ال�شركة نتيجة لذلك ب�شطب بع�ض الديون امل�شكوك يف حت�صيلها �أو رفع قيم املخ�ص�صات للديون امل�شكوك يف حت�صيلها .كما �أن �أي تغيري م�ستقبلي يف ال�سيا�سات اخلا�صة بالديون
امل�شكوك يف حت�صيلها التي قد تتبناها ال�شركة قد ي�ضطرها �إلى رفع قيمة املخ�ص�صات التي يتوجب عليها جتنيبها لتغطية قيمة الديون امل�شكوك يف حت�صيلها ،مما �سي�ؤثر ب�شكل
�سلبي على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية( .وللمزيد من املعلومات ،يرجى مراجعة الق�سم رقم (« )6مناق�شة الإدارة وحتليل الو�ضع املايل
ونتائج عمليات ال�شركة»).
22-2222المخاطر المتعلقة بالدعاوي والمنازعات القضائية
قد تواجه ال�شركة دعاوى ومطالبات و�إجراءات ق�ضائية �أخرى نتيجة �أية حوادث تتعلق بال�صحة وال�سالمة �أو امل�س�ؤولية الناجتة عن منتجاتها ،ال ميكن لل�شركة توقع نتائج تلك
املطالبات عند حدوثها ،كما ال ت�ضمن �أال يكون لتلك املطالبات ت�أثري جوهري على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها .كما �أن ال�شركة ال ت�ستطيع �أن تتوقع ب�شكل دقيق حجم
تكلفة الدعاوي �أو الإجراءات الق�ضائية التي ميكن �أن تقيمها �أو تقام �ضدها �أو النتائج النهائية لتلك الدعاوي �أو الأحكام التي ت�صدر فيها وما تت�ضمنه من تعوي�ضات وجزاءات،
وبالتايل ف�إن �أي نتائج �سلبية ملثل هذه الق�ضايا �سوف ت�ؤثر �سلب ًا على ال�شركة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد تتعر�ض ال�شركة للنزاعات وال�شكاوى العمالية ،ويف حال تعر�ضت ال�شركة
لأي �إجراء ق�ضائي �أو �شبه ق�ضائي و�صدر حكم ًا �أو جمموعة من الأحكام يف غري م�صلحة ال�شركة وانطوى هذا احلكم �أو تلك املجموعة من الأحكام جمتمعة على قيم تعوي�ض
كبرية� ،أو تتعدى حدود م�س�ؤولية ال�شركة امل�ستحقة ،ف�سيكون لذلك �أثر �سلبي وجوهري على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية (ملزيد
من املعلومات ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم (« )12املعلومات القانونية» من هذه الن�شرة).
22-2222مخاطر حماية العالمة التجارية الخاصة بالشركة
تعتمد ال�شركة وم�صنعها يف قدرة ت�سويق منتجاتها على ا�ستخدام ا�سمها و�شعارها وعالمتها التجارية ،التي تدعم �أعمالها وموقفها التناف�سي وت�ساعد يف متيزها يف ال�سوق
ب�صورة وا�ضحة للعمالء واملوردين على حدٍ �سواء .وقد قامت ال�شركة بت�سجيل عالمتها التجارية با�سم «م�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك» لدى وزارة التجارة واال�ستثمار مبوجب
الرقم  1436026230وتاريخ 1437/05/09هـ (ملزيد من املعلومات عن عالمات ال�شركة و�أ�سمائها التجارية ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم (« )12املعلومات القانونية» من هذه
الن�شرة)� .إن �أي انتهاك حلقوق امللكية الفكرية �أو اال�ستخدام الغري م�شروع للعالمة التجارية املذكورة �سي�ؤدي �إلى �إقامة دعاوي ومطالبات ق�ضائية �أمام املحاكم املخت�صة حلماية
هذه احلقوق .ويتطلب هذا الأمر وقت ًا طوي ًال وتكلفة ،ف�ض ًال عن اجلهد املبذول من قبل الإدارة يف متابعتها .ويف حال ف�شل ال�شركة يف حماية هذه العالمة التجارية اخلا�صة بها
ب�شكل �سلبي على قيمتها ،مما �سيكون له �أثر �سلبي على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
بال�شكل الف ّعال ،ف�سي�ؤثر ذلك ٍ
22-2222مخاطر عدم االلتزام بمتطلبات السعودة بصورة مستمرة
بنا ًء على �أنظمة وزارة العمل ال�سعودية اخلا�صة بنظام ال�سعودة (برنامج نطاقات) ،ت�صنف ال�شركة �ضمن ال�شركات متو�سطة احلجم يف قطاع ال�صناعات التحويلية والت�صنيع
حيث تخ�ضع ال�شركة لن�سبة �سعودة مقدارها  %29.20وت�صنف ال�شركة �ضمن النطاق الأخ�ضر املرتفع من برنامج نطاقات .ت�ستويف ال�شركة حالي ًا متطلبات ال�سعودة حيث �أنها
م�صنفة �ضمن النطاق الأخ�ضر املرتفع� ،إال �أنه قد ي�صعب على ال�شركة اال�ستمرار يف التوظيف واملحافظة على نف�س الن�سبة من املوظفني ال�سعوديني ،وبالتايل فقد تخفق يف
اال�ستمرار يف االلتزام مبتطلبات برنامج نطاقات .وال ت�ضمن ال�شركة مقدرتها على املحافظة على ن�سب ال�سعودة املطلوبة �أو رفعها �أو املحافظة عليها ،كما قد ت�ؤدي زيادة عدد
املوظفني الأجانب �أو عدم مقدرة ال�شركة على تطبيق متطلبات ال�سعودة �إلى تعر�ض ال�شركة لعدد من العقوبات �أو دفع ر�سوم كبرية والذي قد يكون له �أثر �سلبي وجوهري على
�أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية( .ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم الفرعي رقم (« )5-10-5االلتزام بال�سعودة» من الق�سم رقم
(« )5الهيكل التنظيمي لل�شركة»).
22-2222المخاطر المتعلقة بالزيادة في معدالت الرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين
�أقرت احلكومة خالل عام 2016م عدد ًا من القرارات التي تهدف لإجراء �إ�صالحات �شاملة ل�سوق العمل يف اململكة العربية ال�سعودية ،والتي من �ضمنها �إقرار ر�سوم �إ�ضافية مقابل
كل موظف غري �سعودي يعمل لدى جهة �سعودية ،اعتبار ًا من 2018/01/01م ،بالإ�ضافة �إلى زيادة ر�سوم الإقامة لعائالت املوظفني غري ال�سعوديني اعتبار ًا من 2017/07/01م.
ومتى ما دخلت هذه القرارات حيز التنفيذ ،ف�إنها �سوف ت�ؤدي �إلى زيادة الر�سوم احلكومية التي �ستدفعها ال�شركة عن موظفيها غري ال�سعوديني عموم ًا ،كما �أنه من املمكن �أن
ت�ؤدي زيادة تكلفة الإقامات التي �سيتحملها املوظف غري ال�سعودي لعائالت املوظفني غري ال�سعوديني �إلى زيادة تكلفة املعي�شة عليه ومن املمكن �أن ي�ؤدي ذلك �إلى قبوله العمل يف
دول �أخرى تكون تكلفة املعي�شة فيها �أقل ،و�إذا ما حدث مثل هذا الأمر ،ف�ستواجه ال�شركة �صعوبة يف املحافظة على �أ�صحاب الكفاءات من موظفيها من جهة ،وقد ت�ضطر �إلى
حتمل تكلفة الزيادة يف الر�سوم احلكومية املرتبطة ب�إقامات عائالتهم من جهة �أخرى ،والتي �ستت�سبب يف زيادة الأعباء املالية على ال�شركة ،والتي من �ش�أنها الت�أثري �سلب ًا على
�أعمال ال�شركة و�أرباحها ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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22-2222المخاطر المرتبطة بعدم قدرة الشركة على المحافظة على كوادرها البشرية
تعتمد ال�شركة على العمالة امل�ؤهلة واملدربة يف عملياتها االنتاجية ،حيث يتمتع ه�ؤالء العمال باخلربات العملية التي تتطلبها الأعمال املرتبطة ب�صناعة م�صغرات القوارير
البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية� .إن �إخفاق ال�شركة يف املحافظة على هذه العمالة و�إحالل عمال جدد م�ؤهلني حمل العمال الذين يتم �إنتهاء عالقتهم العمالية
معها �سي�ؤدي �إلى الت�أثري �سلب ًا على عملياتها االنتاجية وعلى نتائج عملياتها وتوقعاتها املالية.
22-2222المخاطر المتعلقة باعتماد عمليات الشركة بصورة جوهرية على أنظمة تقنية المعلومات
ت�ستخدم ال�شركة عدد ًا كبري ًا من �أنظمة تقنية املعلومات لإدارة وت�شغيل �أعمالها ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،فيما يتعلق ب�أعمال الت�صنيع والتخزين واملتابعة واجلودة والأمور
املحا�سبية واملالية وغريها.
�إن �أنظمة تقنية املعلومات لدى ال�شركة معر�ضة للتلف من فريو�سات احلا�سب الآيل ،وهجمات االخرتاق �أو القر�صنة االلكرتونية ،وتعطل الأجهزة �أو الربامج وغريها من
اال�ضطرابات املماثلة .ففي حال ف�شل تلك الأنظمة عن العمل بال�شكل املتوقع لأي �سبب من الأ�سباب� ،سيت�سبب ذلك يف تعطيل �أعمال ال�شركة وبالتايل يف خف�ض فعالية وكفاءة
العمليات وزيادة التكاليف وفقدان معلومات هامة ،وهو ما �سيكون له �أث ٌر �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
22-2222المخاطر المرتبطة بإنعدام الخبرة الالزمة إلدارة الشركات المساهمة العامة
لي�س لدى كبار التنفيذيني يف ال�شركة خربة �سابقة يف �إدارة ال�شركات امل�ساهمة العامة ،وكيفية التقيد باللوائح والأنظمة اخلا�صة بها .وعليه� ،سيتوجب على كبار التنفيذيني على
وجه اخل�صو�ص بذل جهود �إ�ضافية ل�ضمان التزام ال�شركة بالقواعد التنظيمية والقواعد املتعلقة بالإف�صاح املفرو�ضة على ال�شركات املدرجة بال�سوق املالية ال�سعودية مما قد
يقلل الوقت الذي يخ�ص�صه كبار التنفيذيني لإدارة �أعمال ال�شركة اليومية .ويف حال عدم التزام ال�شركة بالأنظمة واللوائح التنفيذية ومتطلبات الإف�صاح ذات العالقة ،ف�سوف
يعر�ضها ذلك لعقوبات وغرامات نظامية من �ش�أنها الت�أثري �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
22-2222المخاطر المتعلقة باستراتيجية التوسع والتنفيذ
يعتمد �أداء ال�شركة يف امل�ستقبل على قدرتها على تنفيذ خططها التو�سعية وا�سرتاتيجيات منوها التي ت�شمل ت�صنيع منتجات جديدة وتو�سيع قاعدة املنتجات التي ت�صنعها.
ب�شكل �صحيح وحت�سني نظمها الت�صنيعية واملالية والإدارية
تعتمد قدرة ال�شركة على �إدارة التو�سع يف �أعمالها يف امل�ستقبل على قدرتها على موا�صلة تنفيذ خططها اال�سرتاتيجية ٍ
بكفاءة مبا يواكب هذه التو�سعات مع احلفاظ على م�ستوى اجلودة احلايل وتطويره ،وكذلك على قدرتها على زيادة القوى العاملة واملوظفني امل�ؤهلني وتدريبهم و�إدارتهم بالكفاءة
املطلوبة .ولي�س هناك �أي �ضمانات ب�أن املوظفني الذين تعينهم ال�شركة �أو النظم والإجراءات وال�ضوابط التي تعتمدها �ستكون كافية لدعم النمو والتو�سع امل�ستقبلي.
عالو ًة على ذلك ،ف�إن �أي �إخفاق لل�شركة يف �إدارة خططها التو�سعية بالكفاءة املطلوبة قد ي�ؤدي بدوره �إلى زيادة التكاليف وانخفا�ض الربحية ،ولكن قد ال ت�ستطيع �إدارتهم بطريقة
ينتج عنها الربحية املطلوبة ،كما �أنه من املمكن �أن ال تنجح ال�شركة يف ت�سويق منتجاتها اجلديدة �أو بيعها بالأ�سعار املحدد لها لعدة عوامل مثل عدم وجود طلب كاف على مثل
هذه املنتجات يف ال�سوق املحلي �أو الأ�سواق االجنبية امل�ستهدفة �أو وجود مناف�سة قوية من م�صنعني �آخرين يبيعون مثل هذه املنتجات ب�أ�سعار �أقل من �أ�سعار منتجات ال�شركة.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن �أي خطط تو�سع يف الأعمال تعتزم ال�شركة تنفيذها يف امل�ستقبل �سوف تخ�ضع للتكاليف املقدرة وجدول التنفيذ الزمني املحدد لها ،و�إذا مل تتمكن ال�شركة
من تنفيذ خطط التو�سع وفق ًا للجدول الزمني املحدد لها ،ف�سوف ي�ؤدي ذلك �إلى عدم حتقيق الفائدة االقت�صادية املرجوة منها طيلة فرتة الت�أخري ،مما �سي�ؤثر على الو�ضع
التناف�سي لل�شركة ،ويزيد من تكاليفها الر�أ�سمالية وبالتايل ي�ؤثر �سلب ًا على نتائج �أعمال ال�شركة ومركزها املايل� .إن �إخفاق ال�شركة يف تنفيذ خططها التو�سعية وا�سرتاتيجيات
ب�شكل فعال �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
النمو ٍ
22-2222المخاطر المتعلقة بتركيز القطاع والتخصص
ينح�صر ن�شاط ال�شركة يف قطاع ت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية امل�ستخدمة يف تعبئة املياه .و�إن النمو يف ا�سترياد هذه املنتجات
وزيادة �إنتاجها يف اململكة واخلارج ،بالإ�ضافة �إلى تغري �أ�ساليب �إنفاق الفرد ،وتطور �أمناط و�أ�ساليب تعبئة املياه ،تعترب جميعها عوامل �أ�سا�سية م�ؤثرة يف هذه ال�صناعة �سلب ًا
�أو �إيجاب ًا .وبالتايل ،ف�إن عدم قدرة ال�شركة على تنويع منتجاتها يف امل�ستقبل مبا يتوافق مع هذه املتغريات يف ال�سوق �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها
املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
22-2222المخاطر االئتمانية
تتعلق خماطر االئتمان بالذمم التجارية املدينة النا�شئة عن بيع منتجات ال�شركة بتواريخ ا�ستحقاق م�ؤجلة (البيع بالآجل) .ومن املمكن �أن تتعر�ض ال�شركة للت�أخري يف ال�سداد
كاف .وعليه،
ب�شكل ٍ
من قبل بع�ض عمالئها .وقد يواجه عدد من عمالء ال�شركة �أداء مايل متدنٍ  ،بالإ�ضافة �إلى �إخفاق ال�شركة يف حتليل املخاطر االئتمانية لهذه الأطراف ٍ
ف�إن عدم قدرة ال�شركة على حت�صيل �أي من املبالغ املالية املرتتبة على �أي من عمالئها �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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2222المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية
222222المخاطر المرتبطة بالمنافسة وزيادة حدتها
تعمل ال�شركة يف بيئة تناف�سية وتواجه مناف�سة قوية وال يوجد �ضمان با�ستمرار قدرة ال�شركة على املناف�سة ب�شكل فعال مع ال�شركات الأخرى يف ال�سوق .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ميكن
ل�سيا�سات ت�سعري مناف�سي ال�شركة �أن ت�ؤثر �سلب ًا على الأداء املايل لل�شركة .وعالوة على ذلك ،ف�إن الزيادة يف العر�ض على املنتجات التي ت�صنعها ال�شركة باملقارنة مع الطلب عليها
�سي�ؤدي �إلى ال�ضغط �سلب ًا على �أ�سعارها ،وبالتايل الت�أثري �سلب ًا على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل ب�شكل عام .كما يتوقف الأداء امل�ستقبلي
لل�شركة على قدرتها على اكت�ساب ح�صة �سوقية واحلفاظ على ح�صتها يف ال�سوق وزيادتها من خالل التو�سع يف انتاجها والت�سويق� .إن انخفا�ض الطلب على منتجات ال�شركة لأي
�سبب من الأ�سباب من �ش�أنه �أن ي�ؤثر �سلب ًا على نتائج ال�شركة املالية.
وتعتمد قدرة ال�شركة التناف�سية على متييز منتجاتها عن املنتجات الأخرى املعرو�ضة يف ال�سوق ،وذلك من خالل توفري منتجات عالية اجلودة وب�أ�سعار معقولة .وال ت�ستطيع
ال�شركة �ضمان �أن املناف�سني احلاليني �أو املحتملني لها �أن يقدموا منتجات ذات جودة وب�أ�سعار تناف�سية �أف�ضل من تلك التي تقدمها .كما ال ت�ضمن ال�شركة مواكبتها وتكيفها
ب�شكل �سريع مع اجتاهات ال�صناعة املتطورة �أو متطلبات ال�سوق املتغرية ،مما �سي�ؤدي النخفا�ض ح�صتها ال�سوقية و�إيراداتها و�أرباحها ،وبالتايل �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمالها وو�ضعها
املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
222222المخاطر المتعلقة بالمخاطر السياسية واألمنية في المنطقة وتاثر عمليات الشركة بها
تقوم ال�شركة بت�صدير منتجاتها لعدد من دول يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،والتي ت�شمل دولة الإمارات العربية املتحدة ودولة قطر ودولة الكويت و�سلطنة عمان واململكة الأردنية
الها�شمية واجلمهورية اليمنية ،وبلغت ن�سبة مبيعاتها كما يف تاريخ �آخر قوائم مالية مدققة  9دي�سمرب 2016م ،كن�سبة من �إجمايل مبيعات ال�شركة و�شركاتها التابعة لهذه الدول
 .%3وكما هو معروف ،متر اجلمهورية اليمنية حالي ًا بعدم ا�ستقرا ٍر �أمني و�سيا�سي .وبلغت ن�سبة مبيعات ال�شركة امل�صدَّرة لليمن كما يف  31دي�سمرب 2016م ،كن�سبة من �إجمايل
مبيعاتها ،ما ن�سبته  .%2.99لذلك ،على املكتتبني الأخذ بعني االعتبار يف تقييم خماطر ال�شركة املخاطر ال�سيا�سية والأمنية التي قد تتعر�ض لها الدول التي ت�صدر ال�شركة لها
منتجاتها والذي �سي�ؤثر �سلب ًا على عمليات ال�شركة وتعامالتها.
222222مخاطر عدم االلتزام بنظام الشركات الجديد
�أ�صدر جمل�س الوزراء م�ؤخر ًا نظام جديد لل�شركات يحل حمل نظام ال�شركات ال�سابق ،والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1437/07/25هـ (املوافق 2016/05/02م) .ويفر�ض
النظام احلايل بع�ض املتطلبات النظامية اجلديدة التي يتوجب على ال�شركة التقيد بها .و�سوف ي�ستلزم مثل هذا الأمر قيام ال�شركة باتخاذ الإجراءات الالزمة لالمتثال ملثل
هذه املتطلبات والتي ميكن �أن ت�ؤثر على خطة �أعمالها �أو ت�ستغرق وقت طويل .كما فر�ض النظام احلايل عقوبات �أ�شد �صرامة على خمالفة �أحكامه وقواعده الإلزامية ،وبالتايل
ف�إنه من املمكن �أن تتعر�ض ال�شركة �إلى مثل هذه العقوبات يف حال عدم االلتزام بها والتي قد ت�صل �إلى دفع غرامة قدرها خم�سمائة �ألف ()500.000ريال �سعودي .وذلك من
�ش�أنه الت�أثري �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
222222المخاطر المتعلقة بأسعار المنتجات
يتوقف �أداء ال�شركة �أي�ض ًا على مقدرتها على املحافظة على ربحيتها من خالل املحافظة على �أ�سعار منا�سبة ملنتجاتها والقدرة على حتميل �أي زيادة يف تكاليف الإنتاج لعمالئها
ب�شكل فعلي حيث �أن الأ�سعار تعتمد على العر�ض والطلب يف ال�سوق .لذلك ،ف�إنه يف حال ارتفعت
من خالل رفع �أ�سعار املنتجات؛ ولي�س يف �إمكان ال�شركة التحكم يف �سعر املنتج ٍ
ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال
ب�شكل كبري مما �سي�ؤثر ٍ
تكاليف الت�شغيل والإنتاج ومل تتمكن ال�شركة من رفع �أ�سعار منتجاتها لتعوي�ض تلك التكاليف ف�ستت�أثر ربحية ال�شركة ٍ
ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
222222المخاطر المتعلقة بالتغيرات السلبية في أسعار الفائدة
تعتمد ال�شركة يف �أعمالها التو�سعية وزيادة خطوط الإنتاج وتطوير منتجاتها على احل�صول على متويل وت�سهيالت من جهات متويلية خارجية كالبنوك التجارية وجهات الإقرا�ض
عال من احل�سا�سية جتاه عدد من العوامل
احلكومية وغريها .لذلك ،تت�أثر ترتيبات التمويل اخلارجية اخلا�صة بال�شركة ب�أ�سعار الفائدة ب�صور ٍة كبرية والتي تعد بدورها على قد ٍر ٍ
اخلارجة عن �سيطرة ال�شركة ،ومن �ضمنها ال�سيا�سات احلكومية والنقدية وال�ضريبية ،والظروف االقت�صادية وال�سيا�سية املحلية والعاملية .وقد ت�ؤدي الزيادة يف �أ�سعار الفائدة
من تكاليف التمويل وتكاليف الفائدة �إلى احلد الذي قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض التدفقات ال�شركة النقدية .وعليه ،قد يكون للتذبذبات ال�سلبية يف �أ�سعار الفائدة �أث ٌر �سلبي وجوهري
على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
222222المخاطر المرتبطة بإقرار ضريبة القيمة المضافة ( )VATوتأثيرها على أسعار منتجات الشركة
قرر جمل�س الوزراء بتاريخ  2جمادى الأولى 1438هـ املوافقة على االتفاقية املوحدة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،والتي �سيبد�أ العمل بها
ابتداء من  1يناير 2018م ،ك�ضريبة جديدة ت�ضاف ملنظومة ال�ضرائب والر�سوم الأخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات حمددة يف اململكة ،مبا يف ذلك القطاع ال�صناعي
الذي تعمل فيه ال�شركة ،يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .ويتوقع �أن يكون مقدار هذه ال�ضريبة  ،%5و�سيتم ا�ستثناء عدد من املنتجات منها (كالأغذية الأ�سا�سية،
واخلدمات املتعلقة بالرعاية ال�صحية والتعليم).
ونظر ًا �إلى �أن طبيعة �ضريبة القيمة امل�ضافة يتم حتملها من قبل امل�ستهلك ،ف�إنه من املتوقع �أن تقوم ال�شركة برفع تكلفة و�أ�سعار منتجاتها لتعك�س قيمة ال�ضريبة امل�ضافة ،والذي
من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى زيادة تكلفة املنتجات التي ت�صنعها ال�شركة و�سعر بيعها لعمالئها .وقد ال ت�ستطيع ال�شركة زيادة �سعر منتجاتها لتعك�س كامل قيمة �ضريبة القيمة امل�ضافة
لعدة عوامل واعتبارات منها طبيعة العالقة التعاقدية مع بع�ض العمالء �أو عوامل املناف�سة ال�سائدة يف ال�سوق  ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إلى حتمل ال�شركة لقيمة ال�ضريبة غري املح�صلة
من العميل ،مما �سيكون له �أثر �سلبي على �أعمال ال�شركة و�أرباحها ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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كما جتدر الإ�شارة �إلى �أن �إقرار هذه ال�ضريبة يف اململكة و�سائر دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �سينطوي على العديد من املعوقات اجلوهرية ،وذلك نظر ًا حلداثة
تطبيقها والإ�شراف على العمل بها من قبل اجلهات احلكومية املعنية وال�شركات .كما �أن هذا النوع من ال�ضرائب يعد بطبيعته معقد ًا وي�شتمل تطبيقه على �إجراءات وتعليمات
مف�صلة على امل�ستوى احلكومي �أو على م�ستوى املن�شئات التجارية امللزمة بهذه ال�ضريبة (والتي �ست�شمل ال�شركات الكبرية منها واملتو�سطة ،بالإ�ضافة لل�شركات العائلية ال�صغرية،
وعليه ف�ستحتاج هذه املن�شئات التجارية �إلى الإملام وفهم طبيعة وطريقة تطبيق مثل هذا النوع من ال�ضرائب ،والأهم من ذلك كيفية طريقة احت�سابها لهذه ال�ضريبة ،وتقدميها
للتقارير اخلا�صة بها وتوريدها للجهة احلكومية املخت�صة.
وبناء على ذلك ،ف�إنه �سيتعني على ال�شركة �أن تت�أقلم مع التغريات التي �ست�صاحب بداية تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة ،والتي �ست�شمل تطبيق وحت�صيل وتوريد هذه ال�ضريبة،
بالإ�ضافة ملعرفة ت�أثري تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة واملنظومة امل�صاحبة لها على ال�شركة و�أعمالها ،ومن بني الأمور التي ينبغي على ال�شركة مراعاتها يف تطبيق هذا النوع من
ال�ضرائب ما يلي:






تقييم مدى قدرة وجاهزية �أنظمتها الإلكرتونية واملحا�سبية لتطبيق وحت�صيل وتوريد �ضريبة القيمة امل�ضافة.
�إعداد ا�سرتاتيجية خا�صة بتطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة.
حتديد التعاقدات التي تخ�ضع ل�ضريبة القيمة امل�ضافة.
درا�سة العقود والتعامالت الداخلية القائمة بني ال�شركة و�شركاتها التابعة �أو وحداتها الداخلية التي �ستت�أثر بتطبيق هذه ال�ضريبة.
القيام بربامج تدريب ون�شر للوعي ملوظفيها العاملني يف ق�سمي املبيعات واملالية ،وذلك للت�أكد من جاهزيتهم لتطبيق هذه ال�ضريبة وما يرتبط بها من تقارير
و�إيداعها لدى اجلهة احلكومية املخت�صة.

و�سيرتتب على �إخالل ال�شركة بااللتزام مبتطلبات �ضريبة القيمة امل�ضافة ،والتي من �ضمنها �إعداد تقارير دقيقة و�إيداعها لدى اجلهة احلكومية املخت�صة ،تعر�ضها لغرامات
مالية وعقوبات نظامية �أخرى ،بح�سب ما تن�ص عليه الأنظمة والت�شريعات اخلا�صة بهذه ال�ضريبة.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة �ستتحمل تكاليف ،قد تكون جوهرية ،لغر�ض تطوير �أنظمتها الإلكرتونية واملحا�سبية ،بالإ�ضافة لأي تغيريات لطريقة �إدارة عملياتها ،وذلك
لغر�ض التقيد مبتطلبات تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة وما يتعلق بها من متطلبات حما�سبية وت�شغيلية ،والتي �سيكون لها �أثر �سلبي على �أعمال ال�شركة و�أرباحها ونتائج عملياتها
ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
222222المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية
تخ�ضع بع�ض معامالت ال�شركة فيما يتعلق بح�صولها على املواد اخلام والآالت ال�صناعية وقطع الغيار لعمالت غري الريال ال�سعودي ،ال �سيما الدوالر الأمريكي .وكجزء من
�سيا�سة اململكة النقدية ،ف�إن الريال ال�سعودي ،حتى تاريخ هذه الن�شرة ،مربوط بالدوالر الأمريكي ب�سعر �صرف يقدر بـ  3.75ريال �سعودي مقابل  1.00دوالر �أمريكي� .إال �أنه
ال يوجد ت�أكيدات على ثبات �سعر ال�صرف للريال ال�سعودي مقابل الدوالر الأمريكي ،وقد ت�ؤدي هذه التقلبات يف قيمة الريال ال�سعودي مقابل العمالت الأجنبية التي ت�ستخدمها
ال�شركة ل�شراء املواد اخلام ولدفع النفقات الأخرى املتعلقة بالآالت ال�صناعية وقطع الغيار (مبا يف ذلك الدوالر الأمريكي) �إلى زيادة النفقات مما �سيكون له �أثر �سلبي وجوهري
على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
عالو ًة على ذلك� ،أن ارتفاع معدالت العمولة املطبقة بني البنوك �سواء الثابتة �أو املتغرية (وهو ما يعرف يف اململكة بـ «�سايبور» (� )SIBORأو �سعر االقرتا�ض املطبق بني البنوك
يف لندن ويعرف بـ «اليبور» �أو ( ))LIBORوالتي تدفعها ال�شركة للجهات املمولة لل�شركة �سوف ي�ؤدي �إلى زيادة تكلفة التمويل الذي حتتاجه ال�شركة يف متويل �أعمالها التو�سعية،
مما �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
222222المخاطر المتعلقة باستحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها
تخ�ضع ال�شركة و�أعمالها لرقابة عدد من اجلهات احلكومية يف اململكة ،منه على �سبيل املثال ال احل�صر ،وزارة التجارة واال�ستثمار ،ووزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية
ووزارة املياه والكهرباء ،والهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة ،والبلديات والدفاع املدين وغريها .لذلك ،ف�إن ال�شركة عر�ض ًة ملخاطر تغيري الأنظمة والقوانني وال�سيا�سات يف
اململكة مبا فيها تلك الأنظمة وال�سيا�سات التي تتعلق بال�ضرائب والت�صفيات والواردات وال�صادرات والعمالت وحماية البيئة ومعايري العمل ومعايري ال�صحة وال�سالمة املهنية.
وتظل البيئة التنظيمية والقانونية يف اململكة �أقل �شمو ًال مقارنة ببع�ض الدول الأخرى وبالتايل فهي عر�ضة للتطوير والتغيري �أكرث من غريها .وتعد التكاليف املرتبطة باالمتثال
لهذه الأنظمة واللوائح عالية .ويف حالة �إدخال تعديالت على الأنظمة �أو اللوائح احلالية �أو �صدور �أنظمة �أو لوائح جديدة تتعلق ب�صناعة البال�ستيك ،قد ت�ضطر ال�شركة يف �سبيل
االلتزام بها �إلى �إجراء تعديالت على عملياتها الت�صنيعية �أو �إدخال تعديالت على منتجاتها �أو خطوط �إنتاجها مبا ين�سجم مع املتطلبات التي تفر�ضها هذه الأنظمة ،الأمر الذي
�سي�ؤدي �إلى حتمل ال�شركة لنفقات مالية �إ�ضافية غري متوقعة تبع ًا لذلك �أو الت�أثري على نتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية ب�شكل جوهري.
كما �أن االلتزام بالت�شريعات والأنظمة املطبقة على ن�شاط وعمليات ال�شركة يعترب التزام ًا م�ستمر ًا مرتتب ًا عليها .وعليه ،ف�إن عدم متكن ال�شركة من االلتزام بهذه الت�شريعات
والأنظمة ب�صورة م�ستمرة �سيعر�ضها �إلى خمالفات �أو غرامات �أو عقوبات �ستفر�ضها اجلهات الرقابية عليها والتي �ست�ؤثر �سلب ًا على عملياتها بحيث حتد من منو �إيراداتها �أو
تعليق عملها �أو ترخي�صها.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تقوم ال�شركة بت�صدير جزءٍ ن�سبي من منتجاتها �إلى اخلارج .لذلك ف�إن فر�ض �أية قيود قانونية �أو تنظيمية جديدة فيما يتعلق بتوريد منتجات ال�شركة �إلى
خارج اململكة �أو الرفع من التعرفة اجلمركية �أو �أي قيود نظامية �أخرى قد حتول دون ت�صدير منتجات ال�شركة من منتجاتها �إلى اخلارج مما �سيكون له �أثر �سلبي وجوهري على
�أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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222222المخاطر المرتبطة بتأثر عمليات الشركة بالمخاطر االقتصادية في المملكة
تتم غالبية عمليات ال�شركة يف اململكة والتي تعترب من الأ�سواق النا�شئة حيث تتواجد جميع ممتلكات ال�شركة فيها .ويتوقع �أن يلعب دخل النفط دور ًا هام ًا يف خطط اململكة
االقت�صادية وتطويرها وذلك بالرغم من ا�ستمرار اململكة يف تطبيق �سيا�سة التنويع لدعم م�ساهمات القطاعات الأخرى على خالف قطاع النفط يف الناجت املحلي الإجمايل .وبنا ًء
على ذلك ،فقد ي�ؤدي �أي انخفا�ض يف �أ�سعار النفط والغاز �إلى تباط�ؤ �أو �إعاقة خطط �صرف اململكة �أو احلكومة �إلى حد كبري مما ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على اقت�صاد اململكة �إجما ًال
وعلى جميع امل�ستويات اجلزئية من اقت�صادها وبالتايل �سي�ؤثر ذلك ب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
22-2222مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى
قد ت�ضر الكوارث الطبيعية اخلارجة عن �سيطرة ال�شركة �إلى حد كبري باملرافق الت�صنيعية التابعة لل�شركة وبنيتها التحتية عام ًة .وقد ي�ؤدي �أي �ضرر ي�صيب مرافق ال�شركة �أو
ي�صيب العمال �سوا ًء كان ذلك نتيجة الفي�ضانات �أم الزالزل �أم العوا�صف �أم �أي كارثة طبيعية �أخرى �إلى تكبد ال�شركة تكاليف كبرية ،كما ي�ؤثر ب�شدة على قدرة ال�شركة على
ممار�سة عملياتها وبالتايل التقليل من نتائجها الت�شغيلية امل�ستقبلية .ويف حالة حدوث كوارث طبيعية و�إ�ضرارها مبرافق ال�شركة ،ف�سيكون لذلك �أثر �سلبي وجوهري �أعمال
ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

2222المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح
222222السيطرة من قبل المساهم المؤسس
بعد االنتهاء من االكتتاب �سيمتلك امل�ساهم �أحمد حمود الذياب ن�سبة  %69من ر�أ�س مال ال�شركة .وعليه �سيكون ب�إمكانه ال�سيطرة على الأمور التي تتطلب موافقة امل�ساهمني مبا
يف ذلك عمليات الدمج واال�ستحواذ وبيع الأ�صول وانتخاب جمل�س الإدارة وزيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س املال و�إ�صدار �أو عدم �إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية �أو �إحداث �أي تغيري يف ال�شركة.
وب�شكل جوهري على م�صالح املكتتبني وخططهم اال�ستثمارية يف ال�شركة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد تتعار�ض م�صالح امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني مع م�صالح املكتتبني والذي �سي�ؤثر �سلب ًا
ٍ
222222عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة
ال يوجد حتى تاريخ هذه الن�شرة �سوق عام لتداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية .وال يوجد �أي ت�أكيد ب�أنه �سيكون هناك �سوق فعال وم�ستمر للتداول يف �أ�سهم ال�شركة
بعد انتهاء االكتتاب .لقد مت حتديد �سعر االكتتاب بناء على عدة عوامل كو�ضع ال�شركة وتطلعاتها امل�ستقبلية وال�سوق الذي تتناف�س فيه وتقييم نتائج ال�شركة الإدارية والت�شغيلية
واملالية .وميكن �أن ت�ؤدي عوامل مثل اختالف النتائج املالية والظروف العامة والو�ضع االقت�صادي العام والبيئة التنظيمية التي تعمل فيها ال�شركة وعوامل اخرى خارجة عن نطاق
�سيطرة ال�شركة �إلى حدوث تفاوت كبري يف �سيولة تداول �سهم ال�شركة و�سعره.
222222المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح نقدية والقيود المفروضة من قبل الجهات الممولة على توزيع األرباح
يعتمد توزيع الأرباح على عدة عوامل منها قدرة ال�شركة على حتقيق الأرباح ومركزها املايل ومتطلبات االحتياطات القانونية ،وحدود االئتمان املتوفرة ،والأو�ضاع االقت�صادية
العامة ،والتدفقات النقدية ومتطلبات ر�أ�س املال العامل وم�صروفات ر�أ�س املال وقبول اجلهات املمولة التي �إ�شرتطت يف �إتفاقيات التمويل التي �أبرمتها مع ال�شركة على عدم
قيامها بتوزيع �أرباح دون االلتزام مبعايري مالية حمددة �أو احل�صول على موافقة اجلهة املمولة امل�سبقة ،وعوامل �أخرى تخ�ضع لتو�صية جمل�س الإدارة يف �إعالن توزيع الأرباح
ح�سبما يراه منا�سب ًا .وقد ال يح�صل امل�ساهمون على �أي عائد على اال�ستثمار يف الأ�سهم �إال من خالل بيع الأ�سهم ب�سعر �أعلى من �سعر ال�شراء .بنا ًء عليه ،ال ت�ضمن ال�شركة ب�أي
�شكل من الأ�شكال ب�أنها �ستملك االموال الكافية للتوزيع �أو �أنها �ستعلن عن �أرباح للم�ساهمني يف امل�ستقبل القريب .يجب �أن يراعي املكتتبني هذه املخاطر بعناية حيث قد يكون لها
�أثر �سلبي وجوهري على خططهم وم�شاريعهم اال�ستثمارية( .ملزيد من التفا�صيل ب�ش�أن �سيا�سة توزيع الأرباح لدى ال�شركة والقيود املفرو�ضة من قبل اجلهات املمولة على توزيع
�أرباح نقدية ،يرجى االطالع على الق�سم رقم (�« )7سيا�سة توزيع الأرباح»).
222222المخاطر المتعلقة بطرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال
قد حتتاج ال�شركة ،من وقت �إلى �آخر� ،إلى زيادة ر�أ�س مالها بنا ًء على متطلبات �أعمالها .وتت�ضمن بع�ض العوامل التي قد تتطلب زيادة ال�شركة لر�أ�س مالها الآتي�( :أ) تو�سع
ن�شاطات ال�شركة مبا يفوق ما تتحمله ميزانيتها( ،ب) فر�ض متطلبات �إ�ضافية لر�أ�س املال نتيجة �صدور �أنظمة ولوائح جديدة( ،ج) ا�ستنفاذ ر�أ�س املال احلايل ب�شكل بليغ نتيجة
وجود خ�سائر ت�شغيلية غري متوقعة .وقد ال تتمكن ال�شركة من زيادة ر�أ�س مالها يف الوقت الذي حتتاجه �أو بال�شكل الذي يخدم م�صلحتها �أو م�صلحة امل�ساهمني احلاليني الذي
�سيكون له �أثر �سلبي وجوهري على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
222222المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد فترة الحظر
قد ي�ؤدي طرح ال�شركة لأي ح�ص�ص ملكية يف امل�ستقبل ،مبا يف ذلك طرح �أ�سهم حقوق �أولوية� ،إلى تخفي�ض ن�سبة م�ساهمة املكتتبني يف ال�شركة و�إلى ت�أثريات �سلبية وجوهرية على
�سعر تداول الأ�سهم نتيجة طرح ح�ص�ص ملكية يف امل�ستقبل �أو بيع الأ�سهم من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني .يخ�ضع امل�ساهم البائع �أحمد حمود الذياب لفرتة حظر مدتها (� )6أ�شهر
تبد�أ من تاريخ بدء تداول �أ�سهم ال�شركة ،ويحظر عليهم الت�صرف ب�أي من �أ�سهم ال�شركة التي ميلكونها حتى انتهاء تلك الفرتة .ويجوز لهم بعد انتهاء فرتة احلظر الت�صرف
يف �أ�سهمهم .ورغم �أن ال�شركة ال تعتزم حاليا �إ�صدار �أ�سهم جديدة بعد انتهاء االكتتاب مبا�شرة� ،إال �أن �أي تغيري يف هذه ال�سيا�سة يف امل�ستقبل وقيام ال�شركة ب�إ�صدارات جديدة
هامة �أو قيام امل�ساهمني امل�ؤ�س�سون ببيع كميات كبرية من الأ�سهم بعد فرتة احلظر هذه �إلى ت�أثري �سلبي على �سعر ال�سهم يف ال�سوق .وبنا ًء على ذلك ،فعلى املكتتبني �أن يراعوا
هذه املخاطر بعناية حيث قد يكون لها �أثر �سلبي وجوهري على خططهم وم�شاريعهم اال�ستثمارية.
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3.3نظرة عامة عن السوق والقطاع
�إن م�صدر املعلومات الواردة يف هذا الق�سم («ملحة عامة عن ال�سوق والقطاع») هو التقرير الذي �أعده م�ست�شار ال�سوق (�شركة ريورومونيتور �إنرتنا�شيونال) ح�صري ًا
ل�صالح ال�شركة .هي �إحدى ال�شركات امل�ستقلة املتخ�ص�صة يف تقدمي خدمات �أبحاث ال�سوق اال�سرتاتيجية .ولقد ت�أ�س�ست يورومونيتور يف عام 1972م يف لندن ولديها نطاق
وا�سع من العمالء بدء ًا من ال�شركات الرائدة والبنوك اال�ستثمارية ،واحلكومات وو�صو ًال �إلى اجلامعات .وملزيد من املعلومات حول م�ست�شار ال�سوق ،يرجى زيارة املوقع
الإلكرتوين (.)www.euromonitor.com
وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه ال ميتلك م�ست�شار ال�سوق وال �أي من �شركاته التابعة �أو �شركاته ال�شقيقة �أو ال�شركاء فيه �أو م�ساهميه �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارته �أو مدراءه �أو �أي من �أقاربهم
�أية �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة �أو �شركاتها التابعة ،وقد �أعطى م�ست�شار ال�سوق موافقته اخلطية على ا�ستعمال ا�سمه ومعلومات ال�سوق والبيانات املزودة من قبله
لل�شركة بال�شكل الوارد يف هذه الن�شرة ومل يتم �سحب تلك املوافقة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
ويرى �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أن املعلومات والبيانات الواردة يف هذه الن�شرة من م�صادر �أخرى ،مبا فيها تلك املقدمة من م�ست�شار ال�سوق بتاريخ مايو 2017م ،هي معلومات
وبيانات ذات م�صداقيةّ � ،إل �أنه مل تقم ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من مدراءها �أو امل�ساهم البائع �أو امل�ست�شارين الآخرين بالتحقق �أو الت�أكد من دقة �أو اكتمال
املعلومات الواردة يف هذا الق�سم ،وال يتحمل �أي منهم �أي م�س�ؤولية فيما يتعلق بهذه املعلومات.
وقد مت �إعداد التوقعات والتقديرات الواردة يف هذه الق�سم على �أ�سا�س درا�سة ال�سوق التي اعدتها يورومونيتور ،والتي ت�شمل تقديرات مبينة على م�صادر من�شورة ومقابالت
�أجرتها يورومونيتور مع عدد من كبار الالعبني يف جمال �صناعة م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية ،موردي املواد اخلام ،و�شركات تعبئة
املياه املعدنية ،واملعدة يف الأ�سا�س ك�أداة بحثية .وعليه ترى �شركة يورومونيتور �أنها ا�ستخدمت م�صادر معلومات منهجيات منا�سبة لهذه الدرا�سة ،ولكن نظر ًا لطبيعة التقنيات
واملنهجيات امل�ستخدمة يف �أبحاث ال�سوق ،ال تقدم يورومونيتور �أي �ضمان �أو التزام فيما يتعلق بدقة هذه املعلومات �أو اكتمالها .وبالتايل ف�إنه التتحمل �أي م�س�ؤولية عن اخل�سائر
التي من املمكن �أن يتكبدها امل�ستثمرون نتيجة لإعتمادهم على هذا الق�سم.

3333نظرة عامة على االقتصاد السعودي
�شهد االقت�صاد اململكة تباط�ؤ ًا يف النمو خالل العامني املا�ضيني ب�سبب �ضعف �أ�سعار النفط اخلام وتراجع ال�صادرات ومن ثم تفاقم العجز املايل .ومن املتوقع �أن يتح�سن اقت�صاد
اململكة تدريجي ًا مع تراجع حدة �سيا�سات �ضبط الأو�ضاع املالية وارتفاع �أ�سعار النفط� .إن �إعالن اململكة عن «ر�ؤية  »2030وبرنامج التحول الوطني  ،2020اللذان ي�شكالن
ا�ستثمارات عامة تبلغ نحو  268مليار ريال �سعودي� ،سوف يلعبان دور ًا رئي�سي ًا يف هذا التح�سن .كما يدعو برنامج التحول الوطني � 2020إلى زيادة ن�سبة م�شاركة قطاع ال�صناعات
التحويلية من � %45إلى  %60من �إجمايل الناجت املحلي بحلول عام 2020م ،وتوفري �أكرث من  450.000وظيفة خارج القطاع احلكومي .ولهذا من املتوقع �أن يزيد �إجمايل الناجت
املحلي الفعلي �إلى نحو � %2.3سنوي ًا على املدى املتو�سط.

لودجلا

ا امل�ؤ�شرات االقت�صادية يف اململكة بني عامي 2012م و 2016م
امل�ؤ�شرات االقت�صادية

2012م

2013م

2015م

2014م

معدل النمو ال�سنوي املركب (2012م 2016-م)

2016م

عدد ال�سكان (مليون)

29.2

30.0

30.8

31.0

31.7

%2.5

�إجمايل الناجت املحلي (مليار ريال �سعودي)

2.759.9

2.779.9

2.836.3

2.444.1

2.398.6

%3.4-
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3333نظرة عامة على صناعة التعبئة والتغليف البالستيكي في المملكة العربية السعودية
من املتوقع �أن ت�سهم اال�ستثمارات امل�ستمرة يف قطاعات التكرير والبرتوكيماويات وعمليات املنتج النهائي ذات ال�صلة (كال�صناعات البال�ستيكية) يف ا�سرتاتيجية التنويع
االقت�صادي للحكومة .فعلى �سبيل املثال ،يجري بناء �أكرب جممع كيميائي على م�ستوى العامل من حيث الت�شييد يف مرحلة واحدة ،يف مدينة اجلبيل ال�صناعية الثانية بقدرة
�إنتاجية تزيد عن ثالثة ماليني طن من البال�ستيك واملواد الكيماوية .كما حققت �صناعة البال�ستيك يف اململكة منو ًا يف الإيرادات من  17.1مليار ريال �سعودي يف عام 2012م
�إلى  19.4مليار ريال �سعودي يف عام 2016م (مبعدل منو �سنوي مركب قدره  .)%3.1من املتوقع �أن حتافظ ال�صناعة على منو الإيرادات التي ُيتوقع �أن ت�صل �إلى  29.1مليار
ريال �سعودي يف عام 2022م� .إن الزيادة املتوقعة يف توفر املواد اخلام� ،إلى جانب تو�سع �سوق معاجلة امل�أكوالت وامل�شروبات يف اململكة ،يوفران فر�ص ًا متنامية لقطاع عبوات
البال�ستيك ،مبا يف ذلك م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية.

لودجلا

ا �إجمايل �إيرادات ال�صناعات البال�ستيكية يف اململكة بني عامي 2012م و 2016م (مليون ريال �سعودي)
2012م

�إجمايل �إيرادات ال�صناعات البال�ستيكية

17.1

2013م
18.5

2015م

2014م

18.5

19.6

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق
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2016م
19.4

معدل النمو ال�سنوي املركب (2012م 2016-م)
%3.2

3333نظرة عامة على سوق المياه المعدنية المعبئة
تعد الديناميات الدميوغرافية يف اململكة وارتفاع معدالت الوعي ال�صحي بني امل�ستهلكني من املحفزات الرئي�سية ل�سوق املياه املعب�أة يف اململكة .كما تعزز اللوائح احلكومية هذه
املحفزات بعدة طرق منها فر�ض �ضريبة جديدة على م�شروبات الطاقة وامل�شروبات املكربنة والتي من املتوقع �أن يبد�أ تطبيقها خالل الربع الثاين من عام 2017م .ونتيجة لذلك،
فمن املتوقع �أن ينمو �سوق املياه املعب�أة يف اململكة من  6.2مليار لرت يف عام 2016م مبعدل منو �سنوي مركب  %5.8لت�صل �إلى  8.7مليار لرت يف عام 2022م� .إن تنامي الطلب
على املياه املعب�أة يرجع ب�شكل �أ�سا�سي �إلى النزعة املتزايده نحو املنتجات الأ�سهل يف الأ�ستخدام والرتكيز على القيمة مقابل ما يتم دفعه .وهذا من �ش�أنه �أن يزيد حجم املبيعات
من م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية.
لقد ظلت القوارير البال�ستيكية هي النوع املهيمن بقوة على ال�سوق ،مبا �شكل نحو  %89من �إجمايل الوحدات املباعة يف عام 2016م .هذا وقد بد�أ االبتكار يف حجم العبوات
والقوارير البال�ستيكية املزخرفة ح�سب املوا�سم يف االنت�شار ب�صورة �أكرب ،وذلك يف �ضوء منو الطلب على املنتجات امل�ستهلكة خالل التنقل ،ف�ض ًال عن التحفظات املرتبطة
باال�ستدامة .وقد �شمل تطوير منتجات جديدة يف هذا اجلانب طرح قوارير بال�ستيكية �أ�صغر حج ًما ب�سعة  200مل من املياه املعب�أة .ومع ذلك ،تظل القوارير البال�ستيكية ب�سعة
 330مل و 600مل و 1.5لرت هي الأحجام الأكرث �شيوعا يف املياه املعب�أة.

لودجلا

ا تطور حجم �سوق املياه املعب�أة على ح�سب �أنواع التغليف املختلفة يف اململكة بني عامي 2012م و 2016م (مليون لرت)
معدل النمو ال�سنوي املركب (2012م2016-م)

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

املياه املعب�أة  -القوارير البال�ستيكية ()PET

4.420.7

4.684.1

4.927.3

5.229.2

5.529.2

%5.8

املياه املعب�أة  -الزجاج

390.1

393.2

397.4

388.9

413.6

%1.5

املياه املعب�أة  -املعدن

0.4

0.4

0.3

0.3

0.3

%3.6-

املياه املعب�أة � -أنواع بال�ستيك �أخرى

213.2

226.5

238.0

251.2

266.3

%5.7

املياه املعب�أة  -الإجمايل

5.024.4

5.304.1

5.563.1

5.869.5

6.209.4

%5.4
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3333نظرة عامة وحجم سوق البالستيك للمياه المعبأة
 مصغرات القوارير البالستيكية (البريفورم)

توا�صل م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) منوها امل�ضطرد يف �سوق املياه املعب�أة باململكة� ،إذ ت�شري التقديرات �إلى �أن �إجمايل مبيعات م�صغرات القوارير البال�ستيكية
(الربيفورم) يف عام 2016م قد بلغ  10.9مليار وحدة ،وقد بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب ن�سبة  %6.5يف الفرتة ما بني عامي 2012م و2016م .ويف غ�ضون ذلك ،قد ارتفعت
قيمة املبيعات مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %5.7خالل الفرتة ذاتها ،لت�صل �إلى  911.3مليون ريال يف عام 2016م .ومن اجلدير بالذكر �أنه قد تباطئ منو قيمة املبيعات �أكرث
من منو حجم املبيعات يف الفرتة اخلا�ضعة للمراجعة وهذا يرجع ب�صفة �أ�سا�سية �إلى تراجع �أ�سعار الوحدات ،نتيجة تراجع �أ�سعار املواد اخلام.
وقد حفز الطلب املتزايد على املياه املعب�أة يف اململكة جذب منتجني جدد �إلى ال�سوق ويدفع �شركات تعبئة املياه احلالية �إلى التو�سع يف قدراتها االنتاجية يف هذا املجال .و قد �أدى
ذلك �إلى منو مبيعات م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) يف اململكة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %6.8من عام 2016م �إلى عام 2022م لت�صل �إلى  1.354مليون
ريال .ومن حيث احلجم ،فمن املتوقع �أن يزداد الطلب مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  %6.9خالل الفرتة ذاتها لي�صل �إلى  16.3مليار وحدة بحلول عام 2022م .ومن املتوقع �أن
ي�شهد ال�سوق دفعة �أخرى نتيجة االحالل املتزايد للأكواب البويل �إيثيلني عايل الكثافة والبويل كربونات والبال�ستيك وا�ستبدالها مب�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)،
لتلبية الطلب املتزايد للم�ستهلكني على منتجات �سهلة الإ�ستخدام.
وبالن�سبة مل�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) ق�صرية العنق (عنق 25/29مم) فهو منتج جديد ن�سبي ًا وتوفر تقنياته الأ�سا�سية ل�شركات تعبئة املياه يف اململكة عام ًال
مييزها عن غريها ف�ض ًال عن حتقيق �أرباح اقت�صادية مع زيادة الفعالية .و�إن ال�سبب الرئي�سي لتحول �شركات تعبئة املياه �إلى القوارير ق�صرية العنق يعود �إلى توفري يف التكاليف
والذي ي�صل �إلى  ،%20على ح�سب على حجم م�صغرات القوارير البال�ستيكية .وعالوة على ذلك ،ف�إن القوارير ق�صرية العنق ُتد من النفايات الناجتة بعد اال�ستهالك عن
طريق احلد من النفايات يف م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) وكذلك الأغطية البال�ستيكية ذات ال�صلة.
�إن تبني ا�ستخدام تقنية القوارير ق�صرية العنق يتطلب ا�ستثمارات �ضخمة يف خطوط الإنتاج من جانب �شركات تعبئة املياه و�شركات ت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية
(الربيفورم) .ورغم مميزات ا�ستخدام هذه التقنية من حيث التكاليف التي توفرها عمليات التحول �إلى ت�صنيع القوارير ق�صرية العنق� ،إال �أن متطلبات ر�أ�س املال تعترب من
�أهم املوانع الرئي�سية �أمام ا�ستخدام تقنيات القوارير ق�صرية العنق .ونتيجة لذلك ،ت�شري التقديرات �إلى �أن م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) ق�صرية العنق قد
مثلت ن�سبة تعادل  %14.0من حجم �سوق م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) يف اململكة خالل عام 2016م .ومن حيث القيمة ،مثلت م�صغرات القوارير البال�ستيكية
(الربيفورم) ق�صرية العنق ن�سبة  %12.5من قيمة ال�سوق لتعادل  113.5مليون ريال خالل عام 2016م ،يف حني وا�صلت م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) طويلة
العنق الهيمنة على ال�سوق بقيمة  797.7مليون ريال.
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لودجلا

ا تطور حجم �سوق م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) للمياه املعب�أة يف اململكة بني عامي 2012م و2016م (مليون وحدة)
معدل النمو ال�سنوي املركب
(2012م2016-م)

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)  -طويلة العنق

8.490.0

8.834.9

9.062.7

9.224.6

9.389.5

%2.5

م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)  -ق�صرية العنق

-

257.9

648.5

1.108.0

1.532.6

%81.1

م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)  -الإجمايل

8.490.0

9.092.8

9.711.1

10.332.6

10.922.1

%6.5

%7.1

%6.8

%6.4

%5.7

م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)  -النمو

-

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

لودجلا

ا تطور حجم قيمة �سوق م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) للمياه املعب�أة يف اململكة بني عامي 2012م و2016م (مليون ريال)
2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

معدل النمو ال�سنوي املركب
(2016-2012م)

م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)  -طويلة العنق

729.3

759.9

776.6

785.9

797.7

%2.3

م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)  -ق�صرية العنق

-

22.7

52.3

89.4

113.5

%70.9

م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)  -الإجمايل

729.3

782.6

828.9

875.3

911.3

%5.7

%7.3

%5.9

%5.6

%4.1

-

م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)  -النمو
امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

وتعترب التوقعات اخلا�صة مب�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) ل�سوق مياه ال�شرب املعب�أة واعدة .حيث �أنه من املتوقع �أن تنمو قيمة املبيعات مبعدل منو �سنوي مركب
يبلغ  %6.8يف الفرتة من عام 2016م �إلى عام 2022م لت�صل �إلى  1.354مليون ريال .ومن حيث احلجم ،من املتوقع �أن يزداد الطلب مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  %6.9خالل
الفرتة ذاتها لي�صل �إلى  16.3مليار وحدة بحلول عام 2022م .و ويعترب منو ال�سكان يف اململكة� ،إلى جانب ارتفاع درجات احلرارة من �أهم العوامل التي تعزز الطلب على مياه
ال�شرب املعب�أة وبالتايل تعزز الزيادة املتوقعة يف �سوق م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) .
من املتوقع �أن تعمل املناف�سة املحتدمة� ،إلى جانب ارتفاع التكاليف �إلى دفع �شركات تعبئة املياه �إلى الرتكيز على اال�ستدامة ،مما يعمل يف نهاية املطاف على حتفيز الطلب
على م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) خفيفة الوزن وق�صرية العنق .من املتوقع �أن تعمل �شركات تعبئة املياه التي ت�ستهدف املناطق النائية على االنتقال من البويل
�إيثيلني عايل الكثافة والبويل كربونات �إلى م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) ك�إجراء لتوفري التكاليف ،ال �سيما املنتجات التي تقل �سعتها عن  5لرت .وقد لوحظ اجتاه
مماثل يف �أكواب البال�ستيك ب�سعة  125مل ،حيث ت�ستبدلها �شركات تعبئة املياه بالقوارير البال�ستيكية ب�سعة  200مل لتلبية الطلب من جانب امل�ستهلكني على العبوات �سهلة
النقل ومتعددة الوظائف داخل قطاعي التجزئة واخلدمات الغذائية .وقد قامت �شركات الطريان يف اململكة بتعزيز االنتقال من الأكواب البال�ستيك وا�ستبدالها بقوارير املياه
البال�ستيكية وذلك لأ�سباب تتعلق بال�سالمة وال�صحة ،حيث �إن الغراء امل�ستخدم يف ل�صق الغطاء بالكوب البال�ستيكي يعد �ضار ًا بال�صحة.
من املتوقع �أن حت�صل م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) ق�صرية العنق على قوة دفع �إ�ضافية يف قطاع املياه املعب�أة خالل الفرتة مابني عام 2016م �إلى عام 2022م.
حيث ان البحث عن توفري التكاليف �إلى جانب �إدخال حت�سينات فيما يتعلق بالت�أثري البيئي لعمليات �إنتاج القوارير �سيكونان القوى الدافعة لنمو �سوق م�صغرات القوارير
البال�ستيكية (الربيفورم) ق�صرية العنق ،ال �سيما يف ظل الظروف الإقت�صادية احلالية .ومن املتوقع �أن يبد�أ عدد �أكرب من ال�شركات يف االنتقال �إلى امل�صغرات ق�صرية العنق.
ونتيجة لذلك ،هناك توقعات ب�أن ينمو حجم �سوق م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) ق�صرية العنق مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  ،%19.7يف حني �سينمو حجم �سوق
م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) طويلة العنق مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  %3.9خالل الفرتة ذاتها من عام 2016م �إلى عام 2022م .ومن املتوقع بحلول عام
2022م �أن يبلغ حجم �سوق القوارير ق�صرية العنق وطويلة العنق نحو  4.5مليار وحدة و 11.8مليار وحدة على التوايل� .أما من حيث القيمة ،ت�شري التقديرات �إلى �أن م�صغرات
القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) ق�صرية العنق �سوف تنمو مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  %16على مدار فرتة التوقعات ،مقارنة مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  %5.1للم�صغرات
القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) طويلة العنق ،ب�سبب زيادة متو�سط �أ�سعار الوحدات للأخرية ،مما �سي�ضعف منو �أحجامها.
 األغطية البالستيكية

منتجا
يرتبط �سوق الأغطية البال�ستيكية ارتباط ًا وثيق ًا ب�سوق م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) من حيث حجم ال�سوق ومنوه .وذلك لأن الأغطية البال�ستيكية هي ً
تكميل ًيا لقوارير املياه .ونتيجة لنمو �سوق قوارير املياه املعب�أة ،ف�إن �سوق الأغطية البال�ستيكية �شهد هو الآخر منو ًا قوي ًا داخل اململكة .بلغ حجم �سوق الأغطية البال�ستيكية
امل�ستخدمة مع قوارير املياه  12.5مليار غطاء يف عام 2016م ،مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %7.3يف الفرتة من 2012م وحتى عام 2016م .ويعود �سبب االختالف بني عدد
الأغطية وعدد م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) ب�صفة �أ�سا�سية �إلى كون �أن معدالت الرف�ض �أعلى لدى الأغطية مما هي عليه يف م�صغرات القوارير البال�ستيكية
(الربيفورم) .ففي حني �أن معدالت الرف�ض املقبولة لدى �شركات تعبئة املياه لكل من م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية يعد متطاب ًقا (من
� %0.5إلى  %1.5يف خطوط �إنتاج املياه املعب�أة)� ،إال �أن معدل رف�ض الأغطية يعد �أعلى ب�صفة منطية .ومن �أجل االحتياط من هذا النوع من املخاطر ،متيل �شركات تعبئة املياه
�إلى �شراء كميات �أكرب من الأغطية .من ناحية القيمة ،فقد ارتفعت مبيعات الأغطية البال�ستيكية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %8.3خالل الفرتة ذاتها لتقرتب من 227.2
مليون ريال يف عام 2016م.
ومن �أجل تعزيز تبني ال�سوق ب�صفة متزايدة حللول التعبئة منخف�ضة الوزن ،ف�إن الأغطية البال�ستيكية ل�سوق املياه املعب�أة يف اململكة ت�شهد مرحلة انتقالية من الأغطية طويلة
العنق �إلى الأغطية ق�صرية العنق .ت�شري التقديرات �إلى �أن الأغطية ق�صرية العنق قد �شكلت ن�سبة  %14من �إجمايل حجم ال�سوق يف عام 2016م ،مبا يعادل  1.8مليار وحدة� .إن
تبني تقنية الأغطية ق�صرية العنق ي�سهم يف احلد من كمية البال�ستيك امل�ستخدمة يف �إنتاجها بحوايل  ،%30وهو ما ينعك�س على خف�ض الوزن وكميات املواد اخلام امل�ستخدمة
وتكاليف النقل .وبالإ�ضافة �إلى خف�ض كمية النفايات بعد اال�ستهالك.
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لودجلا

ا تطور حجم �سوق الأغطية البال�ستيكية للمياه املعب�أة يف اململكة بني عامي 2012م و2016م (مليون وحدة)
2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

معدل النمو ال�سنوي املركب (2012م 2016 -م )

الأغطية البال�ستيكية  -طويلة العنق

9.423.9

9.939.3

10.240.8

10.455.9

10.738.2

%3.3

الأغطية البال�ستيكية  -ق�صرية العنق

-

288.4

728.9

1.252.0

1.752.8

%82.5

الأغطية البال�ستيكية  -الإجمايل

9.423.9

10.227.6

10.969.7

11.707.9

12.490.9

%7.3

%8.5

%7.3

%6.7

%6.7

الأغطية البال�ستيكية  -النمو

-

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

لودجلا

ا تطور قيمة �سوق الأغطية البال�ستيكية للمياه املعب�أة يف اململكة بني عامي 2012م و2016م (مليون ريال)
2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

معدل النمو ال�سنوي املركب (2012م 2016 -م )

الفئة
الأغطية البال�ستيكية  -طويلة العنق

165.3

173.6

179.0

182.4

186.7

%3.1

الأغطية البال�ستيكية  -ق�صرية العنق

7.3

7.3

18.9

30.6

40.5

%77.2

الأغطية البال�ستيكية  -الإجمايل

172.6

180.8

197.9

213.0

227.2

%8.3

%9.4

%9.4

%7.6

%6.7

-

الأغطية البال�ستيكية  -النمو
امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

من املتوقع �أن ينمو حجم �سوق الأغطية البال�ستيكية مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  %7.4يف الفرتة من عام 2012م وحتى عام 2016م ،مدعوم ًا بزيادة ا�ستهالك املياه املعب�أة،
بالإ�ضافة �إلى زيادة الطلب على الأحجام الأ�صغر من القوارير ،مثل القوارير ب�سعة  200مل و 330مل� .أما من حيث القيمة ،فمن املتوقع �أن ينمو ال�سوق مبعدل منو �سنوي مركب
يبلغ  %8.9لي�صل �إلى  379.8مليون ريال بحلول عام 2022م .ورغم احتدام املناف�سة� ،إال �أنه من املتوقع �أن تتح�سن �أ�سعار الأغطية البال�ستيكية عقب االرتفاع املتوقع لأ�سعار
املواد اخلام يف الفرتة من عام 2012م وحتى عام 2016م .ومن املتوقع �أن منو م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) ق�صرية العنق ب�شكل يفوق منو م�صغرات القوارير
البال�ستيكية (الربيفورم) طويلة العنق يف �سوق املياه املعب�أة �أن ت�ؤثر على منو الأغطية البال�ستيكية ب�شكل مماثل.

3333البيئة التنظيمية
وزارة التجارة واال�ستثمار ،والرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة وغرفة التجارة هم امل�ؤ�س�سات الرئي�سية امل�سئولة عن �إ�صدار الرتاخي�ص الت�شغيلية الأ�سا�سية التي يجب �أن
حت�صل عليها ال�شركات امل�صنعة العاملة يف �أ�سواق م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية .ويف غ�ضون ذلك ،تُك َّلف الهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة بتنظيم ومراقبة املوا�صفات واملقايي�س واجلودة املتعلقة بجميع املنتجات البال�ستيكية والعبوات البال�ستيكية يف اململكة العربية ال�سعودية.
املنتجة ،واملعدات
وللح�صول على رخ�صة جتارية ،يجب على ال�شركة امل�صنعة تقدمي املعلومات التي تتعلق ب�أعمالها املحتملة التي تغطي التمويل ،والقدرة الإنتاجية ،واملواد َ
والآالت ،وقوة العمل املطلوبة لتخطيط وزارة التجارة وتقدمي الدعم الالزم وف ًقا ل�شروط الرتخي�ص .وعالوة على ذلكُ ،يتوقع من ال�شركة امل�صنعة احل�صول على موافقة البلدية
ووزارة الداخلية.
ويجب على ال�شركة امل�صنعة كذلك االمتثال للمعايري الفنية املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية �أو التن�سيق مع الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة التخاذ قرار
م�شرتك ب�ش�أن املعايري الدولية الأكرث مالئم ًة التي يجب اتباعها ،يف حال عدم وجود معايري �سعودية .وترتاوح املعايري الفنية من املحتوى الكيميائي للمواد اخلام �إلى حتديد
م�صادر املواد اخلام وت�صنيعها والعمليات الت�شغيلية.

3333بيئة األعمال
ال تزال بيئة الأعمال حمفوفة بالتحديات يف اململكة العربية ال�سعودية .فمن ناحية� ،شهدت �أ�سعار املنتجني انخفا�ض ًا تب ًعا النخفا�ض �أ�سعار املواد اخلام ،الأمر الذي ت�أثر ب�شكل
مبا�شر بانخفا�ض �أ�سعار النفط .ومن ناحية �أخرى ،واجهت ال�شركات امل�صنعة املحلية مل�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية زياد ًة يف عوامل
التكلفة مثل املرافق ،ب�سبب رفع الدعم التدريجي ،وكذلك يف العمالة ب�سبب �سيا�سة ال�سعودة .ومن �أجل حت�سني الربحية يف هذه الظروف االقت�صادية ،لطاملا ر ّكزت ال�شركات
امل�صنعة على ترقية الكفاءة الت�شغيلية من خالل تركيب الآالت عالية الأداء التي تتميز بدورات ت�شغيلية �أ�سرع ،و تقليل معدالت النفايات و�أعمال ال�صيانة والأعطال.
ومع ذلك ،من املتوقع �أن يتح�سن هذا ال�سيناريو حت�س ًنا طفي ًفا على املدى الق�صري بعد االتفاقية التي �أبرمتها منظمة �أوبيك مع ال�سعودية من �أجل خف�ض �إنتاج النفط مبعدل 1.2
مليون برميل يوم ًيا ،وهو ما و�صلت �إليه اململكة يف نوفمرب عام 2016م .وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سوف حتد الزيادة يف ر�سوم اال�سترياد على قوارير البويل �إيثيلني تريفثاالت يف عام
2017م من � %5إلى  %15من التهديد الناجت عن املناف�سة الأجنبية ،وعلى وجه اخل�صو�ص من الدول ذات التكلفة الأقل مثل ال�صني.

3333سلسلة التوريد والتوزيع
تعتمد ال�شركات امل�صنعة مل�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية على ال�شركات املحلية الرئي�سية ،مثل �شركة �سابك ،باعتبارها موردة للمواد اخلام
للبوليمرات مثل البويل �إيثيلني تريفثاالت والبولي�سرتين .وعادة ما تربم ال�شركات امل�صنعة الرائدة يف عقود �سنوية ،جتدد كل �سنة ،وتن�ص على توقعات �شهرية حلجم املواد اخلام
امل�ستخدمة يف ت�صنيع امل�صغرات والأغطية البال�ستيكية للعام الكامل ح�سب متطلبات ال�شركة امل�صنعة .متيل ال�شركات �إلى التفاو�ض ب�ش�أن عقد اتفاقيات الأ�سعار القائمة على
م�ؤ�شر بخ�صم على الأحجام ي�صل �إلى  ،%20بنا ًء على �شراء الكميات املتفق عليها .وعادة ما يقدم مورد املواد اخلام عر�ض الأ�سعار يف الأ�سبوع الأخري من كل �شهر على �أن يكون
جمز�أ ح�سب نوع املواد اخلام امل�ستخدمة يف ت�صنيع امل�صغرات والأغطية البال�ستيكية وخيارات الدفع.
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و�شركات تعبئة املياه الرئي�سية التي ت�شرتي م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية هي مياه نوفا ،و�شركة هنا لل�صناعات الغذائية «هنا» ،و�شركة
مياه الهدا املحدودة ،وم�صنع داال للمياه ،و�شركة مياه فيحاء املحدودة ،و�شركة م�صنع املنهل للمياه املحدودة ،وم�صنع اجلميح لتعبئة املرطبات ،وم�صنع الق�صيم للمياه ال�صحية.
ورغم �أن التكامل الر�أ�سي لي�س ممار�سة �شائعة يف ال�سوق ب�سبب ارتفاع متطلبات ا�ستثمارات ر�أ�س املال ،طور عدد قليل من ال�شركات قوالب داخلية لإنتاج م�صغرات القوارير
البال�ستيكية (الربيفورم) من �أجل توفري تكاليف التعبئة والنقل والتخزين و�ضمان كفاية الإمدادات وتوحيد املوا�صفات للقوارير والأغطية البال�ستيكية.
حتافظ �شركات تعبئة املياه عادة على عالقات طويلة الأمد مع �شركات ت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية من �أجل احلفاظ على ات�ساق
م�ستوى اجلودة .ورغم ذلك ،ف�إن احتدام املناف�سة يجعل الأ�سعار (مبا يف ذلك �شروط الدفع) هي جوهر عملية �إتخاذ قرارت ال�شراء .وهذا الأمر� ،إلى جانب خماطر توقف
الإنتاج ،يدفع ال�شركات �إلى عقد اتفاقات مع �أكرث من ت�صنيع حملية يف نف�س الوقت .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن طلبات اال�سترياد ،التي تقدم عادة بني احلني والآخر ا�ستناد ًا
�إلى االحتياج ،تظل ال تُذكر.

3333البيئة التنافسية
يت�سم �سوق م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) للمياه املعب�أة يف اململكة بالرتكز ال�شديد ،حيث ت�شري التقديرات �إلى �أن � 5شركات فقط ت�سيطر على ح�صة تبلغ %80.0
من ال�سوق من حيث القيمة .و تعترب �شركات ت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) الرائدة هي �شركة زهرة الواحة للتجارة ( ،)%30.6و�شركة تكوين املتطورة
لل�صناعات ( ،)%22.3و�شركة اخلليج لأنظمة التعبئة والتغليف ( ،)%10.1و�شركة الزامل لل�صناعات البال�ستيكية املحدودة ( )%8.6و�شركة فيوت�شر بل�س وهي �شركة تابعة
ملجموعة م�صنع الإمارات الوطني لل�صناعات البال�ستيكية ( )%8.4يف حني تُق�سم احل�صة املتبقية من ال�سوق بني �شركات الت�صنيع املحلية الأخرى بالإ�ضافة �إلى الت�صنيع داخل
ال�شركات ( )%17.1والواردات ( .)%1.9وتتمثل البلدان الرئي�سية التي ت�ستورد منها �سوق اململكة العربية ال�سعودية هي الإمارات العربية املتحدة وال�صني وتركيا.
ما زالت �شركة زهرة الواحة للتجارة ال�شركة الرئي�سية من حيث احلجم ،حيث كانت ت�سيطر على ح�صة �سوقية بواقع  %37.6يف عام 2016م ،و ُيعزى ذلك ب�شكل جزئي
�إلى اال�ستثمارات التي ُ�ضخَّ ت خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية لتو�سيع قدراتها الإنتاجية وحافظة منتجاتها يف جميع قطاعات �أعمال ال�شركة .احتلت �شركة تكوين املتطورة
لل�صناعات و�شركة اخلليج لأنظمة التعبئة والتغليف املركزين الثاين والثالث على التوايل ،حيث ت�سيطر ال�شركتان جمتمعتني على ح�صة تبلغ  %25.8من حيث احلجم يف ال�سنة
ذاتها .هذا و ُيوزع الثلث املتبقي من ال�سوق بني �شركة الزامل لل�صناعات البال�ستكية و�شركة فيوت�شر بل�س ً
ف�ضل عن ال�شركات الأ�صغر والواردات.
يف حني يوجد اختالف طفيف لدى معظم ال�شركات الكبرية بني احل�ص�ص من حيث القيمة واحلجم ،تربز �شركة زهرة الواحة للتجارة اختال ًفا �أكرب وذلك بف�ضل ارتفاع ن�سبة
مبيعات م�صغرات القوارير البال�ستيكية ق�صرية العنق ذات �سعر الوحدة املنخف�ض ،مما يجعل احل�صة من حيث القيمة �أقل �إذا ما قورنت باحل�صة من حيث الكمية.

لودجلا ا احل�ص�ص ال�سوقية من حيث احلجم والقيمة ل�شركات ت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) للمياه املعب�أة يف اململكة العربية
ال�سعودية يف عام 2016م
الن�سبة املئوية ()%
للح�صة من حيث احلجم الكمية 2016 -م

الن�سبة املئوية ()%
للح�صة من حيث القيمة 2016 -م

�شركات ت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية
(الربيفورم)
�شركة زهرة الواحة للتجارة

%37.6

%30.6

تكوين املتطورة لل�صناعات

%16.9

%22.3

�شركة اخلليج لأنظمة التعبئة والتغليف

%8.9

%10.1

الزامل لل�صناعات البال�ستيكية

%7.7

%8.6

فيوت�شر بل�س

%7.4

%8.4

داخل ال�شركات

%18.7

%17.1

الواردات

%2.0

%1.9

�شركات �أخرى

%0.8

%0.9

%100

%100

الإجمايل
امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

ويعترب �سوق الأغطية البال�ستيكية للمياه املعب�أة جمز�أ ب�شكل ن�سبي ،حيث يتمتع �شركة زهرة الواحة للتجارة ب�أكرب ح�صة قيمية وقد مثلت ن�سبة %20.4من �إجمايل قيمة ال�سوق
خالل عام 2016م .وكما هو احلال مع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) ،تتمتع �شركات الت�صنيع املحلية بتواجد قوي يف �سوق الأغطية البال�ستيكية يف اململكة العربية
ال�سعودية ،حيث ت�أتي �شركة اخلليج لأنظمة التعبئة والتغليف و�شركة تكوين املتطورة لل�صناعات وجمموعة العبيكان لال�ستثمار يف املقام الثاين من حيث الأهمية بح�ص�ص قيمية
تبلغ  %9.7و %9.0و %2.5على التوايل.
تنتج حالة التجز�ؤ يف �سوق الأغطية البال�ستيكية يف الأ�صل من قلة حواجز الدخول الناجتة عن انخفا�ض ر�أ�س املال املطلوب ،الأمر الذي ي�سمح للمزيد من ال�شركات لدخول
ال�سوق .وعالوة على ذلك� ،أدى فر�ض القليل من القيود على واردات منتجات البويل �إيثيلني عايل الكثافة مقارنة بتعريفة ا�سترياد بواقع  %15على م�صغرات القوارير البال�ستيكية
(الربيفورم) �إلى ت�سهيل عملية ا�سترياد �أغطية من الدول منخف�ضة التكلفة على �شركات تعبئة املياه مثل ال�صني وتركيا .ونتيجة لذلك ،مثلت الواردات ن�سبة  %10.0من ال�سوق
املحلي يف عام 2016م.
ويوجد ثمة فارق �ضئيل يف �سوق الأغطية البال�ستيكية للمياه املعب�أة بني احل�ص�ص من حيث القيمة والكمية وذلك ب�سبب احتدام املناف�سة وتقارب الأ�سعار بني املناف�سني .ونتيجة
لذلك ،حتتل �شركة زهرة الواحة للتجارة موقع الريادة حيث تبلغ ح�صتها من ناحية الكمية ن�سبة  ،%21.8وتتبعها �شركة اخلليج لأنظمة التعبئة والتغليف و�شركة تكوين املتطورة
لل�صناعات وجمموعة العبيكان لال�ستثمار بح�صة كمية تبلغ  ،%9.2و %8.0و %3.1على التوايل.
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لودجلا ا احل�ص�ص ال�سوقية من حيث احلجم والقيمة اخلا�صة بال�شركات الرئي�سية يف ت�صنيع الأغطية البال�ستيكية للمياه املعب�أة يف اململكة العربية
ال�سعودية يف عام 2016م
الن�سبة املئوية ( )%للح�صة من حيث احلجم 2016 -م

الن�سبة املئوية ( )%للح�صة من حيث القيمة 2016 -م

�شركات ت�صنيع الأغطية البال�ستيكية
�شركة زهرة الواحة للتجارة

%21.8

%20.4

�شركة اخلليج لأنظمة التعبئة والتغليف

%9.2

%9.7

تكوين املتطورة لل�صناعات

%8.0

%9.0

جمموعة العبيكان لال�ستثمار

%3.1

%2.5

داخل ال�شركات

%21.2

%18.7

الواردات

%10.0

%9.7

�شركات �أخرى

%26.7

%30.0

%100

%100

الإجمايل
امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

3333لمحة عن المنافسين
شركة زهرة الواحة للتجارة

�شركة زهرة الواحة للتجارة هي �شركة م�ساهمة مقفلة تزاول ن�شاطها يف اململكة العربية ال�سعودية ويتمثل ن�شاطها يف ت�صنيع وت�سويق م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)
والأغطية البال�ستيكية يف قطاع املياه املعب�أة يف اململكة العربية ال�سعودية .ي�ضم م�صنع ال�شركة يف الفرتة احلالية � 13آلة لت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية تتمتع بقدرة
�إنتاجية متكنها من �إنتاج  18مليون ت�شكيلة يف اليوم الواحد .هذا وت�شغل �شركة زهرة الواحة للتجارة ثمان �آالت خم�ص�صة لت�صنيع الأغطية البال�ستيكية  ،حيث تتمتع تلك
الآالت بقدرة �إنتاجية تبلغ  17مليون غطاء يف اليوم .وتعد ال�شركة �إحدى �شركات الت�صنيع الرئي�سية للم�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) ق�صرية العنق والأغطية
البال�ستيكية يف ال�سوق.
شركة تكوين المتطورة للصناعات

�شركة تكوين املتطورة لل�صناعات هي �شركة م�ساهمة تزاول ن�شاطها يف اململكة العربية ال�سعودية ويتمثل ذلك الن�شاط يف ت�صنيع وتوزيع منتجات التعبئة والتغليف البال�ستيكية

بالإ�ضافة �إلى الأقم�شة غري املن�سوجة يف الأ�سواق املحلية والدولية .تزاول ال�شركة ن�شاطها من خالل �شركتيها التابعتني اململوكتني لها بالكامل� :شركة �ألرتا باك (Ultrapak

 )Manufacturingو�شركة �أدفان�سد (�ساف  .)Advanced Fabrics - SAAFا�ستحوذت �شركة تكوين املتطورة لل�صناعات يف عام 2015م على �شركة �صافوال لأنظمة
التغليف (تزاول ن�شاطها حال ًيا با�سم ال�شركة ال�سعودية لأنظمة التغليف والبال�ستيك بال�ستيكو) .توفر ال�شركة منتجاتها لقطاعات �صناعية خمتلفة ،من بينها قطاع منتجات
الألبان وامل�أكوالت والع�صائر وامل�شروبات الغازية (تت�ضمن على املياه املعب�أة).
شركة الخليج ألنظمة التعبئة والتغليف

تزاول �شركة اخلليج لأنظمة التعبئة والتغليف (وهي �شركة تابعة لل�شركة اخلليجية لأنظمة التعبئة والتغليف) ن�شاطها يف جمال ت�صنيع املنتجات البال�ستيكية ،حيث �إنها ت�صنع
م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية والأكواب البال�ستيكية ً
ف�ضل عن الأنابيب املياه املعب�أة وامل�شروبات وال�صناعات الدوائية ومنتجات ال�سلع
اال�ستهالكية �سريعة الدوران داخل قطاعات العناية ال�شخ�صية واملنزلية .هذا وتزاول ال�شركة �أعمالها داخل ًيا يف اململكة العربية ال�سعودية ودول ًيا من خالل �أ�سواق الت�صدير مثل
الإمارات العربية املتحدة والكويت.
الزامل للصناعات البالستيكية

الزامل لل�صناعات البال�ستيكية هو م�شروع م�شرتك بني جمموعة الزامل و�شركة ( .)Alplaحيث تتمتع ال�شركة الأخرية مبا يربو على  160مرفق ت�صنيع يف  43بلدً ا وت�ضم
 17.300موظ ًفا ب�شكل عام .تزاول �شركة الزامل لل�صناعات البال�ستيكية ن�شاط ت�صنيع حلول التعبئة والتغليف البال�ستيكية مبا يف ذلك ت�شكيالت البويل بروبلني والبويل �إيثيلني
تريفثاالت لأ�سواق منتجات الألبان واملياه املعب�أة والعناية بال�شعر والعناية املنزلية.
مجموعة العبيكان لالستثمار

تهتم جمموعة العبيكان لال�ستثمار بت�صنيع منتجات الورق املقوى واملنتجات الورقية والقوالب الكرتونية املعقمة والأغلفة البال�ستيكية والزجاج .تتخ�ص�ص وحدة الأعمال
التجارية لدى �شركة العبيكان للبال�ستيك من خالل ال�شركات التابعة ملجموعة العبيكان لال�ستثمار يف �إنتاج منتجات التغليف ال�صلبة واملرنة والرقيقة حيث ت�ستفيد من هذه
املنتجات جمموعة كبرية من القطاعات مثل قطاع امل�أكوالت وامل�شروبات والقطاع ال�صناعي والعناية ال�شخ�صية واملنزلية ً
ف�ضل عن الأقم�شة واخليوط .وتت�ألف املجموعة من �ستة
مرافق �إنتاج يف اململكة العربية ال�سعودية ولبنان بالإ�ضافة �إلى مراكز توزيع وبيع �إقليمية.
فيوتشر بلس

فيوت�شر بل�س هي ال�شركة املحلية التابعة ملجموعة م�صنع الإمارات الوطني لل�صناعات البال�ستيكية ،حيث تتخ�ص�ص املجموعة يف توفري حلول تغليف بال�ستيكية متكاملة لقطاع
امل�شروبات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي من خالل ت�صدير منتجاتها �إلى ما يربو على  20بلدً ا على م�ستوى العامل .هذا وتت�ضمن حافظة منتجات ال�شركة م�صغرات القوارير
البال�ستيكية والأغطية البال�ستيكية واملل�صقات امللفوفة والرقائق املنكم�شة و�أ�شرطة كلوريد البويل فينيل املنكم�شة من بني منتجات �أخرى.
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4.4الشركة
4444مقدمة
�شركة زهرة الواحة للتجارة («ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة مبوجب قرار وزارة التجارة والإ�ستثمار رقم ق 86/وتاريخ 1438/03/28هـ (املوافق 2016/12/27م)
ومقيدة بال�سجل التجاري ملدينة الريا�ض بالرقم  1010190390وتاريخ 1424/08/10هـ (املوافق 2003/10/06م) .ويقع املقر الرئي�سي لل�شركة يف حي الربوة� ،شارع االح�ساء،
�ص.ب ،2980 .الريا�ض  ،12814اململكة العربية ال�سعودية.
ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة حالي ًا مائة وخم�سون مليون ( )150.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى خم�سة ع�شرة مليون (� )15.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية مدفوعة
بالكامل قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
متار�س ال�شركة �أعمالها من خالل م�صنعها والذي ي�شكل الن�شاط التجاري وال�صناعي الوحيد لها ،وامل�سجل لدى وزارة التجارة واال�ستثمار مبوجب ال�سجل التجاري الفرعي رقم
 1011014061وتاريخ 1431/06/22هـ (املوافق 2010/06/05م) ،با�سم «م�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك» واملقام يف حمافظة اخلرج يف منطقة الريا�ض والذي يتم من
خالله ت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية.
ويتمثل الن�شاط الرئي�سي احلايل لل�شركة مبوجب نظامها الأ�سا�سي فيما يلي:
1-1ال�صناعات التحويلية وفروعها ح�سب الرتاخي�ص ال�صناعية.
2-2الت�شييد والبناء.
3-3خدمات املال والأعمال واخلدمات الأخرى.
4-4التجارة.
5-5تقنية املعلومات.
6-6الأمن وال�سالمة.
7-7الكهرباء والغاز واملاء وفروعها.
8-8خدمات اجتماعية وجماعية و�شخ�صية.
9-9النقل والتخزين والتربيد.
1010الزراعة وال�صيد.
1111املناجم والبرتول وفروعها.
وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة على عدم وجود نية �أو توجه لإجراء �أي تغيري جوهري لطبيعة ن�شاطها ،ومل يكن هناك �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون
قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع املايل خالل االثني ع�شر �شهر ًا الأخرية.
وكما يف تاريخ  31دي�سمرب 2016م ،بلغ عدد موظفي ال�شركة  94موظف ًا ،وملزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة الق�سم الفرعي رقم (« )20-4املوظفني» من هذا الق�سم .وي�ؤكد
�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أنه ال يوجد لديها �أية �أ�صول جوهرية خارج اململكة العربية ال�سعودية.

4444تاريخ الشركة وتطور رأس مالها
ت�أ�س�ست ال�شركة ابتدا ًء كم�ؤ�س�سة فردية ل�صاحبها �أحمد حمود الذياب حتت ا�سم «م�ؤ�س�سة زهرة الواحة للتجارة» مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010190390وتاريخ
1424/08/10هـ (املوافق 2003/10/06م) يف مدينة الريا�ض ،وبر�أ�س مال قدره خم�سة وع�شرين �ألف ( )25.000ريال �سعودي .وبتاريخ 1434/01/13هـ (املوافق
2012/11/27م) ،متت زيادة ر�أ�س مال م�ؤ�س�سة زهرة الواحة للتجارة من خم�سة وع�شرين �ألف ( )25.000ريال �سعودي �إلى �أحد ع�شر مليون و�سبعمائة وخم�سني �ألف
( )11.750.000ريال �سعودي عن طريق ر�سملة �أحد ع�شر مليون و�سبعمائة وخم�سة وع�شرين �ألف ( )11.725.000ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح املبقاة للم�ؤ�س�سة.
ويف تاريخ 1436/04/29هـ (املوافق 2015/02/18م) متت زيادة ر�أ�س مال م�ؤ�س�سة زهرة الواحة للتجارة من �أحد ع�شر مليون و�سبعمائة وخم�سني �ألف ()11.750.000
ريال �سعودي �إلى ثالثة وثالثني مليون وثالثمائة وخم�سة و�سبعني �ألف ( )33.375.000ريال �سعودي عن طريق ر�سملة واحد وع�شرين مليون و�ستمائة وخم�سة وع�شرين �ألف
( )21.625.000ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح املبقاة للم�ؤ�س�سة .وبتاريخ 1437/02/07هـ (املوافق 2015/11/19م) مت حتويل م�ؤ�س�سة زهرة الواحة للتجارة وفروعها �إلى
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مبوجب قرار ال�شركاء املثبت لدى كاتب العدل بالرقم  372029وتاريخ 1437/02/07هـ (املوافق 2015/11/19م) وقد �صدر ال�سجل التجاري
لل�شركة بتاريخ 1437/02/27هـ (املوافق  ،)2015/12/09مع االحتفاظ با�سم ورقم ال�سجل التجاري للم�ؤ�س�سة ،بر�أ�سمال قدره خم�سون مليون ( )50.000.000ريال �سعودي
مق�سم �إلى خم�سة ماليني ( )5.000.000ح�صة بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت للح�صة .ومتت تغطية الزيادة يف ر�أ�س املال عن طريق ر�سملة �ستة ع�شر مليون
و�ستمائة وخم�سة وع�شرين �ألف ( )16.625.000ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح املبقاة للم�ؤ�س�سة.
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كان لدى ال�شركة �أربعة فروع وهي:
1-1رو�ضة اجلبال للتجارة واملقيدة ب�سجل جتاري رقم  1010229255وتاريخ 1428/02/14هـ (املوافق 2007/03/04م).
2-2م�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك ب�سجل جتاري رقم  1011014061وتاريخ 1431/06/22هـ (املوافق 2010/06/05م).
3-3زهرة الواحة للكرتون واملقيد ب�سجل جتاري رقم  1011020934وتاريخ 1435/02/21هـ (املوافق 2013/12/24م).
4-4مزرعة زهرة الواحة للزراعة واملقيدة ب�سجل جتاري رقم  1011022824وتاريخ 1436/01/26هـ (املوافق 2014/11/19م).
وفيما يلي هيكل ملكية ال�شركة عند حتولها �إلى �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة:

لودجلا

ا هيكل ملكية ال�شركة عند ت�أ�سي�سها ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
عدد احل�ص�ص

القيمة الأ�سمية للح�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شريك
�أحمد حمود �إبراهيم الذياب

4.950.000

49.500.000

%99

راكان �أحمد حمود الذياب

50.000

500.000

%1

5.000.000

50.000.000

الإجمايل

%100

امل�صدر :ال�شركة

وبتاريخ 1438/03/21هـ (املوافق 2016/12/20م) �صدر قرار ال�شركاء بتحويل ال�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة وزيادة ر�أ�سمالها من
خم�سني مليون ( )50.000.000ريال �سعودي �إلى ثمانني مليون ( )80.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى ثمانية ماليني (� )8.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها
ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،وقد متت تغطية الزيادة يف ر�أ�س املال عن طريق ر�سملة ثالثني مليون ( )30.000.000ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح املبقاة.
وقد �صدر القرار الوزاري رقم ق 86/وتاريخ 1438/03/28هـ (املوافق 2016/12/27م) ب�إعالن حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة بر�أ�س املال املقرتح .وقد �صدر ال�سجل
التجاري لل�شركة بتاريخ 1438/04/03هـ (املوافق .)2017/01/01
وفيما يلي هيكل ملكية ال�شركة عند حتولها �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة:

لودجلا

ا هيكل ملكية ال�شركة عند حتويلها �إلى �شركة م�ساهمة
ا�سم امل�ساهم

القيمة الأ�سمية للأ�سهم (ريال �سعودي)

عدد الأ�سهم

ن�سبة امللكية

�أحمد حمود �إبراهيم الذياب

7.920.000

79.200.000

%99

راكان �أحمد حمود الذياب

80.000

800.000

%1

8.000.000

80.000.000

الإجمايل

%100

امل�صدر :ال�شركة

وبتاريخ 1438/05/12هـ املوافق (2017/02/08م) ،مت حتويل فرع رو�ضة اجلبال للتجارة ،وفرع م�صنع زهرة الواحة للكرتون ،وفرع مزرعة زهرة الواحة للزراعة لت�صبح
فروع ًا ل�شركة الكيان العربي لال�ستثمار وللتطوير ال�صناعي وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة لدى وزارة التجارة واال�ستثمار ب�سجل جتاري رقم  1010429772وتاريخ
1436/03/27هـ (املوافق 2015/01/18م) ،واململوكة من �أحمد حمود الذياب ،وهو �شريك ورئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة ،دون �أي مقابل مادي ،واجلدير بالذكر ب�أن جميع هذه
الفروع غري ُمف ّعلة ومل تكن تزاول �أي ن�شاط جتاري حتى تاريخ التنازل عنها لل�شركة املذكورة.
وبتاريخ 1438/08/18هـ (املوافق 2017/05/15م) ،وافقت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من ثمانني مليون ( )80.000.000ريال �سعودي
�إلى مائة وخم�سني مليون ( )150.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى خم�سة ع�شر مليون (� )15.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم
الواحد ،عن طريق ر�سملة �أربع و�ستون مليون وثالثمائة و�ستة وثمانون �ألف و�سبعمائة وت�سعة ع�شر ( )64.386.719ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح املبقاة وخم�سة مالين
و�ستمائة وثالثة ع�شر �ألف ومائتان واحدى وثمانون ( )5.613.281ريال �سعودي من االحتياطي النظامي لل�شركة .و ُيبني اجلدول التايل هيكل ملكية امل�ساهمني بعد زيادة ر�أ�س
مال ال�شركة:

لودجلا

ا هيكل ملكية امل�ساهمني بعد زيادة ر�أ�س مال ال�شركة
القيمة الأ�سمية للأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم امل�ساهم
�أحمد حمود �إبراهيم الذياب

14.850.000

148.500.000

%99

راكان �أحمد حمود الذياب

150.000

1.500.000

%1

15.000.000

150.000.000

الإجمايل

عدد الأ�سهم

امل�صدر :ال�شركة
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%100

4444الهيكل التنظيمي للشركة:
متار�س ال�شركة ن�شاطها يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل مقرها الرئي�سي وامل�صنع التابع لها يف مدينة اخلرج وامل�سجل لدى وزارة التجارة واال�ستثمار با�سم «م�صنع زهرة
الواحة للبال�ستيك».
ويو�ضح ال�شكل التايل الهيكل التنظيمي لل�شركة:

�شكل  :1هيكل ال�شركة
ÜÉjòdG óªMCG

∂«à°SÓÑ∏d áMGƒdG IôgR ™æ°üe
)(´ôa

ÜÉjòdG ¿ÉcGQ

IQÉéà∏d áMGƒdG IôgR ácô°T

4444هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة حالي ًا مائة وخم�سون مليون ( )150.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى خم�سة ع�شر مليون (� )15.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة
( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد .وفيما يلي هيكل ملكية �أ�سهم ال�شركة قبل وبعد الطرح:

ا هيكل ملكية �أ�سهم ال�شركة قبل وبعد الطرح

لودجلا

امل�ساهمون

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

القيمة الأ�سمية (ريال)

ن�سبة امللكية
املبا�شرة

عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية (ريال
�سعودي)

ن�سبة امللكية
املبا�شرة

�أحمد حمود �إبراهيم الذياب

14.850.000

148.500.000

%99

10.350.000

103.500.000

%69

راكان �أحمد حمود الذياب

150.000

1.500.000

%1

150.000

1.500.000

%1

اجلمهور

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

4.500.000

45.000.000

%30

15.000.000

150.000.000

%100

15.000.000

150.000.000

%100

املجموع
امل�صدر :ال�شركة

4444المساهمون الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة
يبني اجلدول التايل تفا�صيل امل�ساهمني الكبار يف ال�شركة الذين ميلكون � %5أو �أكرث من ر�أ�س مال ال�شركة ب�شكل مبا�شر:

ا تفا�صيل امل�ساهمني الكبار الذين ميلكون � %5أو �أكرث من ر�أ�س مال ال�شركة ب�شكل مبا�شر

لودجلا

امل�ساهمون
�أحمد حمود �إبراهيم الذياب
املجموع

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

القيمة الأ�سمية (ريال)

ن�سبة امللكية املبا�شرة

عدد الأ�سهم

القيمة الإ�سمية (ريال)

ن�سبة امللكية املبا�شرة

14.850.000

148.500.000

%99

10.350.000

103.500.000

%69

14.850.000

148.500.000

%99

10.350.000

103.500.000

%69

امل�صدر :ال�شركة

ال ميلك �أي من امل�ساهمني احلاليني �أي جزء من ر�أ�س مال ال�شركة ب�شكل غري مبا�شر.
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4444الرؤية والرسالة واالستراتيجية
أ -الرؤية

تهدف ال�شركة �إلى �أن ت�صبح �أف�ضل �شريك بني ال�شركات ال�صناعية والتجارية يف قطاع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية اخلا�صة بها يف جميع �أنحاء دول
جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من خالل زيادة �أن�شطتها ،وتعزيز عالقاتها القائمة وبناء عالقات جديدة و ك�سب ثقة عمالئها.
ب -الرسالة

بناء مفهوم جديد يف قطاع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية من خالل توفري منتوجات متنوعة باحجام و اوزان خمتلفة ب�أعلى م�ستويات
اجلودة واخلدمات ب�أ�سعار مناف�سةً ،
ف�ضل عن تلبية جميع احتياجات �شركائها وعمالئها.
ج -االستراتيجية

�شركة زهرة الواحة للتجارة متخ�ص�صة يف �صناعة امل�صغرات البال�ستيكية (الربيفورم) واالغطية اخلا�صة بها ،ولديها وحدتني انتاج �أحدهما متخ�ص�ص يف امل�صغرات
البال�ستيكية (الربيفورم) والآخر يف الأغطية ،بالإ�ضافة �إلى  21خط �إنتاج �أوروبي رفيع امل�ستوى حيث ي�صل �إنتاجها حال ًيا �إلى حوايل  12مليار قطعة من امل�صغرات البال�ستيكية
(الربيفورم) والأغطية ،هذا �إلى جانب م�ستودع م�ؤمتت بالكامل.
ت�سعى ال�شركة �إلى اال�ستفادة من مكانتها الرائدة الكت�ساب ح�صة �سوقية �إ�ضافية من خالل التو�سع يف اململكة وخارجها (دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا) من خالل تعزيز مكانتها ك�شريك مف�ضل لدى منتجي قطاع املياه والع�صائر ولتحقيق هذه الر�ؤية ،اعتمدت ال�شركة �إ�سرتاتيجية العمل التالية:
توسيع قاعدة العمالء





�إ�ضافة املزيد من خطوط الإنتاج لتلبية الطلب املتزايد لعمالئها (�شركات املياه) وحماولة فتح قنوات بيع جديدة مع �شركات املياه الأخرى و�سيتطلب ذلك قيام
ال�شركة بتوفري جمموعة �أو�سع من املنتجات� ،أي من حيث الأحجام والأوزان للم�صغرات البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية وما �إلى ذلك للعمالء القائمني واجلدد.
كما �سيتطلب ذلك التكيف مع االحتياجات املتغرية لل�سوق والعمالء من خالل الرتكيز على املنتجات التي يكرث عليها الطلب ،بالإ�ضافة �إلى مناق�شة احتياجات
قدما يف مواءمة مواردها وتوجيهها نحو حتقيق تلك الأهداف.
العمالء القائمني و�إدراكها واملوافقة عليها وامل�ضي ً
تقدمي منتجات معدة ح�سب طلب العمالء اجلدد لتلبية متطلبات القطاع من خالل اال�ستفادة من املعرفة الفنية واخلربة يف هذا القطاع.
حماولة اقتنا�ص الفر�ص الأخرى يف قطاع املياه والع�صائر مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر �شركات الكوال والع�صائر ومنتجات الألبان (احلليب واللنب
وما �إلى ذلك) من خالل مزيد من اال�ستثمار يف البنية التحتية والآالت لتمكني ال�شركة من تلبية االحتياجات املختلفة (من حيث احلجم وال�شكل وما �إلى ذلك)
للمنتجات التي تباع من قبل عمالئها.

دخول أسواق جديدة



تخطط ال�شركة لال�ستفادة من جمموعة كبرية من الفر�ص املوجودة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،حيث �ست�ساعد تلك
الفر�ص ال�شركة على زيادة مبيعاتها ويف الوقت نف�سه تنويع ايراداتها مع العمل على و�ضع م�شاريع جديدة لتحقيق النمو على املدى البعيد.
توفري جمموعة كبرية من املنتجات لتلبية جميع احتياجات العمالء وكذلك بالقدرة على االبتكار ملالئمة متطلبات ال�سوق.

استخدام التكنولوجيا وتعزيز التصنيع وتحسين كفاءة رأس المال العامل




ال�سعي لتعزيز كفاءتها وقدراتها الت�شغيلية وحت�سينها لزيادة هوام�ش الربح وحتقيق الفائدة للم�ساهمني.
�أمتتة العمليات لتقليل التكاليف و تقليل املهلة الزمنية ومدة اال�ستجابة للعمالء ووقت الت�سليم و�إدارة املخزون؛ واحلد من االعتماد على الأيدي العاملة.
ا�ستخدام التكنولوجيا بالطريقة املثلى لتح�سني كفاءة ر�أ�س املال العامل وخا�صة �إدارة املخزون؛ ويعد امل�ستودع الآيل خطوة رئي�سية نحو حتقيق ذلك الهدف.

تعزيز قدرات الشركة وتحسين حوكمة الشركات



ا�ستخدام تنمية املوارد الب�شرية لدعم منوها بفاعلية وتعزيز التطور املهني ملوظفيها.
تعزيز نظام حوكمة ال�شركات من خالل تطبيق �سيا�سات و�إجراءات رقابة و�إدارة للمخاطر �أف�ضل من ذي قبل.

4444المزايا التنافسية
ثمة عوامل عديد متنح �شركة زهرة الواحة للتجارة ميزة �أمام املناف�سني القائمني واملحتملني وتوفر فر�صة لتحقيق منو م�ستدام ومثمر ف�ض ًال عن حتقيق قيمة م�ضافة للم�ساهمني.
ومن هذه العوامل:
  التجاوب مع العمالء والمرونة في التعامل معهم

حتظى �شركة زهرة الواحة للتجارة مبيزة تلبية االحتياجات املختلفة للعمالء حيث تت�سم باملرونة يف تلبية االحتياجات املختلفة للعمالء ويتبلور ذلك يف �إنتاج وت�صنيع امل�صغرات
البال�ستيكية (الربيفورم) طويلة وق�صرية العنق والأغطية البال�ستيكية اخلا�صة بها وذلك بف�ضل ا�ستخدامها �أحدث الآالت من الناحية التقنية ،وارتفاع قدرتها الإنتاجية،
وانخفا�ض التكاليف العامة بف�ضل وفورات احلجم الناجتة عن زيادة الإنتاج .تقدم ال�شركة جمموعة كبرية من امل�صغرات البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية
ب�أحجام و�أوزان خمتلفة.
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 مصنع متطور وآالت حديثة

يتيح امل�صنع املتطور الذي متتلكه �شركة زهرة الواحة للتجارة �إمكانية ت�صميم و�إنتاج جمموعة متنوعة من املنتجات بكفاءة عالية والتي تهدف �إلى تلبية متطلبات عمالئها
واحتياجاتهم .متتلك ال�شركة يف نهاية عام 2016م ( )21خط انتاج ت�صنيع تنتج ما يعادل  7مليار من م�صغرات الربيفورم بخم�سة ع�شر ( )15حجم خمتلف و�أعناق خمتلفة
�سنوي ًا ،لتلبية االحتياجات املختلفة للعمالء .كما ت َُ�ص ِّنع ال�شركة حوايل  6مليارات غطاء بال�ستيكي ب�ألوان خمتلفة�سنوي ًا لتلبية احتياجات �شركات تعبئة املياه.
كما قامت ال�شركة ب�شراء خطوط �إنتاج حديثة من �شركة ه�سكي ،والتي تعترب من ال�شركات الرائدة يف جمال ت�صنيع املكائن اخلا�صة بالربيفورم والأغطية عاملي ًا مبا يزيد عن
 35عام ًا من اخلربة يف هذا املجال .وقد ا�ستفادت ال�شركة من �أنظمة ه�سكي من حيث �أنها توفر معدالت انتاج عالية لأحجام و�أوزان خمتلفة وبتكاليف منخف�ضة والتي بدورها
ت�ؤدي �إلى انخفا�ض تكلفة الوحدة الواحدة.
 الخدمات اللوجستية والكفاءة التشغيلية

يقع امل�صنع يف منطقة اخلرج يف املنطقة الو�سطى باململكة العربية ال�سعودية .وت�ستفيد ال�شركة من موقع م�صنعها من �إمكانية الو�صول الى املراكز الرئي�سية يف اململكة العربية
ال�سعودية وت�شمل اخلدمات اللوج�ستية املتوفرة للمنطقة التي يقع فيها امل�صنع �شبكات طرق �سريعة و�سكة حديدية قيد الإن�شاء ،بالإ�ضافة �إلى مطار الريا�ض الذي يقع على بعد
 84كم �شمال غرب حمافظة اخلرج .ومن اجلدير بالذكر �أن الطريق ال�سريع احلديث يربط اخلرج مبدينة الريا�ض .كما �أنها مت�صلة مبا حولها من خالل خط �شحن حديدي
يبد�أ من ميناء امللك عبد العزيز يف الدمام وينتهي يف امليناء اجلاف بالريا�ض .و ُيتيح هذا املوقع لل�شركة تخفي�ض تكاليف النقل ً
ف�ضل عن تو�صيل منتوجاتها خارج اململكة.
بد�أت ال�شركة م�ؤخ ًرا خطة �إن�شاء م�ستودع مركزي م�ؤمتت بالكامل وجتري �إجراءات بنا�ؤه على قطعة �أر�ض مملوكة من قبل ال�شركة م�ساحتها  37.405مرتًا مرب ًعا بجوار
م�صنعها .و�سي�ؤدي هذا امل�ستودع �إلى حت�سني الكفاءة الت�شغيلية لل�شركة حيث �سيتيح لها ميزة تخزين كميات كبرية ،وجدير بالذكر �أن ال�شركة �ستكون قادرة على ا�ستخدام
امل�ستودع لتخزين املواد اخلام يف �أوقات انخفا�ض الطلب على املنتج التام نظ ًرا للت�أثري املو�سمي على الن�شاط الت�شغيلي .و�سي�ساعد ذلك � ً
أي�ضا على �شراء املواد اخلام يف �أوقات
انخفا�ض الأ�سعار .وبف�ضل كون امل�ستودع م�ؤمتتًا بالكامل ،ف�إن �إدارة املخزون �ستح�سن وتوفر التكاليف .كما �أن موقع م�صنع ال�شركة املركزي ُي�سهل من عملية ح�صول العمالء
على املنتجات ونقلها.
 األداء المالي

يعترب كبار عمالء ال�شركة �أكرب اجلهات الفاعلة يف ال�سوق .فقد بد�أت معظم تلك اجلهات يف و�ضع خطط تو�سعية يف �ضوء الطلب املتزايد يف ال�سوق وذلك ح�سب املعلومات التي
يقدمها كبار العمالء لل�شركة يف االجتماعات الدورية .هذا وتخطط ال�شركة لزيادة قدرتها الإنتاجية با�ستمرار من خالل الإنفاق الر�أ�سمايل على ب�شراء خطوط انتاج جديدة
لتلبية الطلب املتزايد با�ستمرار ،ويف الوقت نف�سه �سي�ؤدي توفري منتجات عالية اجلودة لعمالئها �إلى تعزيز و�ضعها باعتبارها اخليار املف�ضل لعمالئها .ومن بني الأمور الرئي�سية
الأخرى املماثلة التي قد تعيق دخول �أي جهات فاعلة جديدة �إلى ال�سوق متطلبات ر�أ�س املال و�إمكانية احل�صول على التمويل و االلتزام بت�شريعات و قوانني ال�سوق ً
ف�ضل عن
تقدمي منتجات عالية اجلودة للعمالء.
توا�صل ال�شركة زيادة �إيراداتها وعائداتها قبل دفع الفوائد وال�ضرائب والإهالك خالل الفرتة من 2014م الى 2016م مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  ،%53حيث جاء ذلك ب�سبب
بزيادة حجم املبيعات ملنتوجاتها املتنوعة .و�ست�صل الهوام�ش والربحية �إلى م�ستويات �أكرث ا�ستقرا ًرا بعد انتهاء املرحلة التو�سعية.
 فريق عمل متمرس

يعمل معظم �أفراد فريق �إدارة ال�شركة منذ �إن�شائها يف ت�سويق املنتجات وبيعها والرتويج لها من خالل فريق عمل يحظى بخربة وا�سعة وعلى دراية جيدة بال�سوق و ديناميكية
الأعمال التجارية و الظروف االقت�صادية ولديه �سجل حافل بالنجاحات يف هذا املجال .ومتتثل منتجات ال�شركة لقواعد ومعايري اجلودة الدولية املعمول بها .كما �أن فريق الإدارة
لديه معرفة دقيقة بهذا القطاع وتربز هذه املعرفة من خالل ال�سجل الت�شغيلي واملايل لل�شركة لل�سنوات الأربع املا�ضية .وتعمل الإدارة العليالتحديد اخلطط التو�سعية ومبادرات
النمو التي تتبناها ال�شركة وتقييمها وتنفيذها.

4444فرع الشركة
444444مصنع زهرة الواحة للبالستيك
يتميز م�صنع ال�شركة الذي مت ت�أ�سي�سه خالل عام 2012م ب�أنه من امل�صانع التي ت�ستخدم تقنيات حديثة يف �صناعة م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية
البال�ستيكية بعدة �أحجام و�أوزان و�ألوان ،والتي ت�ستخدم يف قطاع تعبئة املياه املعدنية .وينح�صر ن�شاط امل�صنع يف ت�صنيع وبيع تلك املنتجات ل�شركات تعبئة املياه املعدنية يف
اململكة العربية ال�سعودية وخارجها .ي�شتمل امل�صنع على وحدتني انتاج م�ستقلتني ومتجاورتني �إحداهما خم�ص�صة ل�صناعة م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والتي
ت�شمل ثالثة ع�شر ( )13خط انتاج ،والأخرى ل�صناعة الأغطية البال�ستيكية والتي ت�شمل ثمانية ( )8خطوط انتاج.
وفيما يلي و�صف للم�صنع وم�ساحات الأرا�ضي واملباين التابعة له:
�أ -وحدة ت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية :متت �إقامة هذه الوحدة على م�ساحة �أر�ض مملوكة من قبل امل�صنع قدرها  12.221مرت مربع ،ومقام عليها مباين
خا�صة بالت�صنيع مب�ساحة بناء �إجمالية قدرها  7.890مرت مربع بالإ�ضافة �إلى مباين �إدارية مب�ساحة بناء �إجمالية قدرها  510مرت مربع.
ب -وحدة ت�صنيع الأغطية البال�ستيكية :متت �إقامة هذه الوحدة على م�ساحة �أر�ض مملوكة من قبل امل�صنع قدرها  18.012مرت مربع ومقام عليها مباين خا�صة
بالت�صنيع مب�ساحة بناء �إجمالية قدرها  12.110مرت مربع.
كما يتبع للم�صنع �سكن للعمال مكون من طابقني مقامني على �أر�ض مملوكة من قبل امل�صنع مب�ساحة بناء �إجمالية قدرها  450مرت مربع للطابق ،بالإ�ضافة �إلى �أر�ض �أخرى
مملوكة من قبل امل�صنع م�ساحتها  37.405مرت مربع واجلاري ا�ستغاللها حالي ًا لإقامة خمازن جديدة خم�ص�صة لتخزين املواد اخلام واملنتجات النهائية مب�ساحة بناء �إجمالية
قدرها  22.000مرت مربع .واملتوقع االنتهاء من �أعمال بناء املخازن يف الربع الأول من عام 2018م.
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ويقوم امل�صنع حالي ًا ب�إنتاج ما يقارب  6.25مليار حبة من م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) �سنوي ًا لتلبية متطلبات ال�سوق ب�سعات ترتاوح بني  200مل و 1.5لرت ،و
 5.67مليار غطاء بال�ستيكي للقوارير �سنوي ًا.
وميار�س امل�صنع بو�صفه فرع تابع لل�شركة ن�شاطه مبوجب ال�سجل التجاري املبينة تفا�صيله �أدناه:

ا بيانات ال�سجل التجاري لفرع ال�شركة

لودجلا

رقم ال�سجل التجاري

1011014061

تاريخ الإ�صدار

1424/08/10هـ

تاريخ انتهاء ال�صالحية

1442/02/27هـ

اال�سم التجاري

م�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك
انتاج م�صغرات القوارير البال�ستيكية (بريفورم) و�أغطية بال�ستيكية للقوارير

الن�شاط
املدير

عبد املح�سن نا�صر �سامل الغرمييل

العنوان

اخلرج ،منطقة الرفايع ال�صناعية

وقد مت ا�ستخراج الرتخي�ص ال�صناعي للم�صنع وفق ًا للبيانات املذكورة �أدناه:

ا بيانات الرتخي�ص ال�صناعي مل�صنع ال�شركة

لودجلا

تاريخ الإ�صدار

1437/04/09هـ (املوافق 2016/01/19م)

تاريخ الإنتهاء

1440/04/08هـ (املوافق 2018/12/15م)

رقم الرتخي�ص

1064

املقر

اخلرج

الطاقة الإنتاجية (طن�/سنة)
و�صف املنتجات
عدد العمالة
�إجمايل التمويل

رمز املنتج

و�صف املنتج

50.000

39233000

م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)

4.500

39235000

�أغطية بال�ستيكية للقوارير

150
 215.000.000ريال �سعودي

ُيو�ضح اجلدول التايل �أهم التطورات التي �شهدها امل�صنع منذ ت�أ�سي�سه وحتى تاريخ هذه الن�شرة:

ا ملخ�ص عن �أهم التطورات التي �شهدها امل�صنع ابتدا ًء من عام 2012م وحتى تاريخ هذه الن�شرة

لودجلا
العام
2012م

التطورات
 قامت ال�شركة بت�أ�سي�س امل�صنع والبدء ب�أعماله و�شراء وتركيب �أول خط انتاج ل�صناعة م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) من نوع ه�سكي ( )Huskyبطاقة
�إنتاجية قدرها  1.184.000حبة من م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) باليوم.
 وقد مت �شراء وتركيب ثاين خط �إنتاج ل�صناعة م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) من نوع ه�سكي ( )Huskyبطاقة �إنتاجية قدرها  1.316.000حبة من
م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) باليوم.
 بلغ حجم الطاقة االنتاجية ال�سنوي  310مليون حبة من م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم).

2013م

 قد مت �شراء وتركيب ثالث خط �إنتاج ل�صناعة م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) من نوع ه�سكي ( )Huskyبطاقة �إنتاجية قدرها  1.184.000حبة من
م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) باليوم.
 وقد مت �شراء وتركيب رابع خط انتاج ل�صناعة م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) من نوع ه�سكي ( )Huskyبطاقة �إنتاجية قدرها  1.316.000حبة من
م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) باليوم.
 وقد مت �شراء وتركيب خام�س خط انتاج ل�صناعة م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) من نوع ه�سكي ( )Huskyبطاقة �إنتاجية قدرها  1.216.000حبة من
م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) باليوم.
 وقامت ال�شركة �أي�ض ًا بزيادة حجم الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية من  310مليون حبة م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) �إلى  1.324مليار حبة من م�صغرات
القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) �سنوي ًا.
 قامت ال�شركة ب�إ�ضافة ثمانية �أحجام و�أوزان جديدة ملنتجاتها (.)SKU

2014م

 قد مت �شراء وتركيب �أول خط انتاج ل�صناعة �أغطية بال�ستيكية من نوع ه�سكي ( )Huskyبطاقة �إنتاجية قدرها  1.728.000غطاء بال�ستيكي باليوم.
 وقامت ال�شركة �أي�ض ًا بزيادة حجم الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية من  1.324مليار حبة من م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) �إلى  2.073مليار حبة من
م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) �سنوي ًا.
 بلغ حجم الطاقة االنتاجية ال�سنوى  223مليون حبة من �أغطية بال�ستيكية.
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العام
2015م

التطورات
 قد مت �شراء وتركيب ثالثة خطوط �إنتاج ل�صناعة م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) �إ�ضافية من نوع ه�سكي ( )Huskyبطاقة �إنتاجية قدرها 1.876.000
حبة من م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) باليوم ،و  1.974.000حبة من م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) باليوم ،و  1.944.000حبة من
م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) باليوم على التوايل.
 وقد مت �شراء وتركيب ثاين خط انتاج ل�صناعة �أغطية بال�ستيكية من نوع ه�سكي ( )Huskyبطاقة �إنتاجية قدرها  1.777.000غطاء بال�ستيكي باليوم.
 وقد مت �شراء وتركيب ثالث خط انتاج ل�صناعة �أغطية بال�ستيكية من نوع ه�سكي ( )Huskyبطاقة �إنتاجية قدرها  2.304.000غطاء بال�ستيكي باليوم.
 قامت ال�شركة ب�شراء �أر�ض مب�ساحة ثمانية ع�شر �ألف ًا واثنى ع�شر ( )18.012مرت مربع وبد�أت بناء الوحدة الثانية لت�صنيع الأغطية البال�ستيكية عليها.
 وقامت ال�شركة �أي�ض ًا بزيادة حجم الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية من  2.073مليار حبة من م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) �إلى  2.993مليار حبة من
م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) �سنوي ًا.
 وقامت ال�شركة �أي�ض ًا بزيادة حجم الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية من  233مليون �إلى  955مليون غطاء بال�ستيكي �سنوياً.

2016م

 قد مت �شراء وتركيب خم�س خطوط �إنتاج جديدة ل�صناعة م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) �إ�ضافية من نوع ه�سكي ( )Huskyبطاقة �إنتاجية قدرها
 1.777.000حبة من م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) باليوم ،و  1.316.000حبة من م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) باليوم ،و 911.000
حبة من م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) باليوم ،و  1.777.000حبة من م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) باليوم ،و  1.184.000حبة من
م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) باليوم على التوايل.
  قامت ال�شركة �أي�ض ًا بزيادة حجم الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية من  2.993مليار حبة من م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) �إلى  4.347مليار حبة من
م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) �سنوي ًا.
 وقد مت �شراء وتركيب خم�س �آالت ل�صناعة �أغطية بال�ستيكية من نوع ه�سكي ( )Huskyبطاقة �إنتاجية قدرها  2.304.000غطاء بال�ستيكي باليوم لأربعة �آالت ،و
 2.369.000غطاء بال�ستيكي للآلة اخلام�سة باليوم.
 وقامت ال�شركة �أي�ض ًا بزيادة حجم الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية من  955مليون غطاء بال�ستيكي �إلى  3.080مليار غطاء بال�ستيكي �سنوي ًا.

امل�صدر :ال�شركة

444444وصف لمنتجات وعمليات المصنع
يقوم امل�صنع بت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية .وفيما يلي و�صف لطريقة �إنتاج م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)
والأغطية البال�ستيكية.
444444المواد الخام
تتمثل املواد اخلام الرئي�سية التي ت�ستخدم يف ت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية يف:
1-1مادة البويل �إيثيلني تريفثاالت (.)PET
2-2مادة الـبويل �إيثيلني عالية الكثافة (.)HDPE
يح�صل امل�صنع على هذه املواد اخلام ب�شكل رئي�سي من ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) ،ويف حني يقوم ب�شراء كميات من هذه املواد من �شركة جي بي �إف
( )JBFومقرها دولة الإمارات العربية املتحدة ،و�شركة �أوكتال ومقرها �سلطنة ُعمان ،ويو�ضح اجلدول التايل كميات املواد اخلام املذكورة التي ا�ستخدمها امل�صنع كما يف
الأعوام 2014م و2015م و2016م:

لودجلا

ا كميات من املواد اخلام التي ا�ستخدمها امل�صنع كما يف الأعوام 2014م و2015م و2016م
نوع املادة اخلام

الكمية امل�شرتاة (بالطن)
كما يف عام 2014م

الكمية امل�شرتاة (بالطن)
كما يف عام 2015م

الكمية امل�شرتاة (بالطن)
كما يف عام 2016م

مادة البويل �إيثيلني تريفثاالت ()PET

25.937

28.131

56.580

مادة الـبويل �إيثيلني عالية الكثافة ()HDPE

323

2.067

7.295

امل�صدر :ال�شركة
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444444طريقة انتاج مصغرات القوارير البالستيكية (البريفورم)
م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) هي عبارة عن قطع بال�ستيكية م�شكلة بطريقة القولبة باحلقن والتي يتم �إنتاجها من املواد اخلام الأ�سا�سية لت�صنيع البال�ستيك
امل�ستخدم يف �صناعة م�صغرات القوارير البال�ستيكية وهي مادة البويل �إيثيلني تريفثاالت ( ،)PETوالذي يح�صل امل�صنع على �أغلب الكميات التي يحتاجها من ال�شركة
ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) .وي�شرتي امل�صنع كميات من املواد اخلام بنا ًء على خطته واحتياجاته االنتاجية.
وفيما يلي ملخ�ص املراحل التي تتم من خاللها عملية ت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية:
 .أمرحلة تعبئة الخزان الرئيسي:

يتم �إح�ضار مادة البويل �إيثيلني تريفثاالت ( )PETمن املخازن املخ�ص�صة لتخزينها وو�ضعها يف خزان جتميع رئي�سي يعمل على تغذية الآالت اخلا�صة بت�صنيع م�صغرات
القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) من خالل خزان فرعي �صغري ب�صورة �آلية عن طريق ال�سحب الهوائي.
 .بمرحلة التجفيف:

يتم يف هذه املرحلة و�ضع املواد اخلام يف جمفف خا�ص بتجفيف املواد اخلام وتخزن بها ملدة ترتاوح من �أربعة (� )4إلى �ستة (� )6ساعات متوا�صلة.
 .جمرحلة الحقن:

يتم يف هذه املرحلة �سحب املواد اخلام بعد جتفيفها وتعبئتها يف �آلة احلقن ،والتي تقوم بدورها بت�سخني املواد اخلام لدرجة حرارة معينة حتى ت�صبح املواد اخلام بحالة �شبه
�سائلة .يتم بعد ذلك �صب املادة �شبه ال�سائلة يف قالب كبري ذو درجة حرارة عالية .يطبق هذا القالب ال�ساخن على قالب بارد يحتوي على فتحات �صغرية جموفة ،ويتم دفع املادة
ال�شبه ال�سائلة يف الفتحات املجوفة ليتم ت�شكيل م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) وتربيدها يف الوقت نف�سه لتت�صلب على �شكل التجويف.
 .دمرحلة التعبئة والتغليف:

ويتم يف هذه املرحلة �سحب م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) �آلي ًّا من القالب �إلى �سري خم�ص�ص لنقل م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) وو�ضعها يف �سلة
املنتج النهائي ب�شكل �آيل .ويتم نقل كل �س ّلة عند امتالئها �إلى خمازن املنتجات امل�صنعة واالحتفاظ بها ملوعد نقلها �إلى العمالء ،حيث تكون جاهزة للنفخ والتعبئة باملياه املعدنية
لدى العمالء با�ستخدام �آالت خا�صة تقوم بنفخ م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) وتعبئته �آل ّي ًا.
وتتميز منتجات م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) التي يتم �إنتاجها يف امل�صنع التابع لل�شركة ب�أنها ذات �أوزان خفيفة وبعدة مقا�سات و�ألوان ،ومنها ذات العنق الطويل
والق�صري والتي ترتاوح �سعتها من  200مل �إلى  1.5لرت.
ويو�ضح اجلدول التايل تفا�صيل خطوط الإنتاج املتعلقة مب�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) وطاقتها الق�صوى والفعلية بالطن كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

لودجلا ا ا تفا�صيل خطوط الإنتاج املتعلقة مب�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) وطاقتها الق�صوى والفعلية بالطن كما يف تاريخ هذه الن�شرة
الطاقة الق�صوى (بالطن) �سنوياً

الطاقة الفعلية (بالطن) �سنوياً

خط انتاج رقم ()1

5.492.67

5.191.70

خط انتاج رقم ()2

4.988.09

4.714.77

خط انتاج رقم ()3

5.492.67

5.191.70

خط انتاج رقم ()4

4.835.76

4.570.79

خط انتاج رقم ()5

7.994.50

7.556.44

خط انتاج رقم ()6

5.472.27

5.172.42

خط انتاج رقم ()7

5.680.08

5.368.85

خط انتاج رقم ()8

8.018.03

7.578.68

خط انتاج رقم ()9

8.239.01

7.787.55

خط انتاج رقم ()10

5.703.57

5.391.05

خط انتاج رقم ()11

8.738.50

8.259.68

خط انتاج رقم ()12

8.239.01

7.787.55

خط انتاج رقم ()13

5.492.67

5.191.70

84.386.83

79.762.89

خطوط الإنتاج

الإجمايل
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ويو�ضح اجلدول التايل الطاقة الق�صوى والفعلية للم�صنع بالطن مل�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) ح�سب ال�صنف كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

لودجلا ا ا الطاقة الق�صوى والفعلية للم�صنع بالطن مل�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) ح�سب ال�صنف كما يف تاريخ هذه الن�شرة
الطاقة الق�صوى (بالطن) �سنوياً

ال�صنف

الطاقة الفعلية (بالطن) �سنوياً

م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) طويلة العنق

65.820.63

62.214.02

م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) ق�صرية العنق

18.566.19

17.548.87

84.386.83

79.762.89

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

444444طريقة إنتاج األغطية البالستيكية
يتم نقل مادة الـبويل �إيثيلني عالية الكثافة ( )HDPEمبا�شرة �إلى الآالت عرب خزان فرعي خم�ص�ص لكل خط انتاج حيث يتم ت�سخني املادة اخلام يف داخل الآلة حتى تتحول
من مادة �صلبة �إلى مادة �شبه �سائلة ي�سهل حقنها يف قوالب ت�شكيل الأغطية والتي يتم �ضغطها بقالب �آخر ذو درجة حرارة باردة ليت�شكل بعدها الغطاء البال�ستيكي ويتم تربيده
يف الوقت ذاته لي�صل �إلى حالة �صلبة.
وبعد ت�شكل الأغطية يف �شكلها النهائي ،يتم دفعها فوق �سري �آيل ينقلها بدوره �إلى وحدة اجلودة الآلية (كامريات الفح�ص) لفرز الأغطية �آلي ًّا وجتنيب التالف منها ،ثم تعب�أ يف
كراتني خم�ص�صة للأغطية والتي يتم نقلها عند امتالئها �إلى خمازن املنتجات النهائية �إلى �أن يتم نقلها �إلى العمالء.
444444أحجام ومقاسات األغطية البالستيكية للقوارير التي ينتجها المصنع
يقوم امل�صنع بت�صنيع الأغطية البال�ستيكية مبقا�سني اثنني وهما �أغطية بال�ستيكية مبقا�س  29/25مل�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) ق�صرية العنق ،و�أغطية
بال�ستيكية مبقا�س  30/25مل�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) طويلة العنق.
ويو�ضح اجلدول التايل تفا�صيل خطوط الإنتاج املتعلقة بالأغطية البال�ستيكية وطاقتها الق�صوى والفعلية بالطن كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

لودجلا ا ا تفا�صيل خطوط الإنتاج املتعلقة بالأغطية البال�ستيكية وطاقتها الق�صوى والفعلية بالطن كما يف تاريخ هذه الن�شرة
الطاقة الإنتاجية الق�صوى (بالطن)
�سنوياً

خطوط الإنتاج

الطاقة الفعلية (بالطن) �سنوياً

خط انتاج رقم ()1

1.135.30

1.063.76

خط انتاج رقم ()2

810.93

759.83

خط انتاج رقم ()3

1.513.73

1.418.34

خط انتاج رقم ()4

1.513.73

1.418.34

خط انتاج رقم ()5

1.513.73

1.418.34

خط انتاج رقم ()6

1.513.73

1.418.34

خط انتاج رقم ()7

1.081.23

1.013.10

خط انتاج رقم ()8

1.513.73

1.418.34

10.596.10

9.928.40

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

ويو�ضح اجلدول التايل الطاقة الق�صوى والفعلية بالطن للأغطية البال�ستيكية ح�سب ال�صنف كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

لودجلا ا ا الطاقة الق�صوى والفعلية بالطن للأغطية البال�ستيكية ح�سب ال�صنف كما يف تاريخ هذه الن�شرة
الطاقة الق�صوى بالطن

الآلة

الطاقة الفعلية بالطن

الأغطية البال�ستيكية طويلة العنق ()30/25

8.703.94

8.155.47

الأغطية البال�ستيكية ق�صرية العنق ()29/25

1.892.16

1.772.93

10.596.10

9.928.40

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة
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4444مراقبة الجودة
بعد اكتمال جميع خطوات الإنتاج املذكورة �أعاله �إلى جانب اختبارات اجلودة الأولية يف خمتلف مراحلها ،تخ�ضع املنتجات املكتملة لفح�ص اجلودة النهائية يف املخترب للت�أكد من
خلوها من العيوب امل�صنعية ،وذلك للت�أكد من و�صول كل قطعة ملعايري جودة ال�شركة .ويف حال �أخفق �أي منتج يف اجتياز اختبار اجلودة ،يتم بيعه كمخلفات.
يت�ضمن املخترب بالإ�ضافة �إلى �آلة الفرز التي تقوم بفح�ص م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية للت�أكد من خلوها من �أي عيوب م�صنعية ،عددًا
من الأجهزة احلديثة عالية التقنية التي ت�ساعد على الت�أكد من مطابقة املنتجات للموا�صفات الإنتاجية وموا�صفات العمالء وهي:
1-1جهاز اللزوجة احلقيقية للمواد اخلام.
2-2جهاز حتديد ن�سبة اال�سيتالدهيد يف املنتجات.
3-3جهاز قيا�س الرطوبة املوجودة يف املادة اخلام.
4-4جهاز قيا�س الكثافة حلبيبات املواد اخلام.
ال�سمك للمنتجات بالأ�شعة فوق ال�صوتية.
5-5جهاز قيا�س ُ
6-6جهاز قيا�س الوزن للمنتجات.
7-7جهاز الفح�ص الظاهري للمنتجات بوا�سطة كامريات الفح�ص.
8-8جهاز قيا�س �أبعاد و�أطوال وقيا�سات املنتجات.
9-9جهاز حتديد قوة فتح الأغطية.
1010جهاز قيا�س مقاومة الأغطية لل�سقوط.
�1111أجهزة �أخرى متنوعة.

44-44فحص المواد الخام المستخدمة في تصنيع مصغرات القوارير البالستيكية (البريفورم)
مبا �أن م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية تكون يف حال متا�س مبا�شر مع املنتج النهائي (املياه) ،تت�أكد ال�شركة يف ت�صنيعها من �أنها تقوم
با�ستخدام موادٍ خام ومواد �شبه م�صنعة ذات خ�صائ�ص مطابقة لال�ستخدام مع املياه �ضمن �أعلى املوا�صفات وال�شروط املعتمدة من قبل �شركات معتمدة عاملي ًا.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تخ�ضع جميع املواد الأولية كمادة البويل �إيثيلني تريفثاالت ( )PETومادة الـبويل �إيثيلني عالية الكثافة ( )HDPEوم�صغرات القوارير البال�ستيكية
(الربيفورم) لفحو�صات فيزيائية ل�ضمان �سالمتها ومطابقتها للموا�صفات القيا�سية ومالئمتها ملتطلبات العملية االنتاجية مبا ي�ضمن �سالمة املنتج النهائي.

44-44مبيعات الشركة
يو�ضح اجلدول التايل الكميات املنتجة واملباعة من م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيوفورم) والأغطية البال�ستيكية كما يف نهاية  31دي�سمرب للأعوام 2014م و2015م
و2016م:

لودجلا ا ا حجم املبيعات والإنتاج من م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية كما يف نهاية  31دي�سمرب للأعوام 2014م
و2015م و2016م
املنتج

كما يف  31دي�سمرب 2014م
(�ألف قطعة)

كما يف  31دي�سمرب 2015م
(�ألف قطعة)

كما يف  31دي�سمرب 2016م
(�ألف قطعة)

حجم املبيعات

حجم الإنتاج

حجم املبيعات

حجم الإنتاج

حجم املبيعات

حجم الإنتاج

م�صغرات القوارير البال�ستيكية

2.117.429

2.073.033

3.163.346

2.993.386

4.030.735

4.347.876

الأغطية البال�ستيكية

216.905

223.490

969.256

955.126

2.689.010

3.080.584

امل�صدر :ال�شركة
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44-44العمالء الرئيسيون للشركة
تتمتع ال�شركة بقاعدة عمالء متنوعة ،وتنق�سم مبيعاتها بني اململكة العربية ال�سعودية والت�صدير الى اخلارج .ففي داخل اململكة العربية ال�سعودية ،تتمتع ال�شركة مبحفظة عمالء
وا�سعة ،حيث يقوم العمالء بعد �شراء م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) من ال�شركة بنفخها وتعبئتها باملياه ال�صاحلة لل�شرب يف م�صانعهم اخلا�صة بذلك.
ويو�ضح اجلدول التايل كبار عمالء ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية ون�سبة مبيعاتهم من �إجمايل مبيعات ال�شركة كما يف  31دي�سمرب 2016م:

لودجلا ا ا كبار عمالء ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية كما يف  31دي�سمرب 2016م
الن�سبة التي ميثلها من �إجمايل املبيعات

العميل
�شركة تعبئة املياه ال�صحية املحدودة نوفا

%36.04

�شركة هنا لل�صناعات الغذائية

%27.35

�شركة موارد احلياة للتجارة

%5.45

ال�شركة العربية لل�صناعات احلديثة داال للمياه

%1.99

م�صنع نبع للمياه ال�صحية

%1.8
%72.63

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

كما تقوم ال�شركة بت�صدير منتجاتها �إلى عمالء خارج اململكة العربية ال�سعودية والتي مثلت ن�سبة  %3من �إجمايل مبيعاتها للعام 2016م � -إما عن طريق املبيعات املبا�شرة �أو
عن طريق وكيل جتاري � -إلى جمموعة من البلدان ت�شمل دول جمل�س التعاون اخلليجي والأردن واليمن .ويو�ضح اجلدول التايل العمالء الذين ت�صدر ال�شركة �إليهم منتجاتها
كما يف عام 2016م:

لودجلا ا ا ال�شركات التي ت�صدر �إليها ال�شركة منتجاتها كما يف عام 2016م
الدولة

ال�شركة
م�ؤ�س�سة موجات الطبية احلديثة التجارية

مملكة البحرين

�شركة البحرين لتعبئة املياه وامل�شروبات

مملكة البحرين

ميديا ما�سرت

اجلمهورية اليمنية

م�ؤ�س�سة لودين

اجلمهورية اليمنية

م�صنع اخلليج للمياه املحالة والثلج

دولة قطر

ال�ساقي للمياه املعدنية

دولة قطر

ماي دبي

الإمارات العربية املتحدة

م�صنع الريان لتقنية مياه ال�شرب

الإمارات العربية املتحدة

م�صنع يل انرتنا�شيونال لتنقية مياه ال�شرب

الإمارات العربية املتحدة

م�ؤ�س�سة العلياين للتجارة

�سلطنة عمان

امل�صدر :ال�شركة

44-44البيئة
من منطلق التزام ال�شركة باملعايري البيئية وحيث �أن ن�شاطها يرتكز على ال�صناعات التحويلية� ،سعت ال�شركة للحد على قدر امل�ستطاع من الت�أثري البيئي من خالل اتخاذها
عدد من الإجراءات التي من �ش�أنها املحافظة على بيئة نظيفة .وبالتايل فقد قامت ال�شركة بالتعاقد مع مركز الدكتور عا�صم عرب لال�ست�شارات البيئية ،وهو مركز معتمد لدى
الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة ،بغر�ض �إعداد درا�سة تقييم الأثر البيئي مل�صنع ال�شركة حر�ص ًا منه على االلتزام بواجبه جتاه البيئة واحلد من �أثر االنبعاثات ال�صناعية
على البيئة .ولقد ح�صل م�صنع ال�شركة على رخ�صة بيئية للت�شغيل من الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة رقم �/47ش 4006/37/وتاريخ 1437/02/05هـ وينتهي بتاريخ
1439/01/01هـ.

44-44التأمين
متتلك ال�شركة حالي ًا تغطية ت�أمينية �شاملة ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر ،بولي�صة ت�أمني ال�سيارات وبولي�صة ت�أمني �ضد احلرائق وبولي�صة ت�أمني طبي ملوظفي ال�شركة.
وتتم متابعة املخاطر املحتملة التي قد تتعر�ض لها ال�شركة من خالل درا�سات دورية للمخاطر جتريها ال�شركة بالتعاون مع �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني التي تتعامل معها.
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44-44موسمية البيع
جتدر الإ�شارة ب�أن منتجات ال�شركة عر�ضة ملو�سمية البيع ،وعاد ًة ما تزداد مبيعات ال�شركة يف مو�سم ال�صيف مقارن ًة مبو�سم ال�شتاء .وتقوم ال�شركة بتخزين منتجاتها امل�صنعة
يف مو�سم ال�شتاء لتلبية الطلب الزائد يف مو�سم ال�صيف.

44-44وسائط النقل
تقوم ال�شركة يف معظم الأحيان باالتفاق مع عمالئها على �أن يقوموا بت�أمني و�سائل نقل لنقل املنتجات التي ي�شرتونها من ال�شركة من �أر�ض امل�صنع ونقلها �إلى م�صانعهم اخلا�صة.
ومع ذلك ،فلقد �أبرمت ال�شركة عقود نقل مع بع�ض من �شركات النقل للقيام بنقل منتجاتها حملي ًا ودولي ًا وبع�ض املواد اخلام (�إن لزم) مثل م�ؤ�س�سة �سكب امل�سافات للنقليات
ومكتب �سارة حكمت ال�سعدون وم�ؤ�س�سة من�صور القباين( .وملزيد من التفا�صيل حول هذه العقود يرجى مراجعة الق�سم الفرعي رقم ( )4-6-12من ق�سم «املعلومات القانونية»
من هذه الن�شرة).

44-44الخطط المستقبلية
ال يوجد لدى ال�شركة حالي ًا �أي منتجات �أو ن�شاطات جديدة مهمة.

44-44أعمال البحث والتطوير
ال يوجد لدى ال�شركة حالي ًا �أن�شطة و�أعمال بحث �أو تطوير.
ال يوجد لل�شركة حالي ًا �أ�صول خارج اململكة العربية ال�سعودية.
هذا ومل يوجد �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة ميكن �أي ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع املايل لل�شركة خالل االثني ع�شر �شهر ًا الأخرية .كما مل يحدث �أي تغيري
جوهري يف طبيعة �أعمال ال�شركة ،وال تعتزم ال�شركة �إجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة �أعمالها.

44-44الشهادات واالعتمادات
�إن من �أهم �أولويات ال�شركة االلتزام مبعايري اجلودة وال�سالمة واحلفاظ على البيئة .وقد توجت هذه اجلهود املتوا�صلة بح�صول ال�شركة على عدة �شهادات واعتمادات من
جهات حملية وعاملية متخ�ص�صة يف جمال �صناعة املياه ال�صحية .ويو�ضح اجلدول التايل �أهم ال�شهادات واالعتمادات التي ح�صلت عليها ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

لودجلا ا ا �أهم ال�شهادات واالعتمادات احلا�صلة عليها ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ال�شهادة

اجلهة

التفا�صيل

فرتة االعتماد

الأيزو 9001:2008

بي ا�س �آي

مت منح هذه ال�شهاد لل�شركة جلودة �أعمال ال�شركة والتي ت�شمل الإنتاج ،التغليف ،البيع ،التخزين
وتوزيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية.

2015/08/08م 2018/08/07 -م

الأيزو 22000:2005

بي ا�س �آي

مت منح هذه ال�شهاد لل�شركة جلودة �أعمال ال�شركة والتي ت�شمل الإنتاج ،التغليف ،البيع ،التخزين
وتوزيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية.

2016/03/11م 2019/03/10 -م
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44-44الموظفون
كما يف  31دي�سمرب 2016م ،بلغ �إجمايل عدد العاملني يف ال�شركة  94موظف ًا منهم  28موظف ًا �سعودي ًا وبذلك تكون ن�سبة ال�سعودة يف ال�شركة  %29.8مما ي�ضع ال�شركة يف النطاق
الأخ�ضر املرتفع ح�سب برنامج نطاقات املعتمد من قبل وزارة العمل .بالإ�ضافة �إلى ذلك تقوم ال�شركة باحل�صول على عمالة من �شركة نا�س لال�ستقدام وم�ؤ�س�سة �آمال اخلليج
للمقاوالت للقيام ب�أعمال ال�صيانة والت�شغيل والنظافة يف امل�صنع.
ويو�ضح اجلدول التايل تفا�صيل املوظفني يف ال�شركة كما يف  31دي�سمرب من الأعوام 2014م و2015م و2016م.

لودجلا ا ا تفا�صيل املوظفني يف ال�شركة ح�سب الق�سم
كما يف  31دي�سمرب 2014م
الق�سم

كما يف  31دي�سمرب 2015م

�سعوديون

غري
�سعوديني

املجموع

ال�ش�ؤون املالية

1

3

4

%25

ق�سم الإنتاج

2

16

18

%11.11

4

ق�سم املبيعات

0

1

1

%0

1

1

املوارد الب�شرية

6

0

6

%100

5

0

5

ق�سم ال�صيانة

0

1

1

%0

0

1

1

%0

تقنية املعلومات

0

0

0

%0

0

0

0

%0

0

ق�سم مراقبة اجلودة

0

3

3

%0

0

3

3

%0

0

6

ق�سم الأمن
وال�سالمة

0

0

0

%0

1

0

1

%100

6

0

6

ق�سم النظافة

0

2

2

%0

0

2

2

%0

0

3

3

%0

م�ستودعات

0

2

2

%0

0

2

2

%0

0

9

9

%0

9

28

37

%24.32

12

35

47

%25.53

28

66

94

%29.79

الإجمايل

ن�سبة
ال�سعودة

غري
�سعوديني

كما يف  31دي�سمرب 2016م
املجموع

ن�سبة
ال�سعودة

1

4

5

%20

2

4

6

%33.33

22

26

%15.38

17

39

56

%30.36

2

%50

2

2

4

%50

%100

1

0

1

%100

0

2

2

%0

1

1

%0

6

%0
%100

�سعوديون
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املجموع

ن�سبة
ال�سعودة

�سعوديون

غري
�سعوديني

5.5الهيكل التنظيمي للشركة
 5555إدارة الشركة
يدير ال�شركة جمل�س �إدارة يت�ألف من �ستة (� )6أع�ضاء؛مبا فيهم �أربعة (� )4أع�ضاء غري تنفيذيني ،وثالثة (� )3أع�ضاء م�ستقلني.
ووفق ًا للمادة ( )16من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ابتد�أت الدورة احلالية ملجل�س الإدارة الأول لل�شركة والتي مدتها خم�سة (� )5سنوات هجرية بعد حتول ال�شركة �إلى �شركة
م�ساهمة اعتبار ًا من تاريخ 1438/03/28هـ (املوافق 2016/12/27م) (وهو تاريخ �صدور قرار وزارة التجارة والإ�ستثمار ب�إعالن حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة)
وتنتهي يف 1443/03/27هـ (املوافق 2021/11/02م) وقد �صدر ال�سجل التجاري لل�شركة بتاريخ 1438/04/03هـ (املوافق .)2017/01/01
وقد مت ت�شكيل جلنة املراجعة من قبل اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة يف �إجتماعها املنعقد بتاريخ 1438/07/14هـ (املوافق 2017/04/11م) .كما قام جمل�س �إدارة
ال�شركة بت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت بتاريخ 1438/05/19هـ (املوافق 2017/02/16م) .ولهذه اللجان لوائح وقواعد معتمدة ت�شكل جزء من نظام حوكمة ال�شركة
الداخلي وحتدد املهام وامل�س�ؤوليات املنوطة بكل منها .ترفع اللجان التقارير واالقرتاحات �إلى جمل�س الإدارة واجلمعية العامة لل�شركة (بالن�سبة للجنة املراجعة) ،ويقوم جمل�س
الإدارة ب�إجراء مراجعة �سنوية لقواعد اللجان بنا ًء على تو�صياتها.
ولل�شركة �إدارة تنفيذية تت�ألف من فريق يتمتع باخلربات الالزمة لإدارة ال�شركة بكفاءة وفعالية وفق ًا للتوجيهات ال�صادرة عن جمل�س الإدارة .ويقوم الرئي�س التنفيذي بت�سيري
الأعمال اليومية لل�شركة وفق ًا لتوجيهات و�سيا�سات جمل�س الإدارة ل�ضمان حتقيق ال�شركة لأهدافها املحددة من قبل جمل�س الإدارة.

5555الهيكل التنظيمي
يو�ضح ال�شكل التايل الهيكل التنظيمي لل�شركة:

�شكل  :2الهيكل التنظيمي لل�شركة
›∏IQGOEG ¢ù
ácô°ûdG
÷äÉë«°TÎdG áæ
äBÉaÉµŸGh

÷á©LGôŸG áæ

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
ËôµdGóÑY êQƒL
≈°Sƒe êQƒL

OGóeE’G IQGOEG ôjóe
øjƒªàdGh
óªfi »æ°ùM óªfi
≈°Sƒe

á«æ≤J IQGOEG ôjóe
äÉeƒ∏©ŸG
óªfi Oƒªfi
»cP

IQGOE’G ôjóe
á«dÉŸG
óªfi »æ°ùM óªfi
≈°Sƒe

IQGOEG ôjóe
äÉ«∏ª©dG
á«£Y ó«dh
ÖjódG
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á«∏NGódG á©LGôŸG IQGOEG

äÉ©«ÑŸG IQGOEG ôjóe
≥jƒ°ùàdGh
ΩÉæZ ô°SÉj
Ö«£ÿG

¿hDƒ°ûdG IQGOEG ôjóe
ájQGOE’G
ô°UÉf ø°ùëŸGóÑY
π«Áô¨dG

IQGOEG ôjóe
IOƒ÷G
óªMCG ø°ùM óªMCG
»∏Y

5555مجلس اإلدارة
يدير ال�شركة جمل�س �إدارة يت�ألف من �ستة (� )6أع�ضاء؛مبا فيهم �أربعة (� )4أع�ضاء غري تنفيذيني ،وثالثة (� )3أع�ضاء م�ستقلني.
وفيما يلي نبذة عن �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة احلايل:

ا �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة

لودجلا

اال�سم

املن�صب

اجلن�سية

�صفة
الع�ضوية

ن�سبة امللكية املبا�شرة

ن�سبة امللكية
الغري
مبا�شرة*

بعد
الطرح

قبل وبعد
الطرح

اال�ستقاللية
قبل
الطرح

تاريخ التعيني *

�أحمد حمود الذياب

رئي�س جمل�س
الإدارة

�سعودي

غري
تنفيذي

غري م�ستقل

%99

%69

ال يوجد

1438/03/27هـ (املوافق 2016/12/26م)

جورج عبدالكرمي مو�سى

ع�ضو جمل�س
الإدارة

لبناين

تنفيذي

غري م�ستقل

-

-

ال يوجد

1438/05/19هـ (املوافق 2017/02/16م)

طه حممد عبدالواحد ازهري

ع�ضو جمل�س
الإدارة

�سعودي

غري
تنفيذي

م�ستقل

-

-

ال يوجد

1438/05/19هـ (املوافق 2017/02/16م)

طارق عبدالرحمن �صالح
ال�سدحان

ع�ضو جمل�س
الإدارة

�سعودي

غري
تنفيذي

م�ستقل

-

-

ال يوجد

1438/05/19هـ (املوافق 2017/02/16م)

عبد الرحمن حممد الزويدي

ع�ضو جمل�س
الإدارة

�سعودي

غري
تنفيذي

م�ستقل

-

-

ال يوجد

1438/08/12هـ (املوافق 2017/05/08م)

�أحمد ح�سن �أحمد علي

ع�ضو جمل�س
الإدارة

م�صري

تنفيذي

غري م�ستقل

-

-

ال يوجد

1438/08/12هـ (املوافق 2017/05/08م)
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* التواريخ املذكورة يف هذا اجلدول هي تواريخ التعيني يف املنا�صب احلالية املذكورة يف ذات اجلدول .وتو�ضح ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة تاريخ بداية تعيني كل منهم يف املجل�س.

�إن �أمني �سر جمل�س الإدارة هو عبد املح�سن نا�صر �سامل الغرمييل والذي مت تعيينه يف هذا املن�صب بتاريخ 1438/05/19هـ (املوافق 2017/02/16م) ،وال ميلك �أي �أ�سهم يف
ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة .وميكن االطالع على ملخ�ص ال�سرية الذاتية له يف الق�سم املعنون «ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأع�ضاء و�أمني �سر جمل�س الإدارة».

5555ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة
فيما يلي ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأع�ضاء و�أمني �سر جمل�س الإدارة احلاليني:

لودجلا

ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأحمد حمود �إبراهيم الذياب
�أحمد حمود ابراهيم الذياب

اال�سم
العمر

� 43سنة

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب

 رئي�س جمل�س االدارة

امل�ؤهالت الأكادميية والعلمية

 دورات تدريبية يف مهارات البيع والت�سويق ،اجلامعة االمريكية بالقاهرة ،جمهورية م�صر العربية ،يف عام 1998م.
 دورات تدريبية لتطوير املدراء و�صناع القرار ،معهد الإبداع اخلليجي ،اجلمهورية الرتكية ،يف عام 1999م.

املنا�صب احلالية

 الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة هنا لل�صناعات الغذائية ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية ،تعمل يف جمال انتاج املياه ال�صحية ،منذ عام 2015م وحتى
تاريخه.
 ع�ضو جمل�س مديري �شركة الذياب القاب�ضة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �سعودية ،وتعمل يف جمال اال�ستثمارات املتعددة ،منذ عام 1994م وحتى تاريخه.
 ع�ضو جمل�س مديري �شركة الذياب للنقل ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �سعودية ،تعمل يف جمال نقل الب�ضائع ،منذ عام 1995م وحتى تاريخه.
 ع�ضو جمل�س مديري �شركة اخلليج للعالقات العامة واال�ستثمار ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �سعودية ،تعمل يف جمال املقاوالت العامة ،منذ عام 2010م
وحتى تاريخه.
 رئي�س جمل�س مديري �شركة الكيان العربي ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �سعودية ،تعمل يف جمال ان�شاء امل�صانع ،منذ عام 2014م حتى تاريخه.

اخلربة املهنية ال�سابقة

 مدير عام م�صنع �شركة هنا لل�صناعات الغذائية ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية ،تعمل يف جمال انتاج املياه ال�صحية ،منذ عام 1994م وحتى عام 2008م.
 الع�ضو املنتدب ل�شركة هنا لل�صناعات الغذائية ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية ،تعمل يف جمال انتاج املياه ال�صحية ،منذ عام 2008م وحتى عام 2015م.
 نائب رئي�س الغرفة التجارية ال�صناعية ملحافظة البكريية ،منذ عام 2010م وحتى عام 2015م.
 املدير العام مل�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك ،فرع تابع ل�شركة زهرة الواحة للتجارة ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية ،ويعمل يف جمال ت�صنيع العبوات واالغطية
البال�ستيكية ،منذ عام 2012م وحتى 2016م.
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لودجلا

ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية جورج عبد الكرمي جورج مو�سى
جورج عبدالكرمي جورج مو�سى

اال�سم
العمر

� 49سنة

اجلن�سية

لبناين

املن�صب

 ع�ضو جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لل�شركة

امل�ؤهالت الأكادميية والعلمية

 بكالريو�س يف الت�سويق واملبيعات ،كلية بريوت اجلامعية ،اجلمهورية اللبنانية ،عام 1995م.

املنا�صب احلالية

 الرئي�س التنفيذي لل�شركة منذ عام  2017وحتى تاريخه

اخلربة املهنية ال�سابقة

 مدير عام املبيعات يف ال�شركة منذ عام 2012م وحتى عام 2016م.
 مدير عام املبيعات يف م�صنع الرتاباك ل�صناعة البال�ستيك والربيفورم ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �سعودية ،تعمل يف جمال ال�صناعات البال�ستيكية منذ
عام 2006م وحتى عام 2012م.
 مدير مبيعات م�صنع بال�ستيكو ل�صناعة علب الزبادي وقوارير الع�صائر ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �سعودية ،تعمل يف جمال علب الزبادي وقوارير
الع�صائر منذ عام 1996م وحتى 2006م.

لودجلا

ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية لطه حممد عبد الواحد الأزهري
طه حممد عبد الواحد الأزهري

اال�سم
العمر

� 49سنة

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب

 ع�ضو جمل�س االدارة

امل�ؤهالت الأكادميية والعلمية

 بكالوريو�س يف املحا�سبة ،جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية ،عام 1993م.

املنا�صب احلالية

 كبري املدراء املاليني� ،شركة الطريان املدين ال�سعودي القاب�ضة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف جمال الطريان املدين ،منذ عام 2015م وحتى تاريخه.
 ع�ضو جلنة املراجعة يف ال�شركة منذ عام  2017وحتى تاريخه.
 ع�ضو جلنة املراجعة يف بنك اجلزيرة ،وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال اخلدمات امل�صرفية ،منذ عام 2013م وحتى تاريخه.
 ع�ضو جلنة املراجعة يف الدرع العربي للت�أمني ،وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال الت�أمني ،منذ عام 2014م وحتى تاريخه.
 رئي�س جلنة املراجعة يف �شركة هنا لل�صناعات الغذائية ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية ،تعمل يف جمال انتاج املياه ال�صحية ،منذ عام 2014م وحتى تاريخه.
 ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية للنقل واال�ستثمار (مربد) ،وهي �شركة م�ساهمة عامة ،تعمل يف جمال النقل واال�ستثمار ،منذ عام 2017م وحتى تاريخه.

اخلربة املهنية ال�سابقة

 امل�ست�شار الإقت�صادي للرئي�س التنفيذي يف ال�شركة الوطنية للمياه ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف جمال خدمات املياه وال�صرف ال�صحي ،منذ عام
2014م وحتى عام 2015م.
 مدير تطوير الأعمال يف ال�شركة الوطنية للمياه ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف جمال خدمات املياه وال�صرف ال�صحي ،منذ عام 2011م وحتى عام
2014م.
 املدير التنفيذي للإدارة املالية وتطوير الأعمال يف ال�شركة الوطنية للمياه ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف جمال خدمات املياه وال�صرف ال�صحي ،منذ
عام 2008م وحتى عام 2011م.
 مدقق خارجي يف �آرثر اندر�سون ،وهي �شركة مهنية يف ال�سعودية كانت تعمل يف جمال تدقيق احل�سابات ،منذ عام 1993م وحتى عام 1995م.
 مدقق داخلي يف جمموعة �سامبا املالية ،وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال اخلدمات امل�صرفية ،منذ عام 1995م وحتى عام 1998م.
 مدقق داخلي يف فرع جمموعة �سامبا املالية ،وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية ،يف �سوي�سرا ويعمل يف جمال اخلدمات امل�صرفية ،منذ عام 1998م وحتى عام
2001م.
 م�س�ؤول ال�ضمان ومراقبة اجلودة يف جمموعة �سامبا املالية ،وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال اخلدمات امل�صرفية ،منذ عام 1998م وحتى عام
2001م.
 مدير ادارة التدقيق الداخلي و�إدارة املخاطر يف جمموعة العثمان التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �سعودية ،تعمل يف جمال بيع التجزئة ،منذ عام
2001م وحتى عام 2004م.
 املدير املايل ،يف �شركة كارفور ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �سعودية ،تعمل يف جمال البيع بالتجزئة ،منذ عام 2004م وحتى عام 2008م.
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لودجلا

ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية لطارق عبدالرحمن �صالح ال�سدحان
طارق عبدالرحمن �صالح ال�سدحان

اال�سم
العمر

� 42سنة

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب

 ع�ضو جمل�س االدارة

امل�ؤهالت الأكادميية والعلمية

 ماج�ستري يف �إدارة الأعمال ،جامعة ايكول نا�شيونال دي�س بونت�س ات ت�شاو�سي�س ،اجلمهورية الفرن�سية ،عام 2010م.
 دبلوم يف الأعمال الدولية ،جامعة �أدنربة� ،سكوتالند يف اململكة املتحدة ،عام 2007م.
 بكالوريو�س يف املحا�سبة ،جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية ،عام 1997م.

املنا�صب احلالية

 رئي�س جلنة املراجعة يف ال�شركة منذ عام 2017م وحتى تاريخه.
 رئي�س جلنة الرت�شيحات و املكاف�آت يف ال�شركة منذ عام 2017م وحتى تاريخه.
 م�ست�شار يف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وهي امل�صرف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية،منذ عام 2016م وحتى تاريخه.
 ع�ضو جمل�س ادارة �شركة جلوبال جيت كابيتال ،وهي �شركة ت�ضامنية م�سجلة يف �سوي�سرا تعمل يف جمال اال�ستثمارات املالية ،منذ عام 2016م وحتى تاريخه.
 ع�ضو جلنة املراجعة يف �شركة جلوبال جيت كابيتال ،وهي �شركة ت�ضامنية م�سجلة يف �سوي�سرا تعمل يف جمال اال�ستثمارات املالية ،منذ عام 2016م وحتى تاريخه.

اخلربة املهنية ال�سابقة

 ع�ضو جلان جمل�س الإدارة يف جمل�س اال�ستقرار املايل ،وهي منظمة دولية غري ربحية ،تعمل يف جمال مراقبة وتقدمي التو�صيات ب�ش�أن النظام املايل العاملي ،منذ
عام 2015م وحتى عام 2016م.
 ال�شريك املدير يف كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان ،وهي �شركة مهنية �سعودية ،تعمل يف جمال تدقيق احل�سابات ،منذ عام 2010م وحتى عام 2015م.
 وكيل املحافظ للرقابة يف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وهي امل�صرف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية ،منذ عام 2015م وحتى عام 2016م
 مدير تنفيذي للمراجعة يف كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان ،وهي �شركة مهنية �سعودية ،تعمل يف جمال تدقيق احل�سابات ،منذ عام 2007م وحتى عام 2010م.
 �شريك م�س�ؤول عن ادارة املخاطر يف كي بي ام جي الفوزان و ال�سدحان ،وهي �شركة مهنية �سعودية ،تعمل يف جمال تدقيق احل�سابات ،منذ عام 2005م وحتى عام
2006م.
 �شريك يف كي بي ام جي الفوزان وبناجا ،وهي �شركة مهنية �سعودية ،تعمل يف جمال تدقيق احل�سابات ،منذ عام 2003م وحتى عام 2004م.
 مدير املراجعة يف كي بي ام جي لندن ،وهي �شركة �أجنبية يف �إجنلرتا باململكة املتحدة ،تعمل يف جمال تدقيق احل�سابات ،منذ عام 2002م وحتى عام 2003م.
 مدقق تنفيذي يف كي بي ام جي نازر وباجنا ،وهي �شركة مهنية �سعودية ،تعمل يف جمال تدقيق احل�سابات1997 ،م وحتى عام 2002م.

لودجلا

ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية لعبد الرحمن حممد عبد الرحمن الزويدي
عبد الرحمن حممد عبد الرحمن الزويدي

اال�سم
العمر

56

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب

 ع�ضو جمل�س الإدارة

امل�ؤهالت الأكادميية والعلمية

 بكالوريو�س يف علوم املالية وامل�صرفية من جامعة كين�سينجتون ،كاليفورنيا ،الواليات املتحدة ،عام 1996م.
 درا�سات يف علم احلا�سوب (� 92ساعة درا�سة) ،يف جامعة با�سيفيك لوثران ،وا�شنطن ،الواليات املتحدة ،عام 1987م.

املنا�صب احلالية

 قائم مبهام الرئي�س التنفيذي يف �شركة ميد جلف للت�أمني و�إعادة الت�أمني ،وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية ،تعمل يف جمال الت�أمني ،يف اململكة العربية ال�سعودية،
منذ عام 2017م وحتى تاريخه.
 ع�ضو جلنة املراجعة يف �شركة �أوريك�س للت�أجري التمويلي ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية ،تعمل يف جمال الت�أجري التمويلي ،منذ عام 2015م وحتى تاريخه.

اخلربة املهنية ال�سابقة

 مدير عام (حوكمة ال�شركات) يف البنك ال�سعودي لال�ستثمار ،وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية ،تعمل يف جمال اخلدمات امل�صرفية ،منذ عام 2016م وحتى عام
2017م.
 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �أوريك�س للت�أجري التمويلي ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية ،تعمل يف جمال الت�أجري التمويلي ،منذ عام 2015م وحتى عام 2017م.
 م�ست�شار يف البنك ال�سعودي لال�ستثمار ،وهو �شركة م�ساهمة عامة �سعودية ،تعمل يف جمال اخلدمات امل�صرفية ،منذ عام 2014م وحتى عام 2015م.
 مدير عام الأعمال امل�صرفية لل�شركات يف م�صرف الراجحي ،وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية ،تعمل يف جمال اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية ،منذ عام 2013م
وحتى عام 2014م.
 رئي�س ق�سم الأعمال امل�صرفية للم�ؤ�س�سات املالية يف البنك الأهلي التجاري ،وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية ،تعمل يف جمال اخلدمات امل�صرفية ،منذ عام
2008م وحتى عام 2013م.
 مدير �إقليمي للأعمال امل�صرفية لل�شركات يف البنك الأهلي التجاري ،وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية ،تعمل يف جمال اخلدمات امل�صرفية ،منذ عام 2006م
وحتى عام 2008م.
 قائد فريق الأعمال امل�صرفية لل�شركات يف البنك الأهلي التجاري ،وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية ،تعمل يف جمال اخلدمات امل�صرفية ،منذ عام 2002م وحتى
عام 2006م.
 قائم مبهام مدير �إقليمي للأعمال امل�صرفية لل�شركات يف البنك ال�سعودي لال�ستثمار ،وهو �شركة م�ساهمة عامة �سعودية ،تعمل يف جمال اخلدمات امل�صرفية ،منذ
عام بداية عام 2001م وحتى نهاية عام 2001م.
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لودجلا

ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأحمد ح�سن �أحمد علي
�أحمد ح�سن �أحمد علي

اال�سم
العمر

� 39سنة

اجلن�سية

م�صري

املن�صب

 ع�ضو جمل�س الإدارة

امل�ؤهالت الأكادميية والعلمية

 دبلوم يف الكيمياء التحليلية من كلية العلوم يف جامعة عني �شم�س ،جمهورية م�صر العربية ،عام 2005م.
 بكالوريو�س يف الكيمياء من كلية العلوم يف جامعة عني �شم�س ،جمهورية م�صر العربية ،عام 2000م.

املنا�صب احلالية

 مدير ادارة اجلودة يف ال�شركة منذ عام 2016م وحتى تاريخه.

اخلربة املهنية ال�سابقة

 م�ساعد رئي�س ق�سم مراقبة اجلودة يف ال�شركة الوطنية ل�صناعة مواد التعبئة والتغليف ،وهى �شركة خا�صة يف جمهورية م�صر العربية تعمل يف ت�صنيع مواد التعبئة
والتغليف اخلا�صة ب�شركات االدوية وم�ستح�ضرات التجميل ،منذ عام 2004م وحتى عام 2005م.
 مدير توكيد اجلودة يف ال�شركة الوطنية ل�صناعة مواد التعبئة والتغليف ،وهى �شركة خا�صة يف جمهورية م�صر العربية تعمل يف ت�صنيع مواد التعبئة والتغليف
اخلا�صة ب�شركات االدوية وم�ستح�ضرات التجميل ،منذ عام 2006م وحتى عام 2007م.
 مدير مراقبة وتوكيد اجلودة يف �شركة تكوين لل�صناعات املتقدمة ،وهى �شركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال ت�صنيع املنتجات البال�ستيكية اخلا�صة
بالأغذية ،منذ عام 2008م وحتى عام 2015م.

لودجلا

ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية لعبد املح�سن نا�صر �سامل الغرمييل
عبداملح�سن نا�صر �سامل الغرمييل

اال�سم
العمر

� 31سنة

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب

 �أمني �سر جمل�س �إدارة ومدير ال�ش�ؤون الإدارية

امل�ؤهالت الأكادميية والعلمية

 طالب منت�سب يف كلية �إدارة الأعمال ،جامعة الإمام حممد بن �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية ،عام 2013م.

املنا�صب احلالية

 مدير ال�ش�ؤون االدارية يف ال�شركة منذ عام 2017م وحتى تاريخه.

اخلربة املهنية ال�سابقة

 �أخ�صائي ت�أمني و�أجور يف �شركة هنا لل�صناعات الغذائية ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية ،تعمل يف جمال انتاج املياه ال�صحية ،منذ عام 2010م وحتى عام
2012م.
 م�ساعد مدير �ش�ؤون املوظفني يف �شركة هنا لل�صناعات الغذائية ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية ،تعمل يف جمال انتاج املياه ال�صحية ،منذ عام 2013م وحتى
عام 2014م.
 مدير مكتب الرئي�س التنفيذي يف �شركة هنا لل�صناعات الغذائية ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية ،تعمل يف جمال انتاج املياه ال�صحية ،منذ عام 2014م وحتى
عام 2016م.

5555اإلدارة التنفيذية
تت�ألف الإدارة التنفيذية لل�شركة من فريق يتمتع باخلربات واملهارات الالزمة لإدارة ال�شركة بكفاءة وفعالية وفق ًا للتوجيهات ال�صادرة عن جمل�س الإدارة .ويقوم الرئي�س
التنفيذي بت�سيري الأعمال اليومية لل�شركة وفق ًا لتوجيهات و�سيا�سات جمل�س الإدارة ل�ضمان حتقيق ال�شركة لأهدافها املحددة من قبل جمل�س الإدارة.
وفيما يلي تفا�صيل �أع�ضاء الإدارة التنفيذية لل�شركة:

لودجلا

ا الإدارة التنفيذية لل�شركة
املن�صب

اال�سم

اجلن�سية

تاريخ التعيني

الأ�سهم التي ميلكها قبل وبعد الطرح

جورج عبدالكرمي جورج مو�سى

الرئي�س التنفيذي

لبناين

1438/05/19هـ (املوافق 2017/02/16م)

-

حممد ح�سني حممد مو�سى

مدير �إدارة االمداد والتموين

�أردين

1438/01/04هـ (املوافق 2016/10/05م)

-

عبداملح�سن نا�صر �سامل الغرمييل

مدير ال�ش�ؤون الإدارية

�سعودي

1438/07/05هـ (املوافق 2017/04/01م)

-

�أحمد ح�سن �أحمد علي

مدير �إدارة اجلودة

م�صري

1437/09/12هـ (املوافق 2016/06/17م)

-

حممود حممد ذكي

املدير املايل

م�صري

1433/03/19هـ (املوافق 2012/02/11م)

-

وليد عطيه الديب

مدير العمليات

م�صري

1437/10/20هـ (املوافق 2016/07/25م)

-

يا�سر غنام اخلطيب

مدير الت�سويق واملبيعات

�أردين

1436/09/14هـ (املوافق 2015/07/01م)

-

حممد عبد العزيز احلقباين

قائم مبهام مدير ق�سم تقنية املعلومات

�سعودي

1438/08/01هـ (املوافق 2017/04/27م)

-

امل�صدر :ال�شركة
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وفيما يلي ملخ�ص ال�سري الذاتية باخلربات وامل�ؤهالت واملنا�صب احلالية وال�سابقة التي تقلدها كبار التنفيذيني.

لودجلا ا ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية جلورج عبدالكرمي مو�سى
جورج عبدالكرمي مو�سى

اال�سم
املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لل�شركة

ال�سرية الذاتية

ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي رقم (« )4-5ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأع�ضاء و�أمني �سر جمل�س الإدارة» من هذا الق�سم.

لودجلا ا ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية ملحمد ح�سني حممد مو�سى
حممد ح�سني حممد مو�سى

اال�سم
العمر

� 28سنة

اجلن�سية

اردين

املن�صب

 مدير �إدارة الإمداد والتموين بال�شركة

امل�ؤهالت الأكادميية والعلمية

 بكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من اجلامعة الأردنية ،عمان ،اململكة الها�شمية الأردنية ،يف عام 2012م.

املنا�صب احلالية

 مدير �إدارة الإمداد والتموين يف ال�شركة منذ عام 2016م وحتى تاريخه.

اخلربة املهنية ال�سابقة

 �ضابط عمليات وكفاالت يف �شركة نيقوال �أبو خ�ضر ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يف اململكة الأردنية الها�شمية تعمل وكي ًال جتاري ًا ل�سيارات بي ام دبليو ،خالل
عام 2012م.
 م�شرف م�ستودعات قطع الغيار واملواد الأولية يف �شركة بيب�سيكو العاملية ،وهي �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة الأردنية الها�شمية تعمل يف جمال �إنتاج وبيع
امل�شروبات الغازية ،منذ عام 2012م وحتى عام 2014م.
 م�شرف تخطيط ادارة التزويد والتوريد يف �شركة بيب�سيكو العاملية ،وهي �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة الأردنية الها�شمية تعمل يف جمال �إنتاج وبيع امل�شروبات
الغازية ،منذ عام 2014م وحتى عام 2016م.

لودجلا ا ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية لعبد املح�سن نا�صر �سامل الغرمييل
عبداملح�سن نا�صر �سامل الغرمييل

اال�سم
املن�صب

�أمني �سر جمل�س الإدارة ومدير ال�ش�ؤون الإدارية

ال�سرية الذاتية

ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي رقم (« )4-5ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأع�ضاء و�أمني �سر جمل�س الإدارة» من هذا الق�سم.

لودجلا ا ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأحمد ح�سن �أحمد علي
�أحمد ح�سن �أحمد علي

اال�سم
املن�صب

مدير �إدارة اجلودة

ال�سرية الذاتية

ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي رقم (« )4-5ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأع�ضاء و�أمني �سر جمل�س الإدارة» من هذا الق�سم.

لودجلا ا ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية ملحمود حممد ذكي الغمري
حممود حممد ذكي الغمري

اال�سم
العمر

� 41سنة

اجلن�سية

م�صري

املن�صب

 املدير املايل

امل�ؤهالت الأكادميية والعلمية

 بكالوريو�س يف التجارة واملحا�سبة من جامعة املنوفية يف م�صر يف عام 1997م.

املنا�صب احلالية

 املدير املايل يف ال�شركة منذ عام 2017م وحتى تاريخه.

اخلربة املهنية ال�سابقة

 مدير احل�سابات ومدير تكاليف يف ال�شركة منذ عام 2012م وحتى عام 2016م.
 نائب املدير املايل يف م�صنع يونيون تكنولوجي جمموعة يونيون اير ،وهي �شركة م�ساهمة م�صرية ،تعمل يف جمال التربيد والتكييف والأجهزة الكهربائية ،يف
جمهورية م�صر العربية منذ عام 2008م وحتى عام 2012م.
 مدير ح�سابات التكاليف يف �شركة يونيون اير ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال التربيد والتكييف ،يف جمهورية م�صر العربية منذ عام 2007م
وحتى عام 2007م.
 مدير ح�سابات يف م�صنع يونيون تكنولوجي جمموعة يونيون اير ،وهي �شركة م�ساهمة م�صرية ،تعمل يف جمال التربيد والتكييف والأجهزة الكهربائية ،يف جمهورية
م�صر العربية منذ عام 2004م وحتى عام 2007م.
 رئي�س احل�سابات يف �شركة خالد املو�سى للأثاث ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال الأثاث ،يف اململكة ا لعربية ال�سعودية منذ عام 2002م وحتى
2003م.
 حما�سب مايل وتكاليف يف ال�شركة الهند�سية ل�صناعات التكييف جمموعة يونيون اير ،وهي �شركة م�ساهمة م�صرية تعمل يف جمال التربيد والتكييف والأجهزة
الكهربائية ،يف جمهورية م�صر العربية منذ عام 1999م وحتى عام 2002م.
 مراجع خارجي مبكتب عادل الد�سوقي وهي م�ؤ�س�سة فردية تعمل يف جمال املراجعة املالية وال�ضرائب يف جمهورية م�صر العربية منذ عام 1997م وحتى عام
1998م.
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لودجلا ا ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية لوليد عطيه �أحمد الديب
وليد عطيه �أحمد الديب

اال�سم
العمر

� 38سنة

اجلن�سية

م�صري

املن�صب

 مدير �إدارة الت�شغيل

امل�ؤهالت الأكادميية والعلمية

 بكالوريو�س يف هند�سة الكهرباء من جامعة املنوفية يف م�صر يف عام 2002م.

املنا�صب احلالية

 مدير �إدارة الت�شغيل يف ال�شركة منذ عام 2016م وحتى تاريخه.

اخلربة املهنية ال�سابقة

 رئي�س ق�سم الإنتاج وال�صيانة يف �شركة ميديكو بال�ست لأنظمة التعبئة والتغليف ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة وتعمل يف جمال التعبئة والتغليف ،يف جمهورية
م�صر العربية ،منذ عام 2011م وحتى عام 2016م.
 رئي�س وردية (�صيانة و�إنتاج) يف �شركة ميديكو بال�ست لأنظمة التعبئة والتغليف ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة وتعمل يف جمال التعبئة والتغليف ،يف جمهورية
م�صر العربية ،منذ عام 2008م وحتى عام 2011م.
 م�سئول �صيانة يف �شركة مياه تاجورة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،وتعمل يف جمال ت�صنيع املياه ال�صحية ،يف الإمارات العربية املتحدة منذ عام 2007م
وحتى عام 2008م.
 مهند�س �صيانة فى �شركة الفا الإمارات للمنتجات الغذائية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف جمال املنتجات الغذائية ،يف الإمارات العربية املتحدة،
منذ عام 2007م وحتى عام 2007م.
 مهند�س �إنتاج و�صيانة يف �شركة �إمياج (�أكوا مينا) ملعاجلة وتعبئة املياه ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف جمال معاجلة وتعبئة املياه ،يف دولة الإمارات
العربية املتحدة منذ عام 2005م حتى عام 2007م.

لودجلا ا ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية ليا�سر غنام اخلطيب
يا�سر غنام اخلطيب

اال�سم
العمر

� 36سنة

اجلن�سية

�أردين

املن�صب

 مدير املبيعات

امل�ؤهالت الأكادميية والعلمية

 بكالوريو�س يف �أنظمة معلومات احلا�سوبية من جامعة عمان الأهلية يف الأردن يف عام 2002م.

املنا�صب احلالية

 مدير املبيعات يف ال�شركة منذ عام 2017م وحتى تاريخه.

اخلربة املهنية ال�سابقة

 مدير مبيعات املنطقة الغربية بال�شركة منذ عام 2015م وحتى عام 2016م.
 م�شرف مبيعات يف �شركة م�صنع حلول التعبئه والتغليف ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف جمال �صناعة البال�ستيك ،يف اململكة العربية ال�سعودية منذ
عام 2008م وحتى عام 2015م.

لودجلا ا ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية ملحمد عبد العزيز معجب احلقباين
حممد عبد العزيز معجب احلقباين

اال�سم
العمر

� 25سنة

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب

 قائم مبهام مدير انظمة املعلومات

امل�ؤهالت الأكادميية والعلمية

 بكالوريو�س يف هند�سة �أنظمة معلومات حا�سوبية من جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز يف اململكة العربية ال�سعودية يف عام 2016م.

املنا�صب احلالية

 قائم مبهام مدير انظمة املعلومات لدى ال�شركة منذ عام 2017م وحتى تاريخه.

اخلربة املهنية ال�سابقة

 ال يوجد
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5555إقرارات عن اإلفالس والمصالح المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي واملدير املايل و�أمني �سر جمل�س الإدارة واملوظفون يف الإدارة العليا مبا يلي:
�أ�	-أنه مل يتم الإعالن عن �إفال�س �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو � ٍأي من �أع�ضاء الإدارة العليا بال�شركة �أو �أمني �سر جمل�س الإدارة.
ب�	-أنه مل يتم الإعالن عن �أي �إع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�شركة كان � ٍأي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء الإدارة العليا بال�شركة �أو �أمني �سر
جمل�س الإدارة معين ًا فيها يف من�صب �إداري �أو �إ�شرايف.
ج -بخالف ما ورد يف الق�سم الفرعي رقم (« )3-5جمل�س الإدارة» والق�سم الفرعي رقم (« )5-5الإدارة التنفيذية» من الق�سم رقم (« )2-5الهيكل التنظيمي
لل�شركة» ،لي�س من �ضمن �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني �أو �أمني �سر جمل�س الإدارة �أي �شخ�ص يعمل حالي ًا كع�ضو يف جمال�س �إدارة �شركات �أخرى� ،أو �أن
�سبق له و�أن �شغل مثل هذا املن�صب �سابق ًا.
د�	-أنه لي�س لهم �أو لأي من �أقربائهم �أو تابعيهم �أية م�صالح مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أ�سهم �أو �أدوات دين ال�شركة با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم الفرعي رقم ()5-4
من الق�سم رقم (« )4خلفية عن ال�شركة وطبيعة �أعمالها» من هذه الن�شرة.
هـ�	-أنه لي�س لهـم �أو لأي من �أقربائهم �أية �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة بخالف ما ورد يف الق�سم الفرعي رقم (« )3-5جمل�س الإدارة» والق�سم الفرعي رقم
(« )5-5الإدارة التنفيذية» من الق�سم رقم (« )2-5الهيكل التنظيمي لل�شركة» والق�سم الفرعي رقم (« )8-12االتفاقيات مع الأطراف ذوي العالقة» من الق�سم
رقم (« )12املعلومات القانونية» من هذه الن�شرة.
و�	-أنه لي�س لهم �أو لأي من �أقربائهم �أو تابعيهم �أية م�صلحة جوهرية يف �أي عقد �أو اتفاق خطي �أو �شفهي قائم �أو قيد النظر يف تاريخ هذه الن�شرة ي�شكل عقد ًا �أو اتفاق ًا
مهم ًا بالن�سبة لأعمال ال�شركة با�ستثناء ما جرى الإف�صاح عنه يف ق�سم «العقود مع الأطراف ذات العالقة» يف الق�سم رقم ()12« 12-4املعلومات القانونية» من
هذه الن�شرة.
ز�	-أنهم �سوف يلتزمون بالأحكام الواردة يف املادتني ( )71و( )72من نظام ال�شركات و�أحكام املواد ذات العالقة من الئحة حوكمة ال�شركات.
ح	-ال يتمتع �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املدراء التنفيذين بحق الت�صويت على �أي عقد �أو عر�ض له فيه م�صلحة.
ط -لي�س لديهم �أي حق يخولهم االقرتا�ض من ال�شركة.
ي -مل يكن هناك �أي تغري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج� ،إ�ضافة
�إلى الفرتة التي ي�شملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�شرة الإ�صدار.
ك -لي�ست هناك نية يف �إجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة .ومل يحدث انقطاع يف �أعمال ال�شركة قد يكون �أو كان له ت�أثري هام على املوقف املايل خالل
فرتة االثني ع�شر (� )12شهر ًا املا�ضية قبل تاريخ هذه الن�شرة.
ل -لي�س هناك �أي برامج �أ�سهم ملوظفي ال�شركة قائمة قبل تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج.
م -لي�س هناك �أي ترتيبات �أخرى ت�شرك املوظفني يف ر�أ�س مال ال�شركة.
ً
ن�	-أن املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�شرة والقوائم املالية املراجعة لل�سنوات املنتهية يف 2014م2015 ،م2016 ،م  ،قد مت �إعدادها وفقا للمعايري املحا�سبية
ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني («معايري املحا�سبة ال�سعودية») ومتت مراجعتها وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية
ال�سعودية.
�س�	-أن البيانات املالية قد ا�ستخرجت من القوائم املالية املراجعة ،دون �إجراء �أي تعديل جوهري عليها لل�سنوات املنتهية يف 2014م2015 ،م2016 ،م.
ع�	-أن ال�شركة لديها ر�أ�س مال عامل يكفي ملدة � 12شهر ًا من تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
ف�	-أن �أنظمة و�ضوابط الرقابة الداخلية قد �أعدت على �أ�س�س �سليمة حيث مت و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�ض امل�صالح ومعاجلة حاالت التعار�ض املحتملة والتي ت�شمل
�إ�ساءة ا�ستخدام الأ�صول و�إ�ساءة الت�صرف الناجت عن التعامالت مع الأ�شخا�ص ذوي العالقة .كما يقوم �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبراجعة �سنوية لإجراءات الرقابة
الداخلية لل�شركة.
�ص -مل متنح �أية عموالت �أو خ�صومات� ،أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي من قبل ال�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل
وقبول الإدراج فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي ورقة مالية.
ق -يتعهد �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالتايل:
 ت�سجيل جميع قرارات املجل�س ومداوالته يف �شكل حم�ضر مكتوب من االجتماع يتم التوقيع عليه من قبلهم.
 ذكر تفا�صيل موجزة عن �أي تعامالت مع �أطراف ذو عالقة يف جدول �أعمال اجلمعيات العامة بحيث ميكن �أن تعطى للم�ساهمني الفر�صة للموافقة على مثل هذه
املعامالت يف مثل هذه االجتماعات.

5555تضارب المصالح
ال مينح النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أو �أي من اللوائح وال�سيا�سات الداخلية �أية �صالحيات متكن ع�ضو جمل�س الإدارة من الت�صويت على عقد �أو عر�ض له فيه م�صلحة جوهرية
�سوا ًء ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .وذلك تنفيذ ًا لن�ص املادة ( )71من نظام ال�شركات التي تن�ص على �أنه ال يجوز �أن يكون لع�ضو جمل�س الإدارة �أية م�صلحة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة �إال مبوافقة من اجلمعية العمومية العادية يتم جتديدها كل �سنة.
ووفق ًا لن�ص املادة املذكورة ف�إنه يتعني على ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يبلغ جمل�س الإدارة مبا له من م�صالح �شخ�صية يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ،ويف�صح
رئي�س املجل�س للجمعية العمومية عند انعقادها عن التعامالت والعقود التي يكون لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صلحة �شخ�صية فيها ،على �أن يكون الإف�صاح م�شفوع ًا بتقرير
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خا�ص من مراقب احل�سابات .ويتم �إثبات هذا التبليغ يف حم�ضر اجتماع املجل�س .وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة اال�شرتاك يف الت�صويت على القرار الذي يطرح للت�صويت يف هذا
ال�ش�أن .وبنا ًء على ما �سبق ،يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبا يلي:




الإلتزام بالعمل طبق ًا للمواد ( )71و( )72من نظام ال�شركات ،واملواد (� )42إلى ( )49من الف�صل ال�ساد�س من الئحة حوكمة ال�شركات.
عدم الت�صويت على العقود املربمة مع �أطراف ذي عالقة يف اجتماعات اجلمعية العمومية �إذا كانت لهم م�صلحة فيها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
ً
االلتزام بعدم الدخول يف مناف�سة �ضد �أعمال ال�شركة وب�أن كافة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل �سوف تتم على �أ�سا�س تناف�سي تطبيقا لن�ص
املادة ( )72من نظام ال�شركات.

 5555مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،تكون مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة كما تقدرها اجلمعية العامة العادية وذلك مبا يتوافق مع القرارات والتعليمات الر�سمية ال�صادرة عن وزارة
التجارة واال�ستثمار يف هذا ال�ش�أن ويف حدود ما ن�ص عليه نظام ال�شركات �أو �أية �أنظمة �أخرى مكملة له ،بالإ�ضافة �إلى بدل ح�ضور وبدل انتقال يحددهما جمل�س الإدارة وفق ًا
للأنظمة والقرارات والتعليمات املتبعة يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة من اجلهات املخت�صة.
ووفق ًا للفقرة ( )3من املادة ( )76من نظام ال�شركات يكون احل ّد الأق�صى للمكاف�أة ال�سنوية لع�ضو جمل�س الإدارة يف ال�شركة ( )500.000ريال �سعودي .وتلتزم ال�شركة مبا
جاء يف املادة املذكورة يف حتديد املكاف�آت ال�سنوية التي تقررها اجلمعية العامة لل�شركة بنا ًء على تو�صية املجل�س.
ويجب �أن تتم املوافقة على مكاف�آت و�أجور جمل�س الإدارة يف اجتماعات اجلمعية العامة مع مراعاة �أنه ال يحق لأع�ضاء جمل�س الإدارة الت�صويت على هذه املكاف�آت والأجور ،كما
مل يتقا�ضى �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء �إدارتها التنفيذية �أية مكاف�آت �أو تعوي�ضات عينية ،وفيما يلي ،تف�صيل ملا تقا�ضاه �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء
الإدارة التنفيذية املذكورين يف «اجلدول  :9-5الإدارة التنفيذية لل�شركة» من هذه الن�شرة ،مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل ،خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة للطرح
على التف�صيل االتي:

لودجلا ا ا مكاف�آت و�أتعاب جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية خالل الفرتة ما بني 2014م �إلى 2016م
2014م

2015م

2016م

البيان
�أع�ضاء جمل�س الإدارة

186.000

170.500

201.500

جلنة املراجعة

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

كبار التنفيذيني مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل

851.499

1.008.403

1.564.587

1.037.499

1.178.903

1.766.087

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

5555تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
يتم تعيني �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة احلايل من قبل اجلمعية العامة العادية باتباع �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي ،ويحدد نظام ال�شركات والئحة حوكمة ال�شركات والنظام
الأ�سا�سي لل�شركة ونظام احلوكمة الداخلي لل�شركة مهام وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة .وفيما يلي ملخ�ص مبهام وم�س�ؤوليات �أع�ضاء جمل�س الإدارة و الرئي�س التنفيذي واملدير
املايل:
555555رئيس مجلس اإلدارة
تت�ضمن واجبات وم�س�ؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة ما يلي:
1-1تر�ؤ�س اجتماعات اجلمعية العامة.
2-2دعم ال�صورة العامة لل�شركة ،وتثبيت مكانتها لدى عمالءها ،وامل�ساهمني ،وامل�ستثمرين ،وغريهم.
3-3التوا�صل مع �أجهزة الإعالم ،وتو�صيل املعلومات �إلى اجلمهور ،ومندوبي �أجهزة الإعالم �سواء بنف�سه� ،أو ب�إنابة الغري للقيام بذلك.
4-4مواكبة الأحداث والتطورات الداخلية واخلارجية الهامة التي قد ت�ؤثر على ال�شركة وتقدمي امل�شورة املنا�سبة لل�شركة ب�ش�أنها.
5-5ت�سهيل وبناء عالقات ال�شركة مع اجلهات احلكومية والر�سمية.
6-6مراقبة الأداء الإداري ،و�ضمان مواكبته للنظم القيا�سية احلديثة.
ويخت�ص رئي�س املجل�س بتمثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري و�أمام الق�ضاء ،وله حق التوقيع على عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شرتك فيها وغريها من العقود
7-7
ّ
وال�صكوك والإفراغات �أمام كاتب العدل و�أمام اجلهات الر�سم ّية ،وذلك بعد �صدور قرار من جمل�س الإدارة.
�8-8ضمان ح�صول �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف الوقت املنا�سب على املعلومات الكاملة والوا�ضحة وال�صحيحة وغري امل�ضللة.
9-9التحقق من قيام جمل�س الإدارة مبناق�شة جميع امل�سائل الأ�سا�سية ب�شكل فعال ويف الوقت املنا�سب.
1010متثيل ال�شركة �أمام الق�ضاء والتحكيم والغري وفق ما ين�ص عليه نظام ال�شركات ولوائحه التنفيذية ونظام ال�شركة الأ�سا�س.
1111ت�شجيع �أع�ضاء جمل�س الإدارة على ممار�سة مهامهم بفعالية ومبا يحقق م�صلحة ال�شركة.
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�1212ضمان وجود قنوات للتوا�صل الفعلي مع امل�ساهمني و�إي�صال �آرائهم �إلى جمل�س الإدارة.
1313ت�شجيع العالقات البناءة وامل�شاركة الفعالة بني كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وبني الأع�ضاء التنفيذيني وغري التنفيذين وامل�ستقلني ،و�إيجاد ثقافة ت�شجع
على النقد البناء.
�1414إعداد جدول �أعمال اجتماعات جمل�س الإدارة مع الأخذ بعني االعتبار �أي م�س�ألة يطرحها �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو يثريها مراجع احل�سابات ،والت�شاور مع
�أع�ضاء املجل�س والرئي�س التنفيذي عند �إعداد جدول �أعمال املجل�س.
1515عقد لقاءات ب�صفة دورية مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني دون ح�ضور �أي تنفيذي يف ال�شركة.
�1616إبالغ اجلمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فيها ،على �أن يت�ضمن هذا
الإبالغ املعلومات التي قدمها الع�ضو �إلى جمل�س الإدارة و�أن يرافق هذا التبليغ تقرير خا�ص من مراجع ح�سابات ال�شركة اخلارجي.
وميار�س الرئي�س �أية �صالحيات �أخرى يحددها جمل�س الإدارة من حني لآخر.
555555مكافأة رئيس مجلس اإلدارة
يتم حتديد املكاف�آة ال�سنوية لرئي�س جمل�س الإدارة من قبل اجلمعية العامة لل�شركة والتي ال يجوز �أن تزيد على مبلغ ( )500.000ريال �سعودي.
555555مدة رئيس مجلس اإلدارة
بنا ًء على نظام ال�شركة الأ�سا�س�،إن مدة تعيني رئي�س جمل�س الإدارة احلايل خم�سة (� )5سنوات هجرية �إبتد�أت منذ حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة اعتبار ًا من تاريخ
1438/03/28هـ (املوافق 2016/12/27م) (وهو تاريخ �صدور قرار وزارة التجارة والإ�ستثمار ب�إعالن حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة) وتنتهي يف 1443/03/28هـ
(املوافق 2021/11/03م) وقد �صدر ال�سجل التجاري لل�شركة بتاريخ 1438/04/03هـ (املوافق .)2017/01/01
555555أعضاء مجلس اإلدارة
تت�ضمن واجبات وم�س�ؤوليات �أع�ضاء جمل�س الإدارة ما يلي:
1-1اعتماد التوجهات اال�سرتاتيجية والأهداف الرئي�سة لل�شركة والإ�شراف على تنفيذها ومن ذلك:
�أ -و�ضع اال�سرتاتيجية العامة لل�شركة وخطط العمل الرئي�سة و�سيا�سة �إدارة املخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
ب -حتديد الهيكل الر�أ�سمايل الأمثل لل�شركة وا�سرتاتيجياتها و�أهدافها املالية و�إقرار امليزانيات ال�سنوية.
ج -الإ�شراف على النفقات الر�أ�سمالية الرئي�سة لل�شركة ،ومتلك الأ�صول والت�صرف بها.
د -و�ضع �أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء ال�شامل يف ال�شركة.
هـ -املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�شركة واعتمادها.
و -التحقق من توافر املوارد الب�شرية واملالية الالزمة لتحقيق �أهداف ال�شركة وخططها الرئي�سة.
2-2و�ضع �أنظمة و�ضوابط للرقابة الداخلية ،والإ�شراف العام عليها ،ومن ذلك:
�أ -و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�ض امل�صالح ومعاجلة حاالت التعار�ض املحتملة لكل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وامل�ساهمني ،وي�شمل ذلك
�إ�ساءة ا�ستخدام �أ�صول ال�شركة ومرافقها ،و�إ�ساءة الت�صرف الناجت عن التعامالت مع الأ�شخا�ص ذوي العالقة.
ب -الت�أكد من �سالمة الأنظمة املالية واملحا�سبية ،مبا يف ذلك الأنظمة ذات ال�صلة ب�إعداد التقارير املالية.
ج -الت�أكد من تطبيق �أنظمة رقابية منا�سبة لإدارة املخاطر ،وذلك من خالل حتديد الت�صور العام عن املخاطر التي قد تواجه ال�شركة وطرحها ب�شفافية.
د -املراجعة ال�سنوية لفاعلية �إجراءات الرقابة الداخلية يف ال�شركة.
3-3و�ضع الئحة حوكمة خا�صة بال�شركة والإ�شراف العام عليها ،ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند احلاجة.
4-4و�ضع �سيا�سات ومعايري و�إجراءات وا�ضحة وحمددة للع�ضوية يف جمل�س الإدارة وو�ضعها مو�ضع التنفيذ بعد �إقرارها من اجلمعية العامة لل�شركة.
5-5و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم العالقة مع �أ�صحاب امل�صالح ،من �أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم .
6-6و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ضمن احرتام ال�شركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية للم�ساهمني والدائنني وا�صحاب امل�صالح
الآخرين.
7-7العمل على حت�سني ال�صورة العامة لل�شركة.
8-8الإ�شراف على �إدارة مالية ال�شركة ،وتدفقاتها النقدية ،وعالقاتها املالية واالئتمانية مع الغري.
9-9االقرتاح للجمعية العامة غري العادية مبا يراه حيال ما يلي:
�أ -زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �أو تخفي�ضه.
ب -حل ال�شركة قبل الأجل املعني يف نظام ال�شركة الأ�سا�س �أو تقرير ا�ستمرارها.
1010االقرتاح للجمعية العامة العادية مبا يراه حيال ما يلي:
�أ -ا�ستخدام االحتياطي االتفاقي لل�شركة يف حال تكوينه من قبل اجلمعية العامة غري العادية وعدم تخ�صي�صه لغر�ض معني.
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ب -تكوين احتياطيات �أو خم�ص�صات مالية �إ�ضافية لل�شركة.
ج -طريقة توزيع �أرباح ال�شركة ال�صافية.
�1111إعداد القوائم املالية الأولية وال�سنوية لل�شركة واعتمادها قبل ن�شرها.
�1212إعداد تقرير جمل�س الإدارة واعتماده قبل ن�شره.
�1313ضمان دقة و�سالمة البيانات واملعلومات الواجب الإف�صاح عنها وذلك وفق �سيا�سات ونظم عمل الإف�صاح وال�شفافية املعمول بها.
�1414إر�ساء قنوات ات�صال فعالة تتيح للم�ساهمني االطالع ب�شكل م�ستمر ودوري على �أوجه الأن�شطة املختلفة لل�شركة و�أي تطورات جوهرية.
1515ت�شكيل جلان متخ�ص�صة منبثقة عنه بقرارات يحدَّد فيها مدة اللجنة و�صالحياتها وم�س�ؤولياتها ،وكيفية رقابة املجل�س عليها ،على �أن يت�ضمن قرار الت�شكيل ت�سمية
الأع�ضاء وحتديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم ،مع تقييم �أداء و�أعمال هذه اللجان و�أع�ضائها.
1616حتديد �أنواع املكاف�آت التي ُتنح للعاملني يف ال�شركة ،مثل املكاف�آت الثابتة ،واملكاف�آت املرتبطة بالأداء ،واملكاف�آت يف �شكل �أ�سهم ،مبا ال يتعار�ض مع ال�ضوابط
والإجراءات التنظيمية ال�صادرة تنفيذ ًا لنظام ال�شركات اخلا�صة ب�شركات امل�ساهمة املدرجة.
1717و�ضع القيم واملعايري التي حتكم العمل يف ال�شركة.
555555مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
يح�صل �أع�ضاء جمل�س الإدارة على مكاف�أة �سنوية وفق ًا ملا تقرره اجلمعية العامة العادية على �أن ال تزيد عن مبلغ ( )500.000ريال �سعودي للع�ضو الواحد.
ال يحق لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة الت�صويت على �صرف املكاف�آت لأنف�سهم� ،أو الت�صويت على �أي اتفاق �أو اقرتاح لهم فيه م�صلحة جوهرية .كما ال يوجد �أي �صالحيات جتيز
لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو لكبار التنفيذيني حق االقرتا�ض من ال�شركة.
555555عقود الخدمة مع أعضاء مجلس اإلدارة
با�ستثناء العقود املربمة مع الرئي�س التنفيذي واملدير املايل ،مل تُربم �أية عقود خدمة �أو عمل بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة وال�شركة.
555555الرئيس التنفيذي
مت تعيني الرئي�س التنفيذي لل�شركة مبوجب قرار جمل�س الإدارة بتاريخ 2017/02/16م ومل يربم عقد عمل جديد معه ب�صفته الرئي�س التنفيذي ،فتاريخ عقد عمله هو تاريخ
ان�ضمامه لل�شركة كمدير مبيعات وم�ؤرخ يف 2012/04/21م ملدة حمددة مقدارها �سنة واحدة ( )1جتدد ملدة الحقة �أخرى وبنف�س ال�شروط �إذا مل يذكر �أحد الطرفني خالف
ذلك خطي ًا .وت�شمل �أعمال الرئي�س التنفيذي �إدارة االعمال اليومية لل�شركة تت�ضمن واجبات وم�س�ؤوليات الرئي�س التنفيذي ما يلي:
�1-1إعداد التوجه اال�سرتاتيجي لل�شركة ملراجعته واعتماده من قبل جمل�س الإدارة.
�2-2إعداد خطة عمل �سنوية وامليزانية املالية ملراجعتها واعتمادها من قبل جمل�س الإدارة.
3-3التن�سيق والتخطيط مع الإدارات بهدف تلبية �أهداف ميزانياتهم.
4-4تقييم الق�ضايا واالجتاهات التي قد ت�ؤثر على حتقيق �أهداف ال�شركة.
5-5خلق بيئة جاذبة للكفاءات واملواهب واالحتفاظ بها.
6-6تعيني وتدريب وتطوير العاملني لتحقيق �أهداف ال�شركة على املدى القريب والبعيد.
7-7مراقبة ن�شاطات ال�شركة وتقدمي الدعم الإداري والفني للإدارة التنفيذية.
8-8دعم �أن�شطة مراقبة اجلودة وتعزيز ثقافة التوجه نحو اجلودة النوعية.
555555مكافأة الرئيس التنفيذي
يح�صل الرئي�س التنفيذي على راتب �شهري وبدل �سكن وبدل �سفر وفق ًا لأحكام عقد عمله.
555555مدة عمل الرئيس التنفيذي
يتم حتديد مدة خدمة الرئي�س التنفيذي مبوجب عقد عمل �سنوي ُيجدد تلقائي ًا من قبل ال�شركة.
55-5555المدير المالي
تت�ضمن واجبات وم�س�ؤوليات املدير املايل ما يلي:
1-1و�ضع وتنفيذ اال�سرتاتيجية املالية لل�شركة على املدى القريب والبعيد.
2-2م�ساعدة الرئي�س التنفيذي لل�شركة على و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية لكل �إدارة.
3-3الإ�شراف على �إعداد كافة القوائم والتقارير املالية مبا فيها قائمة الدخل ،وقائمة املركز املايل ،والتقارير املقدمة �إلى امل�ساهمني واجلهات احلكومية.
4-4مراجعة التقارير بهدف حتليل الإيرادات الفعلية وامل�صاريف والأرباح مقابل الأرقام املقرتحة وو�ضع اخلطط الت�شغيلية.
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5-5الإ�شراف على �إعداد امليزانية واملراجعة.
6-6تقدير املتطلبات الالزمة لر�أ�س املال والأرا�ضي واملعدات وو�ضع خطة مثلى للتمويل.
7-7امل�شاركة يف �إيجاد فر�ص الأعمال اجلديدة.
8-8الت�أكد من كفاية التدفقات النقدية للوفاء باحتياجات ال�شركة.
هذا ويقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة و�أمني �سر جمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة العليا �أنه ال يوجد عقد �أو ترتيب �ساري املفعول �أو مزمع �إبرامه عند تقدمي هذه الن�شرة لهم �أو
لأي من �أقاربهم فيه م�صلحة يف �أعمال ال�شركة ،وذلك بخالف ما ذكر يف ق�سم «التعامالت مع الأطراف ذوي العالقة» يف الق�سم رقم (« )12املعلومات القانونية» من هذه
الن�شرة.

55-55اللجان الداخلية ومسؤولياتها:
فيما يلي و�صف للجان امل�شكلة يف ال�شركة:
5555-55لجنة المراجعة
تتولى جلنة املراجعة املهام وامل�س�ؤوليات التالية:
1-1الإ�شراف على �إدارة املراجعة الداخلية يف ال�شركة من �أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�س الإدارة.
2-2درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�ضع تقرير مكتوب عن ر�أيها وتو�صياتها يف �ش�أنه.
3-3درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية للملحوظات الواردة فيها.
4-4التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وف�صلهم وحتديد �أتعابهم ويراعى عند التو�صية بالتعيني الت�أكد من ا�ستقالليتهم.
5-5متابعة �أعمال املحا�سبني القانونيني واعتماد �أي عمل خارج نطاق �أعمال املراجعة التي يكلفون بها �أثناء قيامهم ب�أعمال املراجعة.
6-6درا�سة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين و�إبداء ملحوظاتها عليها.
7-7درا�سة ملحوظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �ش�أنها .وتكون اللجنة حلقة الو�صل بني املحا�سب القانوين وجمل�س الإدارة؛ مبا ميكن
املحا�سب القانوين من القيام بعمله مبن�أى عن �أي قيود �أو ت�أثريات من قبل جمل�س الإدارة و�إدارة ال�شركة.
8-8درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة و�إبداء الر�أي والتو�صية يف �ش�أنها بغر�ض تبليغ جمل�س الإدارة ما �إذا كان قد تبني للجنة
املراجعة �أن القوائم املالية ال تت�ضمن �أي عبارات �أو بيانات �أو معلومات غري �صحيحة ذات �أهمية ن�سبية ،و�أنه مل يحذف من هذه القوائم �أي بيانات �أو معلومات �أو
مبالغ ذات �أهمية ن�سبية ينتج عن حذفها �أن تكون القوائم املالية م�ضللة.
�9-9إبداء الر�أي الفني  -بنا ًء على طلب جمل�س الإدارة  -فيما �إذا كان تقرير جمل�س الإدارة والقوائم املالية لل�شركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتت�ضمن املعلومات التي
تتيح للم�ساهمني وامل�ستثمرين تقييم املركز املايل لل�شركة و�أدائها ومنوذج عملها وا�سرتاتيجيتها.
1010درا�سة �أي م�سائل مه ّمة �أو غري م�ألوفة تت�ضمنها التقارير املالية.
1111البحث بدقة يف �أي م�سائل يثريها املدير املايل لل�شركة �أو من يتولى مهامه �أو م�س�ؤول االلتزام يف ال�شركة �أو مراجع احل�سابات.
1212التحقق من التقديرات املحا�سبية يف امل�سائل اجلوهرية الواردة يف التقارير املالية.
1313درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف ال�شركة و�إبداء الر�أي والتو�صية ملجل�س الإدارة يف �ش�أنها.
1414درا�سة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية و�إدارة املخاطر يف ال�شركة.
1515درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية للملحوظات الواردة فيها.
1616الرقابة والإ�شراف على �أداء و�أن�شطة املراجع الداخلي و�إدارة املراجعة الداخلية يف ال�شركة � -إن وجدت  -للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها يف �أداء
الأعمال واملهام املنوطة بها .و�إذا مل يكن لل�شركة مراجع داخلي ،فعلى اللجنة تقدمي تو�صيتها �إلى املجل�س ب�ش�أن مدى احلاجة �إلى تعيينه.
1717التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني مدير وحدة �أو �إدارة املراجعة الداخلية �أو املراجع الداخلي واقرتاح مكاف�آته.
1818التو�صية ملجل�س الإدارة برت�شيح مراجعي احل�سابات وعزلهم وحتديد �أتعابهم وتقييم �أدائهم ،بعد التحقق من ا�ستقاللهم ومراجعة نطاق عملهم و�شروط التعاقد
معهم.
1919التحقق من ا�ستقالل مراجع احل�سابات ومو�ضوعيته وعدالته ،ومدى فعالية �أعمال املراجعة ،مع الأخذ يف االعتبار القواعد واملعايري ذات ال�صلة.
2020مراجعة خطة مراجع ح�سابات ال�شركة و�أعماله ،والتحقق من عدم تقدميه �أعما ًال فنية �أو �إدارية تخرج عن نطاق �أعمال املراجعة ،و�إبداء مرئياتها حيال ذلك.
2121الإجابة عن ا�ستف�سارات مراجع ح�سابات ال�شركة.
2222درا�سة تقرير مراجع احل�سابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتخِ ذ ب�ش�أنها.
2323مراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية والتحقق من اتخاذ ال�شركة الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
2424التحقق من التزام ال�شركة بالأنظمة واللوائح وال�سيا�سات والتعليمات ذات العالقة.
2525مراجعة العقود والتعامالت املقرتح �أن جتريها ال�شركة مع الأطراف ذوي العالقة ،وتقدمي مرئياتها حيال ذلك �إلى جمل�س الإدارة.
2626رفع ما تراه من م�سائل ترى �ضرورة اتخاذ �إجراء ب�ش�أنها �إلى جمل�س الإدارة ،و�إبداء تو�صياتها بالإجراءات التي يتعني اتخاذها.
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2727درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�إبداء الر�أي والتو�صية ملجل�س الإدارة يف �ش�أنها؛ �أخذ ًا يف االعتبار مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية لطبيعة �أعمال ال�شركة
و�أثرها على املركز املايل للمن�ش�أة ونتائج �أعمالها.
 2828تقومي فاعلية �إدارة ال�شركة للمخاطر التي قد تتعر�ض لها واخلطوات التي اتخذتها �إدارة ال�شركة ملراقبة ومواجهة هذه املخاطر ،وذلك بالتحقق من �أن لدى ال�شركة
طرق فاعلة لتحديد ،وتقييم ،و�إدارة املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة مبا يف ذلك املخاطر التي قد تن�ش�أ عن �أي خمالفات للأنظمة والتعليمات املعتمدة.
 2929التحـقق من كفاية ت�صميم الأن�شطة الرقابية يف ال�شركة ،وفاعلية ت�صميمها بطريقة منا�سبة مما ميكن من احلد مـن وقـوع حاالت الغ�ش واالختال�س والإهمال
واكت�شافها حال حدوثها ،والإ�شراف على عمليات التق�صي ذات العالقة بالغ�ش واالختال�س� ،أو �أي �أمور �أخرى ترى اللجنة �أهمية تق�صيها.
3030تر�شيح مراجع احل�سابات لل�سنة املالية التالية لل�شركة ،باال�سرت�شاد ب�ضوابط تر�شيح مراجع احل�سابات الواردة يف املادة (� )60أدناه ،وتقوم اللجنة بالتحقق من �أن
اخلدمات املهنية التي يقدمها مراجع احل�سابات لل�شركة اقت�صرت على مراجعة القوائم املالية لل�شركة واخلدمات املهنية الأخرى التي يقدمها مراجع احل�سابات
لل�شركة تنفيذ ًا ملتطلبات نظامية حمددة .كما تقرتح اللجنة عزل مراجع احل�سابات ،مع بيان الأ�سباب ،واحلفاظ على حق مراجع احل�سابات يف املطالبة بالتعوي�ض
عن �أي �ضرر ي�صيبه ب�سبب تغيريه �إذا مت التغيري يف وقت غري منا�سب �أو لغري مربر مقبول.
3131التحقق من ا�ستقاللية املراجعني الداخليني ،ودرا�سة خطة عمل املراجعة الداخلية يف ال�شركة ،ونطاق الفح�ص والتقارير التي ت�صدر عنها ،وتقدمي �أي مقرتحات
من �ش�أنها ت�أكيد ا�ستقاللية املراجعني الداخليني ،والرفع من كفاءة ما يقومون به من �أعمال وبتكلفة معقولة .وتكون اللجنة حلقة الو�صل ما بني جمل�س الإدارة
واملراجعني الداخليني.
3232درا�سة طلبات الرت�شيح لوظيفة املراجع الداخلي يف ال�شركة واملكاف�آت والبدالت واملزايا الأخرى املخ�ص�صة له وتر�شيح ال�شخ�ص الأكرث مالءمة ،مع بيان الأ�سباب،
والنظر يف �إنهاء عمل مدير املراجعة الداخلية �سوا ًء ب�سبب اال�ستقالة �أو العجز �أو الإعفاء ،ورفع ما يتم التو�صل �إليه من تو�صيات يف هذا ال�ش�أن �إلى جمل�س الإدارة.
3333اال�ستعانة كلما دعت احلاجة باملراجع الداخلي �أو م�ست�شارين م�ستقلني للقيام بدرا�سات متخ�ص�صة ت�ساعد اللجنة على تنفيذ مهامها وحتديد �أتعابهم.
تتكون جلنة املراجعة من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم املعينني من قبل اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة مبوجب القرار ال�صادر بتاريخ 1438/07/14هـ (املوافق
2017/04/11م):

لودجلا ا ا �أع�ضاء جلنة املراجعة:
املن�صب

اال�سم
1

طارق عبد الرحمن �صالح ال�سدحان

رئي�س جلنة املراجعة

2

طه حممد عبد الواحد الأزهري

ع�ضو جلنة املراجعة

3

�أحمد خ�ضر حممد حرارة

ع�ضو جلنة املراجعة

امل�صدر :ال�شركة

فيما يلي نبذة موجزة عن �أع�ضاء جلنة املراجعة:

لودجلا ا ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية لطارق عبد الرحمن �صالح ال�سدحان
طارق عبد الرحمن �صالح ال�سدحان

اال�سم
املن�صب

ع�ضو جمل�س �إدارة ورئي�س جلنة املراجعة

ال�سرية الذاتية

ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي رقم (« )4-5ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأع�ضاء و�أمني �سر جمل�س الإدارة» من هذا الق�سم.

امل�صدر :ال�شركة

لودجلا ا ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية طه حممد عبد الواحد الأزهري
طه حممد عبد الواحد الأزهري

اال�سم
املن�صب

ع�ضو جمل�س �إدارة وع�ضو جلنة املراجعة

ال�سرية الذاتية

ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي رقم (« )4-5ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأع�ضاء و�أمني �سر جمل�س الإدارة» من هذا الق�سم.

امل�صدر :ال�شركة
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لودجلا ا ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأحمد خ�ضر حممد حرارة
�أحمد خ�ضر حممد حرارة

اال�سم
العمر
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املن�صب

ع�ضو جلنة املراجعة يف ال�شركة

اجلن�سية

فل�سطيني

امل�ؤهالت الأكادميية والعلمية

 بكالوريو�س يف املحا�سبة ،من جامعة �سي�س يونيفري�سيتي �أوف نيويورك يف الواليات املتحدة الأمريكية يف عام 1992م.

املنا�صب احلالية

 املدير املايل ل�شركة منوة للتجارة واملقاوالت ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف جمال املقاوالت ،يف اململكة العربية ال�سعودية منذ عام 2013م وحتى
تاريخه.
 ع�ضو جلنة املراجعة يف �شركة هنا لل�صناعات الغذائية وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ،تعمل يف جمال انتاج وبيع املياه ال�صحية ،يف اململكة العربية ال�سعودية ،منذ عام
2014م وحتى تاريخه.

اخلربة املهنية ال�سابقة

 مدير تنفيذي للمراجعة ل�شركة ارن�ست ويونغ و�شركاهم (حما�سبون قانونيون) ،وهي �شركة مهنية ،تعمل يف جمال تدقيق احل�سابات املالية ،يف اململكة العربية
ال�سعودية منذ 2004م حتى 2012م.

امل�صدر :ال�شركة

5555-55لجنة الترشيحات والمكافآت
تتولى جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت املهام التالية:
1-1اقرتاح �سيا�سات ومعايري وا�ضحة للع�ضوية يف جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
2-2التو�صية ملجل�س الإدارة بالرت�شيح لع�ضوية املجل�س وفق ًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبق �إدانته بجرمية خملة بال�شرف والأمانة.
�3-3إعداد و�صف للقدرات وامل�ؤهالت املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة و�شغل وظائف الإدارة التنفيذية.
4-4حتديد الوقت الذي يتعني على الع�ضو تخ�صي�صه لأعمال جمل�س الإدارة.
5-5املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�ضو جمل�س الإدارة ،و�إعداد و�صف للقدرات وامل�ؤهالت املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة مبا يف ذلك
حتديد الوقت الالزم تخ�ص�صه من الع�ضو لأعمال جمل�س الإدارة.
6-6مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ،ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها.
7-7و�ضع و�صف وظيفي للأع�ضاء التنفيذيني والأع�ضاء غري التنفيذيني والأع�ضاء امل�ستقلني وكبار التنفيذيني.
8-8و�ضع الإجراءات اخلا�صة يف حال �شغور مركز �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني.
9-9حتديد جوانب ال�ضعف والقوة يف جمل�س الإدارة ،واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�شركة.
1010الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقالل الأع�ضاء امل�ستقلني ،وعدم وجود �أي تعار�ض م�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة �أخرى.
�1111إعداد �سيا�سة وا�ضحة ملكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عن املجل�س والإدارة التنفيذية ،ورفعها �إلى جمل�س الإدارة للنظر فيها متهيد ًا العتمادها من
اجلمعية العامة ،على �أن يراعى يف تلك ال�سيا�سة اتباع معايري ترتبط بالأداء ،والإف�صاح عنها ،والتحقق من تنفيذها.
1212تو�ضيح العالقة بني املكاف�آت املمنوحة و�سيا�سة املكاف�آت املعمول بها ،وبيان �أي انحراف جوهري عن هذه ال�سيا�سة.
1313املراجعة الدورية ل�سيا�سة املكاف�آت ،وتقييم مدى فعاليتها يف حتقيق الأهداف املتوخاة منها.
1414التو�صية ملجل�س الإدارة مبكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيني بال�شركة وفق ًا لل�سيا�سة املعتمدة.
1515على ال�شركة ن�شر �إعالن الرت�شح يف املوقع الإلكرتوين لل�شركة واملوقع الإلكرتوين لل�سوق ويف �أي و�سيلة �أخرى حتددها الهيئة وذلك لدعوة الأ�شخا�ص الراغبني يف
الرت�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة ،على �أن يظل باب الرت�شح مفتوح ًا مدة �شهر على الأقل من تاريخ الإعالن.
تتكون جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم املعينني من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة مبوجب القرار ال�صادر بتاريخ 1438/05/19ه ـ (املوافق 2017/02/16م):

لودجلا ا ا �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
املن�صب

اال�سم
طارق عبد الرحمن �صالح ال�سدحان

رئي�س جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

حممود حممد ذكي الغمري

ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

تركي نا�صر ال�شاهر

ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

امل�صدر :ال�شركة
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فيما يلي نبذة موجزة عن �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:

لودجلا ا ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية لطارق عبد الرحمن �صالح ال�سدحان
طارق عبد الرحمن �صالح ال�سدحان

اال�سم
املن�صب

ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة ورئي�س جلنة املراجعة ورئي�س جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

ال�سرية الذاتية

ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي رقم (« )4-5ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأع�ضاء و�أمني �سر جمل�س الإدارة» من هذا الق�سم.

امل�صدر :ال�شركة

لودجلا ا ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية ملحمود حممد ذكي الغمري
حممود حممد ذكي الغمري

اال�سم
املن�صب

ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.

ال�سرية الذاتية

ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي رقم (« )4-5ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأع�ضاء و�أمني �سر جمل�س الإدارة» من هذا الق�سم.

امل�صدر :ال�شركة

لودجلا ا ا ملخ�ص ال�سرية الذاتية لرتكي نا�صر ال�شاهر
تركي نا�صر ال�شاهر

اال�سم
العمر
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اجلن�سية

�سعودي

املن�صب

 ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

امل�ؤهالت الأكادميية والعلمية

 دبلوم حا�سب �آيل من معهد الغرفة التجارية ،يف اململكة العربية ال�سعودية ،عام 1995م.

املنا�صب احلالية

 مدير املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية يف �شركة �أرابتك جردانة و�شركاه ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال الهند�سة املعمارية واملقاوالت ،يف
اململكة العربية ال�سعودية ،منذ عام 2014م وحتى تاريخه.

اخلربة املهنية ال�سابقة

 مدير املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية يف �شركة هنا لل�صناعات الغذائية ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية ،تعمل يف جمال انتاج املياه ال�صحية ،منذ عام
2012م وحتى عام 2014م.
 مدير املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون املالية يف �شركة احلربي للتجارة واملقاوالت ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال املقاوالت ،منذ عام 2011م وحتى عام
2012م.
 مدير عام يف �شركة م�شاعل الرواد ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف جمال الإلكرتونيات يف اململكة العربية ال�سعودية ،منذ عام 2009م وحتى عام
2011م.
 مدير املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية يف �شركة اخلليج لال�ستثمارات ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،وتعمل يف جمال اال�ستثمارات املالية والعقارية و�إدارة
املحافظ اال�ستثمارية والعقارية ،يف اململكة العربية ال�سعودية منذ عام 2008م وحتى عام 2009م.
 مدير املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية يف جمموعة ال�سيف ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف جمال الت�سويق و�إدارة امل�شاريع ،يف اململكة العربية
ال�سعودية منذ عام 2006م وحتى 2008م.
 م�س�ؤول املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية يف �شركة م�شاعل الرواد وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف جمال املقاوالت وال�صرف ال�صحي و�أبراج االت�صاالت
يف اململكة العربية ال�سعودية ،منذ عام 2002م وحتى عام 2005م.
 ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت يف �شركة هنا لل�صناعات الغذائية ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية ،تعمل يف جمال انتاج املياه ال�صحية ،منذ عام 2014م
وحتى تاريخه.

5555-55حوكمة الشركات
تلتزم ال�شركة مبعايري حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن جمل�س هيئة �سوق املالية ،وترى �أن هذا االلتزام ي�شكل عام ًال جوهري ًا لنجاحها حتى تاريخه.
وقد اعتمدت ال�شركة نظام حوكمة ولوائح احلوكمة الداخلية مبوجب قرار جمل�س الإدارة بتاريخ 1438/08/13هـ (املوافق 2017/05/09م) و�سيتم عر�ضه على اجلمعية العامة
العادية يف اجتماعها القادم العتماده (وي�شار �إليها فيما بعد بـ»نظام احلوكمة») ،وقد مت �إعداد هذا النظام وفق ًا للمادة ( )94من الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن جمل�س
هيئة �سوق املالية مبوجب القرار رقم  2017-16-8بتاريخ 1438/05/16هـ (املوافق 2017/02/13م) ،ونظام ال�شركات ،وقواعد الت�سجيل والإدراج والنظام الأ�سا�سي لل�شركة.
ويت�ألف نظام احلوكمة ولوائح احلوكمة الداخلية مما يلي:
�أ -نظام حوكمة ال�شركة
ب	-الئحة حقوق امل�ساهمني واجلمعية العامة
ج	-الئحة الإف�صاح وال�شفافية
د	-الئحة جمل�س الإدارة
هـ -جلان جمل�س الإدارة
و	-الئحة جلنة املراجعة
ز	-الئحة جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
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ح	-الئحة �سيا�سة الرقابة الداخلية
ط -مراجع ح�سابات ال�شركة
ي	-الئحة �سيا�سة تنظيم تعار�ض امل�صالح
ك	-الئحة �سيا�سة توزيع الأرباح
ل	-الئحة �سيا�سة العالقة مع �أ�صحاب امل�صالح
ويهدف نظام احلوكمة �إلى حت�سني وتنظيم احلوكمة بال�شركة ،وجعل احلوكمة بها على درجة عالية من ال�شفافية ،والت�أكيد على التزام ال�شركة بالئحة حوكمة ال�شركات عن
طريق تنمية الآتي:
�1-1أداء �إداري قائم على زيادة قيمة ال�شركة و�إمكانية امل�سائلة لها.
2-2دور �إ�شرايف فعال بالتعاون مع الأ�شخا�ص التنفيذيني من �أجل حتقيق م�صالح ال�شركة وامل�ساهمني مبا فيهم �صغار امل�ستثمرين وال�سعي �إلى زيادة حقوق امل�ساهمني
بالطرق املنا�سبة.
3-3الإف�صاح عن املعلومات وال�شفافية املالئمني ،ووجود نظام فعال للرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر.
ويعتقد جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أن نظام احلوكمة الداخلي وال�سيا�سات واالجراءات الداخلية املطبقة يف ال�شركة كافية ل�ضمان االلتزام مبمار�سات احلوكمة التي ت�ضمنتها القواعد
الإلزامية لالئحة حوكمة ال�شركات .كما يعتقد جمل�س الإدارة ب�أن جميع �أع�ضاء اللجان الداخلية املنبثقة عن جمل�س الإدارة م�ؤهلني للقيام باملهام وامل�س�ؤوليات املوكلة �إليهم يف
هذا ال�ش�أن.
5555-55تعهدات الشركة بعد اإلدراج
�ستلتزم ال�شركة ب�أن تقوم بعد الإدراج مبا يلي:




عر�ض نظام حوكمة ال�شركة الداخلي (مبا يف ذلك اللوائح وال�سيا�سات التي يتوجب �إقرارها من اجلمعية العامة لل�شركة وفق ًا لالئحة حوكمة ال�شركات) على
اجلمعية العامة العادية لل�شركة لإقراره خالل مدة  180يوم بعد الإدراج.
تزويد �إدارة حوكمة ال�شركات بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة القادمة التي �ستعقدها ال�شركة بعد الإدراج ليت�سنى الرتتيب حل�ضورها.
الإف�صاح عن �أي عقود تربمها ال�شركة مع الأطراف ذات العالقة على موقع ال�سوق املالية (تداول) وفق ًا لقواعد الت�سجيل والإدراج واحل�صول على املوافقة امل�سبقة
من قبل اجلمعية العامة العادية لل�شركة يجدد �سنوي ًا لكل عقد من العقود مع الأطراف ذات العالقة التي تخ�ضع لأحكام املادة ( )71من نظام ال�شركات واملادة
( )43من الئحة حوكمة ال�شركات.

5555-55االلتزام بالسعودة
تلتزم ال�شركة بتوظيف املواطنني ال�سعوديني يف خمتلف الوظائف لديها للحفاظ على الن�سبة النظامية املقررة لل�سعودة والتي تفر�ض على املن�ش�آت العامة يف اململكة العربية
ال�سعودية ،مبا فيها ال�شركة ،تعيني عدد معني من املوظفني ال�سعوديني واالحتفاظ بهم .ويتلقى املوظفون ال�سعوديون اجلدد تدري ًبا على ر�أ�س العمل و�أحيا ًنا يف ف�صول درا�سية
ل�ضمان جناح ال�شركة يف جذب املوظفني امل�ؤهلني واحلفاظ عليهم .ولكن التحدي امل�ستمر يف توظيف املواطنني ال�سعوديني يكمن يف احل�صول على املوظفني امل�ؤهلني واالحتفاظ
بهم .وقد ي�شكل ذلك خماطرة ناجتة عن عدم القدرة على االلتزام امل�ستمر ب�سيا�سات ال�سعودة.
مت اعتماد برنامج حتفيز املن�ش�آت لتوطني الوظائف «نطاقات» مبوجب قرار وزير العمل رقم ( )4040وتاريخ 1432/10/12هـ (املوافق 2011/9/10م) واملبني على قرار
جمل�س الوزراء رقم ( )50وتاريخ 1415/5/21هـ (املوافق 1994/10/27م) ،والذي ابتد�أ تطبيقه اعتبار ًا من 1432/10/12هـ (املوافق 1994/10/27م) .لقد و�ضعت وزارة
العمل برنامج نطاقات لتحفيز املن�ش�آت على توطني الوظائف وتقييم �أدائها بنا ًء على نطاقات حمددة هي نطاق بالتيني ،و�أخ�ضر (وينق�سم هذا النطاق بدوره �إلى نطاق �أخ�ضر
منخف�ض ونطاق �أخ�ضر متو�سط ونطاق �أخ�ضر مرتفع) ونطاق �أ�صفر ونطاق �أحمر ،بحيث يكافئ النطاقني البالتيني والأخ�ضر الأعلى توطين ًا وتعامل بحزم مع النطاق الأحمر
توطين ًا ويعطي مهلة �أطول للمن�ش�آت الواقعة �ضمن النطاق الأ�صفر لتوفيق �أو�ضاعها .وتعتمد �آلية عمل برنامج نطاقات على التعامل مع املن�ش�آت بح�سب الكيانات التابعة لها ،ف�إذا
كانت املن�ش�أة تعمل يف ن�شاطني خمتلفني كاخلدمات ال�صحية والتجزئة مث ًال ،ف�إن وزارة العمل تتعامل مع تلك املن�ش�أة وك�أنها كيانني م�ستقلني هما اخلدمات ال�صحية والتجزئة،
بغ�ض النظر عن ن�شاط املن�ش�أة الرئي�سي �أو عدد فروعها .و�إذا ما كانت املن�ش�أة تعمل يف ن�شاط واحد ولها �أكرث من فرع يف ذات الن�شاط ،ف�إن وزارة العمل �ستتعامل مع تلك املن�ش�أة
وك�أن لها كيان واحد هو جمموع فروع املن�ش�أة العاملة يف ذات الن�شاط .بنا ًء على ذلك فالكيان هو �صفة املن�ش�أة الذي تتعامل معه وزارة العمل والذي ميثل جمموع الفروع التي
تنتمي لذات الن�شاط.
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وقد �صنفت وزارة العمل ال�شركة على �أنها من�ش�أة تعمل يف جمال ال�صناعات التحويلية ،ووفق ًا لدليل نطاقات الذي �أ�صدرته وزارة العمل بالإ�صدار رقم 1435/1هـ فيتوجب على
املن�ش�آت العاملة يف هذا املجال حتقيق الن�سب املو�ضحة يف اجلدول �أدناه على الأقل للدخول �ضمن النطاق الأخ�ضر.

لودجلا ا ا ت�صنيف املن�ش�آت العاملة يف ن�شاط ال�صناعات التحويلية ح�سب كل نطاق من برنامج نطاقات
ن�شاط ال�صناعات التحويلية
توزيع النطاقات ح�سب ن�سب التوطني كما هي معلنة من وزارة العمل

عدد العاملني
من

�إلى

�أحمر

�أخ�ضر منخف�ض

�أ�صفر

�أخ�ضر متو�سط

بالتيني

�أخ�ضر مرتفع
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امل�صدر :دليل نطاقات الذي �أ�صدرته وزارة العمل بالإ�صدار رقم 1435/1هـ

ومينح النطاق البالتيني �صاحب العمل عدة مزايا ميكن تلخي�ص �أهمها فيما يلي� :إ�صدار ت�أ�شريات جديدة لأي مهنة تطلبها ،و�إ�صدار ت�أ�شريات �إ�ضافية ،والقدرة على تغيري
مهن العمالة الوافدة التي تعمل لديها �إلى مهن �أخرى (عدا املهن امل�ستثناة بقرارات جمل�س الوزراء �أو ب�أوامر �سامية) ،والقدرة على جتديد رخ�ص العمل للعمالة الوافدة التي
تعمل لديه.
ومينح النطاق الأخ�ضر �صاحب العمل عدة مزايا ميكن تلخي�ص �أهمها فيما يلي :التقدم بطلب ت�أ�شريات جديدة وبتغيري مهنة العاملني لديها ومنح ال�شركة ت�أ�شريات بديلة لعامليه
بد ًال من العاملني املغادرين بت�أ�شري خروج نهائي من اململكة والقدرة على جتديد رخ�ص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لدى �صاحب العمل.
ويرتتب على الدخول يف النطاق الأ�صفر عدة تبعات من �أهمها� :إيقاف طلب احل�صول على ت�أ�شريات جديدة ،وعدم ال�سماح بنقل خدمات العمالة الوافدة وعدم ال�سماح بتغيري
املهن للعمالة الوافدة وعدم ال�سماح بتجديد رخ�ص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لدى �صاحب العمل و�أم�ضت �إجمايل (� )6سنوات �أو �أكرث داخل اململكة وعدم ال�سماح ب�إ�صدار
رخ�ص العمل للعمالة الوافدة اجلديدة� ،إال �أنه يجوز ل�صاحب العمل جتديد رخ�ص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديه �شريطة �أال يزيد املتبقي يف �إقامة العامل عن � 3شهور
عند التجديد.
�أما بالن�سبة للنطاق الأحمر ،فيرتتب على الدخول �ضمن هذا النطاق عدة تبعات من �أهمها :عدم ال�سماح بتغيري املهن للعمالة الوافدة التي تعمل لدى �صاحب العمل وعدم ال�سماح
بنقل خدمات العمالة الوافدة ،وعدم ال�سماح بطلب �أي ت�أ�شريات جديدة ،وعدم ال�سماح ب�إ�صدار رخ�ص العمل للعمالة الوافدة اجلديدة ،وعدم ال�سماح بفتح ملف ملن�ش�أة جديدة
�أو فرع جديد ،وعدم ال�سماح بتجديد رخ�ص العمل للعمالة التي تعمل لديها.
�إ�ضافة �إلى ما �سبق ذكره يف الفقرة ال�سابقة� ،أ�صدرت وزارة العمل تعليمات جديدة تطبيق ًا لقرار جمل�س الوزراء رقم ( )353وتاريخ 1432/12/25هـ (املوافق 2011/11/22م)
والذي يق�ضي بتح�صيل مقابل مايل من جميع من�ش�آت القطاع اخلا�ص قدره مئتي ريـال �شهريا  2.400ريـال �سنوي ًا مل�صلحة �صندوق املوارد الب�شرية عن كل عامل وافد يزيد على
متو�سط عدد العمالة الوطنية يف هذه املن�ش�آت ،على �أن يكون ذلك مقدم ًا وب�شكل �سنوي عند �إ�صدار رخ�صة العمل �أو جتديدها.
يبلغ عدد موظفي ال�شركة وفق حالة نطاقات امل�ؤرخة يف 2017/05/04م ال�صادرة من وزارة العمل كما يلي:

لودجلا ا ا عدد املوظفني وفقاً ل�شهادات نطاقات
الن�شاط
ال�صناعات التحويلية

عدد املوظفني

ال�سعوديون

غري ال�سعوديون

ن�سبة املوظفني
ال�سعوديني*

النطاق

115

30

85

%29.20

الأخ�ضر املرتفع

امل�صدر :ال�شركة
* يتم ح�ساب ن�سبة املوظفني ال�سعوديني بح�سب �آلية برنامج نطاقات.

وقد ح�صلت ال�شركة على ال�شهادة رقم  20001705005375من وزارة العمل بتاريخ 2017/05/03م تفيد فيه الوزارة ب�أن ال�شركة ممتثلة لن�سب ال�سعودة املطلوبة ،كما ح�صلت
ال�شركة على ال�شهادات التالية من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية التي تفيد ب�أن فرع ال�شركة قد �أوف بالتزاماته جتاه امل�ؤ�س�سة.

لودجلا ا ا �شهادات امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية لفروعها
رقم ال�شهادة

تاريخ انتهاء ال�شهادة

اال�سم
ال�شركة

22794735

1438/10/11هـ (املوافق 2017/08/03م)

م�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك  -فرع

22794753

1438/10/11هـ (املوافق 2017/08/03م)

امل�صدر :ال�شركة
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5555-55األقسام اإلدارية للشركة
تتمثل الأق�سام الإدارية التابعة لل�شركة فيما يلي:
 إدارة المراجعة الداخلية

تتمثل امل�س�ؤوليات الرئي�سية لإدارة املراجعة الداخلية مبا يلي:
تتولى �إدارة املراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية والإ�شراف على تطبيقه ،والتحقق من مدى التزام ال�شركة وعامليها بالأنظمة واللوائح والتعليمات ال�سارية ،و�سيا�سات
ال�شركة و�إجراءاتها.
 إدارة الجودة

يهتم هذا الق�سم بجودة املنتج اجلاهز وعمل كافة االختبارات اللزمة ل�ضمان جودة املنتجات واملواد اخلام الواردة مل�صنع ال�شركة والت�أكد من مطابقتها ملعايري الت�صنيع التي
تتبعها ال�شركة.
وتتمثل م�س�ؤوليات الق�سم الرئي�سية مبا يلي:
1-1تطوير ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة باملنتجات و�شرحها للعاملني بال�شركة واملوظفني ،وتدريبهم على تنفيذها.
2-2مراقبة العمليات الإنتاجية واملنتجات ل�ضمان الإنتاج ح�سب املوا�صفات املطلوبة.
3-3ا�صدار واعتماد املوا�صفات القيا�سية اخلا�صة باملنتجات واملواد الأولية الالزمة للإنتاج.
4-4اختبار واعتماد وفح�ص جميع املواد اخلام التي تخ�ص العملية الإنتاجية وطلب ال�شهادات ال�صحية للمواد من املوردين.
5-5امل�شاركة يف تقييم وت�أهيل املوردين.
6-6الت�أكد من �صيانة و�سالمة ومعايرة �أجهزة القيا�س واالختبار املوجودة باملخترب.
7-7القيام بعمل التفتي�ش للمنتج النهائي قبل الت�سليم للعمالء.
8-8عمل حتليل للعيوب الإنتاجية وذلك ب�صفة دورية.
9-9و�ضع الإجراءات الت�صحيحية ل�شكاوي العمالء.
1010التن�سيق مع اجلهات اخلارجية لإ�صدار وجتديد ال�شهادات اخلا�صة باجلودة.
1111التن�سيق مع �شركات املعايرة اخلارجية للقيام بعمل معايرات �أجهزة القيا�س ب�صفة دورية.
 الشؤون اإلدارية

تخت�ص مهام و�إجراءات �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية ب�إمتام �إجراءات توظيف املوظفني و�إ�ستقرارهم بالعمل بال�شكل القانوين و�إنهاء كافة املعامالت مع اجلهات احلكومية ،وت�شمل
ما يلي:
�1-1إ�صدار الإقامات اجلديدة للموظفني اجلدد.
2-2جتديد الإقامات للموظفني احلاليني.
3-3تعديل مهن املقيمني بالإقامات :يتم �إجراء تعديل املهن �إلتزام ًا بقرارات وزارة العمل ،وطبق ًا لل�شهادت التعليمية للموظف من بلده الأم.
4-4نقل الكفاالت.
�5-5إ�صدار ت�أ�شريات اخلروج والعودة للموظفني �أثناء الإجازات ورحالت العمل.
�6-6إ�صدار ت�أ�شريات اخلروج النهائى للمغادرين.
7-7الإبالغ عن حاالت الهروب.
8-8نقل معلومات املوظفني غري ال�سعوديني من اجلواز القدمي �إلى اجلواز اجلديد :يتم الإجراء فى حالة جتديد املوظف جلواز �سفره �أو �إ�صدار جواز جديد بدل فاقد.
9-9متابعة �صالحية جوازات ال�سفر اخلا�صة باملوظفني عن طريق �سجل اجلوازات للموظفني ،ثم تنبيه املوظف عن طريق مديره املبا�شر من خالل �إر�سال �إمييل مبا
هو مطلوب.
 إدارة المبيعات والتسويق

تتمثل الوظائف الرئي�سية لق�سم املبيعات والت�سويق يف ت�شجيع العمالء على اتباع م�سار حمدد �أو الت�أثري على قراراتهم بقبول منتج �أو خدمة �أو فكرة .وفيما يلي العمليات الرئي�سية
لهذا الق�سم:
1-1التوا�صل مع العمالء وحتديد طلباتهم وترتيب نقل املنتجات.
2-2الت�أكد من �صحة �أ�سعار املنتج ح�سب قائمة الأ�سعار.
3-3التوا�صل مع العمالء لإعالمهم بتاريخ ووقت التو�صيل وجميع تفا�صيل التو�صيل.
�4-4إ�صدار الفواتري ومتابعة بيان ح�سابات العمالء.
5-5متابعة دفعات العمالء الغري م�سددة.
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6-6جمع معلومات عن متطلبات العمالء وتقدميها ملدير املبيعات لي�ضيفها �إلى خطة املبيعات ال�سنوية وال�شهرية واليومية.
7-7ح�ضور املنتديات والعرو�ض اخلا�صة بالبال�ستيك و�صناعته.
 إدارة العمليات

تتمثل املهام الرئي�سية لإدارة العمليات فيما يلي:
1-1املحافظة على �سالمة العاملني والآالت واملنتجات ب�صفة دائمة ويومية.
2-2مراجعة ومراقبة العمليات الت�شغيلية خلطوط االنتاج واملعدات ومقارنتها ب�صفة يومية مع االنتاج اليومي خلطوط االنتاج.
3-3الت�أكد من ا�ستخدام كافة خطوط االنتاج واملعدات والقوى الب�شرية بكفاءة.
4-4الت�أكد من حتقيق هدف املبيعات وخطوط االنتاج املطلوبة.
5-5احلفاظ على م�ستوى اجلودة النوعية وفق ًا ملتطلبات العمالء واملوا�صفات القيا�سية للم�صنع.
6-6مراجعة ومراقبة والت�أكد من �أن خطوط االنتاج تعمل ب�شكل �سل�س ومنتظم وحتقيق الهدف اليومي مبا يف ذلك اجلودة.
7-7الت�أكد من توفر املواد اخلام للم�شغلني وم�ستلزمات التعبئة والتغليف ال�ستخدامها ب�شكل يومي.
8-8التن�سيق مع الإدارات املختلفة فيما يتعلق بدرجة اال�ستعجال �أو الأولوية من قبل العمالء واملواد التى �سيتم ا�ستخدامها.
9-9ت�سجيل االنتاج اليومي ومعدالت ا�ستهالك املواد اخلام ومواد التعبئة والتغليف.
1010متابعة ونقل وت�سليم املنتجات النهائية �إلى امل�ستودعات.
�1111ضمان الت�شغيل الأمثل خلطوط االنتاج واحلد من حدوث �أي �أعطال والقيام ب�أعمال ال�صيانة الت�صحيحية.
1212مراقبة وتنفيذ ال�صيانة الوقائية جلميع خطوط االنتاج واملعدات.
1313الت�أكد منتنفيذ وحتقيق جميع م�ؤ�شرات الأداء للعمليات وفق ًا للخطة املو�ضوعة.
 اإلدارة المالية

ت�شمل م�س�ؤوليات الإدارة املالية لل�شركة و�ضع اخلطط والتنظيم واملتابعة لدخول وخروج ر�ؤو�س الأموال من و�إلى ال�شركة ،بالإ�ضافة �إلى تعظيم تدفق ر�ؤو�س الأموال �إلى داخل
ال�شركة بحيث يكون �أكرب من حجم ر�ؤو�س الأموال املتدفقة خارج ال�شركة .تقوم الإدارة املالية بالتخطيط وتو ّقع امل�ستقبل من خالل �إعداد املوازنة املالية واختيار �أف�ضل ال�سبل
التي تهدف لتحقيق �أف�ضل الإجنازات يف امل�ستقبل ،حيث تقوم بالعمل على اال�ستغالل الأمثل لـ «املوظفني والعاملني» مع املوارد املادية حتت مظلة املوازنة املعدة ،وتقوم بتحفيز
املوظفني والعاملني و�إر�شادهم لتحقيق �أهداف ال�شركة ق�صرية وطويلة الأجل .كما تقوم الإدارة املالية مبراقبة �أداء ال�شركة والإدارات واملوظفني وحتديد ما �إذا كانت الأهداف
املو�ضوعة قد حتققت.
 إدارة تقنية المعلومات

يقدم هذا الق�سم اخلدمات التالية:
1-1ا�ستخدام التقنيات احلديثة التخاذ القرارات وحتديد طبيعة امل�شاكل التقنية واحلد من خماطر الأخطاء الب�شرية.
2-2الت�سويق الرقمي والإعالنات والرتويج واملبيعات عرب �شبكة االنرتنت.
3-3التوا�صل مع العمالء عرب خدمات �شبكة االنرتنت عرب قنوات التوا�صل الإلكرتوين مثل الربيد االلكرتوين وو�سائل التوا�صل االجتماعية.
�4-4إدارة البيانات وتنظيم املعلومات وتخزين البيانات.
5-5ا�ستخدام تقنية حديثة حلماية �أنظمة املعلومات لدى ال�شركة من التهديدات الأمنية والتخريب الرقمي.
 إدارة اإلمداد والتموين

تتمثل م�س�ؤوليات �إدارة الإمداد والتموين مبا يلي:
1-1و�ضع وتنفيذ املتطلبات ال�سنوية من املواد اخلام وعمل عقود مع املوردين لتزويد ال�شركة بها ،التوظيف ،البحث عن م�صادر املنتجات ،والتخزين اجليد للمواد.
2-2و�ضع خطط للق�سم للم�ساعدة يف ت�سهيل املناق�شات مع العمالء.
3-3و�ضع توقعات التكاليف املادية �أو قوائم التكاليف القيا�سية.
4-4تقييم االحتياجات املنا�سبة من املعدات واملواد وم�ستويات التوظيف لتحميل �أو تفريغ �أو نقل �أو تخزين املواد.
5-5التفاو�ض على الأ�سعار وال�شروط مع املوردين �أو البائعني �أو وكالء ال�شحن.
�6-6إر�سال املنتج املنا�سب �إلى الزبون املنا�سب يف الوقت املنا�سب مع اجلودة القيا�سية.
�7-7شراء املواد اخلام ذات اجلودة القيا�سية لتتنا�سب مع الطلب على الإنتاجلدى ال�شركة.
8-8تخزين جميع املنتجات يف امل�ستودع مع معايري الإيزو.
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6.6المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة
6666مقدمة
تعر�ض مناق�شة وحتليل الإدارة التالية ل�شركة زهرة الواحة للتجارة مراجع ًة حتليلية للأداء الت�شغيلي لل�شركة وو�ضعها املايل خالل الأعوام املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م و2015م
و2016مّ .مت �إعداد هذا الق�سم بنا ًء على القوائم املالية املدققة لعام 2014م والقوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص لعام 2015م وعام 2016م والتي �أعدت من قبل �إدارة ال�شركة
ومت مراجعتها من قبل املحا�سب القانوين لل�شركة �إرن�ست ويونغ (حما�سبون قانونيون) ل�صالح �شركة زهرة الواحة للتجارة بالإ�ضافة �إلى الإي�ضاحات املرفقة به.
مت �إعداد القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص لأغرا�ض الإدارة ،ووفق ًا لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة ،ف�إن ال�سنة املالية الأولى لل�شركة تبد�أ من تاريخ ال�سجل التجاري (2015/12/09م)
وتنتهي يف 2016/12/31م� ،إال �أن �إدارة ال�شركة قررت �إعداد وعر�ض هذه القوائم املالية لأغرا�ض الإدارة ل�سنتني ميالديتني كاملتني ابتدا ًء من 2015/01/01م وحتى
2015/12/31م والأخرى من 2016/01/01م وحتى 2016/12/31م ،مع عر�ض �أرقام املقارنة لل�سنة املنتهية يف 2014/12/31م وال�سنة املنتهية يف 2015/12/31م على
التوايل ،لغر�ض ا�ستخدامها �ضمن اجراءات الطرح الأويل لل�شركة .مت �إعداد هذه القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية
ال�سعودية ال�صادرة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني .ومن اجلدير بالذكر ف�إنه مت عر�ض القوائم املالية املدققة ل�شركة زهرة الواحة للتجارة للأعوام املالية املنتهية
يف  31دي�سمرب 2014م و 8دي�سمرب 2015م وللفرتة من  9دي�سمرب � 2015إلى  31دي�سمرب 2016م يف ملحقات هذه الن�شرة.
ال متتلك �شركة �إرن�ست ويونغ و�شركاهم (حما�سبون قانونيون) (كونها جز ًءا من الفريق املكلف بالعمل ل�صالح �شركة زهرة الواحة للتجارة) �أو �شركاتها التابعة �أو �أي من �أقارب
موظفيها �أي م�ساهمة �أو ح�صة من �أي نوع يف �شركة زهرة الواحة للتجارة من �ش�أنها �أن تنال من ا�ستقالليتها .كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،قدمت �شركة �إرن�ست ويونغ و �شركاهم
(حما�سبون قانونيون) موافقتها الكتابية على الإ�شارة يف هذه الن�شرة �إلى دورها ب�صفتها املحا�سب القانوين ل�شركة زهرة الواحة للتجارة لل�سنوات املالية املنتهية يف 2014م
و2015م و2016م ومل تعدل عن هذه املوافقة.
قد يحتوي هذا الق�سم على بيانات م�ستقبلية ل�شركة زهرة الواحة للتجارة تقوم على خطط �إدارتها وتوقعاتها والتي قد تنطوي على �شكوك وخماطر متوقعة .علم ًا ب�أن الأداء
الفعلي لل�شركة رمبا يختلف ب�شكل جوهري عما هو وارد يف تلك البيانات امل�ستقبلية نتيجة عوامل خمتلفة ،مبا يف ذلك عوامل و�أحوال م�ستقبلية وارد مناق�شتها �أدناه ويف موا�ضع
�أخرى من ن�شرة الإ�صدار احلالية ،ال �سيما تلك الواردة يف ق�سم «عوامل املخاطرة».
ُيرجى العلم ب�أن الأرقام الواردة بهذا الق�سم مت تقريبها �إلى �أقرب �ألف ريال .ولهذا ف�إن جمموع تلك الأرقام قد يختلف عما هو وارد باجلداول .وبالتايل ت�ستند جميع الن�سب
وامل�ؤ�شرات والنفقات ال�سنوية ومعدالت النمو ال�سنوي املرتاكمة �إلى الأرقام املقربة

6666إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن املعلومات املالية الواردة يف ن�شرة الإ�صدار احلالية م�ستخرجة دون �إجراء �أي تغيري جوهري عليها من القوائم املالية املدققة لعام 2014م والقوائم
املالية للعامني 2015م و2016م واملعدة لغر�ض خا�ص .كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�إعداد القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص اخلا�صة بال�شركة وفق ًا للمعايري املحا�سبية
املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية وال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني (« .)»SOCPAويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة � ً
أي�ضا ب�أن لدى ال�شركة ر�أ�س مال
عامل يكفي ملدة � 12شه ًرا من تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة.
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه مل يطر�أ �أي تغيري جوهري �سلبي على املركز املايل �أو التجاري لل�شركة منذ الفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م وحتى تاريخ �إ�صدار الن�شرة
احلالية .ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه قد مت الك�شف عن جميع احلقائق اجلوهرية فيما يتعلق بال�شركة و�أدائها املايل يف هذه الن�شرة ،و�أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى قد ي�ؤدي
�إغفالها �إلى �أن تكون �أي بيانات يف هذه الن�شرة م�ضللة.
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن ال�شركة مل تقدم �أي عموالت �أو خ�صومات �أو ر�سوم �أو تعوي�ضات غري نقدية خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل �أو قبوله
فيما يتعلق ب�إ�صدار �أي �أوراق مالية �أو بيعها .ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن ر�أ�سمال ال�شركة ال يخ�ضع لأي عقد من عقود اخليار.
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه لي�س لدى ال�شركة �أي �أوراق مالية تعاقدية �أو غريها من الأ�صول التي تكون قيمتها عر�ضة للتقلبات �أو ي�صعب الت�أكد من قيمتها مما ي�ؤثر ب�شكل
كبري يف تقييم الو�ضع املايل للم�صدر .وكما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه لي�س لدى ال�شركة �أي �أ�صول ثابتة مهمة مزمع �شرا�ؤها �أو ا�ستئجارها كما يف تاريخ هذه الن�شرة .كما
ي�ؤكد ب�أنه ال يوجد لدي ال�شركة �أي �أدوات دين �صادرة �أو قائمة �أو مرخ�صة ولي�س لديها �أدوات دين موافق عليها مل ت�صدر بعد .وال يوجد على ال�شركة �أي ديون �أو قرو�ض م�ضمونة
برهن ،با�ستثناء ما هو وارد يف ق�سم اتفاقيات التمويل من هذه الن�شرة.
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6666ملخص السياسات المحاسبية الهامة
مت �إعداد هذه القوائم املالية يف كل حالة وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية وال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني .وفيما يلي بيان
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املقررة:
العرف المحاسبي

يتم �إعداد القوائم املالية وف ًقا ملبد�أ التكلفة التاريخية.
استخدام التقديرات

�إن �إعداد القوائم املالية وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يتطلب ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر على قيمة الأ�صول واملطلوبات املقيدة وعلى الإف�صاح عن
الأ�صول واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية وقيمة املبيعات وامل�صروفات املقيدة خالل فرتة التقرير.
الذمم المدينة

يتم ت�سجيل الذمم املدينة مببلغ الفاتورة الأ�صلي مطروح ًا منه خم�ص�ص �أي مبالغ غري قابلة للتح�صيل .ويتم تقدير الديون امل�شكوك يف حت�صيلها عندما ي�صبح حت�صيل املبلغ
الكامل �أمر ًا م�ستبعدً ا .وتُ�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.
المخزون

يتم ت�سجيل املخزون بالتكلفة �أو القيمة ال�سوقية� ،أيهما �أقلُ .تدد التكلفة على النحو التايل:
املواد اخلام :تكلفة ال�شراء با�ستخدام �أ�سا�س املتو�سط املرجح.
الب�ضائع تامة ال�صنع تكلفة املواد املبا�شرة والعمالة م�ضا ًفا �إليها جزء من امل�صاريف العامة ح�سب معدالت التحميل املقبولة.
الممتلكات واآلالت والمعدات

يتم قيد املمتلكات والآالت واملعدات ب�سعر التكلفة مطروح ًا منه اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف قيمة اال�صل .وال يتم �إهالك الآ�صول والأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ ،ويتم
�إهالك التكلفة خم�صوم ًا منها القيمة املتبقية للأ�صول والآالت واملعدات الأخرى على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدار العمر الت�شغيلي املقدر للأ�صول.
تُراجع القيم امل�سجلة للأ�صول والآالت واملعدات بغر�ض خف�ضها عندما تُبني �أحداث �أو تغريات يف الظروف �إلى �أن القيمة امل�سجلة قد ال تكون قابلة لال�سرتداد ،ف�إن تَبني ذلك �أو
خم�صوما منها تكاليف
زادت القيم امل�سجلة عن القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد ،يتم تخفي�ض الأ�صول �إلى قيمتها القابلة لال�سرتداد حتى تزيد هذه القيمة عن القيمة العادلة
ً
البيع وقيمة اال�ستخدام.
يتم قيد م�صاريف ال�صيانة والإ�صالح يف بند الدخل .وتتم ر�سملة التح�سينات التي تزيد قيمة الأ�صول ذات ال�صلة �أو تطيل عمرها املفيد ب�شكل جوهري.
انخفاض عدم قابلية تحصيل األصول المالية

يتم عمل تقييم لال�صول يف كل تاريخ ميزانية عمومية لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على احتمالية خف�ض قيمة �أ�صول مالية معينة .وعند توفر هذا الدليل ،يتم ت�سجيل
خ�سارة انخفا�ض القيمة يف قائمة الدخل .يتحدد خف�ض القيمة على النحو التايل:
�أ -بالن�سبة للأ�صول امل�سجلة بالقيمة العادلة ،يكون انخفا�ض القيمة هو الفارق بني التكلفة والقيمة العادلة مطروح ًا منه خ�سارة خف�ض القيمة امل�سجلة يف ال�سابق يف
قائمة الدخل.
ب	-بالن�سبة للأ�صول امل�سجلة بالتكلفة ،يكون انخفا�ض القيمة هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة مبعدل العائد
احلايل يف ال�سوق لأحد الأ�صول املالية امل�شابهة.
الذمم الدائنة والمستحقات

تُ�سجل املطلوبات باملبالغ امل�ستحقة الدفع يف امل�ستقبل على مقابل الب�ضائع واخلدمات �سواء قدم موردها فوات ًريا �أم ال وفقا لعرو�ض اال�سعار املعتمدة �سابقا.
المخصصات

يتم قيد املخ�ص�صات عندما يكون على ال�شركة التزام (قانوين �أو �ضمني) نا�شئ عن �أحداث �سابقة ويكون من املحتمل وجود تكاليف �سداد االلتزام مع �إمكانية تقديرها ب�صورة
موثوق بها.
الزكاة

يتم احت�ساب خم�ص�ص الزكاة وف ًقا للوائح املالية يف اململكة العربية ال�سعودية و ُيقيد يف قائمة الدخل.
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مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

يتم احت�ساب خم�ص�ص للمبالغ امل�ستحقة مبوجب نظام العمل ال�سعودي املطبق على الفرتات املرتاكمة خلدمة املوظفني يف تاريخ �إعداد امليزانية العمومية.
االحتياطيات النظامية

تنقل ال�شركة  %10من �صايف دخل الفرتة �إلى االحتياطي النظامي وف ًقا للوائح ال�شركات ال�سعودية .ويجوز لل�شركة وقف ذلك النقل عندما تبلغ قيمة االحتياطي  %30من ر�أ�س
املال .وال يجوز توزيع ذلك االحتياطي.
المبيعات

متثل املبيعات قيمة فواتري الب�ضائع التي توردها ال�شركة خالل الفرتة/العام خم�صوم ًا منها اخل�صومات التجارية وخ�صومات الكمية ،ويتم احت�سابها عند انتقال املخاطر
واملنافع الرئي�سية الناجتة عن ملكية الب�ضائع �إلى امل�شرتي ،بحيث ميكن حتديد قيمة املبيعات ب�صورة موثوق بها.
المصروفات

تتمثل م�صروفات البيع والتوزيع يف م�صروفات تتعلق على وجه التحديد مبزايا موظفي املبيعات وم�صاريف النقل .ويتم قيد ما عدا ذلك من م�صروفات على �أنها م�صروفات
عمومية و�إدارية.
العمالت األجنبية

يتم قيد قيمة املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالريال ال�سعودي وف ًقا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة وقت �إجراء تلك املعامالت ،وتقيم الأ�صول وااللتزامات النقدية املقومة
بعمالت �أجنبية �إلى �سعر ال�صرف ال�سائد وقت �إعداد امليزانية العمومية ،وتُقيد جميع الفروق يف قائمة الدخل.

6666العوامل الرئيسية المؤثرة على عمليات الشركة
العوامل السياسية واالقتصادية

�شهد االقت�صاد ال�سعودي تباط�ؤًا حادًا خالل العامني املا�ضيني ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار النفط اخلام وتراجع ال�صادرات وما نتج عن ذلك من تفاقم العجز املايل .ومن �ش�أن
زيادة �أ�سعار النفط �أن ت�ؤدي �إلى منو االقت�صاد ب�شكل طفيف ومن �أجل ذلك �سعت منظمة الدول امل�صدرة للبرتول (�أوبك) �إلى تخفي�ض �إنتاج النفط .وي�ستمر �ضعف ن�شاط
القطاع اخلا�ص غري النفطي ب�سبب ا�ستمرار ت�صحيح الأو�ضاع املالية وال�ضعف ال�شديد لل�سيولة وتباط�ؤ النمو االئتماين .هذا وقد ارتفعت الأ�سعار نتيجة خف�ض دعم الطاقة
واملياه وارتفاع �أ�سعار الأغذية والإ�سكان ،بيد �أنه من املتوقع �أن يزدهر االقت�صاد مع تراجع حدة �سيا�سات �ضبط الأو�ضاع املالية وتعايف �أ�سعار النفط .وعلى خالف القطاعات
االقت�صادية الأخرى ،ف�إن الطلب على منتجات �شركة زهرة الواحة للتجارة هو طلب ا�شتقاقي كما �أن املنتجات النهائية عبارة عن مواد ا�ستهالكية يومية تتميز بثبات الطلب عليها
ب�شكل كبري :وهي املياه املعب�أة ،ومن هنا ا�ستمر الطلب على منتجات ال�شركة يف الزيادة حتى �أثناء فرتة تباط�ؤ الن�شاط االقت�صادي.
هذا وتتم غالبية عمليات ال�شركة يف اململكة والتي تعترب من الأ�سواق النا�شئة حيث تتواجد جميع ممتلكات ال�شركة فيها .ويتوقع �أن يلعب دخل النفط دور ًا هام ًا يف خطط اململكة
االقت�صادية وتطويرها وذلك بالرغم من ا�ستمرار اململكة يف تطبيق �سيا�سة التنويع لدعم م�ساهمات القطاعات الأخرى على خالف قطاع النفط يف الناجت املحلي الإجمايل .وبنا ًء
على ذلك ،فقد ي�ؤدي �أي انخفا�ض يف �أ�سعار النفط والغاز �إلى تباط�ؤ �أو �إعاقة خطط �صرف اململكة �أو احلكومة �إلى حد كبري مما ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على اقت�صاد اململكة �إجما ًال
وعلى جميع امل�ستويات اجلزئية من اقت�صادها وبالتايل �سي�ؤثر ذلك �شكل جوهري على �أعمال ال�شركة.
بالإ�ضافة لذلك ،تقوم ال�شركة بت�صدير منتجاتها لعدد من دول يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،والتي ت�شمل دولة الإمارات العربية املتحدة ودولة قطر ودولة الكويت و�سلطنة عمان
واململكة الأردنية الها�شمية واجلمهورية اليمنية .هذا وقد �أثر امل�شهد ال�سيا�سي يف �أ�سواق الت�صدير على �أداء ال�شركة ولو ب�شكل طفيف ،حيث متر اجلمهورية اليمنية حالي ًا بعدم
ا�ستقرا ٍر �أمني و�سيا�سي ،الأمر الذي حث ال�شركة على الرتكيز ب�صورة �أكرب على الأ�سواق امل�ستقرة .كما قررت اململكة وعدد من دول جمل�س التعاون والدول العربية م�ؤخر ًا قطع
عالقاتها ال�سيا�سية مع دولة قطر وهذا من �ش�أنه الت�أثري �سلب ًا على احلركة التجارية مع دولة قطر.
العوامل المحفزة للطلب

تُعد الديناميات الدميوغرافية املواتية وارتفاع معدالت الوعي ال�صحي من املحفزات الرئي�سية ل�سوق املياه املعب�أة يف اململكة العربية ال�سعودية ولذلك فهي متثل املحفز الرئي�سي
ملنتجات ال�شركة .كما تعزز اللوائح احلكومية هذه املحفزات بعدة طرق منها فر�ض �ضريبة جديدة على م�شروبات الطاقة وامل�شروبات املكربنة واملتوقع �أن يبد�أ تطبيقها خالل
الربع الثاين من عام 2017م .ويبلغ حجم املياه املعب�أة يف ال�سوق يف اململكة حوايل  6.2مليار لرت يف عام 2016م ،ومن املتوقع �أن ي�ستمر يف النمو يف ال�سنوات القادمة� .إن الطلب
املتنامي على املياه املعب�أة واالجتاه املتزايد نحو الرتكيز على توفري منتجات مريحة توفر قيمة حقيقية مقابل ما يدفع فيها من مال كلها عوامل من �ش�أنها �أن تعزز مبيعات
م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فمن املقرر �أن ت�ستهدف املنتجات امل�ستهلكة خالل التنقل املدعومة مببادرات �أخرى
متنوعة حت�سني توقعات التوظيف للمر�أة ال�سعودية ً
ف�ضل عن تزايد تدفقات احلجاج �سوف تزيد تركيز �شركات الت�صنيع على عبوات م�صغرات القوارير �إذ توفر راح ًة �أكرث
و�سهولة يف حملها.
ومن املتوقع �أن حتاكي زيادة م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية ،كما �أنه من املتوقع � ً
أي�ضا �أن يتح�سن النمو بزيادة ا�ستهالك املياه املعب�أة وكرثة
ً
ارتباطا
منتجا تكميل ًيا لعبوات املياه
الإقبال على العبوات الأ�صغر حج ًما وكرثة توارد التغيريات على ت�صميمات الأغطية البال�ستيكية .ويرتبط �سوق الأغطية البال�ستيكية باعتباره ً
وثي ًقا مب�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) من حيث حجم ال�سوق والنمو واالجتاهات ،ومن املتوقع �أن تظل الأغطية مكون ًة من قطعة واحدة خفيفة .وذلك يوفر الكثري
من املواد اخلام مما ميثل ميز ًة لي�ست يف ت�صميمات الأغطية ال�سابقة .ومن املتوقع ا�ستخدام الأغطية ذات الرقبة الق�صرية ب�شكل �أكرب يف امل�ستقبل.
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يتيح مرفق الت�صنيع املتقدم الذي حتظى به �شركة زهرة الواحة للتجارة �إمكانية ت�صميم و�إنتاج جمموعة متنوعة من املنتجات بكفاءة عالية لتلبية مطالب عمالئها املتنوعة.
ففي عام 2016م ،امتلكت ال�شركة ( )21ماكينة ت�صنيع لديها القدرة على �إنتاج حوايل  7مليارات قطعة �سنوي ًا من م�صغرات القوارير البال�ستيكية بخم�سة ع�شر ( )15حج ًما
خمتل ًفا .وقد متيزت م�صغرات القوارير البال�ستيكية ب�أعناق خمتلفة احلجم حتى تتما�شى مع متطلبات العمالء املتنوعة .كما تُ�صنع ال�شركة حوايل  6مليارات من الأغطية
البال�ستيكية �سنوي ًا ب�ألوان خمتلفة لتلبية طلبات �شركات تعبئة املياه.
المواد الخام

تعتمد ال�شركات امل�صنعة مل�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية على �شركة �سابك باعتبارها موردة للمواد اخلام للبوليمرات مثل البويل �إيثيلني
تريفثاالت ،والبولي�سرتين .وعادة ما تربم ال�شركات الرائدة امل�صنعة مثل ال�شركة عقودًا �سنوية قابلة للتجديد كل �سنة وتن�ص على توقعات �شهرية حلجم التقييم للعام الكامل
ح�سب متطلبات ال�شركة امل�صنعة .وتقدم �شركة �سابك ب�شكل عام عرو�ض الأ�سعار يف الأ�سبوع الأخري من كل �شهر ،وتق�سمها �إلى فئات بح�سب نوع التقييم وخيارات الدفع .وال
حتبذ �شركات تعبئة املياه يف العادة تغيري مورديها بف�ضل �إقامتها عالقات وطيدة وبغية احلفاظ على ات�ساق اجلودة .ورغم ذلك ،ي�ؤدي احتدام املناف�سة �إلى و�ضع الت�سعري (مبا
يف ذلك �شروط الدفع) يف قلب عملية اتخاذ القرارات .وذلك يدفع ال�شركات للتوجه �إلى �إبرام اتفاقيات توريد من جهات حملية متعددة مع �شركات الت�صنيع الأ�سا�سية املحلية.
وعلى هذا الأ�سا�س ،تظل �أوامر اال�سترياد التي تتم يف العادة ح�سب احلاجة قليلة للغاية خا�ص ًة ما يتعلق منها مب�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) .وحت�صل ال�شركة
على املواد اخلام من �شركة �سابك ،كما �أن �أي حاجة �إلى مواد خام �إ�ضافية يتم احل�صول عليها من موردين �آخرين ،مبا يف ذلك موردين دوليني.

6666نتائج العمليات
666666قوائم الدخل المدققة لألعوام  31ديسمبر 2014م ،ومن  08ديسمبر 2015م إلى  31ديسمبر 2016م

ا قوائم الدخل املدققة للأعوام  31دي�سمرب 2014م ،ومن  08دي�سمرب 2015م �إلى  31دي�سمرب 2016م

لودجلا

الفرتة من  01يناير �إلى  08دي�سمرب2015م
(مدققة)

الفرتة من  09دي�سمرب 2015م �إلى  31دي�سمرب 2016م
(مدققة)

املبيعات

190.965

237.566

334.952

تكلفة املبيعات

()155.979

()174.523

()251.800

جممل الربح

34.986

63.043

83.152

م�صاريف البيع والت�سويق

()2.561

()4.022

()10.268

امل�صاريف العمومية والإدارية

()1.109

()1.000

()1.890

الدخل الت�شغيلي

31.316

58.021

70.994

تكاليف التمويل

()4.402

()6.457

()9.789

(م�صاريف) �إيرادات �أخرى

671

641

()3.359

�صايف الدخل قبل الزكاة (ال�سنة/الفرتة)

27.584

52.205

57.846

الزكاة

()815

()1.355

( )1.713

�صايف الدخل بعد الزكاة (ال�سنة/الفرتة)

26.769

50.850

56.133

�ألف ريال �سعودي

2014م (مدققة)

امل�صدر :القوائم املالية املدققة

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام 2014م مبا يتما�شى مع تبويب عام 2015م �ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص ،و�أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام
2015م مبا يتما�شى مع تبويب عام 2016م �ضمن القوائم املالية املدققة.
666666قوائم الدخل المدققة والمعدة لغرض خاص

لودجلا

ا قوائم الدخل املدققة لعام 2014م واملعدة لغر�ض خا�ص للأعوام 2015م و2016م
2015م
املعدة لغر�ض
خا�ص

2016م
املعدة لغر�ض
خا�ص

�سنوي
2014م -
2015م

�سنوي
2015م -
2016م

معدل النمو ال�سنوي
املرتاكم
2014م 2016 -م

املبيعات

190.965

253.308

319.211

%32.6

%26.0

%29.3

تكلفة املبيعات

()155.979

()186.146

()240.018

%19.3

%28.9

%24.0

جممل الربح

34.986

67.162

79.193

%92.0

%17.9

%50.5

م�صاريف البيع والت�سويق

()2.561

()4.451

()9.998

%73.8

%124.6

%97.6

امل�صاريف العمومية والإدارية

()1.109

()1.330

()1.560

%19.9

%17.3

%18.6

الدخل الت�شغيلي

31.316

61.381

67.634

%96.0

%10.2

%47.0

تكاليف التمويل

()4.402

()6.937

()9.309

%57.6

%34.2

%45.4

�ألف ريال �سعودي

2014م
مدققة
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2015م
املعدة لغر�ض
خا�ص

2016م
املعدة لغر�ض
خا�ص

الإيرادات الأخرى

671

689

()3.406

%2.7

�صايف الدخل قبل الزكاة

27.584

55.133

54.919

%99.9

()%0.4

الزكاة

()815

()1.355

()1.714

%66.3

%26.4

%45.0

�صايف الدخل بعد الزكاة

26.769

53.778

53.205

%100.9

()%1.1

%41.0

جزء يف الألف

جزء يف الألف

جزء يف الألف

8.2

()1.7

6.5
()1.8

�ألف ريال �سعودي

2014م
مدققة

كن�سبة مئوية  %من املبيعات
جممل الربح

%18.3

%26.5

%24.8

�سنوي
2014م -
2015م

�سنوي
2015م -
2016م

معدل النمو ال�سنوي
املرتاكم
2014م 2016 -م

()%594.4

%0.0
%41.1

م�صاريف البيع والت�سويق

()%1.3

()%1.8

()%3.1

()0.4

()1.4

امل�صاريف العمومية والإدارية

()%0.6

()%0.5

()%0.5

0.1

0.0

0.1

الدخل الت�شغيلي

%16.4

%24.2

%21.2

7.8

()3.0

4.8

�صايف الدخل بعد الزكاة

%14.0

%21.2

%16.7

7.2

()4.6

2.6

متغرية

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية

متغرية

متغرية

الكميات املباعة  -امل�صغرات البال�ستيكية (بالألف قطعة)

2.117.429

3.163.346

4.030.735

1.045.917

867.389

1.913.305

الكميات املباعة  -الأغطية البال�ستيكية (بالألف قطعة)

216.905

969.256

2.689.010

752.351

1.719.754

2.472.105

الكميات املباعة (بالألف قطعة)

2.334.335

4.132.602

6.719.745

1.798.267

2.587.143

4.385.410

متو�سط �سعر البيع  -امل�صغرات البال�ستيكية (بالريال ال�سعودي للقطعة)

0.09

0.07

0.07

()0.01

()0.01

()0.02

متو�سط �سعر البيع  -الأغطية البال�ستيكية (بالريال ال�سعودي للقطعة)

0.02

0.02

0.02

0.00

()0.00

0.00

الإجمايل  -متو�سط �سعر البيع (بالريال ال�سعودي للقطعة)

0.08

0.06

0.05

()0.02

()0.01

()0.03

الن�سبة املئوية للهام�ش الإجمايل

جزء يف الألف

جزء يف الألف

الهام�ش الإجمايل  -امل�صغرات البال�ستيكية

%18.1

%25.8

%23.1

7.7

()2.6

5.1

الهام�ش الإجمايل  -الأغطية البال�ستيكية

%33.1

%36.5

%34.8

3.3

()1.7

()34.8

متغرية

متغرية

متغرية

()1.36

()0.45

()1.82

�أ�سعار البويل �إيثيلني تريفثاالت (ريال �سعودي)
�أ�سعار البويل �إيثيلني تريفثاالت للطن (ريال �سعودي)

5.165

3.803

3.349

القدرة الإنتاجية الفعلية (بالألف قطعة)

م�ستويات الإنتاج
الإنتاج الفعلي (بالألف قطعة)

جزء يف الألف

متغرية

متغرية

2.798.780

5.946.588

11.343.610

3.147.808

5.397.023

8.544.831

متغرية

2.296.523

4.270.837

7.106.106

1.974.314

2.835.269

4.809.584

امل�صدر :القوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام 2014م مبا يتما�شى مع تبويب عام 2015م �ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص
بد�أت �شركة زهرة الواحة للتجارة عملياتها يف مايو 2012م ب�إنتاج امل�صغرات البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية ل�صناعة تعبئة املياه� .شهدت ال�شركة يف الفرتة ال�سابقة من ًوا يف
التجارة عززه حجم الإنتاج حيث بلغ حجم املبيعات ( 6.7مليار قطعة) من امل�صغرات والأغطية يف 2016م ،كما قامت ال�شركة بتنويع عمالئها ومنتجاتها وانت�شارها اجلغرايف
نتيجة مبادرات التو�سع التي �أدت �إلى تعزيز قدرتها خالل الفرتة ال�سابقة.
المبيعات

ً
ملحوظا بف�ضل زيادة حجم الإنتاج من خالل عمليات البيع �إلى عمالء رئي�سيني نظ ًرا لت�أثر متو�سط �سعر
�شهد �أداء ال�شركة خالل الفرتة بني عام 2014م وعام 2016م حت�س ًنا
البيع ن�سب ًيا بتغريات �أ�سعار البويل �إيثيلني تريفثاالت والبويل �إيثيلني عايل الكثافة .وتن�ص ا�سرتاتيجية املبيعات على �ضمان توافر الكميات من خالل غزو الأ�سواق واال�ستثمارات
نظ ًرا لقدرات ال�شركة االنتاجية التي رفعت الطاقة الإنتاجية من  2.798.8مليون قطعة يف عام 2014م �إلى  11.343.6مليون قطعة يف عام 2016م� .شهدت املبيعات من ًوا كب ًريا
يف مناطق جغرافية جديدة رغم ثبات متركز املبيعات يف املنطقة الو�سطى مبتو�سط  %92تقري ًبا خالل الفرتة ال�سابقة.
وقد زادت الطاقة الإنتاجية من  2.798.8مليون قطعة �إلى  11.343.6مليون قطعة ،مما ميكن ال�شركة من تقدمي عرو�ض جديدة وبالتايل تعزيز مزيج من املنتجات .وتعتمد
خطط الإنتاج يف العادة على الطلب يف الأ�سواق وتف�ضيالت العمالء لأحجام معينة على �سبيل املثال منتجات امل�صغرات ب�أوزان خفيفة (11.3جم و11.7جم و12.7جم) مبا
ميثل حوايل  %57من �إجمايل املبيعات خالل الفرتة اخلا�ضعة للتحليل.
زاد حجم املبيعات بن�سبة  %32.6من  191.0مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  253.3مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى زيادة الكميات
املباعة بواقع  1.798.3مليون قطعة ،نتيجة اال�ستفادة من عمالء جدد والتو�سع يف �أماكن جغرافية جديدة .وزاد حجم املبيعات بن�سبة � %26.0إلى  319.2مليون ريال �سعودي
يف 2016م لل�سبب املذكور �آن ًفا بالإ�ضافة �إلى �أن �إدخال خطوط �إنتاج جديدة مثل غطاء طويل العنق يف عام 2015م ،والذي �ساهم بحوايل  35.9مليون ريال �سعودي يف �إجمايل
املبيعات خالل الفرتة اخلا�ضعة للتحليل.
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تكلفة المبيعات

زادت تكلفة املبيعات بن�سبة  %19.2من  156.0مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  186.1مليون ريال �سعودي 2015م ،ب�سبب زيادة كميات املواد اخلام امل�ستخدمة يف
االنتاج ،والتي تت�ألف ب�شكل �أ�سا�سي من البويل �إيثيلني تريفثاالت والبويل �إيثيلني عايل الكثافة وغريها من املواد امل�ستخدمة لت�صنيع م�صغرات القوارير والأغطية .وعلى نحو
مماثل ،ارتفعت � ً
أي�ضا تكلفة املبيعات بن�سبة � %29إلى  240مليون ريال �سعودي يف عام 2016م ب�سبب زيادة املواد اخلام نظ ًرا لزيادة الكميات املباعة بواقع  2.587.1مليون
قطعة ،حيث بلغ ن�صيب الأغطية منها  1.719.8مليون قطعة ،وال�سبب الرئي�سي يف ذلك زيادة مبيعات الأغطية طويلة العنق بواقع  1.493.5مليون قطعة يف عام 2015م.
إجمالي األرباح

زاد �إجمايل الأرباح من  35.0مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  67.2مليون ريال �سعودي يف عام 2015م متا�ش ًيا مع زيادة املبيعات ب�سبب �إدخال �آالت متخ�ص�صة جديدة
مكنت ال�شركة من امتالك مزيج من منتجات �أكرث ربحية وبالتايل حت�سني �أرباحها .وا�ستمر �إجمايل الأرباح يف الزيادة حيث و�صل �إلى  79.2مليون ريال �سعودي يف عام 2016م
لل�سبب نف�سه املذكور �آن ًفا.
تعتمد امل�ؤ�شرات الإجمالية اعتمادًا كب ًريا على عوامل متنوعة منها �أ�سعار املواد اخلام التي تتمثل يف الأ�سعار ال�سائدة للبويل �إيثيلني تريفثاالت والبويل �إيثيلني عايل الكثافة .ورغم
�أن تقلبات �أ�سعار املواد اخلام يتحملها يف نهاية املطاف العمالء النهائيني بالتوافق ،ت�ستطيع ال�شركة �أن ت�ستفيد بو�ضع خطط تتمثل يف زيادة عمليات ال�شراء التي تقوم بها خالل
فرتات انخفا�ض �أ�سعار البويل �إيثيلني تريفثاالت وبالتايل حت�سني اجمايل الربح.
وارتفعت الأرباح الإجمالية من  %18.3يف عام 2014م �إلى %26.5م يف عام 2015م على خلفية ما حتقق من حت�سن كفاءة الت�شغيل بزيادة الإنتاج بحوايل  %86خالل الفرتة
نف�سها .كما حت�سنت االرباح الإجمالية مبزيج منتجات عايل الربحية مبا يف ذلك زيادة مبيعات الأغطية التي �أدت �إلى زيادة االرباح .ففي عام 2016م ،انخف�ضت م�ستويات
ً
انخفا�ضا طفي ًفا ( 1.7-جزء يف الألف) مقارن ًة بعام 2015م و ُيعزى ذلك ب�صورة �أ�سا�سية �إلى تو�سعات جغرافية ت�ضمنت خف�ض الأ�سعار لبع�ض العمالء،
الأرباح الإجمالية
وتباط�ؤ دورة الأعمال والقطاع ب�أكمله مما �أدى �إلى ت�أثر م�ستوى الأ�سعار.
مصروفات البيع والتسويق

تت�ألف م�صروفات البيع والت�سويق ب�شكل �أ�سا�سي من م�صاريف النقل وتكاليف املوظفني وعمولة البيع .يف عام 2014م ارتفعت م�صروفات البيع والت�سويق بن�سبة  %73.8من 2.6
مليون ريال �سعودي �إلى  4.5مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ب�سبب زيادة م�صاريف النقل (� 806+ألف ريال �سعودي) متا�ش ًيا مع ارتفاع الكميات املباعة خالل الفرتة نف�سها
وارتفاع �أ�سعار الوقود .وارتفعت كذلك هذه امل�صروفات يف عام 2016م بن�سبة  %124.6من  4.5مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى  10.0مليون ريال �سعودي و ُيعزى ذلك
ب�صفة �أ�سا�سية �إلى زيادة م�صاريف النقل ( 3.3+ريال �سعودي).
المصروفات العمومية واإلدارية

تت�ألف امل�صروفات العمومية والإدارية ب�شكل �أ�سا�سي من تكاليف املوظفني والر�سوم املهنية وتكاليف الإهالك .ارتفعت امل�صروفات العمومية والإدارية بحوايل  %19.9من 1.1
مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  1.3مليون ريال �سعودي يف عام 2015م و ُيعزى ذلك ب�صفة �أ�سا�سية �إلى زيادة الر�سوم املهنية (� 217+ألف ريال �سعودي) والتي ت�ضمنت
ب�شكل �أ�سا�سي متطلبات اال�ست�شارة والتوثيق للتقدم بطلب قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي والذي يت�ضمن دفع ر�سوم مقابل درا�سات ال�سوق واجلدوى ور�سوم الفح�ص
الدوري .كما ارتفعت امل�صروفات العمومية والإدارية بن�سبة � %17.3إلى  1.6مليون ريال �سعودي يف عام 2016م ب�سبب زيادة الر�سوم املهنية نتيجة للر�سوم املرتبطة بتحويل
ال�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة .وبلغت تكاليف املوظفني � 840ألف ريال �سعودي يف عام 2016م والتي تتكون يف الأ�سا�س من رواتب املوظفني
(� 329ألف ريال �سعودي) واملكاف�آت (� 280ألف ريال �سعودي).
الدخل التشغيلي

ارتفع الدخل الت�شغيلي بن�سبة  %96.0تقري ًبا من  31.3مليون ريال �سعودي يف 2014م �إلى  61.4مليون ريال �سعودي يف 2015م ،وذلك متا�ش ًيا مع الزيادة يف الربح الإجمايل
من  %18.3يف عام 2014م �إلى  %26.5يف عام 2015م .ارتفع الدخل الت�شغيلي كن�سبة مئوية من املبيعات من  %16.4يف عام 2014م �إلى  %24.2يف عام 2015م نتيجة تقلبات
�أ�سعار املواد اخلام متا�ش ًيا مع تغريات �أ�سعار البويل �إيثيلني تريفثاالت والبويل �إيثيلني عايل الكثافة .وارتفع الدخل الت�شغيلي بن�سبة  %10.2تقري ًبا �إلى  67.6مليون ريال �سعودي
يف عام 2016م ،حيث قابل هذه الزيادة انخفا�ض يف الربح الإجمايل من � %26.5إلى  %24.8ب�سبب ظروف ال�سوق .هذا وقد �شهد الدخل الت�شغيلي كن�سبة مئوية من املبيعات
ً
انخفا�ضا من  %24.2يف عام 2015م �إلى  %21.2يف عام 2016م وذلك ب�سبب زيادة خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها املتعلق يف الأ�سا�س بالذمم املتنازع عليها �أو الذمم
البطيئة على �أ�سا�س تقديري.
تكاليف التمويل

تت�ضمن تكاليف التمويل يف الأ�سا�س امل�صاريف الالزمة للح�صول على ت�سهيالت ائتمانية والر�سوم املتكبدة خلدمة خطوط خطابات االعتماد ور�سوم فتح االعتمادات امل�ستندية.
هذا وقد ا�ستُخدمت تكاليف التمويل يف الأ�سا�س لتمويل متطلبات ر�أ�س املال العامل .وقد ارتفعت هذه التكاليف مبعدل منو �سنوي مرتاكم بلغ  %45.5من  4.4مليون ريال �سعودي
يف 2014م �إلى  6.9مليون ريال �سعودي يف 2015م ،ثم ارتفعت مرة �أخرى �إلى  9.3مليون ريال �سعودي يف 2016م .وقد كانت هذه الزيادة متما�شية مع زيادة عمليات �شراء
املواد اخلام.
اإليرادات األخرى

تتعلق الإيرادات الأخرى يف الأ�سا�س بنفقات �إغالق امل�صانع ،ومبيعات اخلردة� ،إلى جانب �أرباح وخ�سائر يف �أ�سعار �صرف العمالت .ارتفعت الإيرادات الأخرى بن�سبة %2.7
تقري ًبا من � 671ألف ريال �سعودي يف 2014م �إلى � 689ألف ريال �سعودي يف 2015م ،و ُيعزى هذا يف الأ�سا�س �إلى ارتفاع مبيعات اخلردة بواقع � 64ألف ريال �سعودي قابله انخفا�ض
يف �سعر �صرف العمالت (� 46-ألف ريال �سعودي) .انخف�ضت الإيرادات الأخرى بن�سبة  %594.4تقري ًبا �إلى  3.4-مليون ريال �سعودي يف 2016م ،و ُيعزى هذا بالأ�سا�س �إلى
نفقات �إغالق امل�صانع (م�صنع الكرتون) التي تت�ألف من التكاليف التي ال ميكن ا�سرتدادها واملتك ّبدة لإن�شاء خط ت�صنيع لإنتاج الكرتون .وتخ�ص التكاليف املتكبدة ر�سوم
الفائدة على خطابات االعتماد امللغاة املتعلقة بعمليات �شراء الآالت واملعدات ،ور�سوم اال�ستئجار املرتبطة بقطعة �أر�ض ُيفرت�ض �أن تخت�ص لإن�شاء مرافق �إنتاج عليها.
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الزكاة

ارتفعت خم�ص�صات الزكاة مبعدل منو �سنوي بلغ  %66.3من � 815ألف ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  1.4مليون ريال �سعودي يف عام 2015م وذلك متا�ش ًيا مع زيادة �صايف
الدخل مما �أدى �إلى وجود وعاء زكوي كبري .هذا وقد ارتفعت خم�ص�صات الزكاة بن�سبة  %26.4من  1.4مليون ريال �سعودي يف 2015م �إلى  1.7مليون ريال �سعودي يف 2016م،
صافي الدخل بعد الزكاة

ارتفع �صايف الدخل بعد الزكاة بن�سبة  %100.9تقري ًبا وذلك متا�ش ًيا مع الزيادة يف املبيعات الناجتة عن زيادة الكميات املباعة من امل�صغرات والأغطية من  2.334.3مليون
قطعة يف عام 2014م �إلى  4.132.6مليون قطعة يف عام 2015م ،حيث نتج عن هذه الزيادة ارتفاع يف الأرباح الإجمالية من  %18.3يف عام 2014م �إلى  %26.5يف عام 2015م.
ومع ذلك ،فقد انخف�ض �صايف الدخل بعد الزكاة بن�سبة  %1.1-يف الفرتة بني عامي 2015م و2016م ويعزى ذلك االنخفا�ض يف الأ�سا�س �إلى االنخفا�ض يف متو�سط �سعر البيع
ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار البويل �إيثيلني تريفثاالت و�أ�سعار البويل �إيثيلني عايل الكثافة خالل الفرتة ذاتها وهو الأمر الذي �أدى �إلى انخفا�ض الأرباح الإجمالية �إلى .%24.8
666666المبيعات حسب نوع المنتج

لودجلا

ا املبيعات ح�سب نوع املنتج لل�سنوات 2014م ،و2015م ،و2016م
�سنوي 2014م -
2015م

�سنوي 2015م -
2016م

معدل النمو
ال�سنوي املرتاكم
2014م 2016 -م

%15.7

%17.8
%32.1

2014م
�إدارة

2015م
�إدارة

2016م
�إدارة

امل�صغرات طويلة العنق

150.838

180.831

209.195

%19.9

امل�صغرات ق�صرية العنق

36.752

54.668

64.143

%48.7

%17.3

�إجمايل امل�صغرات

186.775

235.499

273.338

%26.1

%16.1

%21.0

الأغطية طويلة العنق

-

11.169

35.912

%0.0

%221.5

%0.0

الأغطية ق�صرية العنق

3.375

6.640

9.961

%96.7

%50.0

%71.8

�إجمايل الأغطية

3.375

17.809

45.873

%427.6

%157.6

%268.7

�إجمايل املبيعات ح�سب املنتج

190.965

253.308

319.211

%32.6

%26.0

%29.3

متغرية

متغرية

متغرية

امل�صغرات طويلة العنق

1.590.732

2.272.082

2.919.084

681.350

647.002

1.328.352

امل�صغرات ق�صرية العنق

526.697

891.264

1.111.651

364.567

220.387

584.954

�إجمايل امل�صغرات (بالألف قطعة)

2.117.429

3.163.346

4.030.735

1.045.917

867.389

1.913.305

الأغطية طويلة العنق

-

551.540

2.045.085

551.540

1.493.545

2.045.085

الأغطية ق�صرية العنق

216.905

417.716

643.925

200.811

226.209

427.020

�إجمايل الأغطية (بالألف قطعة)

216.905

969.256

2.689.010

752.351

1.719.754

2.472.105

�إجمايل الكميات املباعة (بالألف قطعة)

2.334.335

4.132.602

6.719.745

1.798.267

2.587.143

4.385.410

متغرية

متغرية

متغرية

0.09

0.08

0.07

()0.01

()0.01

()0.07

امل�صغرات ق�صرية العنق

0.07

0.06

0.06

()0.01

()0.00

()0.06

�إجمايل امل�صغرات (بالريال ال�سعودي للقطعة)

0.09

0.07

0.07

()0.01

()0.01

()0.07

الأغطية طويلة العنق

-

0.02

0.02

0.02

()0.00

()0.02

الأغطية ق�صرية العنق

0.02

0.02

0.02

0.00

()0.00

()0.02

�إجمايل الأغطية (بالريال ال�سعودي للقطعة)

0.02

0.02

0.02

0.00

()0.00

()0.02

�إجمايل متو�سط �سعر البيع (بالريال ال�سعودي للقطعة)

0.08

0.06

0.05

()0.02

()0.01

()0.03

�ألف ريال �سعودي

الكميات املباعة (بالألف قطعة)

متو�سط �سعر البيع (بالريال ال�سعودي للقطعة)
امل�صغرات طويلة العنق

امل�صدر :معلومات الإدارة

تت�ضمن عرو�ض املنتجات يف العادة امل�صغرات البال�ستيكية التي مت ّثل  %83تقري ًبا على مدار الفرتة ال�سابقة والأغطية التي مت ّثل  %17تقري ًبا .لقد �أدى �إدخال �آالت متخ�ص�صة
جديدة خالل الفرتة ال�سابقة �إلى تعزيز ت�شكيلة املنتجات احلالية من خالل �إ�ضافة �ستة �أحجام من املنتجات املتم ّيزة �إلى جمموعة م�صغرات القوارير ،ما �أدى �إلى وجود
أحجاما خمتلفة عاد ًة ما ت�ستخدم لإنتاج عبوات �سعة  330ملم وميثل
جمموعة من املنتجات ذات هام�ش ربح �أعلى ،ومن ثم حت�سني الربحية .ت�شمل خطوط املنتجات الرئي�سية � ً
هذا احلجم من العبوات ال�شريحة الأعلى من حيث الطلب بالأ�سواق.
ً
ارتباطا وثي ًقا بحجم (وزن) البويل �إيثيلني تريفثاالت املحدّد ،وبالتايل تتطلب العبوات الأ�صغر حج ًما موادًا �أقل ومن ثم �أ�سعا ًرا �أقل لكل
يرتبط متو�سط �أ�سعار البيع لكل منتج
قطعة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،انخف�ضت �أ�سعار البويل �إيثيلني تريفثاالت خالل الفرتة ال�سابقة من � 5.2ألف ريال �سعودي للطن عام 2014م �إلى � 3.4ألف ريال �سعودي للطن عام
 ،2016الأمر الذي �أدى �إلى انخفا�ض �سعر البيع نتيجة ت�أثره بالتغيريات يف �أ�سعار البويل �إيثيلني تريفثاالت و�أ�سعار البويل �إيثيلني عايل الكثافة.
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المصغرات البالستيكية (البريفورم) طويلة العنق

ت�شكل منتجات امل�صغرات البال�ستيكية طويلة العنق املبيعات الرئي�سية لل�شركة ،حيث ارتفعت بن�سبة  %19.9تقري ًبا من  150.8مليون عام 2014م �إلى  180.8مليون ريال
�سعودي يف عام 2015م ،نتيجة زيادة الطاقة اال�ستيعابية ،الأمر الذي م ّكن ال�شركة من زيادة الكميات املباعة بواقع  681.4مليون قطعة .كما ارتفعت املبيعات بن�سبة %15.7
تقري ًبا �إلى  209.2مليون ريال �سعودي يف عام 2016م نظ ًرا لإدخال �آالت جديدة متخ�ص�صة ،الأمر الذي �أدى �إلى تعزيز ت�شكيلة املنتجات احلالية من خالل �إ�ضافة �أربع �أحجام
من املنتجات املتم ّيزة �إلى امل�صغرات البال�ستيكية طويلة العنق يف عام 2016م .انخف�ضت مبيعات امل�صغرات البال�ستيكية طويلة العنق تدريج ًيا كن�سبة مئوية من �إجمايل املبيعات
من  %78.7يف عام 2014م �إلى  %71.4يف عام 2015م و�إلى  %65.5يف عام 2016م نتيجة �إدخال منتجات جديدة تنا�سب خمتلف موا�صفات العميل على النحو ّ
املو�ضح �أدناه.
انخف�ض متو�سط �سعر البيع للم�صغرات البال�ستيكية طويلة العنق خالل الفرتة اخلا�ضعة للتحليل متا�ش ًيا مع انخفا�ض �أ�سعار البويل �إيثيلني تريفثاالت من � 5.2ألف ريال �سعودي
للطن �إلى � 3.4ألف ريال �سعودي للطن نتيجة التغيريات يف ظروف ال�سوق.
المصغرات البالستيكية (البريفورم) قصيرة العنق

ارتفعت مبيعات امل�صغرات البال�ستيكية ق�صرية العنق بن�سبة  %48.7من  36.8مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  54.7مليون ريال �سعودي يف عام  2015نتيجة ا�ستفادة
ال�شركة من زيادة احل�صة ال�سوقية يف مبيعات امل�صغرات البال�ستيكية ق�صرية العنق .ويف عام 2016م ،ارتفعت املبيعات �إلى  64.1مليون ريال �سعودي لل�سبب نف�سه املذكور �آن ًفا.
انخف�ض متو�سط �سعر البيع امل�صغرات البال�ستيكية ق�صرية العنق من  0.07ريال �سعودي للقطعة يف عام � 2014إلى  0.06ريال �سعودي للقطعة يف عام  2015وعام 2016م،
متا�ش ًيا مع انخفا�ض �أ�سعار البويل �إيثيلني تريفثاالت.
األغطية طويلة العنق

جرى �إدخال الأغطية طويلة العنق يف عام 2015م بهدف تنويع خطوط �إنتاج الأغطية .ارتفعت مبيعات الأغطية طويلة العنق بن�سبة  %221.5تقري ًبا من  11.2مليون ريال �سعودي
يف عام 2015م �إلى  35.9مليون ريال �سعودي يف عام 2016م ،متا�ش ًيا مع الزيادة يف الكميات املباعة ( 1.493.5+مليون قطعة) .حافظ متو�سط �سعر البيع على ا�ستقراره عند
 0.02ريال �سعودي للقطعة يف عام 2015م و2016م متا�ش ًيا مع انخفا�ض �أ�سعار البويل �إيثيلني تريفثاالت.
األغطية قصيرة العنق

تعد الأغطية ق�صرية العنق �أول منتج جرى �إدخاله لل�شركة قبل التو�سع يف الأغطية طويلة العنق .ارتفعت مبيعات الأغطية ق�صرية العنق من  3.4مليون ريال �سعودي يف عام
2014م �إلى  6.6مليون ريال �سعودي يف عام 2015م بن�سبة  ،%96.7متا�ش ًيا مع ارتفاع الكميات املباعة ( 200.8+مليون قطعة) نظ ًرا الرتفاع الطلب على الأغطية ق�صرية
العنق ،حيث تتطلب موادًا �أقل ،وبالتايل حتقيق وفورات يف التكلفة ل�صالح عمالء ال�شركة .ارتفعت املبيعات يف عام 2016م �إلى  10.0مليون ريال �سعودي بن�سبة  ،%50.0متا�ش ًيا
مع ارتفاع الكميات املباعة ( 226.2+مليون قطعة) لل�سبب نف�سه املذكور �آن ًفا .حافظ متو�سط �سعر البيع للأغطية ق�صرية العنق على ا�ستقراره عند  0.02ريال �سعودي للقطعة
خالل الفرتة اخلا�ضعة للتحليل ،متا�ش ًيا مع انخفا�ض �أ�سعار البويل �إيثيلني تريفثاالت.
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لودجلا

ا تكلفة املبيعات لل�سنوات 2014م و2015م و2016م
2015م
املعدة لغر�ض
خا�ص

2016م
املعدة لغر�ض
خا�ص

املواد اخلام

143.108

164.149

205.277

%14.7

الإهالك

6.200

10.288

16.247

%65.9

%57.9

نفقات الكهرباء

2.427

4.186

6.090

%72.4

%45.5

%58.4

تكاليف املوظفني

1.543

2.470

4.741

%60.0

%91.9

%75.3

خم�ص�صات قطع الغيار بطيئة احلركة

-

900

900

%0.0

%0.0

%0.0

الر�سوم احلكومية

529

727

882

%37.3

%21.4

%29.1

الت�أمني

406

481

1.030

%18.4

%114.3

%59.3

امل�صروفات الأخرى

1.765

2.946

4.850

%66.9

%64.7

%65.8

155.979

186.146

240.018

2014م
مدققة

�ألف ريال �سعودي

الإجمايل

�سنوي 2014م -
2015م

�سنوي 2015م -
2016م

معدل النمو
ال�سنوي املرتاكم
2014م 2016 -م

%25.1

%19.8
%61.9

%19.3

%28.9

%24.0

متغرية

متغرية

متغرية

عدد املوظفني

29

54

120

25.0

66.0

91.0

متو�سط الرواتب ح�سب عدد املوظفني (�ألف ريال �سعودي)

53.2

28.6

12.9

()24.6

()15.7

()40.4

جزء يف الألف

جزء يف الألف

جزء يف الألف

املواد اخلام

%74.9

%64.8

%64.3

()10.1

()0.5

()10.6

الإهالك

%3.2

%4.1

%5.1

0.8

1.0

1.8

نفقات الكهرباء

%1.3

%1.7

%1.9

0.4

0.3

0.6

تكاليف املوظفني

%0.8

%1.0

%1.5

0.2

0.5

0.7

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية

كن�سبة مئوية  %من املبيعات
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2014م
مدققة

2015م
املعدة لغر�ض
خا�ص

2016م
املعدة لغر�ض
خا�ص

�سنوي 2014م -
2015م

�سنوي 2015م -
2016م

معدل النمو
ال�سنوي املرتاكم
2014م 2016 -م

-

%0.4

%0.3

0.4

()0.1

0.3

الر�سوم احلكومية

%0.3

%0.3

%0.3

0.0

()0.0

()0.0

الت�أمني

%0.2

%0.2

%0.3

()0.0

0.1

0.1

�أخرى

%0.9

%1.2

%1.5

0.2

0.4

0.6

%81.7

%73.5

%75.2

()8.2

1.7

()6.5

�ألف ريال �سعودي
خم�ص�صات قطع الغيار بطيئة احلركة

الإجمايل
امل�صدر :القوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام 2014م مبا يتما�شى مع تبويب عام 2015م �ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص.
المواد الخام

تت�ألف تكاليف املواد اخلام يف الأ�سا�س من البويل �إيثيلني تريفثاالت والبويل �إيثيلني عايل الكثافة وغريها من املواد الأخرى امل�ستخدمة لإنتاج الأغطية وامل�صغرات البال�ستيكية.
ارتفعت تكاليف املواد اخلام بن�سبة  %14.7تقري ًبا من  143.1مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  164.1مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،متا�ش ًيا مع ارتفاع الكميات
املباعة ( 1.798.3+مليون قطعة) ،و ُيعزى هذا يف الأ�سا�س �إلى ارتفاع الطلب من العمالء احلاليني الرئي�سيني وجذب عمالء جدد .ارتفعت تكاليف املواد اخلام �إلى 205.3
مليون ريال �سعودي يف عام 2016م ،متا�ش ًيا مع زيادة الكميات املباعة ( 2.587.1+مليون قطعة) ،حيث بلغ ن�صيب الأغطية منها ( 1.719.8+مليون قطعة) وال�سبب الرئي�سي
يف ذلك زيادة مبيعات الأغطية طويلة العنق ( 1.493.5+مليون قطعة) التي جرى انتاجها يف عام 2015م.
انخف�ضت تكاليف املواد اخلام كن�سبة مئوية من املبيعات من  %74.9يف عام 2014م �إلى  %64.8يف عام 2015م ،كما انخف�ضت جم ّددًا �إلى  %64.3يف عام 2016م ،متا�ش ًيا مع
االنخفا�ض املطرد يف �أ�سعار البويل �إيثيلني تريفثاالت من  5.2ريال �سعودي للطن يف عام 2014م �إلى � 3.4ألف ريال �سعودي للطن يف عام 2016م.
اإلهالك

يتعلق الإهالك بخطوط الإنتاج التي تت�ألف بالأ�سا�س من املعدّات التي مت ّثل  %95تقري ًبا فيما يت�صل بالآالتُ .يعزى االرتفاع يف م�صروفات الإهالك من  6.2مليون ريال �سعودي
يف عام 2014م �إلى  10.3مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى تركيب خم�س �آالت جديدة يف عام 2015م .ارتفع الإهالك �إلى  16.3مليون ريال �سعودي يف عام 2016م نتيجة
�إدخال ع�شر �آالت يف عام 2016م .الهدف من �إدخال تلك الآالت اجلديدة هو زيادة الطاقة الإنتاجية لدعم تو�سع ال�شركة يف �أعمالها التجارية.
نفقات الكهرباء

ترتبط ر�سوم الكهرباء يف العادة بعملية الت�صنيع ،وقد ارتفعت بحوايل  %72.4من  2.4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  4.2مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،كما
ارتفعت جم ّددًا بحوايل � %45.5إلى  6.1مليون ريال �سعودي يف عام 2016م .يتما�شى ذلك االرتفاع امل�ستمر مع االرتفاع الذي �شهده الإنتاج بواقع  1.974.3مليون قطعة يف عام
2015م و 2.835.3مليون قطعة يف عام 2016م .ا�ستخدمت ال�شركة يف ال�سابق مولدات طاقة لإنتاج الكهرباء لأغرا�ض �إنتاجية ،ما �أدى �إلى ارتفاع الر�سوم لكل قطعة يجرى
�إنتاجها والتي مت الإ�ستغناء عنها يف عام 2016م.
تكاليف الموظفين

تتعلق تكاليف املوظفني بتعوي�ضات موظفي امل�صنع ،والتي تت�ضمن الإنتاج ،و�ضمان اجلودة ،وال�سالمة� ،إلى جانب ال�صيانة .كما ت�ستعني ال�شركة مبوظفني خارجيني من نا�س
جروب و�آمال اخلليج ،التي تتطلب عاد ًة جدول �أجور منخف�ض مقارن ًة باملوظفني حتت كفالة ال�شركة .وبالتايل قد �أدى هذا �إلى انخفا�ض متو�سط الراتب الأ�سا�سي لكل موظف
ارتفاعا مر ًة �أخرى �إلى � 22.3ألف
من � 22.3ألف ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى � 21.8ألف ريال �سعودي يف عام 2015م .بيد �أن متو�سط الراتب الأ�سا�سي لكل موظف �شهد
ً
ريال �سعودي يف عام 2016م نتيجة مراجعة زيادة الرواتب ل�صالح املوظفني حتت كفالة ال�شركة .ارتفعت تكاليف املوظفني من  1.5مليون ريال �سعودي يف 2014م لت�صل �إلى
 2.5مليون ريال يف 2015م ،بالتوازي مع زيادة عدد املوظفني .وارتفعت تكاليف املوظفني مرة �أخرى لت�صل �إلى  4.7مليون ريال �سعودي يف عام 2016م بالتوازي مع زيادة عدد
املوظفني .هذا وقد بلغ �إجمايل عدد املوظفني اخلارجيني يف ال�شركة  38موظ ًفا يف عام 2016م ،وبلغ عدد املوظفني توظي ًفا ً
كامل  94موظ ًفا.
مخصصات قطع الغيار بطيئة الحركة

مبخ�ص�صات املواد القدمية ،وذلك نتيجة التقدّم التكنولوجي� .أدى احل�صول
بلغت خم�ص�صات قطع الغيار � 900ألف ريال �سعودي يف عام 2015م و2016م ،وتتعلق ب�شكل رئي�سي
ّ
خم�ص�صات لها كما يف هذه احلالة� .أقرت ال�شركة يف بداية عام 2017م
على �آالت جديدة �إلى �أن تكون بع�ض الأجزاء املحدّدة املتعلقة باملعدات القدمية بالية ،ومن ثم جرى و�ضع ّ
خم�ص�صات لقطع الغيار بطيئة احلركة ،حيث تعد مبوجبها املواد التي يتجاوز عمرها عامان بطيئة احلركة ،وينطبق عليها تكاليف تراجع القيمة.
�سيا�سة الحت�ساب ّ
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التأمين

ارتفاعا من � 406ألف ريال �سعودي
تتعلق ر�سوم الت�أمني بوثائق الت�أمني التي جرى احل�صول عليها لتغطية الآالت ،وامل�ستودعات واملعدالت املتفق عليها من املواد اخلام ،وقد �شهدت
ً
يف عام 2014م �إلى � 481ألف ريال �سعودي يف عام 2015م ،بالتوازي مع النمو الذي �شهدته الأن�شطة التجارية ً
ف�ضل عن �شراء �آالت جديدة .وقد ارتفعت ر�سوم الت�أمني �إلى 1.0
مليون ريال �سعودي يف عام 2016م لل�سبب نف�سه املذكور �آن ًفا.
مصروفات أخرى

بلغت امل�صروفات الأخرى  4.9مليون ريال �سعودي يف عام 2016م ،وت�شمل ب�شكل رئي�سي قطع الغيار (بقيمة  1.3مليون ريال �سعودي) ،وتكاليف ال�صيانة (بقيمة � 935ألف ريال
�سعودي) ،وتكاليف املحروقات (بقيمة � 845ألف ريال �سعودي) ،وم�صروفات متنوعة (بقيمة � 636ألف ريال �سعودي).
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لودجلا

ا الهام�ش الإجمايل ح�سب نوع املنتج لل�سنوات 2014م ،و2015م ،و2016م
�سنوي 2014م -
2015م

�سنوي 2015م -
2016م

معدل النمو
ال�سنوي املرتاكم
2014م 2016 -م

امل�صغرات البال�ستيكية طويلة العنق

25.224

44.019

45.289

%74.5

%2.9

%34.0

امل�صغرات البال�ستيكية ق�صرية العنق

8.643

16.647

17.933

%92.6

%7.7

%44.0

�إجمايل امل�صغرات البال�ستيكية

33.632

60.666

63.222

%79.1

%4.2

%36.6

الأغطية طويلة العنق

-

3.574

11.494

%0.0

%221.6

%0.0

الأغطية ق�صرية العنق

1.119

2.922

4.476

%161.2

%53.2

%100.0

�إجمايل الأغطية

1.119

6.496

15.971

%480.6

%145.9

%277.8

�إجمايل الربح الإجمايل ح�سب املنتج

34.986

67.162

79.193

%92.0

%17.9

%50.5

جزء يف الألف

جزء يف الألف

جزء يف الألف

2014م
�إدارة

�ألف ريال �سعودي

2015م
�إدارة

2016م
�إدارة

ن�سبة الربح الإجمايل
امل�صغرات البال�ستيكية طويلة العنق

%16.7

%24.3

%21.6

7.6

()2.7

4.9

امل�صغرات البال�ستيكية ق�صرية العنق

%23.5

%30.5

%28.0

6.9

()2.5

4.4

�إجمايل امل�صغرات البال�ستيكية

%18.1

%25.8

%23.1

7.7

()2.6

5.1

الأغطية طويلة العنق

%0.0

%32.0

%32.0

32.0

0.0

32.0

الأغطية ق�صرية العنق

%33.1

%44.0

%44.9

10.9

0.9

11.8

�إجمايل الأغطية

%33.1

%36.5

%34.8

3.3

()1.7

1.7

الن�سبة املئوية للربح الإجمايل

%18.3

%26.5

%24.8

8.2

()1.7

6.5

امل�صدر :معلومات الإدارة

يف�سر خطط ال�شركة لتو�سيع �إنتاجها من الأغطية� .إال �أنه عاد ًة ما
عاد ًة ما تنطوي منتجات الأغطية على اجمايل �أرباح �أعلى من منتجات امل�صغرات البال�ستيكية ،الأمر الذي ّ
تع ّد الأغطية منتجات تكميلية للم�صغرات البال�ستيكية ،ولذلك تقت�صر على مدى الطلب على امل�صغرات البال�ستيكية .كما تتو�سع ال�شركة يف مرافق ت�صنيع الأغطية بهدف زيادة
عرو�ض املنتجات من الأغطية يف حماولة لزيادة املبيعات .ونظ ًرا لأن منتجات الأغطية �أكرث ربحية ب�شكل عام حيث يبلغ هام�شها الإجمايل  %34.8يف عام 2016م ،مقارن ًة بن�سبة
 %23.1فيما يت�صل مبنتجات امل�صغرات البال�ستيكية ،ف�إن ال�شركة �ستحقق ا�ستفادة �أكرب من خالل ارتفاع مبيعات الأغطية.
المصغرات البالستيكية (البريفورم) طويلة العنق

ارتفع �إجمايل الربح املتح�صل عليه من امل�صغرات البال�ستيكية طويلة العنق من  25.2مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  44.0مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،وذلك
متا�ش ًيا مع زيادة املبيعات نتيجة لزيادة قاعدة العمالء خالل الفرتة ذاتها ،كما �أنه �شهد زيادة �أخرى بواقع  45.3مليون ريال �سعودي يف عام  2016على زيادة ت�شكيلة املنتجات.
ازداد الربح الإجمايل للم�صغرات البال�ستيكية طويلة العنق من  %16.7يف عام 2014م �إلى %24.3م يف عام 2015م على خلفية ما حتقق من كفاءات من خالل اقت�صاديات
ً
انخفا�ضا يف عام 2016م بن�سبة  %21.6و ُيعزى ذلك ب�صورة �أ�سا�سية �إلى تو�سعات جغرافية
احلجم بزيادة كميات الإنتاج العام بحوايل  %86خالل الفرتة نف�سها ،بيد �أنه �شهد
التي اقت�ضت خف�ض الأ�سعار لبع�ض العمالء وتباط�ؤ دورة الأعمال مما �أدى �إلى ت�أثر معدالت الأ�سعار.
المصغرات البالستيكية (البريفورم) قصيرة العنق

ارتفع �إجمايل الربح املتح�صل عليه من امل�صغرات البال�ستيكية ق�صرية العنق من  8.6مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  16.6مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،وذلك
متا�ش ًيا مع زيادة املبيعات نتيجة لزيادة قاعدة العمالء ح�سب ما ُذكر �آن ًفا ،وارتفع مرة �أخرى �إلى  17.9مليون ريال �سعودي يف عام 2016م على خلفية الزيادة احلا�صلة يف
ت�شكيلة املنتجات.
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وازداد الربح الإجمايل للم�صغرات البال�ستيكية طويلة العنق من  %23.5يف عام 2014م �إلى  %30.5يف عام 2015م على خلفية ما حتقق من كفاءات من خالل اقت�صاديات
ً
انخفا�ضا يف عام 2016م بن�سبة  %28.0و ُيعزى ذلك ب�صورة �أ�سا�سية �إلى تو�سعات جغرافية
احلجم بزيادة كميات الإنتاج العام بحوايل  %86خالل الفرتة نف�سها ،بيد �أنه �شهد
التي اقت�ضت خف�ض الأ�سعار لبع�ض العمالء وتباط�ؤ دورة الأعمال مما �أدى �إلى ت�أثر معدالت الأ�سعار.
األغطية طويلة العنق

ارتفع �إجمايل الربح املتح�صل عليه من الأغطية طويلة العنق من  3.6مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى  11.5مليون ريال �سعودي يف عام 2016م ،وذلك متا�ش ًيا مع زيادة
املبيعات نتيجة لزيادة طلبات العمالء خالل الفرتة ذاتها،
منتجا تكميل ًيا مل�صغرات القوارير
ظل الهام�ش الإجمايل للأغطية طويلة العنق م�ستق ًرا عند ن�سبة ت�صل �إلى حوايل  %32.0بني عامي  2015م و 2016م ،نظ ًرا لأن الأغطية تع ّد ً
بوجه عام والطلب على الأغطية طلب م�شتق� ،أي يتما�شى مع متطلبات م�صغرات القوارير البال�ستيكية.
األغطية قصيرة العنق

ارتفع الهام�ش الإجمايل للأغطية ق�صرية العنق من  1.1مليون ريال �سعودي يف عام  2014م �إلى  2.9مليون ريال �سعودي يف عام 2015م على خلفية الزيادة احلا�صلة يف
منتجا تكميل ًيا مل�صغرات القوارير ح�سب ما ُذكر �آن ًفا ،وا�ستمر الهام�ش الإجمايل املذكور يف الزيادة حيث و�صل �إلى 4.5
املبيعات نتيجة الرتفاع الطلب نظ ًرا لأن الأغطية تعترب ً
مليون ريال �سعودي يف عام 2016م لل�سبب نف�سه املذكور �آن ًفا.
ازداد الهام�ش الإجمايل للأغطية ق�صرية العنق من  %33.1يف عام 2014م �إلى %44.0م يف عام 2015م على خلفية ما حتقق من كفاءات من خالل اقت�صاديات احلجم بزيادة
كميات الإنتاج العام بحوايل  %86خالل الفرتة نف�سها ،وا�ستمرت معدالت الهام�ش الإجمايل املذكور يف الزيادة حيث و�صل �إلى  %44.9يف عام 2016م لل�سبب نف�سه املذكور �آن ًفا.
666666مصروفات البيع والتسويق

لودجلا

ا م�صروفات البيع والت�سويق يف عام 2014م و2015م و2016م
2014م
مدققة

2015م
املعدة لغر�ض
خا�ص

2016م
املعدة لغر�ض
خا�ص

�سنوي 2014م -
2015م

�سنوي 2015م -
2016م

معدل النمو
ال�سنوي
املرتاكم
2014م 2016 -م

م�صاريف نقل الب�ضاعة

1.481

2.287

5.612

%54.4

%145.5

%94.7

خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

400

1.200

2.800

%200.0

%133.3

%164.6

تكاليف املوظفني

370

493

717

%33.3

%45.6

%39.3

عمولة املبيعات

274

396

605

%44.9

%52.6

%48.7

م�صروفات �أخرى

37

75

264

%101.3

%250.1

%165.5

الإجمايل

2.561

4.451

9.998

%73.8

%124.6

%97.6

متغرية

متغرية

متغرية

�ألف ريال �سعودي

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
عدد املوظفني

2

3

5

1.0

2.0

3.0

متو�سط الرواتب ح�سب عدد املوظفني (�ألف ريال �سعودي)

90.0

91.0

85.5

1.0

()5.5

()4.5

جزء يف الألف

جزء يف الألف

جزء يف الألف

م�صاريف نقل الب�ضاعة

%0.8

%0.9

%1.8

0.1

0.9

1.0

خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

%0.2

%0.5

%0.9

0.3

0.4

0.7

تكاليف املوظفني

%0.2

%0.2

%0.2

0.0

0.0

0.0

عمولة املبيعات

%0.1

%0.2

%0.2

0.0

0.0

0.0

م�صروفات �أخرى

%0.0

%0.0

%0.1

0.0

0.1

0.1

%1.3

%1.8

%3.1

0.4

1.4

1.8

كن�سبة مئوية  %من املبيعات

الإجمايل
امل�صدر :القوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام  2014مبا يتما�شى مع تبويب عام � 2015ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص
مصاريف نقل البضاعة

الب�ضاعةارتفاعا كب ًريا مبعدل منو �سنوي تراكمي بلغ  %94.7من  1.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  2.3مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،ثم
�شهدت م�صاريف نقل
ً
ارتفعت �إلى  5.6مليون ريال �سعودي يف عام 2016م ،حيث تُعزى هذه الزيادة يف الأ�سا�س �إلى الزيادة يف قاعدة العمالء خالل تلك الفرتة وعدد الكميات املباعة ( 4.385+مليون
قطعة) ،وقد �أ�سهمت زيادة �أ�سعار الوقود � ً
أي�ضا �إلى ارتفاع م�صاريف نقل الب�ضاعة� .أ�سهمت ال�صادرات التي بد�أت يف عام 2016م �إلى لودين يف اليمن بالإ�ضافة �إلى التو�سع يف
املنطقة الغربية � ً
أي�ضا يف ارتفاع م�صاريف نقل الب�ضاعة .هذا وقد ارتفعت م�صاريف نقل الب�ضاعةكن�سبة مئوية من املبيعات من  %0.8يف عام 2014م �إلى  %0.9يف عام 2015م
ثم ارتفعت مرة �أخرى �إلى  %1.8يف عام 2016م متا�ش ًيا مع زيادة الكميات املباعة خالل الفرتة ذاتها.
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مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

ارتفعت خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها من � 400ألف ريال �سعودي يف 2014م �إلى  1.2مليون ريال �سعودي يف 2015م ثم ارتفعت مرة �أخرى �إلى  2.8مليون ريال
�سعودي يف 2016م .وتتعلق هذه الزيادات يف الأ�سا�س بالذمم املتنازع عليها �أو الذمم البطيئة على �أ�سا�س تقديري .مل تكن توجد �أي �سيا�سة تخ�صي�ص ر�سمية تتعلق باملخ�ص�صات
يف املا�ضي ولكن ال�شركة معتادة على التخ�صي�ص لعمالء معينني على �أ�سا�س كل حالة على حدة .هذا وقد اعتمدت ال�شركة -بد ًءا من عام 2017م�-سيا�سية تخ�صي�ص جديدة
حل�ساب الأر�صدة امل�ستحقة حيث تعترب ال�شركة الذمم التي جتاوزت � 4أ�شهر م�شكوك يف حت�صيلها وبالتايل �ستبد�أ يف تخ�صي�ص ( %10كل �شهر) ب�شكل ت�صاعدي حتى ت�صل
يوما.
�إلى  %100بعد ً 360
تكاليف الموظفين

ارتفعت تكاليف املوظفني خالل الفرتة اخلا�ضعة للتحليل مبعدل منو �سنوي تراكمي بلغ  %39.3من � 370ألف ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى � 493ألف ريال �سعودي يف عام
2015م ثم ارتفعت بعد ذلك �إلى � 717ألف ريال �سعودي يف عام 2016م ،وقد كانت هذه الزيادة يف تكاليف املوظفني مدفوعة بالزيادة يف الرواتب الأ�سا�سية نتيجة ارتفاع عدد
املوظفني ( .)3+هذا وقد انخف�ض متو�سط الرواتب الأ�سا�سية لكل موظف بواقع � 4.5ألف ريال �سعودي خالل الفرتة اخلا�ضعة للتحليل ب�سبب تعيني موظفني ب�أجور �أقل يف العادة
يف جميع امل�ستويات.
عمولة المبيعات

زادت عمولة املبيعات مبعدل منو �سنوي تراكمي بلغ  %48.7من � 274ألف ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى � 605ألف ريال �سعودي يف عام 2016م وذلك ب�سبب زيادة �أهداف
البيع متا�ش ًيا مع زيادة قاعدة العمالء والتو�سعات اجلغرافية يف الأ�سواق الغربية و�أ�سواق الت�صدير .هذا وتعتمد معدالت العمولة يف العادة على حتقيق �أهداف البيع خالل الإطار
الزمني ولذلك فقد ت�شهد تقلبات بني الفرتات املالية.
مصروفات أخرى

ارتفع اجمايل امل�صروفات الأخرى بن�سبة  %250لت�صل �إلى � 264ألف ريال �سعودي يف عام 2016م نتيجة ارتفاع امل�صروفات الأخرى من � 12ألف ريال �سعودي يف عام 2014م
�إلى � 213ألف ريال �سعودي يف عام 2016م وذلك نتيجة �إعادة ت�صنيف تكاليف الب�ضاعة التالفة بقيمة � 158ألف ريال �سعودي من امل�صروفات الإدارية �إلى امل�صروفات البيعية
يف عام 2016م.
666666المصروفات العمومية واإلدارية

لودجلا

ا امل�صروفات العمومية والإدارية للأعوام 2014م و2015م و2016م
�سنوي 2014م -
2015م

�سنوي 2015م -
2016م

معدل النمو
ال�سنوي
املرتاكم
2014م 2016 -م

تكاليف املوظفني

867

848

840

()%2.2

()%1.0

()%1.6

الر�سوم املهنية

88

305

406

%246.5

%33.1

%114.7

الإهالك

84

102

186

%20.8

%82.6

%48.5

م�صروفات �أخرى

69

74

129

%7.4

%72.8

%36.2

الإجمايل

1.109

1.330

1.560

%19.9

%17.3

%18.6

متغرية

متغرية

متغرية

عدد املوظفني

5

6

7

1.0

1.0

2.0

متو�سط الرواتب ح�سب عدد املوظفني (�ألف ريال �سعودي)

56.7

61.5

47.1

4.7

()14.4

()9.7

جزء يف الألف

جزء يف الألف

جزء يف الألف

تكاليف املوظفني

%0.5

%0.3

%0.3

()0.1

()0.1

()0.2

الر�سوم املهنية

%0.0

%0.1

%0.1

0.1

0.0

0.1

الإهالك

%0.0

%0.0

%0.1

()0.0

0.0

0.0

م�صروفات �أخرى

%0.0

%0.0

%0.0

()0.0

0.0

0.0

الإجمايل

%0.6

%0.5

%0.5

()0.1

()0.0

()0.1

�ألف ريال �سعودي

2014م
مدققة

2015م
املعدة لغر�ض
خا�ص

2016م
املعدة لغر�ض
خا�ص

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية

كن�سبة مئوية  %من املبيعات

امل�صدر :القوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام  2014مبا يتما�شى مع تبويب عام � 2015ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص
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تكاليف الموظفين

ت�ألفت تكاليف املوظفني يف الأ�سا�س من الرواتب واملزايا املقدمة للإدارة والتي انخف�ضت بن�سبة  %2.2تقري ًبا من � 867ألف ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى � 848ألف ريال
�سعودي يف عام 2015م ثم انخف�ضت بعد ذلك بن�سبة  %1.0تقري ًبا �إلى � 840ألف ريال �سعودي يف عام 2016م ،ويعزى ذلك يف الأ�سا�س �إلى انخفا�ض اال�ضايف بواقع � 168ألف
ريال �سعودي .هذا وقد �شهد متو�سط الرواتب الأ�سا�سية لكل موظف تقلبات خالل تلك الفرتة ،فقد زاد يف عام 2015م ب�سبب الزيادة يف الرواتب بواقع � 85ألف ريال �سعودي
نتيجة ارتفاع عدد املوظفني .وانخف�ض متو�سط الرواتب الأ�سا�سية لكل موظف يف عام 2016م ب�سبب االنخفا�ض يف الرواتب الأ�سا�سية من � 369ألف ريال �سعودي يف عام 2015
�إلى � 329ألف ريال �سعودي يف عام 2016م وذلك نتيجة لنقل موظف من الق�سم الإداري �إلى الق�سم ال�صناعي وا�ستقالة موظف �آخر من ذوي الرواتب املرتفعة ،وباملقابل تعيني
ثالثة موظفني �آخرين يف الق�سم الإداري برواتب �أقل من متو�سط الرواتب الأ�سا�سية.
الرسوم المهنية

ا�شتملت الر�سوم املهنية يف الأ�سا�س على متطلبات اال�ست�شارة والتوثيق للتقدم للح�صول على قر�ض من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،حيث ا�شتملت هذه املتطلبات على
دفع ر�سوم مقابل درا�سات ال�سوق واجلدوى ور�سوم الفح�ص الدوري .وقد ارتفعت الر�سوم املهنية من � 88ألف ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى � 305ألف ريال �سعودي يف عام
ارتفاعا �إلى � 406ألف ريال �سعودي يف عام 2016م نتيجة
2015م نتيجة لتكاليف املتابعة املتعلقة بقر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي .هذا وقد �شهدت الر�سوم املهنية
ً
للر�سوم املرتبطة بتحويل ال�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة.
مصروفات أخرى

تت�ألف امل�صروفات الأخرى يف الأ�سا�س من م�صروفات النقل والت�أمني ،حيث ارتفعت هذه امل�صروفات بواقع  %7.4تقري ًبا من � 69ألف ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى � 74ألف
ريال �سعودي يف عام 2015م ثم ارتفعت مرة �أخرى بن�سبة  %72.8تقري ًبا �إلى � 129ألف ريال �سعودي يف عام 2016م .وقد كانت هذه الزيادات متما�شية مع زيادة عدد املوظفني.
666666صافي الدخل

لودجلا

ا �صايف الدخل للأعوام 2014م و2015م و2016م
2015م
املعدة لغر�ض
خا�ص

2016م
املعدة لغر�ض
خا�ص

الدخل الت�شغيلي

31.316

61.381

67.634

%96.0

ر�سوم التمويل

()4.402

()6.937

()9.309

%57.6

%34.2

الإيرادات الأخرى

671

689

()3.406

%2.7

()%594.4

%0.0

الدخل قبل احت�ساب الزكاة وح�صة الأقلية

27.584

55.133

54.919

%99.9

()%0.4

%41.1

الزكاة

()815

()1.355

()1.714

%66.3

%26.4

%45.0

�صايف الدخل بعد الزكاة

26.769

53.778

53.205

%100.9

()%1.1

%41.0

�ألف ريال �سعودي

2014م
مدققة

�سنوي 2014م -
2015م

�سنوي 2015م -
2016م

معدل النمو
ال�سنوي املرتاكم
2014م 2016 -م

%10.2

%47.0
%45.4

امل�صدر :القوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام  2014مبا يتما�شى مع تبويب عام � 2015ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص
الدخل التشغيلي

زاد الدخل الت�شغيلي بن�سبة  %96.0تقري ًبا من  31.3مليون ريال �سعودي يف 2014م �إلى  61.4مليون ريال �سعودي يف 2015م وذلك متا�ش ًيا مع زيادة الهام�ش الإجمايل من
 %18.3يف عام 2014م �إلى  %26.5يف عام 2015م .وقد �شهد الدخل الت�شغيلي كن�سبة مئوية من املبيعات زيادة من  %16.4يف عام 2014م �إلى  %24.2يف عام 2015م وذلك
بف�ضل التغريات يف �سعر املواد اخلام متا�شي ًا مع التغريات يف �أ�سعار البويل ايثيلني تريفثاالت والبويل �إيثيلني عالية الكثافة .وارتفع الدخل الت�شغيلي بواقع  %10.2تقري ًبا �إلى
 67.6مليون ريال �سعودي يف عام 2016م حيث قابل هذه الزيادة انخفا�ض يف الهام�ش الإجمايل من � %26.5إلى  %24.8ب�سبب التغريات الطارئة على وفورات احلجم .هذا وقد
ً
انخفا�ضا بن�سبة  %24.2يف عام 2015م �إلى  %21.2يف عام 2016م وذلك ب�سبب زيادة خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
�شهد الدخل الت�شغيلي كن�سبة مئوية من املبيعات
املتعلق يف الأ�سا�س بالذمم املتنازع عليها �أو الذمم البطيئة على �أ�سا�س تقديري.
تكاليف التمويل

تت�ضمن تكاليف التمويل يف الأ�سا�س تكاليف التمويل املتكبدة للح�صول على ت�سهيالت ائتمانية والر�سوم املتكبدة خلدمة خطوط خطابات االعتماد .هذا وقد ا�ستُخدمت تكاليف
التمويل يف الأ�سا�س لتمويل متطلبات ر�أ�س املال العامل .وقد ارتفعت هذه الر�سوم مبعدل منو �سنوي تراكمي بلغ  %45.5من  4.4مليون ريال �سعودي يف 2014م �إلى  6.9مليون
ريال �سعودي يف 2015م ثم ارتفعت مرة �أخرى �إلى  9.3مليون ريال �سعودي يف 2016م .وقد كانت هذه الزيادة متما�شية مع زيادة عمليات �شراء املواد اخلام.
اإليرادات األخرى

تتعلق الإيرادات الأخرى يف الأ�سا�س بنفقات �إغالق امل�صانع ،ومبيعات اخلردة� ،إلى جانب �أرباح وخ�سائر يف �أ�سعار �صرف العمالت .ارتفعت الإيرادات الأخرى بن�سبة %2.7
تقري ًبا من � 671ألف ريال �سعودي يف 2014م �إلى � 689ألف ريال �سعودي يف 2015م ،و ُيعزى هذا يف الأ�سا�س �إلى ارتفاع مبيعات اخلردة بواقع � 64ألف ريال �سعودي قابله انخفا�ض
يف �سعر �صرف العمالت (� 46-ألف ريال �سعودي) .انخف�ضت الإيرادات الأخرى بن�سبة  %594.4تقري ًبا �إلى  3.4-مليون ريال �سعودي يف 2016م ،و ُيعزى هذا بالأ�سا�س �إلى
نفقات �إغالق امل�صانع (م�صنع الكرتون) التي تت�ألف من التكاليف الثابتة لإن�شاء خط ت�صنيع لإنتاج الكرتون .هذا وقد حاولت الإدارة التو�سع يف الإنتاج احلايل من م�صغرات
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القوارير البال�ستيكية والأغطية ثم �أوقفت اخلطة يف عام 2016م بنا ًء على قرار ال�شركة ب�إعتباره م�شروع ًا غري جمدي ًا .وتخ�ص التكاليف املتكبدة ر�سوم الفائدة على خطابات
خ�صي�صا لإن�شاء مرافق �إنتاج عليها .
االعتماد امللغاة املتعلقة بعمليات �شراء الآالت واملعدات ،ور�سوم اال�ستئجار املرتبطة بقطعة �أر�ض ُيفرت�ض �أن تكون جمهزة
ً
الزكاة

ارتفعت خم�ص�صات الزكاة مبعدل منو �سنوي بلغ  %66.3من � 815ألف ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  1.4مليون ريال �سعودي يف عام 2015م وذلك متا�ش ًيا مع زيادة �صايف
الدخل مما �أدى �إلى وجود وعاء زكوي كبري .هذا وقد ارتفعت خم�ص�صات الزكاة بن�سبة  %26.4من  1.4مليون ريال �سعودي يف 2015م �إلى  1.7مليون ريال �سعودي يف 2016م.
صافي الدخل بعد الزكاة

ارتفع �صايف الدخل بعد الزكاة بن�سبة  %100.9تقري ًبا وذلك متا�ش ًيا مع الزيادة يف املبيعات الناجتة عن زيادة الكميات املباعة من امل�صغرات البال�ستيكية والأغطية من
 2.334.3مليون قطعة يف عام 2014م �إلى  4.132.6مليون قطعة يف عام 2015م حيث نتج عن هذه الزيادة ارتفاع يف الهوام�ش الإجمالية من  %18.3يف عام 2014م �إلى
 %26.5يف عام 2015م .ومع ذلك ،فقد انخف�ض �صايف الدخل بعد الزكاة بواقع  %1.1-يف الفرتة بني عامي 2015م و2016م ويعزى ذلك االنخفا�ض يف الأ�سا�س �إلى االنخفا�ض
يف متو�سط �سعر البيع ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار البويل �إيثيلني تريفثاالت و�أ�سعار البويل �إيثيلني عايل الكثافة خالل الفرتة ذاتها وهو الأمر الذي �أدى �إلى انخفا�ض االرباح الإجمالية
�إلى .%24.8
666666الميزانيات العمومية المدققة كما في  31ديسمبر 2014م ،و 08ديسمبر 2015م ،و 31ديسمبر 2016م

لودجلا

ا امليزانيات العمومية املدققة كما يف  31دي�سمرب 2014م ،و 08دي�سمرب 2015م ،و 31دي�سمرب 2016م
�ألف ريال �سعودي

 31دي�سمرب 2014
(مدققة)

 08دي�سمرب 2015
(مدققة)

 31دي�سمرب 2016
(مدققة)

الأ�صول
الأر�صدة النقدية والبنكية

17.242

6.181

37.323

�صايف الذمم املدينة

45.149

88.660

77.372

�صايف املخزون

10.030

15.705

33.262

املدفوعات املقدمة والأ�صول املتداولة الأخرى

4.581

1.810

15.859

م�ستحق من �أطراف ذات عالقة

-

597

-

�إجمايل الأ�صول املتداولة

77.002

112.953

163.816

املمتلكات واملعدات

75.109

131.283

229.471

152.111

244.236

293.287

�إجمايل الأ�صول
املطلوبات املتداولة

16.467

6.993

18.285

الذمم الدائنة
القرو�ض ق�صرية الأجل

33.689

47.494

41.825

اجلزء املتداول من القرو�ض لأجل

27.280

34.728

86.693

امل�صروفات امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى

808

1.239

3.336

الزكاة امل�ستحقة

1.087

2.123

1.920

�إجمايل املطلوبات املتداولة

79.331

92.577

152.059

القرو�ض لأجل

21.892

65.305

98.609

املطلوبات غري املتداولة
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

126

200

332

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

22.018

65.505

98.941

�إجمايل املطلوبات

101.349

158.082

251.000

ر�أ�س املال

11.775

33.375

50.000

الزيادة املقرتحة يف ر�أ�س املال

-

16.625

30.000

االحتياطي النظامي

-

-

5.613

الأرباح املحتجزة

38.987

36.154

56.674

حقوق امل�ساهمني

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

50.762

86.154

142.287

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

152.111

244.236

393.287

امل�صدر :القوائم املالية املدققة

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام 2014م مبا يتما�شى مع تبويب عام 2015م �ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص ،و�أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام
2015م مبا يتما�شى مع تبويب عام 2016م �ضمن القوائم املالية املدققة.
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66-6666الميزانيات العمومية المدققة كما في  31ديسمبر 2014م والمعدة لغرض خاص كما في  31ديسمبر 2015م
و2016م

لودجلا ا ا امليزانيات العمومية املدققة كما يف  31دي�سمرب 2014م واملعدة لغر�ض خا�ص كما يف  31دي�سمرب 2015م و2016م
�ألف ريال �سعودي

 31دي�سمرب 2014
مدققة

 31دي�سمرب 2015
املعدة لغر�ض خا�ص

 31دي�سمرب 2016
املعدة لغر�ض خا�ص

الأ�صول
الأر�صدة النقدية والبنكية

17.242

12.201

37.323

�صايف الذمم املدينة

45.149

58.675

77.372

�صايف املخزون

10.030

11.186

33.263

املدفوعات املقدمة والأ�صول املتداولة الأخرى

4.581

5.641

15.859

�إجمايل الأ�صول املتداولة

77.002

87.703

163.817

املمتلكات واملعدات

75.109

130.566

229.471

�إجمايل الأ�صول غري املتداولة

75.109

130.566

229.471

�إجمايل الأ�صول

152.111

218.269

393.288

املطلوبات املتداولة
الذمم الدائنة

16.467

4.776

18.279

القرو�ض ق�صرية الأجل

33.689

22.921

41.831

اجلزء املتداول من القرو�ض لأجل

27.280

34.728

86.693

امل�صروفات امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى

808

1.654

3.336

الزكاة امل�ستحقة

1.087

1.562

1.921

�إجمايل املطلوبات املتداولة

79.331

65.642

152.060

املطلوبات غري املتداولة
القرو�ض لأجل

21.892

63.337

98.609

مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

126

208

332

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

22.018

63.545

98.941

�إجمايل املطلوبات

101.349

129.187

251.001

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

11.775

50.000

50.000

الزيادة املقرتحة يف ر�أ�س املال

-

-

30.000

االحتياطي النظامي

-

-

5.613

الأرباح املحتجزة

38.987

39.082

56.674

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

50.762

89.082

142.287

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

152.111

218.269

393.288

�أيام ا�ستحقاق حت�صيل ذمم املبيعات املدينة (معدل فرتة التح�صيل)

86

75

78

�أيام ا�ستبقاء املخزون (معدل دوران املخزون)

26

24

40

�أيام الذمم الدائنة (معدل دوران الذمم الدائنة)

42

24

20

دورة حتويل النقدية

70

75

97

العائد على الأ�صول

%17.6

%24.6

%13.5

العائد على حقوق امل�ساهمني

%52.7

%60.4

%37.4

الن�سبة ال�سيولية الدقيقة

1.0

1.3

1.1

الدين على احلقوق امللكية

2.0

1.5

1.8

امل�صدر :القوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام  2014مبا يتما�شى مع تبويب عام � 2015ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص
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66-6666رأس المال العامل

لودجلا ا ا ر�أ�س املال العامل كما يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م
 31دي�سمرب 2014
مدققة

 31دي�سمرب 2015
املعدة لغر�ض خا�ص

 31دي�سمرب 2016
املعدة لغر�ض خا�ص

�صايف الذمم املدينة

45.149

58.675

77.372

�صايف املخزون

10.030

11.186

33.263

الذمم الدائنة

()16.467

()4.776

()18.279

امل�صاريف املدفوعة مقدما والذمم املدينة الأخرى

4.581

5.641

15.859

امل�صروفات امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى

()808

()1.654

()3.336

42.485

69.072

104.879

�ألف ريال �سعودي

ر�أ�س املال العامل
امل�صدر :القوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام  2014مبا يتما�شى مع تبويب عام � 2015ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص
رأس المال العامل

ت�ألف ر�أ�س املال العامل يف الأ�سا�س من الذمم املدينة التجارية واملخزون  77.4مليون ريال �سعودي و 33.3مليون ريال �سعودي على التوايل كما يف  31دي�سمرب 2016م .ارتفعت
متطلبات ر�أ�س املال العامل متا�ش ًيا مع املبادرات التو�سعية التي تت�ضمن زيادات الحقة يف املخزون و�أر�صدة الذمم املدينة .وت�أتي الزيادة التدريجية يف ر�أ�س املال العامل من 42.5
مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2014م �إلى  104.9مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2016م ترجع يف الأ�سا�س �إلى ما يلي:



الزيادة يف الذمم املدينة التجارية ( 32.2+مليون ريال �سعودي) ب�سبب زيادة حجم قاعدة العمالء ومتا�ش ًيا مع العمليات الت�شغيلية.
زيادة يف املخزون ( 23.2+مليون ريال �سعودي) مرتبطة بزيادة يف املواد اخلام ( 14.6+مليون ريال �سعودي) ور�صيد الب�ضائع تامة ال�صنع.

66-6666األصول المتداولة

لودجلا ا ا الأ�صول املتداولة كما يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م
 31دي�سمرب 2014
مدققة

�ألف ريال �سعودي

 31دي�سمرب 2015
املعدة لغر�ض خا�ص

 31دي�سمرب 2016
املعدة لغر�ض خا�ص

الأر�صدة النقدية والبنكية

17.242

12.201

37.323

�صايف الذمم املدينة

45.149

58.675

77.372

�صايف املخزون

10.030

11.186

33.263

امل�صاريف املدفوعة مقدما والأ�صول املتداولة الأخرى

4.581

5.641

15.859

�إجمايل الأ�صول املتداولة

76.248

84.757

151.383

�أيام ا�ستحقاق حت�صيل ذمم املبيعات املدينة (معدل فرتة التح�صيل)

86

75

78

�أيام ا�ستبقاء املخزون (معدل دوران املخزون)

26

24

40

�أيام الذمم الدائنة (معدل دوران الذمم الدائنة)

42

24

20

امل�صدر :القوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام  2014مبا يتما�شى مع تبويب عام � 2015ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص
66-6666المطلوبات المتداولة باستثناء القروض

لودجلا ا ا املطلوبات املتداولة لل�شركة يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م
�ألف ريال �سعودي

 31دي�سمرب 2014
مدققة

 31دي�سمرب 2015
املعدة لغر�ض خا�ص

 31دي�سمرب 2016
املعدة لغر�ض خا�ص

الذمم الدائنة

16.467

4.776

18.279

امل�صروفات امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى

808

1.654

3.336

الزكاة امل�ستحقة

1.087

1.562

1.921

�إجمايل املطلوبات املتداولة با�ستثناء القرو�ض

18.362

7.993

23.535

�أيام الذمم الدائنة (معدل دوران الذمم الدائنة)

42

24

20

امل�صدر :القوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام 2014م مبا يتما�شى مع تبويب عام 2015م �ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص
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األرصدة النقدية والبنكية

لودجلا ا ا الأر�صدة النقدية والبنكية كما يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م
 31دي�سمرب 2014
�إدارة

�ألف ريال �سعودي

 31دي�سمرب 2016
�إدارة

 31دي�سمرب 2015
�إدارة

البنك العربي الوطني

602

847

16.349

م�صرف الراجحي

427

3.056

13.713

البنك ال�سعودي الفرن�سي

510

372

5.443

البنك الأهلي التجاري

-

-

1.072

البنك الأول

15.701

7.768

727

النقد يف ال�صندوق

1

21

11

م�صرف الإمناء

-

137

9

17.242

12.201

37.323

الإجمايل
امل�صدر :معلومات الإدارة

انخف�ضت الأر�صدة النقدية والبنكية من  17.2مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م �إلى  12.2مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م ،وقد نتج هذا االنخفا�ض
عن امل�صاريف الر�أ�سمالية التمويلية التي قابلتها تدفقات نقدية من العمليات الت�شغيلية .وقد ارتفعت الأر�صدة النقدية والبنكية كما يف  31دي�سمرب 2016م �إلى  37.3مليون ريال
�سعودي متا�ش ًيا مع زيادة النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية من  15.9-مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  22.7مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.
الذمم المدينة

ارتفعت الذمم املدينة التجارية من  45.2مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م �إلى  58.7مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م متا�ش ًيا مع ارتفاع م�ستويات
البيع واالنت�شار يف مواقع جغرافية جديدة يف عام 2015م .ووا�صلت الذمم املدينة التجارية زيادتها حيث و�صلت �إلى  77.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م لل�سبب
نف�سه املذكور �آن ًفا .كانت ال�شركة يف املا�ضي حري�ص ًة على تنويع قاعدة عمالئها ،فو�ضعت ً
خططا تن�ص على البيع جلهات فاعلة جديدة و�أ�صغر حج ًما يف ال�سوق وبالتايل جتري
يوما كما يف  31دي�سمرب 2015م .ومع
يوما كما يف  31دي�سمرب 2014م �إلى ً 75
عمليات بيع ب�آجال ائتمانية ق�صرية ،ومن ثم فقد حت�سنت �أيام معدل دوران فرتة التح�صيل من ً 86
يوما كما يف  31دي�سمرب 2016م نظ ًرا الزدياد ا�ستخدام العمالء للر�صيد االئتماين املتاح ازديادًا طفي ًفا
ذلك ،فقد زادت �أيام معدل دوران فرتة التح�صيل زياد ًة طفيفة �إلى ً 78
متا�ش ًيا مع تباط�ؤ الدورة التجارية خالل الفرتة ذاتها.
هذا وقد ُطبقت �سيا�سة التخ�صي�ص يف املا�ضي على �أ�سا�س كل حالة على حدة .ومع ذلك ،فقد طبقت ال�شركة �سيا�سة تخ�صي�ص موحدة اعتبا ًرا من  1يناير 2017مُ ،خ�ص�ص
مبوجبها  %10لكل ر�صيد غري م�سدد مير عليه � 4أ�شهر بعد الأجل االئتماين املتفق عليه .وينطبق املعدل نف�سه على كل �شهر بعد ذلك حتى ي�صل �إلى  %100فيما يتعلق بالأر�صدة
يوما .ومع ذلك ،حتتفظ ال�شركة بحق تقدير �إمكانية التح�صيل من العمالء ،حيث تتجاهل هذه ال�سيا�سة حتديد خم�ص�صات للذمم البطيئة
التي م ّر على موعد �سدادها ً 360
ً
العاملة .يو�ضح اجلدول التايل �سيا�سة التخ�صي�ص املوحد اعتبارا من  1يناير 2017م

لودجلا ا ا �سيا�سة التخ�صي�ص املوحد
الن�سبة

خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
� 121إلى  150يوم

%20

� 151إلى  180يوم

%30

� 181إلى  210يوم

%40

� 211إلى  240يوم

%50

� 241إلى  270يوم

%60

� 271إلى  300يوم

%70

� 301إلى  330يوم

%80

� 331إلى  360يوم

%90

�أكرث من  360يوم

%100
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المخزون

تتبع م�ستويات املخزون يف العادة خطط �إنتاج وجداول �إمداد �سنوية وبالتايل ف�إنها ال تت�أثر ب�شكل ن�سبي لأوامر �إلزامية .تتح�صل ال�شركة على املواد اخلام يف الأ�سا�س من موردين
حمليني (�شركة �سابك) وتت�ضمن هذه املواد اخلام املواد الأ�سا�سية للبويل �إيثيلني تريفثاالت والبويل �إيثيلني عايل الكثافة وت�صدر فواتري تلك املواد وفق �أ�سعار الب�ضائع املتزامنة.
وتن�ص �سيا�سة التخ�صي�ص على حتديد خم�ص�صات للب�ضائع التامة ال�صنع البطيئة التي لها فرتة �صالحية حمددة .ويف هذا ال�صدد ،ال حتدد ال�شركة خم�ص�صات للمواد اخلام
�أو الأ�سا�سية لأنه ال ينطبق عليها �سوى احلد الأدنى من خطر انتهاء ال�صالحية .بلغ خم�ص�ص البنود البطيئة  1.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م وهو متعلق
بقطع غيار قدمية قيمتها كانت معر�ضة للرتاجع نظ ًرا للتطور التقني.
زاد م�ستوى املخزون من  10.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م �إلى  11.2مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م ،وارتفع كذلك لي�صل �إلى  33.3مليون
ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م وترجع هذه الزيادة يف الأ�سا�س �إلى زيادة قدرة املنتجات اجلديدة وعرو�ضها مبا يف ذلك الأغطية وامل�صغرات البال�ستيكية .هذا وقد
حت�سنت �أيام معدل دوران املخزون حت�س ًنا ً
�ضئيل بواقع يومني �أيام كما يف  31دي�سمرب 2015م وذلك بف�ضل االجتاه �إلى �شركة �سابك ل�شراء املواد اخلام .توفر �شركة �سابك
ً
يوما كما يف  31دي�سمرب 2016م حيث عدَ ل بع�ض
مهل زمنية �أق�صر مما �أتاح لل�شركة �إدارة خمزونها ب�صورة �أكرث فاعلية .ومع ذلك ،فقد زادت �أيام ا�ستبقاء املخزون بواقع ً 16
العمالء الرئي�سيني عن عمليات �شراء مقررة ب�شكل م�ؤقت ملالءمة بع�ض املتطلبات املتعلقة بال�سيولة يف �ضوء الأو�ضاع ال�سوقية خالل ذلك العام.
المصاريف المقدمة واألصول المتداولة األخرى

لودجلا ا ا امل�صاريف املقدمة والأ�صول املتداولة الأخرى يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م.
 31دي�سمرب 2015
املعدة لغر�ض خا�ص

 31دي�سمرب 2016
املعدة لغر�ض خا�ص

ار�صدة مدينة للموردين

754

2.810

13.407

�سندات القب�ض

858

-

1.710

�أق�ساط الت�أمني

2.745

1.984

394

امل�صروفات املدفوعة مقدما

202

801

284

ذمم مدينة �أخرى

23

46

64

4.581

5.641

15.859

�ألف ريال �سعودي

الإجمايل

 31دي�سمرب 2014
مدققة

امل�صدر :القوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام  2014مبا يتما�شى مع تبويب عام � 2015ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص
زادت املدفوعات امل�سبقة والذمم املدينة الأخرى من  4.6مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م �إلى  5.6مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  2015م ،وارتفعت
كذلك لت�صل �إلى  15.9مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م من جراء الزيادة ال�شديدة املفاجئة التي �شهدتها الدفعات املقدمة للموردين (حيث ُقدرت هذه الزيادة
بواقع  12.7مليون ريال �سعودي.
ارتفعت الدفعات املقدمة للموردين ب�صورة ملحوظة من � 754ألف �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م �إلى  2.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م وارتفعت مرة
�أخرى لت�صل �إلى  13.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م .وترتبط هذه الزيادات يف املقام الأول بامل�شاريع حتت التنفيذ البالغة  12.7مليون ريال �سعودي كما
يف  31دي�سمرب  2016م ،وذلك فيما يخ�ص الدفعات املتعلقة مب�صنع الكرتون املقرتحة والذي مت وقف ن�شاطه من قبل الإدارة يف عام 2016م ،والذي مت حتويله بالإ�ضافة
لعدد من فروع ال�شركة غري املفعلة ل�شركة الكيان العربي لال�ستثمار وللتطوير ال�صناعي ،واجلدير بالذكر انه مل تزاول هذه الفروع �أي ن�شاط جتاري حتى تاريخ التنازل يف
1438/05/12هـ املوافق (2017/02/08م) ،وقد قامت ال�شركة بت�سوية جميع نفقات �إغالق امل�صنع التي تت�ألف من التكاليف التي ال ميكن ا�سرتدادها واملتك ّبدة لإن�شاء خط
ت�صنيع لإنتاج الكرتون ،مبا فيها ر�سوم الفائدة على خطابات االعتماد امللغاة املتعلقة بعمليات �شراء الآالت واملعدات ،ور�سوم اال�ستئجار املرتبطة بقطعة �أر�ض ُيفرت�ض �أن تخت�ص
لإن�شاء مرافق �إنتاج عليها.
تتعلق ال�سندات القب�ض ب�شيكات قيد التح�صيل وقد و�صلت قيمتها �إلى  1.7مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م .تراجع الت�أمني من 2.7مليون ريال �سعودي كما يف 31
دي�سمرب  2014م �إلى  2.0مليون ريال �سعودي كما يف 31دي�سمرب 2015م نتيجة التغري احلا�صل يف مدة وثائق الت�أمني ،وتغطي وثيقة الت�أمني اخلا�صة بال�شركة املواد اخلام الكائنة
مقدما لل�سنة التالية ،يف حني �أن ال�شركة مل
يف املخزون والآالت املوجودة داخل امل�صنع .وت�شمل �أر�صدة الت�أمني كما يف 31دي�سمرب2014م و 31دي�سمرب  2015م الت�أمني املدفوع ً
جتدد الت�أمني �إال يف عام 2017م وذلك ب�سبب توافر ر�صيد قدره � 394ألف ريال �سعودي مدفوع ًا مقدم ًا كما يف  31دي�سمرب 2016م.
تت�ضمن امل�صروفات املدفوعة مقدما ب�صورة �أ�سا�سية نفقات الت�أ�شريات وبدالت ال�سكن والإيجار والت�أمني ال�صحي وغريها .وارتفعت امل�صروفات املدفوعة م�سبق ًا من � 202ألف
ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  2014م �إلى � 801ألف ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  2015م ب�سبب زيادة امل�صروفات الأخرى بواقع � 595ألف ريال �سعودي وترتبط تلك
الزيادة يف الأ�سا�س بتكاليف م�صنع الكرتون وتخ�صي�ص الأرا�ضي (� 703.4ألف ريال �سعودي) ،و ّمت ت�سوية ذلك يف عام 2016م بجانب مبلغ اخل�سائر املتكبدة .وعلى اجلانب
الآخر ،فقد انخف�ضت امل�صروفات املدفوعة مقدما من � 284ألف ريال �سعودي كما يف 31دي�سمرب عام 2016م و ُيعزى هذا االنخفا�ض �إلى التكاليف التي تكبدها امل�صنع والتي
جرى ت�سويتها يف عام 2016م.
بلغت الذمم املدينة الأخرى � 64ألف ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  2016م وتتعلق يف الأ�سا�س بالذمم املدينة للموظفني.

69

66-6666األصول غير المتداولة

لودجلا ا ا الأ�صول غري املتداولة كما يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م
 31دي�سمرب 2014
مدققة

 31دي�سمرب 2015
املعدة لغر�ض خا�ص

 31دي�سمرب 2016
املعدة لغر�ض خا�ص

املمتلكات واملعدات

75.110

130.566

229.471

�إجمايل الأ�صول غري املتداولة

75.110

130.566

229.471

�ألف ريال �سعودي

امل�صدر :القوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام  2014مبا يتما�شى مع تبويب عام � 2015ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص
تت�شكل الأ�صول غري املتداولة يف الأ�سا�س من ﺍﻤﻟﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻤﻟﻌﺩﺍﺕ .ارتفعت الأ�صول غري املتداولة من  75.1مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  2014م �إلى  130.6مليون ريال
�سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م وذلك نظ ًرا لزيادة املمتلكات واملعدات مبا يتجاوز مبلغ  46.7مليون ريال �سعودي من خالل زيادة عدد الآالت املُر ّكبة من � 6آالت كما يف 31
دي�سمرب 2014م �إلى � 11آلة كما يف  31دي�سمرب 2015م .كما ارتفعت الأ�صول غري املتداولة �إلى  229.5مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م نتيجة لزيادة بقيمة 98.9
مليون ريال �سعودي املمتلكات واملعدات خالل الفرتة ذاتها ويعزى ذلك ب�صفة �أ�سا�سية �إلى زيادة املمتلكات واملعدات مبا يتجاوز مبلغ  73.4مليون ريال �سعودي من جراء زيادة
عدد الآالت �إلى � 21آلة كما يف  31دي�سمرب  2016م �إلى جانب امل�شاريع حتت التنفيذ التي جتاوزت قيمتها مبلغ  9.1مليون ريال �سعودي.
الممتلكات والمعدات

لودجلا ا ا الأ�صول الثابتة يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م
 31دي�سمرب 2015
املعدة لغر�ض خا�ص

 31دي�سمرب 2016
املعدة لغر�ض خا�ص

الأرا�ضي

5.304

15.252

30.453

املباين

7.096

7.974

8.121

الآالت

48.281

95.000

168.407

املركبات الآلية

659

1.277

1.838

الأدوات واملعدات

103

115

124

الأثاث والتجهيزات

81

92

303

احلوا�سب والربجميات

206

170

401

امل�شاريع حتت التنفيذ

13.379

10.687

19.824

75.110

130.566

229.471

�ألف ريال �سعودي

الإجمايل

 31دي�سمرب 2014
مدققة

امل�صدر :القوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام  2014مبا يتما�شى مع تبويب عام � 2015ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص
بلغت قيمة املمتلكات والآالت واملعدات  229.5مليون ريال كما يف  31دي�سمرب 2016م والذي تت�شكل يف الأ�سا�س من املمتلكات واملعدات (البالغ قيمتها  168.4مليون ريال
�سعودي) .زادت معدالت �صايف القيمة الدفرتية ب�شكل ملحوظ خالل الفرتة املا�ضية مما يعك�س خطط الإدارة التو�سعية ،والتي تت�ضمن يف الأ�سا�س �إن�شاء خطوط �إنتاج جديدة
للم�صغرات البال�ستيكية والأغطية (يبلغ �إجمايل قدرتها الإنتاجية  11.343.6قطعة �سنوي ًا كما يف  31دي�سمرب 2016م).
بلغت قيمة قطع الأرا�ضي  30.5مليون ريال �سعودي كما يف 31دي�سمرب 2016م وهي مرتبطة يف الأ�سا�س مبرافق الت�صنيع التي حتتوي على مرافق الإنتاج وامل�ستودعات .وقد
متكنت الإدارة يف ال�سابق من اال�ستحواذ على قطع �أرا�ضي �إ�ضافية بقيمة  25.2مليون ريال �سعودي لإن�شاء امل�ستودع املركزي اجلديد ،كما ا�ستحوذت على مواقع �إنتاجية �إ�ضافية
مل�صنع الأغطية متا�ش ًيا مع مبادراتها التو�سعية.
ت�شتمل املباين ب�صفة �أ�سا�سية على امل�ستودعات وم�صانع �إنتاج امل�صغرات البال�ستيكية والأغطية .ارتفع �صايف القيمة الدفرتية ب�صورة طفيفة من  7.1مليون ريال �سعودي كما
يف  31دي�سمرب  2014م �إلى  8.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  2015م ،وارتفع مرة �أخرى لي�صل �إلى  8.1مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م ب�سبب زيادة
املرافق ال�سكنية للموظفني.
تعترب الآالت �أكرب �أ�صل فردي يف حمفظة ال�شركة وت�شمل يف املقام الأول مرافق �إنتاج الأغطية وامل�صغرات البال�ستيكية وكذلك معدات �ضمان اجلودة .وزاد �صايف القيمة
الدفرتية من  48.3مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2014م �إلى  95.0مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2015م وذلك نتيجة لزيادة الطاقة الإنتاجية .وعلى نحو مماثل،
ارتفعت الآالت �إلى  168.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016مـ ويعك�س ذلك خطط الإدارة الرامية لزيادة الطاقة الإنتاجية ،وبذلك و�صلت �آالت الإنتاج �إلى � 21آلة
كما يف 31دي�سمرب 2016م.
تت�ألف و�سائل النقل يف الأ�سا�س من الرافعات ال�شوكية وال�شاحنات ال�صغرية امل�ستخدمة يف عملية التخزين .وارتفع �صايف القيمة الدفرتية ب�صورة تدريجية من � 659ألف ريال
�سعودي كما يف  31دي�سمرب  2014م �إلى  1.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  2015م ،وارتفع مرة �أخرى لي�صل �إلى  1.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م
مت�ش ًيا مع زيادة نطاق التخزين على مدار الفرتة املا�ضية.
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بلغ ر�صيد الأدوات واملعدات � 124ألف كما يف  31دي�سمرب 2016م وي�شمل ذلك يف الأ�سا�س الأدوات واملعدات ال �سيما تلك التي ترتبط بعملية الإنتاج .ارتفع �صايف القيمة الدفرتية
للأثاث والتجهيزات من � 81ألف ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  2014م �إلى � 303ألف ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م نتيجة للزيادات املُحققة (التي جتاوزت مبلغ
� 229ألف ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م) ب�سبب زيادة املرافق ال�سكنية للموظفني.
بلغ �صايف القيمة الدفرتية للحوا�سب والربجميات � 401ألف ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م ،و ُيعزى ذلك يف الأ�سا�س �إلى م�ستلزمات املقر الرئي�سي.
بلغ ر�صيد امل�شاريع حتت التنفيذ  19.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م ،ويرتبط ذلك يف الأ�سا�س مبا يلي�( :أ) تركيب �آالت �إ�ضافية يف م�صانع م�صغرات القوارير
والأغطية (بقيمة  6.0مليون ريال �سعودي)( .ب) ان�شاء خمازن جديدة للتخزين (بقيمة 11.0مليون ريال �سعودي) ال�ستيعاب الزيادة احلا�صلة يف الطاقة الإنتاجية.
كما قامت ال�شركة ب�إبرام اتفاقيات مع موردي الآالت لتلبية متطلبات الأهداف التو�سعية بقيمة  7.3مليون ريال �سعودي باعتبارها نفقات ر�أ�سمالية خم�ص�صة كما يف  31دي�سمرب
2016م.

لودجلا ا ا معدالت الإهالك
الن�سبة

�ألف ريال �سعودي
املباين

%3

الآالت

%10 - %8

املركبات الآلية

%25 - %20

الأدوات واملعدات

%20

الأثاث والتجهيزات

%20
%20

احلوا�سب والربجميات
امل�صدر :القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام  2014مبا يتما�شى مع تبويب عام � 2015ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص
يتم قيد املمتلكات والآالت واملعدات ب�سعر التكلفة مطروح ًا منه الإهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف القيمة .وال يتم �إهالك امل�شاريع حتت التنفيذ ،يف حني �أنه يتم �إهالك التكلفة
خم�صوم ًا منها القيمة املتبقية للممتلكات والآالت واملعدات الأخرى على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدار العمر الت�شغيلي املقدر للأ�صول.
الذمم الدائنة

كان لدى ال�شركة يف عام 2014م ح�صة حمدودة من امل�شرتيات املحلية من البويل �إيثيلني تريفثاالت والبويل �إيثيلني عايل الكثافة وذلك ب�سبب انخفا�ض طاقتها الإنتاجية ن�سب ًيا،
الأمر الذي �أف�ضي �إلى تعويلها على موردين دوليني لتلك املواد ب�صورة م�ؤقتة ،وبعد ذلك� ،شهدت ال�شركة زيادة الحقة يف الطاقة الإنتاجية ،بيد �أن الإدارة متكنت من ت�أمني
ح�صة كبرية من الأ�سواق املحلية مبا يتما�شى مع متطلبات ال�شركة الإنتاجية .وقد �أدى ذلك بدوره �إلى زيادة املوفورات من خالل انخفا�ض تكاليف ال�شحن والر�سوم اجلمركية
وحت�سني كفاءة وترية املبيعات.
بلغت الذمم الدائنة  18.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م وتت�ألف من الذمم التجارية الدائنة للموردين .ويتم حال ًيا ت�سوية م�شرتيات املواد اخلام من خالل
خطوط خطابات االعتماد بعيدً ا عن الت�سهيالت االئتمانية يف عام 2014م من �أجل اال�ستفادة من اخل�صومات والتخفي�ضات اخلا�صة باملدفوعات املبكرة .وبالتايل ،فقد �أدى
يوما خالل الفرتة ال�سابقة.
تغيري طريقة ال�سداد �إلى خف�ض فرتة دفع الذمم الدائنة بواقع ً 22
انخف�ضت الذمم الدائنة من  16.5مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م �إلى  4.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م ويرجع ذلك يف املقام الأول �إلى
انخفا�ض الذمم الدائنة للموردين مبقدار  12.6مليون ريال �سعودي خالل الفرتة ذاتها ب�سبب املدفوعات املقدمة �إلى ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) لتعديل
�شروط الدفع .وارتفعت الذمم الدائنة بعد ذلك �إلى  18.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م ،متا�شيا مع زيادة م�شرتيات املواد اخلام على مدار الفرتة نف�سها ً
ف�ضل
عن الر�صيد امل�ستحق الدفع �إلى �شركة �سابك .ونالحظ ا�ستفادة فريق امل�شرتيات خالل فرتات انخفا�ض �أ�سعار البويل �إيثيلني تريفثاالت (�أي يف عام  2014م وعام  2015م)،
وبالتايل قد تزداد امل�شرتيات �أو تنخف�ض مت�ش ًيا مع الأهداف اال�سرتاتيجية.
المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى

ت�شتمل امل�صروفات امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى على التكاليف امل�ستحقة والدفعات التي مت دفعها مقدما للموردون وامل�صاريف امل�ستحقة الأخرى .ارتفعت امل�صروفات امل�ستحقة
واملطلوبات الأخرى خالل الفرتة اخلا�ضعة للتحليل من � 808ألف ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  2014م �إلى  3.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م وف ًقا للنموذج
التحليلي ،وقد جاء هذا االرتفاع مرتبطا بزيادة امل�صرفات امل�ستحقة الأخرى (مبقدار  2.5مليون ريال �سعودي) التي تُعزى يف الأ�سا�س �إلى خم�ص�صات قطع الغيار بطيئة
احلركة �أو قطع الغيار القدمية بح�سب كل حالة على حدة مببلغ  2.7مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م ،كما ا�شتملت هذه امل�صرفات على خم�ص�صات قطع الغيار
القدمية ملواكبة التطورات التكنولوجية.
مخصصات الزكاة

ارتفعت خم�ص�صات املكونة خالل ال�سنوات الزكاة من � 815ألف ريال �سعودي يف عام  2014م �إلى  1.4مليون ريال �سعودي يف عام  2015م متا�ش ًيا مع زيادة �صايف الدخل مما
�أدى �إلى وجود وعاء زكوي كبري .ووا�صلت ارتفاعها لت�صل �إلى  1.7مليون ريال يف عام 2016م تزام ًنا مع زيادة �صايف الدخل على النحو املذكور �أعاله.
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لودجلا ا ا خم�ص�صات الزكاة يف ال�شركة يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م
 31دي�سمرب 2015
املعدة لغر�ض خا�ص

 31دي�سمرب 2016
املعدة لغر�ض خا�ص

 1يناير

567

1.087

1.562

خم�ص�صات العام

815

1.355

1.714

املدفوع خالل العام

()295

()880

()1.355

1.087

1.562

1.921

�ألف ريال �سعودي

 31دي�سمرب 2014
مدققة

الر�صيد يف  31دي�سمرب
امل�صدرالقوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام  2014مبا يتما�شى مع تبويب عام � 2015ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص
66-6666القروض والسلف

لودجلا ا ا القرو�ض وال�سلف يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م
 31دي�سمرب 2014
مدققة

 31دي�سمرب 2015
املعدة لغر�ض خا�ص

 31دي�سمرب 2016
املعدة لغر�ض خا�ص

القرو�ض ق�صرية الأجل

33.689

22.921

41.831

اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل

27.280

34.728

86.693

اجلزء غري املتداول من القرو�ض طويلة الأجل

21.892

63.337

98.609

الإجمايل

82.861

120.987

227.133

�ألف ريال �سعودي

امل�صدر :القوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام  2014مبا يتما�شى مع تبويب عام � 2015ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص
بلغ الر�صيد الإجمايل للقرو�ض  227.1مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  2016م والذي ي�شمل يف الأ�سا�س القرو�ض ق�صرية الأجل (التي ت�صل قيمتها �إلى  41.8مليون ريال
�سعودي) واجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل (البالغ  86.7مليون ريال �سعودي) واجلزء غري املتداول من القرو�ض طويلة الأجل (املُقدر بواقع  98.6مليون ريال �سعودي.
وت�ستفيد ال�شركة من الت�سهيالت طويلة الأجل وق�صرية الأجل املقدمة من �ستة بنوك (جتارية و�صناعية وتنموية) .وبلغ �إجمايل احلد الأق�صى لهذه الت�سهيالت يف  31دي�سمرب
2016م  503ملیون ريال �سعودي ( 121مليون ريال �سعودي مت احل�صول عليها لتمويل م�صنع الكرتون والذي مت ت�سويتها يف  ،)2017وا�ستخدمت ال�شركة ما يعادل ن�سبة  %45من
هذه الت�سهيالت .يف حني بلغت الت�سهيالت االئتمانية امل�ستحقة  227.1مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  2016م ،والتي ا�ستُخدمت يف الأ�سا�س لتمويل النفقات الر�أ�سمالية
(التي �سيتم ت�سويتها على الأرجح من خالل ا�ستخدام التدفقات النقدية الت�شغيلية لل�شركة).

لودجلا ا ا القرو�ض ق�صرية الأجل واجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل ح�سب البنك كما يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م
�ألف ريال �سعودي

 31دي�سمرب 2014
مدققة

 31دي�سمرب 2015
املعدة لغر�ض خا�ص

 31دي�سمرب 2016
املعدة لغر�ض خا�ص

البنك ال�سعودي الفرن�سي

7.529

5.580

64.743

البنك العربي الوطني

11.213

5.628

28.268

البنك الأول

20.936

28.561

22.257

م�صرف الإمناء

-

14.661

8.737

م�صرف الراجحي

20.005

1.824

6.921

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

1.286

1.786

2.286

()390

()4.687

57.649

128.524

الأعباء املالية
الإجمايل

60.969

امل�صدر :القوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

جميع القرو�ض املذكورة �أعاله م�شمولة حتت كفالة �شخ�صية با�سم امل�ساهم �أحمد الذياب ومت �أخذ املوافقة على انهاء جميع الكفاالت ال�شخ�صية للقرو�ض بحالة الطرح العام.
بلغت القرو�ض ق�صرية الأجل و اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة االجل  128.5مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م فيما يتعلق بالقرو�ض املتح�صل عليها من البنك
ال�سعودي الفرن�سي (البالغ قيمتها  64.7مليون ريال �سعودي) والبنك العربي الوطني (البالغ قيمتها  28.3مليون ريال �سعودي) والبنك الأول (البالغ قيمتها  22.3مليون ريال
�سعودي).
يف حني مل تتجاوز الأعباء املالية مبلغ  4.7مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م والتي تُعزى يف الأ�سا�س �إلى الأعباء املتعلقة بالقرو�ض املتح�صل عليها.
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لودجلا ا ا القرو�ض طويل الأجل ح�سب البنك يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م
 31دي�سمرب 2015
�إدارة

 31دي�سمرب 2016
�إدارة

البنك العربي الوطني

3.405

48.737

89.524

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

14.630

12.844

10.558

البنك الأول

5.866

8.294

9.275

م�صرف الراجحي

1.222

3.099

2.178

البنك ال�سعودي الفرن�سي

650

-

-

الأعباء املالية

()3.881

()9.636

()12.926

21.892

63.337

98.609

�ألف ريال �سعودي

الإجمايل

 31دي�سمرب 2014
�إدارة

امل�صدر :معلومات الإدارة

ارتفعت القرو�ض طويلة الأجل من  21.9مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  2014م �إلى  63.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  2015م نتيجة لزيادة القرو�ض
املتح�صل عليها من البنك العربي الوطني (التي جتاوزت مبلغ  43.0مليون ريال �سعودي والبنك الأول (التي جتاوزت مبلغ  2.4مليون ريال �سعودي) .كما زادت القرو�ض طويلة
الأجل �إلى  98.6مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  2016م والتي تُعزى يف الأ�سا�س �إلى القرو�ض املتح�صل عليها من البنك العربي الوطني (التي جتاوزت مبلغ  40.8مليون
ريال �سعودي) .من املتوقع �أن يتم �سداد هذه املبالغ (التي ا�ستُخدم معظمها لتمويل النفقات الر�أ�سمالية) بحلول عام 2023م.
بلغت الأعباء املالية �سالب  12.9مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م والتي تُعزى يف الأ�سا�س �إلى التكاليف املتعلقة بالقرو�ض املتح�صل عليها ح�سب ما ُذكر �أعاله.
66-6666حقوق المساهمين

لودجلا ا ا حقوق امل�ساهمني يف ال�شركة يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م
 31دي�سمرب 2014
مدققة

 31دي�سمرب 2015
املعدة لغر�ض خا�ص

 31دي�سمرب 2016
املعدة لغر�ض خا�ص

ر�أ�س املال

11.775

50.000

50.000

الزيادة املقرتحة يف ر�أ�س املال

-

-

30.000

االحتياطي النظامي

-

-

5.613

الأرباح املحتجزة

38.987

39.082

56.674

50.762

89.082

142.287

�ألف ريال �سعودي

�إجمايل حقوق امل�ساهمني
امل�صدر :القوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام  2014مبا يتما�شى مع تبويب عام � 2015ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص
ارتفعت حقوق امل�ساهمني من  50.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  2014م �إلى  89.1مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  2015م نتيجة لر�سملة الأرباح املحتجزة
البالغة  38.2مليون ريال �سعودي ،كما ارتفعت مبقدار  142.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  2016م ،ويعزى ذلك ب�صفة �أ�سا�سية �إلى زيادة �صايف الدخل املتح�صل
عليها خالل تلك الفرتة (التي جتاوزت مبلغ  53.2مليون ريال �سعودي) .بلغت زيادة ر�أ�س املال  30.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  2016م وذلك تلبي ًة ملتطلبات
احلد الأدنى لر�أ�س املال التي حتددها امل�ؤ�س�سات التنظيمية واملالية .وبالتايل ،ف�إن ذلك من �ش�أنه �أن يفي بال�شروط الالزمة لتقدمي اخلطوط االئتمانية املقرتحة من قبل �صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودي يف عام 2017م.
66-6666قائمة التدفقات النقدية

لودجلا ا ا قوائم التدفقات النقدية لل�سنة/الفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م ،و 08دي�سمرب 2015م ،و 31دي�سمرب 2016م
ال�سنة املالية 2014
(مدققة)

�ألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية 2015
(مدققة)

ال�سنة املالية 2016
(مدققة)

الأن�شطة الت�شغيلية
27.584

�صايف الدخل قبل الزكاة

52.206

57.846

ت�سويات:
الإهالك

6.307

9.380

17.508

الإطفاء

-

-

-

خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

400

1.100

2.900

خم�ص�صات قطع الغيار بطيئة احلركة

-

825

975

73

ال�سنة املالية 2014
(مدققة)

�ألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية 2015
(مدققة)

ال�سنة املالية 2016
(مدققة)

خ�سارة ا�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات

-

-

7

خم�ص�صات مكاف�آت نهاية اخلدمة

58

74

132

التغريات الواقعة يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
ح�ساب الذمم املدينة وامل�صروفات املدفوعة مقدم ًا

()8.465

()38.555

()5.064

املخزون

2.303

()6.500

()18.532

�أطراف ذو عالقة

-

-

-

الذمم الدائنة وامل�ستحقات

3.248

()9.043

13.389

الزكاة املدفوعة

()295

()319

()1.916

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

31.140

9.168

67.245

الأن�شطة اال�ستثمارية
()16.750

�شراء املمتلكات واملعدات

()65.554

الأرباح الناجتة عن الت�صرف يف املمتلكات والآالت واملعدات

()115.823
120

�صايف النقد (امل�ستخدم يف) الأن�شطة اال�ستثمارية

()16.750

()65.554

الأن�شطة التمويلية

-

-

القرو�ض املتح�صل عليها خالل العام

47.810

252.177

313.846

القرو�ض امل�سددة خالل العام

()55.402

()188.639

()239.547

()2.754

5.300

توزيعات الأرباح

()8.362

()15.458

-

�إ�صدار �أ�سهم ر�أ�س املال

25

-

-

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية

()15.928

45.326

79.599

�صايف قيمة التغري يف النقد وما يف حكمه

()1.539

()11.060

31.142

النقد املتح�صل عليه يف بداية العام

18.780

17.242

6.181

النقد املتح�صل عليه يف نهاية العام

17.242

6.181

37.323

حمول �إلى الزيادة املقرتحة يف ر�أ�س املال

-

16.625

30.000

تكاليف التمويل

()115.703

امل�صدر:القوائم املالية املدققة

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام 2014م مبا يتما�شى مع تبويب عام 2015م �ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص ،و�أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام
2015م مبا يتما�شى مع تبويب عام 2016م �ضمن القوائم املالية املدققة

لودجلا ا ا قوائم التدفقات النقدية لل�سنوات 2014م و2015م و2016م
ال�سنة املالية 2014
مدققة

�ألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية 2015
املعدة لغر�ض خا�ص

ال�سنة املالية 2016
املعدة لغر�ض خا�ص

الأن�شطة الت�شغيلية
27.584

�صايف الدخل قبل الزكاة

55.133

54.919

ت�سويات:
الإهالك

6.307

10.417

16.472

خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

400

1.200

2.800

خم�ص�صات قطع الغيار بطيئة احلركة

-

900

900

خم�ص�صات مكاف�آت نهاية اخلدمة

58

82

124

اخل�سائر الناجمة عن الت�صرف يف املمتلكات والآالت واملعدات

-

-

7

التغريات الواقعة يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
ح�ساب الذمم املدينة واملدفوعات املُ�سبقة

()8.465

()15.786

املخزون

2.303

()2.056

()22.977

الذمم الدائنة وامل�ستحقات

3.248

()10.845

15.185

الزكاة املدفوعة

()295

()880

()1.355
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()31.715

ال�سنة املالية 2014
مدققة

�ألف ريال �سعودي

31.139

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

ال�سنة املالية 2015
املعدة لغر�ض خا�ص
38.165

ال�سنة املالية 2016
املعدة لغر�ض خا�ص
34.361

الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء املمتلكات واملعدات

()16.750

()65.873

()115.504

الأرباح الناجتة عن الت�صرف يف املمتلكات والآالت واملعدات

-

-

120

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()16.750

()65.873

()115.384

الأن�شطة التمويلية
القرو�ض املتح�صل عليها خالل العام

47.811

279.277

313.852

القرو�ض امل�سددة خالل العام

()55.402

()241.151

()207.706

توزيعات الأرباح

()8.362

()15.458

-

�إ�صدار �أ�سهم ر�أ�س املال

25

-

-

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية

()15.928

22.667

106.146

�صايف قيمة التغري يف النقد وما يف حكمه

()1.539

()5.041

25.123

النقد املتح�صل عليه يف بداية العام

18.780

17.242

12.201

17.242

12.201

37.323

النقد املتح�صل عليه يف نهاية العام
امل�صدر :القوائم املالية املدققة واملعدة لغر�ض خا�ص

مالحظة� :أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لعام ٢٠١٤م مبا يتما�شى مع تبويب عام ٢٠١٥م �ضمن القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص
النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

ارتفعت التدفقات النقدية الناجتة عن الأن�شطة الت�شغيلية من  31.1مليون ريال �سعودي يف 2014م �إلى  38.2مليون ريال �سعودي يف 2015م مدفوع ًة بزيادة �صايف الدخل قبل
الزكاة من  27.6مليون ريال �سعودي �إلى  55.1مليون ريال �سعودي على مدار الفرتة نف�سها ً
ف�ضل عن زيادة تغريات الأ�صول واملطلوبات الت�شغيلية (متويل ر�أ�س املال العامل)،
وزادت التغريات يف الأ�صول واملطلوبات الت�شغيلية وذلك نتيجة لزيادة الذمم املدينة واملدفوعات امل�سبقة املقدرة بواقع  15.8مليون ريال �سعودي يف عام 2015م و 31.7مليون
ريال �سعودي يف عام 2016م ،من جراء منو العمليات التجارية بالتزامن وتباط�ؤ الت�سوية على الرتتيب.
حساب الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدما

ارتفع ح�ساب الذمم املدينة واملدفوعات امل�سبقة من  8.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  15.8مليون ريال �سعودي يف عام  2015م وذلك متا�ش ًيا مع زيادة وترية املبيعات
وي�شمل ذلك التو�سعات يف مواقع جغرافية جديدة عام 2015م �إلى جانب الزيادة ال�شديدة املفاجئة يف الدفعات املقدمة للموردين.
الذمم الدائنة والمستحقات

ارتفاعا بواقع
انخف�ضت الذمم الدائنة من  10.8مليون ريال �سعودي يف عام 2015م من جراء املدفوعات املقدمة �إلى �شركة �سابك لتعديل �شروط الدفع ،يف حني �أنها �شهدت
ً
 15.2مليون ريال �سعودي يف عام 2016م و ُيعزى هذا االرتفاع يف الأ�سا�س �إلى الر�صيد امل�ستحق ل�شركة �سابك �إلى جانب خم�ص�صات قطع الغيار �أو قطع الغيار القدمية بح�سب
كل حالة على حدة مببلغ  2.7مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م .كما ا�شتملت هذه امل�صرفات على خم�ص�صات قطع الغيار القدمية ملواكبة التطورات التكنولوجية.
المخزون

ارتفعت �أر�صدة املخزون �إلى  33.3مليون ريال �سعودي يف عام 2016م ب�سبب التباينات بني املبيعات املتوقعة والفعلية ،الأمر الذي �أف�ضى �إلى غزارة الإنتاج وتراكم املواد اخلام).
النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

ازدادت الأن�شطة اال�ستثمارية من  16.8مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  65.9مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة للزيادات احلا�صلة يف املمتلكات والعقارات
فيما يتعلق بامل�شاريع حتت التنفيذ (حيث جتاوزت مبلغ  53.8مليون ريال �سعودي) والتي ارتبطت ب�صفة �أ�سا�سية بالآالت واملعدات نظ ًرا لأن ال�شركة �شهدت عملية تو�سع �شاملة
يف مرافقها الإنتاجية القائمة ،حيث ازداد عدد الآالت املُركبة من � 6آالت يف عام 2014م �إلى � 11آلة يف عام 2015م ،وارتفعت هذه الأن�شطة مرة �أخرى �إلى  115.4مليون ريال
�سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016مُ ،و ُيعزى هذا االرتفاع يف الأ�سا�س �إلى الزيادات احلا�صلة يف امل�شاريع حتت التنفيذ (التي جتاوزت مبلغ  2.4مليون ريال �سعودي) التي جنمت
يف املقام الأول عن ال�سبب املذكور �أعاله (توفري ما يزيد عن �10آالت جديدة يف عام  2016م.
النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

ازدادت التدفقات النقدية املحققة من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة التمويلية من �سالب  15.9مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  22.7مليون ريال �سعودي يف عام 2015م
ويرجع ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إلى زيادة القرو�ض املتح�صل عليها خالل هذا العام (حيث جتاوزت هذه القرو�ض مبلغ  231.6مليون ريال �سعودي) .كما ارتفعت مر ًة �أخرى لت�صل
�إلى  106.1مليون ريال �سعودي يف عام  2016م من جراء زيادة القرو�ض املتح�صل عليها خالل هذا العام (والتي جتاوزت مبلغ  34.6مليون ريال �سعودي) وتوزيعات الأرباح
البالغة  15.5مليون ريال �سعودي.
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وت�ستفيد ال�شركة من الت�سهيالت طويلة الأجل وق�صرية الأجل املقدمة من �ستة بنوك (جتارية و�صناعية وتنموية) .ويف  31دي�سمرب 2016م ،بلغ �إجمايل احلد الأق�صى لهذه
الت�سهيالت  463مليون ريال �سعودي ،وا�ستخدمت ال�شركة ما يعادل ن�سبة  %29من ذلك .يف حني بلغت الت�سهيالت االئتمانية امل�ستحقة  227.1مليون ريال �سعودي كما يف 31
دي�سمرب  2016م ،والتي ا�ستُخدمت يف الأ�سا�س لتمويل النفقات الر�أ�سمالية (التي �سيتم ت�سويتها على الأرجح من خالل ا�ستخدام التدفقات النقدية الت�شغيلية لل�شركة).
ا�ستخدمت ال�شركة غالبية �أموالها الفائ�ضة يف متطلبات التمويل الر�أ�سمايل مبا يتما�شى مع خطط الإدارة التو�سعية خالل الفرتة ال�سابقة .وقد تزامن ذلك مع التغيريات
احلا�صلة يف الهيكل القانوين وحقوق امللكية يف �سبيل االمتثال ملتطلبات الإدراج (�أي فيما يتعلق باالكتتاب العام) وتلبية �شروط التمويل املقرتح �إتاحته من قبل �صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي يف ال�سنة املالية .2017

لودجلا ا ا التحول ملعايري املحا�سبة الدولية  IFRSكما يف  31دي�سمرب 2016م
البند

SOCPA

IFRS

تفا�صيل ()IFRS

(مليون ريال �سعودي)

املمتلكات واملعدات

229.5

231.8

يتم قيد املمتلكات والآالت واملعدات ب�سعر التكلفة مطروح ًا منه اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف قيمة اال�صل .وال يتم �إهالك
الآ�صول والأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ ،ويتم �إهالك التكلفة خم�صوم ًا منها القيمة املتبقية للأ�صول والآالت واملعدات الأخرى
على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدار العمر الت�شغيلي املقدر للأ�صول.

الأ�صول املتعلقة بالعمليات املتوقفة

-

12.7

خالل عام 2016م ،قررت الإدارة توقف العمليات املتعلقة مب�صنع الكرتون ،مبا يف ذلك الدفع امل�سبق للموردين ( 12.7مليون ريال
�سعودي) وغريها (� 14ألف ريال �سعودي).

الذمم املدينة ،م�صروفات
مدفوعة مقدم ًا وذمم مدينة
�أخرى

93.2

80.5

يتم ت�سجيل الذمم املدينة مببلغ الفاتورة الأ�صلي مطروح ًا منه خم�ص�ص �أي مبالغ غري قابلة للتح�صيل .ويتم تقدير الديون
امل�شكوك يف حت�صيلها عندما ي�صبح حت�صيل املبلغ الكامل �أمر ًا م�ستبعدً ا .وتُ�شطب الديون املعدومة عند تكبدها

املخزون

33.3

33.3

يتم ت�سجيل املخزون بالتكلفة �أو القيمة ال�سوقية� ،أيهما �أقلُ .تدد التكلفة على النحو التايل:

الذمم الدائنة وامل�ستحقات

21.6

21.6

تُ�سجل املطلوبات باملبالغ امل�ستحقة الدفع يف امل�ستقبل على مقابل الب�ضائع واخلدمات �سواء قدم موردها فوات ًريا �أم ال وفقا لعرو�ض
اال�سعار املعتمدة �سابقا

قرو�ض ق�صرية الأجل

128.5

133.5

ح�صلت ال�شركة على ت�سهيالت جديدة (قرو�ض ق�صرية الأجل) من البنوك املحلية لتمويل املواد اخلام ،والقرو�ض م�ضمونة
ب�ضمانات �شخ�صية (�شركاء) و�ضمانات ،ولها ح�صتها وفقا لأ�سعار ال�سوق احلالية

قرو�ض طويلة الأجل

98.6

98.6

الت�سهيالت اجلديدة التي مت احل�صول عليها (قرو�ض طويلة الأجل) من البنوك املحلية لتمويل م�شرتيات املمتلكات والآالت واملعدات
والتي ت�ضمن القرو�ض من خالل ال�ضمانات ال�شخ�صية (ال�شركاء) وال�ضمانات.

مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

332

332

يتم احت�ساب خم�ص�ص للمبالغ امل�ستحقة مبوجب نظام العمل ال�سعودي املطبق على الفرتات املرتاكمة خلدمة املوظفني يف تاريخ
�إعداد امليزانية العمومية.

ر�أ�س املال

50

50.0

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  50.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م من �ضمن  30.0مليون ريال �سعودي يف �إطار الزيادة
املقرتحة لر�أ�س املال حيث �أن الإجراءات القانونية ذات ال�صلة ال تزال قيد التنفيذ كما يف  31دي�سمرب 2016م مع كل قيمة ح�ص�ص
قدرها  10ريال �سعودي.

الأرباح املبقاة

56.7

58.9

يتم حتويلها من �صايف الدخل يف نهاية ال�سنة ،مع وجود فروق ناجتة �أ�سا�سا من �إعادة الت�صنيف �إلى االحتياطيات النظامية .الأرباح
املحتجزة امل�ستخدمة لزيادة ر�أ�س املال.

االحتياطيات النظامية

5.6

5.8

تنقل ال�شركة  %10من �صايف دخل الفرتة �إلى االحتياطي النظامي وفقًا للوائح ال�شركات ال�سعودية .ويجوز لل�شركة وقف ذلك النقل
عندما تبلغ قيمة االحتياطي  %30من ر�أ�س املال .وال يجوز توزيع ذلك االحتياطي.

املواد اخلام :تكلفة ال�شراء با�ستخدام �أ�سا�س املتو�سط املرجح.
الب�ضائع تامة ال�صنع تكلفة املواد املبا�شرة والعمالة م�ضا ًفا �إليها جزء من امل�صاريف العامة ح�سب معدالت التحميل املقبولة
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7.7سياسة توزيع األرباح
متنح الأ�سهم حامليها احلق يف احل�صول على الأرباح التي تعلن عنها ال�شركة من تاريخ هذه الن�شرة وال�سنوات املالية التي تلي ذلك.
وتعتزم ال�شركة توزيع �أرباح �سنوية على م�ساهميها بهدف تعزيز القيمة التي يح�صل عليها ه�ؤالء امل�ساهمون مبا يتنا�سب مع �أرباح ال�شركة ،وو�ضعها املايل ،والقيود التي تخ�ضع
لها عملية توزيع الأرباح مبوجب اتفاقيات التمويل والدين ،ونتائج ن�شاطات ال�شركة ،واحتياجات ال�شركة من النقد حالي ًا وم�ستقب ًال ،وخطط التو�سع ومتطلبات ا�ستثمارات ال�شركة
و�شركتها التابعة ،وغريها من العوامل الأخرى مبا يف ذلك حتليل الفر�ص اال�ستثمارية ومتطلبات �إعادة اال�ستثمار لدى ال�شركة ،واملتطلبات النقدية والر�أ�سمالية ،والتوقعات
التجارية وت�أثري �أي توزيعات من هذا القبيل على �أي من االعتبارات القانونية والنظامية.
وعليه ،ف�إنه من املمكن �أن ترت�أي ال�شركة عند توزيعها لأرباحها ال�سنوية �أن يتم توزيعها نقد ًا �أو على �شكل �أ�سهم جمانية ت�صدرها ال�شركة مل�ساهمني بنا ًء على موافقة الهيئة
ووفق ًا لل�ضوابط املطبقة يف هذا ال�ش�أن.
وبالرغم من عزم ال�شركة توزيع �أرباح �سنوية على م�ساهميها ،ف�إنه ال توجد �أي �ضمانات لتوزيع فعلي للأرباح ،كما ال يوجد �أي �ضمان ب�ش�أن املبالغ التي �ستدفع يف �أي �سنة .هذا
ويخ�ضع توزيع الأرباح النقدية �إلى قيود و�شروط معينة ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�شركة كما يلي:





يجنب  %10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور  %30من ر�أ�س املال الندفوع.
للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب  %10من �صايف الأرباح لتكوين اجتياطي اتفاقي عام.
للجمعية العامة العادية �أن تقرر تكوين احتياطات �أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق م�صلحة ال�شركة �أو يكفل توزيع �أرباح ثابتة قدر الإمكان على امل�ساهمني.
وللجمعية املذكورة كذلك �أن تقتطع من �صايف الأرباح مبالغ لإن�شاء م�ؤ�س�سات اجتماعية لعاملي ال�شركة �أو ملعاونة ما يكون قائم ًا من هذه امل�ؤ�س�سات.
يوزع من الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني ن�سبة متثل  %1على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع.

كما يجوز لل�شركة توزيع �أرباح مرحلية على م�ساهميها ب�شكل ن�صف �سنوي �أو ربع �سنوي ،وذلك بناء على تفوي�ض �صادر من قبل اجلمعية العامة العادية ملجل�س الإدارة بتوزيع
�أرباح مرحلية يجدد �سنوي ًا.
كما يخ�ضع توزيع الأرباح للقيود وال�شروط التي تت�ضمنها اتفاقيات الت�سهيالت االئتمانية التي تربمها ال�شركة مع اجلهات املمولة من وقت لآخر .ويف هذا اخل�صو�ص ،ن�صت
اتفاقية الت�سهيالت االئتمانية املربمة بني كل من ال�شركة والبنك ال�سعودي الفرن�سي يف 1437/08/02هـ (املوافق 2016/05/09م) على �أنه يتوجب على ال�شركة ابقاء ما ال يقل
عن  %50من �صايف الأرباح ال�سنوية ابتداء من ال�سنة املالية 2016م وما يليها من �أعوام .كما ن�صت اتفاقية الت�سهيالت امل�صرفية املربمة بني ال�شركة والبنك الأول (املعروف
�سابق ًا بالبنك ال�سعودي الهولندي) يف 1438/06/02هـ (املوافق 2017/03/01م) على �أنه ال ي�سمح لل�شركة بتوزيع الأرباح و�/أو ال�سحب من الربح ال�صايف ال�سنوي (بعد
ال�ضريبة/الزكاة) حتى تكون ن�سبة الرفع املايل �أقل من  2مرة .ون�صت اتفاقية الت�سهيالت االئتمانية املربمة بني ال�شركة وم�صرف الراجحي يف 1436/12/30هـ (املوافق
2015/10/13م) على �إلزام امل�ساهم البائع �أحمد حمود الذياب بتحويل جميع �أرباحه يف �شركة هنا لل�صناعات الغذائية �إلى ح�ساب م�صرف الراجحي (للمزيد من التفا�صيل
عن اتفاقيات الت�سهيالت االئتمانية هذه ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم« 1-7-12الت�سهيالت املمنوحة لل�شركة» من هذه الن�شرة).
وفيما يلي ملخ�ص بالأرباح التي قامت ال�شركة بالإعالن عنها وتوزيعها منذ بداية 2012م:

لودجلا

ا الأرباح املعلنة واملوزعة يف ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م (املبالغ بالريال ال�سعودي)
ريال �سعودي

2014م (مدققة)

2015م (معدة لغر�ض خا�ص)

2016م (معدة لغر�ض خا�ص)

التوزيعات املدفوعة خالل العام

8.361.933

15.458.436

-

�صايف الدخل قبل الزكاة

27.583.971

55.132.907

54.919.044

�صايف الدخل بعد الزكاة

26.769.225

53.777.783

53.205.497

ن�سبة التوزيعات املعلنة ل�صايف الأرباح

%31

%28

%0

امل�صدر :ال�شركة
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 8.8استخدام متحصالت االكتتاب
يقدر جمموع متح�صالت االكتتاب بحوايل ( )٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠ريال �سعودي �سي�ستخدم منها مبلغ وقدره ( )17.000.000مليون ريال �سعودي لت�سوية جميع امل�صاريف املتعلقة
بالطرح وي�شمل ذلك �أتعاب امل�ست�شار املايل ،ومدير االكتتاب ،وامل�ست�شار القانوين ،وم�ست�شار ال�سوق والقطاع واملحا�سبني ،ور�سوم التعهد بتغطية االكتتاب ،ور�سوم اجلهات
امل�ستلمة ،و�أتعاب الت�سويق والطباعة والتوزيع ،والأتعاب وامل�صاريف الأخرى املتعلقة بعملية الطرح.
�أما �صايف متح�صالت االكتتاب املقدرة بحوايل ( )٢١٢٫٥٠٠٫٠٠٠ريال �سعودي ف�سوف تدفع �إلى امل�ساهم البائع �أحمد حمود الذياب ،ولن حت�صل ال�شركة على �أية مبالغ من
متح�صالت االكتتاب.
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة مل متنح لأي من �أع�ضاء جمل�س �إدارتها احلاليني �أو املقرتحني �أو مدراءها التنفيذيني �أو القائمني بالرتويج �أو اخلرباء �أية عموالت �أو
خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي ،خالل ال�سنتني ال�سابقتني مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الإدراج ،املتعلقة ب�إ�صدار �أو بيع �أي �أوراق مالية .و�سيتحمل امل�ساهم
البائع جميع م�صاريف عملية طرح الأ�سهم لالكتتاب.
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9.9تعهدات ما بعد اإلدراج
تتعهد ال�شركة بعد �إدراجها مبا يلي:
�أ�	-إخطار الهيئة بتاريخ انعقاد �أول جمعية عامة بعد قبول الإدراج ،بحيث يت�سنى لأي ممثل احل�ضور.
ب -تقدمي املعامالت والعقود املربمة مع الأطراف ذات العالقة العتمادها من قبل اجلمعية العامة (وف ًقا لنظام ال�شركات والئحة حوكمة ال�شركات) على �أ�سا�س �سنوي،
�شريطة منع �أي طرف ذي �صلة من الت�صويت على هذا القرار (ملزيد من التفا�صيل بخ�صو�ص معامالت الطرف ذي العالقة ُيرجى مراجعة الق�سم الفرعي رقم
(8-12) «التعامالت مع ذوي العالقة»).
ج -االلتزام بكافة املواد الإلزامية من الئحة حوكمة ال�شركات مبا�شر ًة بعد الإدراج.
ووفق ًا لذلك ،يتعهد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة بعد قبول الإدراج مبا يلي:
�أ -ت�سجيل جميع القرارات واملداوالت يف �شكل حما�ضر اجتماعات مكتوبة وموقعة من قبل رئي�س املجل�س و�أمني ال�سر.
ب�	-إدراج تفا�صيل موجزة فيما يتعلق ب�أي من املعامالت املربمة مع الأطراف ذات العالقة يف جدول �أعمال اجلمعيات العامة حتى يت�سنى للم�ساهمني النظر يف
الت�صويت على هذه املعامالت يف تلك االجتماعات وفق ًا للمادة ( )71من نظام ال�شركات واملادة ( )42من الئحة حوكمة ال�شركات.
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1010إفادات الخبراء
يتم �سحب �أي من تلك
ّمت احل�صول على املوافقة الكتابية للخرباء املذكورين يف ال�صفحات (و) لإدراج �أ�سمائهم و�شعاراتهم بال�صيغة الواردة يف هذه الن�شرة ،كما �أنه مل ّ
املوافقات .كما �أنه لي�س لأيّ من امل�ست�شارين �أو من يعمل لديهم �أو �أيّ من �أقاربهم �أ�سهم ًا �أو �أية م�صلحة يف ال�شركة مهما كان نوعها كما يف تاريخ هذه الن�شرة مبا قد ي�ؤثر على
ا�ستقاللهم.
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1111اإلقرارات
يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة مبا يلي:
















�أنه مل يتم الإعالن عن �إفال�س �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو � ٍأي من �أع�ضاء الإدارة العليا بال�شركة �أو �أمني �سر جمل�س الإدارة.
�أنه مل يتم الإعالن عن �أي �إع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�شركة كان �أي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء الإدارة العليا بال�شركة �أو �أمني �سر
جمل�س الإدارة معين ًا فيها يف من�صب �إداري �أو �إ�شرايف.
لي�ست هناك �صالحيات متنح �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي احلق يف الت�صويت على الأتعاب املمنوحة لهم.
يلتزم �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�إبالغ املجل�س عن م�صاحلهم ال�شخ�صية املبا�شرة وغري املبا�شرة يف الأن�شطة والعقود التي تربمها ال�شركة وهذا الإعالن يجب �أن
ي�سجل يف حم�ضر االجتماع ولن ي�صوت الع�ضو ذو امل�صلحة يف �أي ت�صويت على القرار ال�صادر بهذا ال�ش�أن.
ً
ً
مل يكن هناك �أي انقطا ع يف �أعمال ال�شركة خالل الـ(� )12شهر ًا الأخرية ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثريا ملحوظا يف الو�ضع املايل.
�أن ر�أ�س مال ال�شركة غري م�شموال بحق خيار.
ً
�أن ال�شركة لديها ر�أ�س مال عامل يكفي ملدة � 12شهرا من تاريخ هذه الن�شرة.
لي�ست هناك نية يف �إجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة.
�أن املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�شرة والقوائم املالية املراجعة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م2015 ،م2016 ،م ،والإي�ضاحات املرفقة بها من قبل
املحا�سب القانوين لل�شركة �شركة ارن�ست ويونغ و�شركاهم (حما�سبون قانونيون) قد مت �إعدادها وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني («معاير املحا�سبة ال�سعودية») ومتت مراجعتها وفقا ملعايري املراجعة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني («.)»SOCPA
مل متنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي من قبل ال�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل
وقبول الإدراج يف ما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية.
مل يكن هناك �أي تغري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج وحتى
تاريخ اعتماد هذه الن�شرة.
بخالف ما ذكر يف �صفحة ( )٨١من هذه الن�شرة ،لي�س لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية �أو لأي من �أقربائهم �أية �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف
ال�شركة.
عدم مناف�سة �أي منهم لأعمال ال�شركة والتزامهم بهذا املتطلب النظامي م�ستقب ًال وفق ًا للمادة ( )72من نظام ال�شركات واملادة ( )46من الئحة حوكمة ال�شركات.
�أن كافة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل �سوف تتم على �أ�سا�س تناف�سي و�أن يتم الت�صويت على جميع العقود مع الأطراف ذات العالقة يف
اجتماعات جمل�س الإدارة واجلمعية العامة العادية لل�شركة مع امتناع ع�ضو جمل�س الإدارة الذي له م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف هذه العقود من الت�صويت
عليها �سواء يف جمل�س الإدارة �أو اجلمعية العامة العادية وفق ًا للمادة ( )71من نظام ال�شركات واملادة ( )43من الئحة حوكمة ال�شركات .ويو�ضح اجلدول �أدناه
ﻣ�ﺸﺎرﻛﺔ �أﻋ�ﻀﺎء جمل�س الإدارة ﻲﻓ �ﺷﺮﻛﺎت �أﺧﺮى ﻤﺗﺎر�س � ً
أﻋﻤﺎﻻ �ﺷﺒﻴﻬﺔ �أو ﻣﻨﺎﻓ�ﺴﺔ لأﻋﻤﺎل اﻟ�ﺸﺮﻛﺔ

لودجلا ا ا ﻣ�ﺸﺎرﻛﺔ �أﻋ�ﻀﺎء جمل�س الإدارة ﻲﻓ �ﺷﺮﻛﺎت �أﺧﺮى ﻤﺗﺎر�س � ً
أﻋﻤﺎﻻ �ﺷﺒﻴﻬﺔ �أو ﻣﻨﺎﻓ�ﺴﺔ لأﻋﻤﺎل اﻟ�ﺸﺮﻛﺔ
ا�سم الع�ضو� :أحمد حمود �إبراهيم الذياب
�شركة �أخرى ذات
عالقة بع�ضو
جمل�س الإدارة

ن�سبة
امللكية
املبا�شرة

�شركة هنا
لل�صناعات الغذائية

%3.34






�صفة الع�ضو
�شريك وع�ضو
منتدب

طبيعة �أعمال ال�شركة
ذات العالقة
تعبئة وبيع املياه ال�صحية

هل تناف�س �أعمال ال�شركة؟
ال ،حيث تقوم ال�شركة بت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية
وبيعها �إلى �شركات تعبئة املياه ال�صحية ،لتعبئتها باملياه ال�صحية وبيعها يف ال�سوق .بينما تقوم �شركة
هنا لل�صناعات الغذائية بت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية
طويلة العنق ( )30/25وتقوم بنفخها ومن ثم تعبئتها باملياه ال�صحية ومن ثم بيع قوارير املياه ال�صحية
املعب�أة كاملنتج النهائي يف ال�سوق .وتقوم �أي�ض ًا �شركة هنا لل�صناعات الغذائية ب�شراء م�صغرات القوارير
البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية ق�صرية العنق ( )29/25من ال�شركة .وال يوجد �أي
خطط م�ستقبيلة لقيام �شركة هنا لل�صناعات الغذائية يف بيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم)
والأغطية البال�ستيكية كمنتج نهائي لل�سوق وفق ًا للإقرار اخلطي املوقع من قبلها ل�صالح ال�شركة بتاريخ
2017/06/12م.

ال يتمتع �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املدراء التنفيذين بحق الت�صويت على �أي عقد �أو عر�ض له فيه م�صلحة ،كما لي�س لدى �أي منهم �أي حق يخوله االقرتا�ض
من ال�شركة.
لي�س هناك �أي برامج �أ�سهم ملوظفي ال�شركة قائمة قبل تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج.
لي�س هناك �أي ترتيبات �أخرى ت�شرك املوظفني يف ر�أ�س مال ال�شركة.
�أن �أنظمة و�ضوابط الرقابة الداخلية قد �أعدت على �أ�س�س �سليمة حيث مت و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�ض امل�صالح ومعاجلة حاالت التعار�ض املحتملة والتي ت�شمل
�إ�ساءة ا�ستخدام الأ�صول و�إ�ساءة الت�صرف الناجت عن التعامالت مع الأ�شخا�ص ذوي العالقة .بالإ�ضافة �إلى الت�أكد من �سالمة الأنظمة املالية والت�شغيلية والت�أكد
من تطبيق �أنظمة رقابية منا�سبة لإدارة املخاطر وفقا ملتطلبات للمواد ( ،71 ،70و )72من الئحة حوكمة ال�شركات .كما يقوم �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبراجعة �سنوية
لإجراءات الرقابة الداخلية لل�شركة.
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مل متنح �أية عموالت �أو خ�صومات� ،أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي من قبل ال�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل
وقبول الإدراج فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي ورقة مالية.
ويتعهد �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالتايل:
ت�سجيل جميع قرارات املجل�س ومداوالته يف �شكل حم�ضر مكتوب من االجتماع يتم التوقيع عليه من قبلهم
ذكر تفا�صيل موجزة عن �أي تعامالت مع �أطراف ذو عالقة يف جدول �أعمال اجلمعيات العامة بحيث ميكن �أن تعطى للم�ساهمني الفر�صة للموافقة على مثل هذه
املعامالت يف مثل هذه االجتماعات.
االلتزام بالعمل باملواد ( )71و ( )72من نظام ال�شركات ،واملواد من � 42إلى  49من الف�صل ال�ساد�س من الئحة حوكمة ال�شركات.
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1212المعلومات القانونية
11112الشركة
�شركة زهرة الواحة للتجارة («ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة مبوجب قرار وزارة التجارة والإ�ستثمار رقم ق 86/وتاريخ 1438/03/28هـ (املوافق 2016/12/27م)
ومقيدة بال�سجل التجاري ملدينة الريا�ض بالرقم  1010190390وتاريخ 1424/08/10هـ (املوافق 2003/10/06م) .ويقع املقر الرئي�سي لل�شركة يف حي الربوة �شارع االح�ساء،
�ص.ب ،2980 .الريا�ض  ،12814اململكة العربية ال�سعودية.
ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة حالي ًا مائة وخم�سون مليون ( )150.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى خم�سة ع�شر مليون (� )15.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل
قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
متار�س ال�شركة �أعمالها من خالل م�صنعها والذي ي�شكل الن�شاط التجاري وال�صناعي الوحيد لها ،وامل�سجل لدى وزارة التجارة واال�ستثمار مبوجب ال�سجل التجاري الفرعي رقم
 1011014061وتاريخ 1431/06/22هـ (املوافق 2010/06/05م) ،با�سم «م�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك» واملقام يف حمافظة اخلرج يف مدينة الريا�ض والذي يتم من خالله
ت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية.
ويتمثل الن�شاط الرئي�سي احلايل لل�شركة مبوجب نظامها الأ�سا�سي فيما يلي:
1-1ال�صناعات التحويلية وفروعها ح�سب الرتاخي�ص ال�صناعية.
2-2الت�شييد والبناء.
3-3خدمات املال والأعمال واخلدمات الأخرى.
4-4التجارة.
5-5تقنية املعلومات.
6-6الأمن وال�سالمة.
7-7الكهرباء والغاز واملاء وفروعها.
8-8خدمات اجتماعية وجماعية و�شخ�صية.
9-9النقل والتخزين والتربيد.
1010الزراعة وال�صيد.
1111املناجم والبرتول وفروعها.

11112هيكل المساهمين
يبني اجلدول التايل ملكية الأ�سهم وامل�ساهمني امل�ؤ�س�سني يف ال�شركة قبل وبعد عملية االكتتاب:

لودجلا ا ا هيكل ملكية �أ�سهم ال�شركة قبل وبعد االكتتاب
امل�ساهمون

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

القيمة الأ�سمية (ريال)

بعد الطرح
ن�سبة امللكية املبا�شرة

عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية (ريال)

ن�سبة امللكية املبا�شرة

�أحمد حمود �إبراهيم الذياب

14.850.000

148.500.000

%99

10.500.000

103.500.000

%69

راكان �أحمد حمود الذياب

150.000

1.500.000

%1

150،000

1.500.000

%1

اجلمهور

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

4.500.000

45.000.000

%30

الإجمايل

15.000.000

150.000.000

%100

15.000.000

150.000.000

%100

امل�صدر :ال�شركة
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11112فرع الشركة
متتلك ال�شركة فرع ًا واحد ًا ( )1يف منطقة اخلرج يف اململكة العربية ال�سعودية ،م�سجل لدى وزارة التجارة واال�ستثمار مبوجب �سجل فرعي ،ويرتكز ن�شاطه بال�صناعات
البال�ستيكية .يو�ضح اجلدول التايل تفا�صيل هذا الفرع مثل مكانه ورقم �سجله التجاري وتواريخ �صالحيته وانتهاءه.

لودجلا ا ا تفا�صيل فرع ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية
املوقع
اخلرج ،حي املدينة ال�صناعية

رقم ال�سجل التجاري

تاريخ الإ�صدار

تاريخ االنتهاء

1011014061

1431/06/22هـ

1442/02/27هـ

امل�صدر :ال�شركة

11112التراخيص والموافقات األساسية
يقر جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة حا�صلة على جميع الرتاخي�ص واملوافقات الأ�سا�سية املطلوبة ملمار�سة ن�شاطها ،وهي كما يلي:

لودجلا ا ا الرتاخي�ص واملوافقات الأ�سا�سية
الغر�ض

نوع الرتخي�ص

رقم الرتخي�ص

تاريخ االنتهاء

�سجل جتاري

�شهادة ت�سجيل ال�شركة لدى وزارة التجارة واال�ستثمار

1010190390

1442/08/09هـ

وزارة التجارة واال�ستثمار

�سجل جتاري فرعي

�شهادة ت�سجيل فرع ال�شركة لدى وزارة التجارة واال�ستثمار

1011014061

1442/02/27هـ

وزارة التجارة واال�ستثمار

�شهادة انت�ساب للغرفة التجارية وال�صناعية

�شهادة انت�ساب م�صنع ال�شركة للغرفة التجارية وال�صناعية يف اخلرج

104011221412

1442/02/27هـ

الغرفة التجارية وال�صناعية

ترخي�ص �صناعي

�صنع املنتجات اللدائنية

1064

1440/04/08هـ

وزارة ال�صناعة

�شهادة ت�أمينات

�شهادة ت�أمينات اجتماعية ملوظفي ال�شركة

22794735

1438/10/11هـ

الت�أمينات االجتماعية

�شهادة ت�أمينات

�شهادة ت�أمينات اجتماعية ملوظفي امل�صنع

22794753

1438/10/11هـ

الت�أمينات االجتماعية

رخ�صة بلدية

ترخي�ص مزاولة ن�شاط جتاري مل�صنع ال�شركة يف منطقة اخلرج

12810953

1439/09/02هـ

وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية

ترخي�ص دفاع مدين

ترخي�ص مل�صنع ال�شركة يف منطقة اخلرج

/121م/ع

1439/09/03هـ

املديرية العامة للدفاع املدين

رخ�صة بيئية ت�شغيلية

رخ�صة بيئية للت�شغيل مل�صنع ال�شركة يف منطقة اخلرج

� 47ش4006/37/

1439/01/01هـ

الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة

امل�صدر :ال�شركة

11112ملخص النظام األساسي للشركة
اسم الشركة

�شركة زهرة الواحة للتجارة (�شركة م�ساهمة مقفلة).
أغراض الشركة

تقوم ال�شركة مبزاولة وتنفيذ الأغرا�ض التالية:
1-1ال�صناعات التحويلية وفروعها ح�سب الرتاخي�ص ال�صناعية.
2-2الت�شييد والبناء.
3-3خدمات املال والأعمال واخلدمات الأخرى.
4-4التجارة.
5-5تقنية املعلومات.
6-6الأمن وال�سالمة.
7-7الكهرباء والغاز واملاء وفروعها.
8-8خدمات اجتماعية وجماعية و�شخ�صية.
9-9النقل والتخزين والتربيد.
1010الزراعة وال�صيد.
1111املناجم والبرتول وفروعها.
ومتار�س ال�شركة �أن�شطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة من اجلهات املخت�صة �إن وجدت.
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اجلهة امل�صدرة

المركز الرئيس للشركة

املركز الرئي�سي لل�شركة يقع يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية ،ويجوز ملجل�س الإدارة �أن ين�شئ لها فروع ًا �أو مكاتب �أو توكيالت داخل اململكة العربية ال�سعودية �أو
خارجها.
مدة الشركة

مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة ميالدية تبد�أ من قيدها بال�سجل التجاري ك�شركة م�ساهمة ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء
�أجلها ب�سنة واحدة على الأقل.
رأس مال الشركة

حدد ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ مائة وخم�سون مليون ريال �سعودي ( )150.000.000مق�سمة �إلى خم�سة ع�شر مليون �سهم ( )15.000.000مت�ساوية القيمة اال�سمية لكل منها
ع�شرة ( )10رياالت �سعودية ،كلها �أ�سهم عادية عينية.
االكتتاب في رأس مال الشركة

اكتتب امل�ساهمون يف جميع �أ�سهم ال�شركة البالغة خم�سة ع�شر مليون (� )15.000.000سهم قيمتها مائة وخم�سني مليون ( )150.000.000ريال �سعودي ،وقد مت توزيع �أ�سهم
ال�شركة على امل�ساهمني ،ويقر امل�ساهمني مب�س�ؤوليتهم الت�ضامنية جتاه الغري حيث �سبق الوفاء بكامل ر�أ�س املال عند الت�أ�سي�س.
األسهم الممتازة

يجوز للجمعية العامة غري العادية لل�شركة طبق ًا للأ�س�س التي ت�ضعها اجلهة املخت�صة �أن ت�صدر �أ�سهم ًا ممتازة �أو �أن تقرر �شراءها �أو حتويل �أ�سهم عادية �إلى �أ�سهم ممتازة �أو
حتويل الأ�سهم املمتازة �إلى عادية وال تعطي الأ�سهم املمتازة احلق يف الت�صويت يف اجلمعيات العامة للم�ساهمني ،وترتب هذه الأ�سهم لأ�صحابها احلق يف احل�صول على ن�سبة
�أكرث من �أ�صحاب الأ�سهم العادية من الأرباح ال�صافية لل�شركة بعد جتنيب االحتياطي النظامي.
إصدار األسهم

تكون الأ�سهم ا�سمية ،وال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية ،و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف هذه احلالة الأخرية ي�ضاف فرق القيمة يف بند م�ستقل �ضمن
حقوق امل�ساهمني .وال يجوز توزيعها ك�أرباح على امل�ساهمني .وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة ،ف�إذا ملك ال�سهم �أ�شخا�ص متعددون ،وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم
لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املتعلقة به ،ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.
زيادة رأس المال

للجمعية العامة غري العادية �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة ،ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال املدفوع قد دفع كام ًال .وال ي�شرتط �أن يكون ر�أ�س املال قد دفع ب�أكمله �إذا كان اجلزء غري
املدفوع من ر�أ�س املال يعود �إلى �أ�سهم �صدرت مقابل حتويل �أدوات دين �أو �صكوك متويلية �إلى �أ�سهم ومل تنته بعد املدة املقررة لتحويلها �إلى �أ�سهم.
للجمعية العامة غري العادية يف جميع الأحوال �أن تخ�ص�ص الأ�سهم امل�صدرة عند زيادة ر�أ�س املال �أو جزء ًا منها للعاملني يف ال�شركة وال�شركات التابعة �أو بع�ضها� ،أو �أي من ذلك.
وال يجوز للم�ساهمني ممار�سة حق الأولوية عند �إ�صدار ال�شركة للأ�سهم املخ�ص�صة للعاملني.
للم�ساهم املالك لل�سهم وقت �صدور قرار اجلمعية العامة غري العادية باملوافقة على زيادة ر�أ�س املال الأولوية يف االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة التي ت�صدر مقابل ح�ص�ص نقدية،
ويبلغ ه�ؤالء ب�أولويتهم بالن�شر يف جريدة يومية �أو ب�إبالغهم بوا�سطة الربيد امل�سجل عن قرار زيادة ر�أ�س املال و�شروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
يحق للجمعية العامة غري العادية وقف العمل بحق الأولوية للم�ساهمني يف االكتتاب بزيادة ر�أ�س املال مقابل ح�ص�ص نقدية �أو �إعطاء الأولوية لغري امل�ساهمني يف احلاالت التي
تراها منا�سبة مل�صلحة ال�شركة.
يحق للم�ساهم بيع حق الأولوية �أو التنازل عنه خالل املدة من وقت �صدور قرار اجلمعية العامة باملوافقة على زيادة ر�أ�س املال �إلى �آخر يوم لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املرتبطة
بهذه احلقوق ،وفق ًا لل�ضوابط التي ت�ضعها اجلهة املخت�صة.
مع مراعاة ما ورد �أعاله ،توزع الأ�سهم اجلديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا االكتتاب ،بن�سبة ما ميلكونه من حقوق �أولوية من �إجمايل حقوق الأولوية الناجتة من زيادة
ر�أ�س املال ،ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة ،ويوزع الباقي من الأ�سهم اجلديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا �أكرث من ن�صيبهم،
بن�سبة ما ميلكونه من حقوق �أولوية من �إجمايل حقوق الأولوية الناجتة من زيادة ر�أ�س املال ،ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة ،ويطرح ما تبقى
من الأ�سهم على الغري ،ما مل تقرر اجلمعية العامة غري العادية غري ذلك.
تخفيض رأس المال

للجمعية العامة غري العادية �أن تقرر تخفي�ض ر�أ�س املال �إذا زاد على حاجة ال�شركة �أو �إذا منيت بخ�سائر .ويجوز يف احلالة الأخرية وحدها تخفي�ض ر�أ�س املال �إلى ما دون احلد
املن�صو�ص عليه يف املادة ( )54من نظام ال�شركات .وال ي�صدر قرار التخفي�ض �إال بعد تالوة تقرير خا�ص يعده مراجع احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي
على ال�شركة وعن �أثر التخفي�ض يف هذه االلتزامات.
و�إذا كان تخفي�ض ر�أ�س املال نتيجة زيادته على حاجة ال�شركة ،وجبت دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضاتهم عليه خالل �ستني يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة
يومية توزع يف املنطقة التي فيها مركز ال�شركة الرئي�س .ف�إن اعرت�ض �أحد الدائنني وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور ،وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان
حا ًال �أو �أن تقدم له �ضمان ًا مافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.
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إدارة الشركة

يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من �ستة (� )6أع�ضاء تنتخبهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن ثالثة �سنوات وا�ستثناء من ذلك ،تعني اجلمعية التحويلية �أول
جمل�س �إدارة ملدة خم�س �سنوات.
انتهاء عضوية مجلس اإلدارة

تنتهي ع�ضوية املجل�س بانتهاء مدته �أو بانتهاء �صالحية الع�ضو لها وفق ًا لأي نظام �أو تعليمات �سارية يف اململكة ،ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية يف كل وقت عزل جميع
�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو بع�ضهم وذلك دون �إخالل بحق الع�ضو املعزول جتاه ال�شركة باملطالبة بالتعوي�ض �إذا وقع العزل ل�سبب غري مقبول �أو يف وقت غري منا�سب ولع�ضو جمل�س
الإدارة �أن يعتزل ب�شرط �أن يكون ذلك يف وقت منا�سب و�إال كان م�س�ؤو ًال قبل ال�شركة عما يرتتب على االعتزال من �أ�ضرار.
المركز الشاغر في مجلس اإلدارة

�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة كان للمجل�س �أن يعني ع�ضو ًا م�ؤقت ًا يف املركز ال�شاغر على �أن يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة والكفاية ويجب �أن تبلغ بذلك الوزارة
وكذلك الهيئة �إذا كانت ال�شركة مدرجة يف ال�سوق املالية خالل خم�سة �أيام عمل من تاريخ التعيني و�أن يعر�ض التعيني على اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها ويكمل الع�ضو
اجلديد مدة �سلفة .و�إذا مل تتوافر ال�شروط الالزمة النعقاد جمل�س الإدارة ب�سبب نق�ص عدد �أع�ضائه عن احلد الأدنى املن�صو�ص عليه يف نظام ال�شركات �أو هذا النظام ،وجب
على بقية الأع�ضاء دعوة اجلمعية العامة العادية لالنعقاد خالل �ستني يوم ًا النتخاب العدد الالزم من الأع�ضاء.
صالحيات مجلس اإلدارة

مع مراعاة االخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�سلطات وال�صالحيات يف �إدارة ال�شركة والإ�شراف على �أعمالها و�أموالها وت�صريف �أمورها داخل
اململكة وخارجها.
ملجل�س الإدارة ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،متثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري و�أمام كافة اجلهات احلكومية واخلا�صة و�أمام املحاكم ال�شرعية والأمانات والبلديات واملجمعات
القروية والهيئات الق�ضائية وديوان املظامل ومكاتب العمل و�إدارات الق�ضايا العمالية واللجان االبتدائية والعليا العمالية وجلان الأوراق التجارية وكافة اللجان الق�ضائية وجلان
التحكيم و�أي جلان �أخرى �أي كان نوعها .واحلقوق املدنية و�أق�سام ال�شرطة وكافة اجلهات التنفيذية والغرف التجارية وجمال�س الغرف التجارية داخل وخارج اململكة العربية
ال�سعودية .و�أمام الهيئات اخلا�صة وال�شركات وامل�ؤ�س�سات على اختالف �أنواعها والأفراد وملجل�س الإدارة حق ال�شراء والبيع والإفراغ وقبوله واال�ستالم والت�سليم والتوقيع على ذلك
لدى كاتب العدل ودفع الثمن وقب�ض الثمن وت�سليم الثمن وله حق الرهن وفكه وله طلب تعديل ال�صكوك بحدودها وم�ساحتها واحلذف والإ�ضافة ودمج ال�صكوك والق�سمة والفرز
وله حق �ضم الأمالك وال�صكوك وطلب تعديل ا�ستخدام املخططات وله حق الت�أجري واال�ستئجار والقب�ض والدفع وتوقيع العقود وف�سخها وللمجل�س حق املوافقة على �إقامة �شركات
تابعة وفروع وتوكيالت لل�شركة واال�شرتاك وامل�ساهمة يف �أي من ال�شركات وحق التوقيع على عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شرتك فيها ال�شركة مع كافة تعديالتها �سواء برفع �أو
خف�ض ر�أ�س املال �أو دخول �شركاء جدد �أو خروج �شركاء �أو �أي تعديالت �أخرى �أي كان نوعها والتوقيع على قرارات االندماج واال�ستحواذ وال�شراء وله حق التوقيع على كافة �أنواع
العقود واالتفاقيات والوكاالت واالمتيازات وال�صفقات نيابة عن ال�شركة والدخول يف املناق�صات نيابة عنها والتوقيع على الوثائق وامل�ستندات وال�صكوك واالفراغات �أمام كاتب
العدل وكافة اجلهات الر�سمية وملجل�س الإدارة حق املرافعة واملدافعة واملخا�صمة واملداعاة واملطالبة واملخال�صة وال�صلح والتنازل والإقرار والإنكار وال�شفعة و�سماع الدعاوي
والرد عليها و�إقامة البينة والدفع و�إنكار اخلطوط والأختام والطعن فيها والتزوير وطلب تعني اخلرباء واملحكمني وردهم ومتابعة الق�ضايا التي تقام من قبل ال�شركة �أو �ضدها
وذلك �أمام جميع املحاكم ال�شرعية وديوان املظامل وجميع الهيئات الق�ضائية وجلان املنازعات التجارية واملالية ومكاتب العمل و�إدارات الق�ضايا العمالية واللجان االبتدائية
والعليا والعمالية وجلان التحكيم و�أي جلان �أخرى �أي ًا كان نوعها وقب�ض ما يح�صل من التنفيذ و�أي جهة حكومية كانت وله حق �إنهاء كافة الق�ضايا املقامة من قبل ال�شركة �أو
�ضدها لديهم .وله حق قبول الأحكام وطلب تنفيذها �أو نفيها �أو االعرتا�ض عليها وطلب ا�ستئنافها �أو متيزها حق التوقيع على كافة ما يلزم بخ�صو�ص ذلك.
وملجل�س الإدارة حق فتح و�إدارة وت�شغيل احل�سابات با�سم ال�شركة لدى كافة البنوك �أو �إقفالها �أو ت�صفيتها وال�سحب والإيداع وفتح الإعتمادات و�إجراء التحويالت و�إ�صدار
ال�ضمانات البنكية فيما يتعلق ب�أعمال ال�شركة والتوقيع على كافة الأوراق وامل�ستندات املالية وال�شيكات وكافة �أنواع املعامالت امل�صرفية وحترير �سندات لأمر و�إن�شاء الأوراق
التجارية وتوقيعها وتظهريها وقب�ضها و�إجراء كافة املعامالت التمويلية الالزمة لن�شاط ال�شركة مبا يف ذلك طلب التمويل ب�أنواعه من �شركات التمويل والتوقيع عليه وتوقيع عقود
و�أوراق الت�سهيالت وتوقيع اتفاقيات املرابحة والإجارة واال�ست�صناع وعقود اال�ستثمار وغري ذلك من الأوراق التجارية والقيام بكافة املعامالت و�إبرام كافة االتفاقيات وال�صفقات
دون ح�صر .وللمجل�س حق ا�صدار الوكاالت ال�شرعية والتفاوي�ض نيابة عن ال�شركة و�إلغائها كلي ًا �أو جزئي ًا.
وله حق طلب الت�أ�شريات من مكاتب العمل والإ�ستقدام و�سداد ر�سومها وله حق منح ت�أ�شريات اخلروج والعودة واخلروج النهائي ونقل الكفاالت والتنازل عنها وطلب ت�أ�شريات
الزيارة وا�ستخراج الإقامات ورخ�ص العمل وجتديدها .وتقرير افتتاح الفروع داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية وا�ستخراج ال�سجالت التجارية وجتديدها و�إجراء التعديالت
عليها من حذف �أو �إ�ضافة �أو تغيري �أو �شطب وطلب ا�ستخراج الرتاخي�ص �أي كان نوعها وجتديدها و�إجراء التعديالت عليها من حذف �أو �إ�ضافة �أو تغيري �أو �إلغا�ؤها .و�إقرار خطة
عمل ال�شركة واملوافقة على خططها الت�شغيلية وميزانيتها الر�أ�سمالية ال�سنوية واملوافقة على اللوائح الداخلية واملالية والإدارية والفنية لل�شركة وال�سيا�سات واللوائح اخلا�صة
بالعاملني فيها وتفوي�ض امل�س�ؤولني عن �إدارة ال�شركة ب�صالحية التوقيع با�سم ال�شركة يف حدود القواعد التي ي�ضعها جمل�س الإدارة.
وتعيني املوظفني وحتديد مرتباتهم وميزاتهم وف�صلهم وعزلهم .والتوقيع على الرهون ل�صالح البنوك احلكومية والأهلية و�صناديق التنمية ال�صناعية والعقارية واال�ستثمارية.
كما يجوز ملجل�س الإدارة عقد القرو�ض مع �صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل احلكومي مهما بلغت مدتها ،وله عقد القرو�ض التجارية .كما يكون ملجل�س الإدارة حق ال�صلح والتنازل
والتعاقد وااللتزام واالرتباط با�سم ال�شركة ونيابة عنها وملجل�س الإدارة القيام بكافة الأعمال والت�صرفات التي من �ش�أنها حتقيق �أغرا�ض ال�شركة.
ويكون ملجل�س �إدارة ال�شركة ويف احلاالت التي يقدرها حق �إبراء ذمة مديني ال�شركة من التزاماتهم طبق ًا ملا يحقق م�صلحتها.
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مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

تتكون مكاف�أة ع�ضو جمل�س الإدارة �إن وجدت من مبلغ معني كما تقدرها اجلمعية العامة العادية على اال يتجاوز جمموع ما يح�صل عليه ع�ضو جمل�س الإدارة من مكاف�آت مبلغ
خم�سمائة �ألف ريال �سنوي ًا يف حدود ما ن�ص عليه نظام ال�شركات ولوائحه ،ويجب �أن ي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة �إلى اجلمعية العامة العادية على بيان �شامل لكل ما ح�صل عليه
�أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية من مكاف�آت وبدل م�صروفات وغري ذلك من املزايا ،و�أن ي�شتمل التقرير كذلك على بيان ما قب�ضه �أع�ضاء املجل�س بو�صفهم عاملني
�أو �إداريني �أو ما قب�ضوه نظري �أعمال فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارات وان ي�شمل �أي�ض ًا على بيان بعدد جل�سات املجل�س وعدد اجلل�سات التي ح�ضرها كل ع�ضو من تاريخ �آخر اجتماع
للجمعية العامة.
اجتماعات مجلس اإلدارة

يجتمع املجل�س مرتني على الأقل يف ال�سنة بدعوة من رئي�سه ،وتكون الدعوة خطية �أو بخطاب م�سجل �أو بالربيد االلكرتوين ،ويجب على رئي�س املجل�س �أن يدعو املجل�س �إلى
االجتماع متى طلب �إليه ذلك اثنان من الأع�ضاء.
نصاب اجتماع مجلس اإلدارة

ال يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره ن�صف الأع�ضاء على الأقل ،ب�شرط �أال يقل عدد احلا�ضرين عن ثالثة (� )3أع�ضاء بالأ�صالة ،ويجوز لع�ضو جمل�س الإدارة �أن ينيب
عنه غريه من الأع�ضاء يف ح�ضور اجتماعات املجل�س طبقا لل�ضوابط الآتية:
�أ	-ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة �أن ينوب عن �أكرث من ع�ضو واحد يف ح�ضور ذلك االجتماع.
ب�	-أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة �إلى ال�شركة وب�ش�أن اجتماع حمدد.
ج	-ال يجوز للنائب الت�صويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�صويت ب�ش�أنها.
وت�صدر قرارات املجل�س ب�أغلبية �آراء الأع�ضاء احلا�ضرين �أو املمثلني فيه وعند ت�ساوي الآراء يرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�س جمل�س الإدارة.
حضور الجمعيات

لكل مكتتب �أ ّي ًا كان عدد �أ�سهمه حق ح�ضور اجلمعية التحويلية ،ولكل م�ساهم حق ح�ضور اجلمعيات العامة للم�ساهمني ،وله يف ذلك �أن يوكل عنه �شخ�ص ًا �آخر من غري �أع�ضاء
جمل�س الإدارة �أو عاملي ال�شركة يف ح�ضور اجلمعية العامة.
اختصاصات الجمعية العامة العادية

فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل الأ�شهر ال�ستة
التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة ،ويجوز دعوة جمعيات عادية �أخرى كلما دعت احلاجة �إلى ذلك.
اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�س با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا .ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة �أ�ص ًال يف اخت�صا�ص
اجلمعية العامة العادية وذلك بال�شروط والأو�ضاع نف�سها املقررة للجمعية العامة العادية.
دعوة الجمعيات العامة

تنعقد اجلمعيات العامة �أو اخلا�صة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة وفق ًا لنظام ال�شركات ولوائحه وعلى جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة العادية لالنعقاد �إذا طلب
ذلك مراجع احل�سابات �أو جلنة املراجعة �أو عدد من امل�ساهمني ميثل ( )%5من ر�أ�س املال على الأقل .ويجوز ملراجع احل�سابات دعوة اجلمعية لالنعقاد �إذا مل يقم املجل�س بدعوة
اجلمعية خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ طلب مراجع احل�سابات.
وتن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف �صحيفة يومية توزع يف مركز ال�شركة الرئي�س قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بع�شرة �أيام على الأقل .ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة
يف امليعاد املذكور �إلى جميع امل�ساهمني بخطابات م�سجلة .وتر�سل �صورة من الدعوة وجدول الأعمال �إلى اجلهة املخت�صة ،وذلك خالل املدة املحددة للن�شر.
نصاب الجمعية العامة العادية

ال يكون انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ربع ر�أ�س املال على الأقل و�إذا مل يتوفر الن�صاب الالزم لعقد هذا االجتماع ،فيجب �أن
تت�ضمن الدعوة لعقد االجتماع الأول �أحد اخليارين التاليني:
1-1جواز عقد االجتماع الثاين للجمعية العامة العادية بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة التعقاد االجتماع الأول ب�شرط �أن تت�ضمن الدعوة لعقد االجتماع الأول �صراحة
ما يفيد ب�إمكانية عقد هذا االجتماع.
2-2جواز توجيه الدعوة �إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق ،وتن�شر هذه الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة (الثالثون) من
هذا النظام.
ويف جميع الأحوال ،يكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
نصاب الجمعية العامة غير العادية

ال يكون انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ربع ر�أ�س املال على الأقل و�إذا مل يتوفر الن�صاب الالزم لعقد هذا االجتماع ،فيجب �أن
تت�ضمن الدعوة لعقد االجتماع الأول �أحد اخليارين التاليني:
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1-1جواز عقد االجتماع الثاين للجمعية العامة العادية بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة التعقاد االجتماع الأول ب�شرط �أن تت�ضمن الدعوة لعقد االجتماع الأول �صراحة
ما يفيد ب�إمكانية عقد هذا االجتماع.
ً
2-2جواز توجيه الدعوة �إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوما التالية لالجتماع ال�سابق ،وتن�شر هذه الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة (الثالثون) من
هذا النظام.
ويف جميع الأحوال يكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال على الأقل.
و�إذا مل يتوفر الن�صاب الالزم يف االجتماع الثاين وجهت دعوة �إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأو�ضاع نف�سها املن�صو�ص عليها يف املادة (الثالثون) من هذا النظام ويكون االجتماع
الثالث �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه بعد موافقة اجلهة املخت�صة.
التصويت في الجمعيات

لكل مكتتب �صوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التحويلية ولكل م�ساهم �صوت عن كل �سهم يف اجلمعيات العامة ويجب ا�ستخدام الت�صويت الرتاكمي يف انتخاب جمل�س الإدارة.
قرارات الجمعيات

ت�صدر القرارات يف اجلمعية التحويلية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة فيها وت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع ،كما ت�صدر
قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة ر�أ�س املال �أو تخفي�ضه �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحلها قبل انق�ضاء
املدة املحددة يف نظامها الأ�سا�س �أو باندماجها مع �شركة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
المناقشة في الجمعيات

لكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية وتوجيه الأ�سئلة يف �ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة وملراجع احل�سابات .ويجيب جمل�س الإدارة �أو ملراجع
احل�سابات عن �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر .و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع ،احتكم �إلى اجلمعية ،وكان قرارها يف هذا
ال�ش�أن نافذ ًا.
رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر

ير�أ�س اجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه عند غيابه �أو من ينتدبه جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه لذلك يف حال غياب رئي�س جمل�س الإدارة
ونائبه.
ويحرر باجتماع اجلمعية حم�ضر يت�ضمن عدد امل�ساهمني احلا�ضرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو الوكالة وعدد الأ�صوات املقررة لها والقرارات التي
اتخذت وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع .وتدون املحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه
رئي�س اجلمعية و�أمني �سرها وجامع الأ�صوات.
تشكيل لجنة المراجعة

ت�شكل بقرار من اجلمعية العامة العادية جلنة مراجعة ال يقل عدد �أع�ضائها عن ثالثة وال يزيد عن خم�سة �أع�ضاء من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة التنفيذيني �سواء من امل�ساهمني
�أو غريهم ويحدد يف القرار مهمات اللجنة و�ضوابط عملها ومكاف�آت �أع�ضائها.
نصاب اجتماع لجنة المراجعة

ي�شرتط ل�صحة اجتماع جلنة املراجعة ح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،وت�صدر قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�س
اللجنة.
اختصاصات لجنة المراجعة

تخت�ص جلنة املراجعة باملراقبة على �أعمال ال�شركة ،ولها يف �سبيل ذلك حق االطالع على �سجالتها ووثائقها وطلب �أي �إي�ضاح �أو بيان من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الإدارة التنفيذية،
ويجوز لها �أن تطلب من جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة لل�شركة لالنعقاد �إذا �أعاق جمل�س الإدارة عملها �أو تعر�ضت ال�شركة لأ�ضرار �أو خ�سائر ج�سيمة.
تقارير لجنة المراجعة

على جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية لل�شركة والتقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجع احل�سابات ،و�إبداء مرئياتها حيالها �إن وجدت ،وعليها كذلك �إعداد تقرير عن
ر�أيها يف �ش�أن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف ال�شركة وعما قامت به من �أعمال �أخرى تدخل يف نطاق اخت�صا�صها .وعلى جمل�س الإدارة �أن يودع ن�سخ ًا كافية من هذا
التقرير يف مركز ال�شركة الرئي�س قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة بع�شرة �أيام على الأقل لتزويد كل من رغب من امل�ساهمني بن�سخه منه .ويتلى التقرير �أثناء انعقاد اجلمعية.
تعيين مراجع الحسابات

يجب �أن يكون لل�شركة مراجع ح�سابات (�أو �أكرث) من بني مراجعي احل�سابات املرخ�ص لهم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة العادية �سنوي ًا ،وحتدد مكاف�أته ومدة عمله،
ويجوز للجمعية �أي�ض ًا يف كل وقت تغيريه مع عدم الإخالل بحقه يف التعوي�ض �إذا وقع التغيري يف وقت غري منا�سب �أو ل�سبب غري م�شروع.
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صالحيات مراجع الحسابات

ملراجع احل�سابات يف �أي وقت حق االطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق .وله �أي�ض ًا طلب البيانات والإي�ضاحات التي يرى �ضرورة احل�صول عليها .ليتحقق
من موجودات ال�شركة والتزاماتها وغري ذلك مما يدخل يف نطاق عمله .وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �أن ميكنه من �أداء واجبه ،و�إذا �صادف مراجع احل�سابات �صعوبة يف هذا
ال�ش�أن �أثبت ذلك يف تقرير يقدم �إلى جمل�س الإدارة .ف�إذا مل يي�سر املجل�س عمل مراجع احل�سابات ،وجب عليه �أن يطلب من جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة العادية للنظر
يف الأمر.
السنة المالية

تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة من �أول �شهر يناير وتنتهي يف نهاية  31دي�سمرب من كل �سنة على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى بعد التحول من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري ك�شركة
م�ساهمة وتنتهي يف  31دي�سمرب من ال�سنة امليالدية التالية.
توزيع األرباح

توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية على الوجه الآتي:
1-1يجنب ( )%10من �صايف الأرباح لتكوين االحتياطي النظامي لل�شركة ،ويجوز �أن تقرر اجلمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ()%30
من ر�أ�س املال املدفوع.
2-2للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب ( )%10من �صايف الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخ�ص�ص لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة.
3-3للجمعية العامة العادية �أن تقرر تكوين احتياطات �أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق م�صلحة ال�شركة �أو يكفل توزيع �أرباح ثابتة قدر الإمكان على امل�ساهمني.
وللجمعية املذكورة كذلك �أن تقتطع من �صايف الأرباح مبالغ لإن�شاء م�ؤ�س�سات اجتماعية لعاملي ال�شركة �أو ملعاونة ما يكون قائم ًا من هذه امل�ؤ�س�سات.
4-4يوزع من الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني ن�سبة متثل ( )%1على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع.
كما يجوز لل�شركة توزيع �أرباح مرحلية على م�ساهميها ب�شكل ن�صف �سنوي �أو ربع �سنوي ،وذلك بناء على تفوي�ض �صادر من قبل اجلمعية العامة العادية ملجل�س الإدارة بتوزيع
�أرباح مرحلية يجدد �سنوي ًا.
استحقاق األرباح

ي�ستحق امل�ساهم ح�صته يف الأرباح وفق ًا لقرار اجلمعية العامة ال�صادر يف هذا ال�ش�أن ويبني القرار تاريخ اال�ستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون �أحقية الأرباح ملالكي الأ�سهم امل�سجلني
يف �سجالت امل�ساهمني يف نهاية اليوم املحدد لال�ستحقاق.
توزيع األرباح لألسهم الممتازة

�إذا مل توزع �أرباح عن �أي �سنة مالية ،ف�إنه ال يجوز توزيع �أرباح عن ال�سنوات التالية �إال بعد دفع الن�سبة املحددة وفق ًا حلكم املادة (الرابعة ع�شرة بعد املائة) من نظام ال�شركات
لأ�صحاب الأ�سهم املمتازة عن هذه ال�سنة.
�إذا ف�شلت ال�شركة يف دفع الن�سبة املحددة وفق ًا حلكم املادة (الرابعة ع�شرة بعد املائة) من نظام ال�شركات من الأرباح مدة ثالث �سنوات متتالية ،ف�إنه يجوز للجمعية اخلا�صة
لأ�صحاب هذه الأ�سهم ،املنعقدة طبق ًا لأحكام املادة (التا�سعة والثمانني) من نظام ال�شركات و�أن تقرر �إما ح�ضورهم اجتماعات اجلمعية العامة لل�شركة وامل�شاركة يف الت�صويت،
�أو تعيني ممثلني عنهم يف جمل�س الإدارة مبا يتنا�سب مع قيمة �أ�سهمهم يف ر�أ�س املال ،وذلك �إلى �أن تتمكن ال�شركة من دفع كل �أرباح الأولوية املخ�ص�صة لأ�صحاب هذه الأ�سهم
عن ال�سنوات ال�سابقة.
خسائر الشركة

�إذا بلغت خ�سائر �شركة امل�ساهمة ن�صف ر�أ�س املال املدفوع ،يف �أي وقت خالل ال�سنة املالية ،وجب على �أي م�س�ؤول يف ال�شركة �أو مراجع احل�سابات فور علمه بذلك �إبالغ رئي�س
جمل�س الإدارة ،وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �إبالغ �أع�ضاء املج�س فور ًا بذلك ،وعلى جمل�س الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من علمه بذلك دعوة اجلمعية العامة غري العادية
لالجتماع خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخ علمه باخل�سائر ولتقرر �إما زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �أو تخفي�ضه وفق ًا لأحكام نظام ال�شركات وذلك �إلى احلد الذي تنخف�ض معه
ن�سبة اخل�سائر �إلى ما دون ن�صف ر�أ�س املال املدفوع� ،أو حل ال�شركة قبل الأجل املحدد يف هذا نظام ال�شركات.
وتعد ال�شركة منق�ضية بقوة نظام ال�شركات �إذا مل جتتمع اجلمعية العامة خالل املدة املحددة يف الفقرة ( )1من هذه املادة� ،أو �إذا اجتمعت وتعذر عليها �إ�صدار قرار يف املو�ضوع،
�أو �إذا قررت زيادة ر�أ�س املال وفق الأو�ضاع املقررة يف هذه املادة ومل يتم االكتتاب يف كل زيادة ر�أ�س املال خالل ت�سعني يوم ًا من �صدور قرار اجلمعية بالزيادة.
دعوى المسؤولية

لكل م�ساهم احلق يف رفع دعوى امل�س�ؤولية املقررة لل�شركة على �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إذا كان من �ش�أن اخلط�أ الذي �صدر منهم �إحلاق �ضرر خا�ص به ،وال يجوز للم�ساهم رفع
الدعوى املذكورة �إال �إذا كان حق ال�شركة يف رفعها ال يزال قائم ًا .ويجب على امل�ساهم �أن يبلغ ال�شركة بعزمه على رفع الدعوى.
انقضاء الشركة

تدخل ال�شركة مبجرد انق�ضائها دور الت�صفية وحتتفظ بال�شخ�صية االعتبارية بالقدر الالزم للت�صفية وي�صدر قرار الت�صفية االختيارية من اجلمعية العامة غري العادية ويجب
�أن ي�شتمل قرار الت�صفية على تعيني امل�صفي وحتديد �سلطاته و�أتعابه والقيود املفرو�ضة على �سلطاته واملدة الزمنية الالزمة للت�صفية ويجب �أال تتجاوز مدة الت�صفية االختيارية
خم�س �سنوات وال يجوز متديدها لأكرث من ذلك �إال ب�أمر ق�ضائي وتنتهي �سلطة جمل�س �إدارة ال�شركة بحلها ومع ذلك يظل ه�ؤالء قائمني على �إدارة ال�شركة ويعدون بالن�سبة �إلى
الغري يف حكم امل�صفني �إلى �أن يعني امل�صفي وتبقى جمعيات امل�ساهمني قائمة خالل مدة الت�صفية ويقت�صر دورها على ممار�سة اخت�صا�صاتها التي ال تتعار�ض مع اخت�صا�صات
امل�صفي.
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تعديل حقوق األسهم أو فئاتها

ال يحتوي النظام الأ�سا�سي لل�شركة على �أحكام تنظم تعديل حقوق الأ�سهم �أو فئاتها.

11112االتفاقيات الجوهرية
1111112اتفاقيات التوزيع على العمالء
تقوم ال�شركة ببيع منتجاتها لل�شريحة الأكرب من عمالئها من خالل فتح ح�سابات اعتمادات لهم يقوم العمالء ب�سداد املبالغ املرتتبة عليهم مبوجبها خالل ثالثني ( )30يوم ًا �أو
�ستني ( )60يوم ًا من تاريخ ال�شراء وذلك ح�سب �سيا�سات البيع املعتمدة لدى ال�شركة .وغالب ًا ما تتم عمليات البيع للعمالء عن طريق �أوامر �شراء ي�صدرها العميل ويتم �سداد
املبالغ املرتتبة مبوجها بح�سب االتفاق مع ال�شركة.
1111112اتفاقيات توريد المواد الخام
 .أاتفاقية توريد مواد خام مع شركة سابك

�أبرمت ال�شركة اتفاقية توريد مع ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) يف تاريخ 2016/12/24م ،وتعترب االتفاقية نافذة اعتبار ًا من تاريخ 2017/01/01م ،تقوم
مبوجبها �سابك بتزويد م�صنع ال�شركة مبواد خام البويل �إيثيلني عايل الكثافة لت�صنيع م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) والأغطية البال�ستيكية .ويتم ت�سعري مواد
خام البويل �إيثيلني عايل الكثافة على ح�سب �سعر الطن املرتي على �أ�سا�س ال�سعر ال�سائد يف تاريخ �سعر العر�ض ،وال ي�شمل ال�سعر �أي �ضرائب �أو ر�سوم �إ�ضافية.
مدة االتفاقية �سنة واحدة ويجوز جتديدها مبوجب موافقة الطرفني على ذلك مبوجب �إخطار خطي قبل ثالثة �أ�شهر من انتهاء االتفاقية .ويجوز ل�شركة �سابك انهاء االتفاقية �إذا
�أخلت ال�شركة يف �سداد �أي دفعة يف تاريخ ا�ستحقاقها .وتخ�ضع هذه االتفاقية للنظام املعمول به يف اململكة العربية ال�سعودية ويف حال ن�شوء �أي نزاع �أو خالف �أو مطالبات ناجتة
عن االتفاقية ،يتم �إحالتها �إلى املحاكم ال�سعودية ذات االخت�صا�ص يف مدينة الريا�ض.
 .باتفاقية توريد منتجات مصنع الشركة مع شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة نوفا

�أبرمت ال�شركة اتفاقية توريد مع �شركة تعبئة املياه ال�صحية املحدودة نوفا يف تاريخ 2016/01/01م ،حيث يقوم م�صنع ال�شركة مبوجبها بتوريد �شركة تعبئة املياه ال�صحية
املحدودة نوفا مب�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) بحجم  12.7و 19جرام والأغطية البال�ستيكية طويلة العنق ،ووفق ًا للأ�سعار والكميات التي ت�ضمنتها االتفاقية.
وتلتزم �شركة تعبئة املياه ال�صحية املحدودة نوفا ب�سداد املبالغ املرتتبة عليها خالل �ستني ( )60يوم ًا من تاريخ ا�ستالم املنتجات .هذه االتفاقية غري حمددة املدة.
 .جاتفاقية توريد منتجات مصنع الشركة مع شركة كوكا كوال السعودية لتعبئة المرطبات

�أبرمت ال�شركة اتفاقية توريد مع �شركة كوكا كوال ال�سعودية لتعبئة املرطبات (كوكا كوال ال�سعودية) يف تاريخ 2017/01/01م ،حيث يقوم م�صنع ال�شركة مبوجبها بتوريد �شركة
كوكا كوال ال�سعودية مب�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) ب�أحجام و�ألوان حمددة ،بالإ�ضافة �إلى الأغطية البال�ستيكية ووفق ًا للأ�سعار والكميات التي ت�ضمنتها االتفاقية.
مدة االتفاقية �سنة واحدة ،ويحق ل�شركة كوكا كوال ال�سعودية �إنهاء االتفاقية يف �أي وقت مبوجب �إخطار خطي يت�ضمن تاريخ �إنهاء االتفاقية .وتخ�ضع االتفاقية للأنظمة املعمول
بها يف اململكة العربية ال�سعودية ،ويف حال ن�شوء �أي نزاع �أو اختالف �أو مطالبات ناجتة عن االتفاقية ،يتم �إحالتها �إلى املحاكم ال�سعودية ذات االخت�صا�ص.
 .داتفاقية توكيل مع شركة لودن للخدمات الصناعية المحدودة

�أبرمت ال�شركة اتفاقية توكيل مع �شركة لودن للخامات ال�صناعية املحدودة ،حيث قامت ال�شركة مبوجبها تعيني �شركة لودن للخامات ال�صناعية املحدودة كوكيل وموزع ح�صري
ملنتجات ال�شركة يف �أ�سواق اجلمهورية اليمنية .ويتعني على الوكيل مبوجب االتفاقية عدم �إعادة ت�صدير منتجات ال�شركة �إلى �أي بلدان جماورة دون احل�صول على موافقة ال�شركة
�أو ًال ،وتقوم ال�شركة بدفع �أتعاب الوكيل �إما نقد ًا �أو مبوجب اعتماد م�ستندي معزز غري قابل للإلغاء .هذه االتفاقية �سارية ملدة خم�سة �سنوات ،ويف حال ن�شوء �أي خالفات �أو نزاع
بني الطرفني فيجب �أن يتم حله بطريقة ودية من خالل التفاو�ض .و�إذا مل يتم التو�صل �إلى حل ودي مر�ضي للطرفني ،فيحق لهما االلتجاء �إلى املحاكم ال�سعودية املخت�صة وفق ًا
للأنظمة املطبقة يف هذا ال�ش�أن.
1111112اتفاقيات سحب المخلفات
 .أعقد سحب المخلفات مع مؤسسة منى أحمد فياض للتجارة

�أبرمت ال�شركة عقد �سحب خملفات مع م�ؤ�س�سة منى �أحمد فيا�ض للتجارة حيث تقوم امل�ؤ�س�سة ب�سحب خملفات االنتاج التابع للم�صنع والتي ت�شمل م�صغرات القوارير البال�ستيكية
(الربيفورم) م�صنوعة من مادة البويل �إيثيلني تريفثاالت ( )PETو�أغطية م�صنوعة من مادة البويل �إيثيلني عايل الكثافة ( ،)HDPEعلى �أ�سا�س جدول �أ�سعار مرفق .مدة
هذا العقد �سنة واحدة ،وجتدد تلقائي ًا ما مل يبلغ �أحد الطرفني الآخر برغبته بعدم التجديد قبل �شهر من تاريخ انتهاء العقد على الأقل.
 .بعقد اتفاق سنوي لبيع المخلفات

�أبرمت ال�شركة عقد بيع خملفات مع م�ؤ�س�سة عبد اهلل فهد املطريي للمقاوالت حيث تقوم امل�ؤ�س�سة ب�شراء خملفات االنتاج التابع للم�صنع والتي ت�شمل م�صغرات القوارير
البال�ستيكية (الربيفورم) امل�صنع من مادة البويل �إيثيلني تريفثاالت ( )PETو�أغطية بال�ستيكية م�صنعة من مادة البويل �إيثيلني عايل الكثافة ( ،)HDPEعلى �أ�سا�س �أ�سعار
حتدد �شهري ًا ،ويتم ال�سداد نقد ًا عند التحميل .مدة هذا العقد �سنة واحدة.
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1111112اتفاقيات وسائل النقل
تقوم ال�شركة يف معظم الأحيان باالتفاق مع عمالئها على �أن يقوموا بت�أمني و�سائل نقل لنقل املنتجات التي ي�شرتونها من ال�شركة من �أر�ض امل�صنع ونقلها �إلى م�صانعهم اخلا�صة.
ومع ذلك ،فلقد �أبرمت ال�شركة عقود نقل مع بع�ض من �شركات النقل للقيام بنقل منتجاتها حملي ًا ودولي ًا وبع�ض املواد اخلام (�إن لزم) مثل م�ؤ�س�سة �سكب امل�سافات للنقليات
ومكتب �سارة حكمت ال�سعدون وم�ؤ�س�سة من�صور القباين .تكون عادة هذه االتفاقيات �سارية ملدة عام واحد ،على �أن يتم ت�سديد الفواتري خالل خم�سة ع�شر ( )15يوم ًا �أو ثالثني
يوم ًا ( )30من تاريخ الفاتورة.

11112اتفاقيات التمويل
1111112التسهيالت الممنوحة للشركة
قامت ال�شركة ب�إبرام اتفاقيات الت�سهيالت االئتمانية التالية:
 .أاتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي

�أبرمت ال�شركة اتفاقية قر�ض رقم ( )2456مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودية («�صندوق التنمية») بتاريخ 1343/04/01هـ (املوافق 2013/02/11م) والذي مبوجبه
قدم �صندوق التنمية لل�شركة قر�ض ًا مقداره  18.200.000ريال �سعودي ،وذلك لإقامة م�صنع لل�شركة لإنتاج م�صغرات القوارير البال�ستيكية (الربيفورم) ،ومت تخفي�ض هذا
القر�ض الحق ًا لي�صبح  16.808.000ريال �سعودي .ويف وقت الحق ،طلبت ال�شركة ووافق �صندوق التنمية على منحها قر�ض ًا �إ�ضافي ًا مقداره  83.630.000ريال �سعودي
وتوحيده مع القر�ض ال�سابق لي�صبح جمموع القر�ضني مبلغ ًا مقداره  100.438.000ريال �سعودي .وحيث قامت ال�شركة ب�سداد مبلغ قدره  3.964.000ريال �سعودي� ،أ�صبح
ر�صيد القر�ض القائم امل�ستغل وغري امل�سدد مبلغ ًا وقدره  96.474.000ريال �سعودي .وعليه اتفق الطرفان على توقيع على عقد قر�ض موحد بتاريخ 1438/06/10هـ (املوافق
2017/02/07م) والذي يت�ضمن ال�شروط العامة للقر�ض.
وقد قدمت ال�شركة ال�ضمانات التالية مبوجب اتفاقية القر�ض املوحد مع �صندوق التنمية:






�سند لأمر مقابل كل طلب بال�سحب.
�سند رهن مت مبوجبه رهن جميع الأ�صول واملباين املقامة �أو التي �ستقام على قطع �أرا�ضي البالغ م�ساحتها  30.206مرت مربع التي تقع يف منطقة روز ال�صناعية.
رهن كامل �صكوك قطع الأرا�ضي التالية ل�صالح �صندوق التنمية :رقم  311505005132ورقم  711508002392ورقم  211516000865ورقم 311515000673
ورقم  611513001792ورقم  311515000674ورقم  211515000671ورقم  911511002346ورقم  311523000386ورقم  711511002347ورقم
 911523000392ورقم  411508002393وامل�ؤرخة جميعها بتاريخ 1438/05/24هـ (املوافق 2017/02/21م).
�ضمان �شخ�صي من �أحمد حمود الذياب بقيمة  96.474.000ريال �سعودي.

 القيود وااللتزامات:

تلتزم ال�شركة مبوجب عقد القر�ض املوحد مبا يلي:

















تنفيذ رهونات �إ�ضافية على الأمالك التي ي�شملها �سند الرهن واملتعلقة بامل�شروع من وقت لآخر ح�سب طلب �صندوق التنمية.
احلفاظ على ال�سجل التجاري والرتخي�ص ال�صناعي اخلا�صة بامل�شروع �سارية املفعول ،كما يجب عليه احل�صول على �أية تراخي�ص �إ�ضافية مطلوبة للم�شروع �أو تتعلق
ب�إبرام هذا العقد وال�سندات لأمر و�سند الرهن.
عدم القيام ب�أي عمل �أو ن�شاط يتعار�ض مع �أغرا�ض امل�شروع.
االمتثال ومراعاة جميع القوانني والأنظمة واللوائح والأوامر واملرا�سيم والتوجيهات التي ت�صدرها �أية جهة �أو هيئة حكومية �أو حمكمة لها والية االخت�صا�ص على
ال�شركة �أو �أمالكها �أو �أ�صولها املالية.
�إبالغ ال�صندوق فور ًا وخطي ًا ب�أية حالة من حاالت النزاع �أو الدعاوي �أو الإجراءات الإدارية.
دفع الزكاة وكافة الر�سوم وال�ضرائب احلكومية التي تتعلق بامل�شروع واملفرو�ضة على ال�شركة �أو على �أمالكها �أو �أ�صولها وذلك قبل املواعيد التي ت�ستحق بعدها
توقيع الغرامات.
الت�أمني على امل�شروع لدى �شركات ت�أمني يوافق عليها �صندوق التنمية ،ويجب �أن تت�ضمن بوال�ص الت�أمني ل�شروط الدفع عند اخل�سارة ل�صالح �صندوق التنمية.
عدم �إن�شاء �أي رهن �أو حق �أو ائتمان �أو �أية �أعباء �أخرى على �أي من ممتلكاتها �أو عائداتها �أو �أ�صولها مما هو مملوك الآن �أو ما �سي�ؤول �إلى ملكيته �سابق ًا.
ال يجوز لل�شركة القيام بالتايل ما مل يوافق �صندوق التنمية:
االندماج �أو التوحد مع �أي �شخ�ص �أو من�ش�أة.
بيع �أو �إيجار �أو حتويل �أو التخل�ص من كل �أو من جزء جوهري من امل�شروع �أو �أ�صولها املالية �سواء اململوك منها حالي ًا �أو ما �سي�ؤول �إلى ملكيتها م�ستقب ًال.
حتمل كل �أو جزء جوهري من �أ�صول �أو مديونيات �أي �شخ�ص �أو من�ش�أة.
عدم القيام ب�أية تغيريات جوهرية يف امل�شروع كما جاء يف و�صف امل�شروع دون احل�صول على موافقة �صندوق التنمية اخلطية.
املحافظة على ن�سبة الأ�صول املتداولة �إلى املطلوبات املتداولة بحيث ال تقل عن ن�سبة ر�أ�س املال العامل.
�إبقاء ن�سبة �إجمايل املطلوبات �إلى �صايف املوجودات امللمو�سة اخلا�صة بامل�شروع يف حدود ال تتجاوز ن�سبة �إجمايل املطلوبات �إلى �صايف املوجودات امللمو�سة.
املحافظة يف جميع الأوقات على �إدارة مقبولة لدى �صندوق التنمية.
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حاالت اإلخالل:

وتن�ص هذه االتفاقية على حاالت تعد بها ال�شركة يف حالة تق�صري ،وهي:















الت�أخر عن الوفاء عند اال�ستحقاق ب�أي من املبلغ الأ�صلي للقر�ض �أو ال�سندات لأمر �أو �أي مبلغ ي�ستحق الوفاء مبوجب هذا العقد �أو االتفاقيات املتعلقة به.
الف�شل يف تنفيذ ومراعاة الأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا العقد �أو يف ال�سندات لأمر �أو يف �سند الرهن ،وي�شرتط هنا حالة تق�صري �أال يتم تالقي ال�شركة لف�شلها
خالل ثالثني يوم ًا من �إ�شعارها بطلب مثل هذا التاليف ما دام �صندوق التنمية يرى �إمكانية تاليف الف�شل ب�سرعة.
�إذا ثبت ب�أي �شكل من الأ�شكال عدم �صحة �أي ت�صريح �أو �ضمان قدمته ال�شركة مبوجب هذا العقد �أو ال�سندات لأمر �أو �سند رهن �أو يف �أي بيان �أو �شهادة تقدم بناء
على هذا العقد �أو تلك الوثائق.
�إذا حل وفاء �أو ا�ستحقاق الأموال املقرت�ضة من �أجل امل�شروع �أو ثمن �شراء م�ؤجل لأية ملكية خا�صة بامل�شروع تكون فيها حالي ًا �أو م�ستقب ًال هي امل�س�ؤولة �أو امللتزم
الرئي�سي �أو الكفيل �أو غري ذلك وت�ستحق الوفاء �أو ميكن اعتبارها م�ستحقة الوفاء قبل التاريخ املحدد ال�ستحقاقها ،ومل تدفع مثل هذه الديون يف تاريخ ا�ستحقاقها
�أو يف نهاية �أية فرتة �سماح حمددة لها.
�إذا كانت ال�شركة قد-:
قدمت طلب ًا �أو وافقت على تعيني حار�س �أو م�صف لها �أو لأمالكها.
عجزت �أو اعرتفت كتابي ًا بعجزها عن الوفاء بديونها عند ا�ستحقاقها.
�أجرت تناز ًال عام ًا ل�صالح الدائنني.
�أ�شهرت �إفال�سها �أو �إع�سارها.
 ُعني عليها م�صفي �أو حار�س.
قدمت طلب ًا اختياري ًا لإ�شهار �إفال�سها.
توقفت ب�صفة فردية �أو جماعية بح�سب الأحوال عن اال�ستمرار يف كونها �شريك ًا �أو مالك ًا ح�سبما يكون احلال دون موافقة �صندوق التنمية التي لن حتجب عنه دون
�سبب معقول.
التخلي عن امل�شروع يف �أي وقت �أو عدم بدء العمليات التجارية للم�شروع قبل تاريخ الت�شغيل املن�صو�ص عليه.

ويف �أية حالة من هذه احلاالت يجوز ل�صندوق التنمية �أن ينهي فور ًا التزاماته مبوجب هذا العقد ،ب�إ�شعار بريدي �أو برقي �أو بالتلك�س �أو بالفاك�س �إلى ال�شركة ،و�أن يعلن يف احلال
اعتبار القر�ض املقدم مبوجب هذا العقد ،ومبوجب ال�سندات لأمر م�ستحق الأداء من ال�شركة ،وكذلك ف�إن جميع املبالغ الأخرى التي ت�ستحق على ال�شركة مبوجب هذا العقد �أو
�أي من الوثائق �أو االتفاقيات الأخرى املتعلقة به تعترب م�ستحقة الوفاء فور ًا دون احلاجة �إلى �أي طلب �أو مطالبة �أخرى لل�شركة �أو لدى �أية جهة خمت�صة �أو االحتجاج على عدم
الدفع �أو �أي �إ�شعار �أي ًا كان ،حيث تتنازل ال�شركة مبوجب هذا عن كل هذه الإجراءات.
ولقد خاطبت ال�شركة �صندوق التنمية مبوجب اخلطاب امل�ؤرخ يف 1438/07/27هـ (املوافق 2017/04/24م) ،وح�صلت منه بتاريخ 1438/08/11هـ (املوافق 2017/05/11م)
على موافقته على تغيري الكيان القانوين للم�صنع ليتحول من فرع �شركة م�ساهمة مقفلة �إلى فرع �شركة م�ساهمة عامة .كما وافق �صندوق التنمية على �أن يتم �إلغاء ال�ضمان
ال�شخ�صي املقدم من قبل امل�ساهم البائع� ،أحمد حمود الذياب ،اعتبارا من حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة عامة و�إدراج �أ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودي.
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1111112اتفاقيات التمويل البنكية
فيما يلي ملخ�ص التفاقيات التمويل التي �أبرمتها ال�شركة مع عدد من البنوك املحلية:
 .أالتسهيالت المقدمة من البنك السعودي الفرنسي

�أبرمت ال�شركة اتفاقية الت�سهيالت مع البنك ال�سعودي الفرن�سي بتاريخ 1437/08/02هـ (املوافق 2016/05/09م) للح�صول على ت�سهيالت مببلغ قدره  198.900.000ريال
�سعودي.
وفيما يلي ملخ�ص لأهم �شروط هذه االتفاقية:

لودجلا ا ا �شروط اتفاقية الت�سهيالت مع البنك ال�سعودي الفرن�سي امل�ؤرخة 1437/08/02هـ (املوافق 2016/05/09م) 1
ال�شرح

البيان
�إجمايل الت�سهيالت

 198.900.000ريال �سعودي

تاريخ انتهاء الت�سهيالت

2017/03/31م1

ت�سهيل متعدد الأغرا�ض

ت�سهيل متعدد الأغرا�ض

احلد الأق�صى
الغر�ض

فتح اعتمادات م�ستندية و�/أو متويل �شراء وبيع �سلع (التورق)

فرتة الإتاحة

للم�ستندات مقابل القبول  120 -يوم ًا
ً
متويل �شراء وبيع �سلع (التورق)  120 -يوما �شاملة فرتة القبول
متويل املرابحة  120 -يوم ًا �شاملة فرتة القبول

هام�ش الربح

متويل �شراء وبيع �سلع (التورق) � -سايبور � %2.75 +سنوي ًا
متويل املرابحة � -سايبور � %2.75 +سنوي ًا

احلد الأق�صى

ت�سهيل متعددا لأغرا�ض بحد  20.000.000ريال �سعودي

الغر�ض

فتح اعتمادات م�ستندية و�/أو متويل �شراء وبيع �سلع (التورق) طويل الأجل

فرتة الإتاحة

متويل �شراء وبيع �سلع (التورق) (طويل الأجل)  -حتى 2016/12/31م

املدة املتاحة

للم�ستندات مقابل القبول  240 -يوم ًا

هام�ش الربح

متويل �شراء وبيع �سلع (التورق) (طويل الأجل) � -سايبور � %2.75 +سنوي ًا

ال�سداد لتمويل التورق
مقاي�ضة �أ�سعار الفائدة

متويل خا�ص ب�شراء وتطوير خمازن

احلد الأق�صى
تاريخ االنتهاء

2020/12/31م

احلد الأق�صى

متويل �شراء وبيع �سلع (التورق) (طويل الأجل) بحد  14.500.000ريال �سعودي

فرتة الإتاحة

حتى 2016/05/31م

هام�ش الربح

�سايبور � %2.75 +سنوي ًا

تاريخ �آخر �سداد

ال�ضمانات

يتم ال�سداد مبوجب ثمانية و�أربعون ( )48دفعة �شهرية مت�ساوية مببلغ ( )416.666.67ريال �سعودي كل على حدة ،بالإ�ضافة
�إلى هام�ش الربح املتفق عليه ابتداء من تاريخ 2017/01/31م وتنتهي يف 2020/12/31م.
 2.000.000ريال �سعودي

ال�سداد

مقاي�ضة �أ�سعار الفائدة

ت�سهيل متعدد الأغرا�ض بحد  40.000.000ريال �سعودي

يتم ال�سداد مبوجب ت�سعة و�أربعون ( )49دفعة �شهرية مت�ساوية مببلغ  295.918.37ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى هام�ش الربح
املتفق عليه لكل دفعة على حدة ابتداء من 2016/06/30م وتنتهي يف 2020/06/30م.
2020/06/30م

حد الت�سهيل

 1.400.000ريال �سعودي

تاريخ االنتهاء

2020/06/30م

 �سند لأمر مببلغ �إجمايل  198.900.000ريال �سعودي
 �ضمان �شخ�صي مقدم من قبل �أحمد حمود الذياب مببلغ  198.900.000ريال �سعودي

ال�شروط

 ابقاء ما ال يقل عن  %50من �صايف الأرباح ال�سنوية ابتداء من ال�سنة املالية 2016م وما يليها من �أعوام
 ايداع ما ال يقل عن  %50من متح�صالت الأعمال يف احل�ساب املفتوح لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي
 �أال تزيد ن�سبة الرافعة املالية عن  1.5xل�سنة 2017م وما يليها من �أعوام
 يحتفظ البنك ال�سعودي الفرن�سي بحق االن�سحاب �أو الغاء الت�سهيالت �أو تخفي�ض احلد املعتمد وطلب ت�سديد كافة الت�سهيالت/التمويل �إ�ضافة �إلى عموالتها
يف مدة �أق�صاها  15يوم ًا مبوجب �إ�شعار خطي من البنك
 �أال تقوم ال�شركة ب�أي تغيري جوهري دون احل�صول على املوافقة امل�سبقة من البنك ال�سعودي الفرن�سي

 1مالحظة :ال�شركة يف �صدد �إبرام اتفاقية جتديد من البنك ال�سعودي الفرن�سي لهذه االتفاقية.
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البيان
الإنهاء وتعجيل ال�سداد

ال�شرح
 ت�شكل احلاالت التالية� ،ضمن جملة �أمور �أخرى ،حاالت �إخالل تعطي البنك ال�سعودي الفرن�سي احلق يف �إلغاء �أو تعديل الت�سهيالت واعتبار كافة �أر�صدة
الت�سهيالت م�ستحقة ال�سداد:
 تخلف ال�شركة بدفع �أي مبلغ متوجب الدفع للبنك
 �إذا ثبت �أن �أي بيان �أو �إفادة معطاة من قبل ال�شركة غري �صحيح �أو م�ضللة
 �إخفاق ال�شركة ب�أي من االلتزامات املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية وعدم ت�صويب خالل ثالثة (� )3أيام من �إخطار البنك لل�شركة
 �إذا �أخفقت ال�شركة بت�سديد ديونها عند ا�ستحقاقها �أو عدم متكنها من �إجراء تنازل عام ل�صالح دائنيها
 �إذا اتخذت ال�شركة �أي ت�صرف م�ؤ�س�سي �أو �إجراءات ق�ضائية من �أجل �إنهائها �أو �إعادة هيكلتها �أو تعيني حار�س ق�ضائي
 �إذا قامت ال�شركة ببيع �أو ت�أجري �أو حتويل جميع �إيراداتها وممتلكاتها �أو �أي منها
 �إذا توقفت ال�شركة �أو هددت بالتوقف عن ممار�سة �أعمالها
 �إذا �أ�صبح وفاء ال�شركة بكل �أو بع�ض التزاماتها �أمر ًا غري قانوني ًا
 ن�شوء �أي ظرف قد يبعث البنك على االعتقاد ب�أن ال�شركة قد ال تفي بالتزاماتها

النظام الواجب التطبيق واالخت�صا�ص
الق�ضائي

تخ�ضع اتفاقية الت�سهيالت للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية
يف حالة التقا�ضي يتم الرجوع للجنة الف�صل يف املنازعات امل�صرفية التابعة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

امل�صدر :ال�شركة

ولقد خاطبت ال�شركة البنك ال�سعودي الفرن�سي مبوجب اخلطاب امل�ؤرخ يف 1438/07/27هـ (املوافق 2017/04/24م) ،وح�صلت منه بتاريخ 1438/09/11هـ (املوافق
2017/06/06م) ب�أنه ال مانع لدى البنك من �إعفاء ال�شركة من ال�ضمان ال�شخ�صي يف حال مت �إدراج ال�شركة يف �سوق الأ�سهم ،وذلك بعد ا�ستكمال االجراءات الداخلية الالزمة.
 .بالتسهيالت المقدمة من البنك األول (المعروف سابقاً بالبنك السعودي الهولندي)

�أبرمت ال�شركة اتفاقية ت�سهيالت م�صرفية مع البنك الأول (املعروف �سابق ًا بالبنك ال�سعودي الهولندي) بتاريخ 1438/06/02هـ (املوافق 2017/03/01م) للح�صول على
ت�سهيالت مببلغ  45.219.000ريال �سعودي .وفيما يلي ملخ�ص لأهم �شروط هذه االتفاقية:

لودجلا ا ا �شروط اتفاقية الت�سهيالت امل�صرفية مع البنك الأول (امل��ع��روف �سابقاً بالبنك ال�سعودي الهولندي) امل���ؤرخ��ة 1438/06/02ه����ـ (املوافق
2017/03/01م)
ال�شرح

البيان
�إجمايل الت�سهيالت

 45.219.000ريال �سعودي

تاريخ انتهاء الت�سهيالت

التمويل الإ�سالمي املتو�سط الأجل ي�ستحق الق�سط الأخري يف 2017/09/30م

ت�سهيل متويل �إ�سالمي متو�سط الأجل
(تورق)

حد ائتمان �شامل

حد فرعي من ت�سهيل االعتمادات

احلد الأق�صى
الغر�ض

 2.146.000ريال �سعودي
لتمويل �شراء الآالت (ينخف�ض تدريجي ًا).

فرتة الإتاحة

ال يتعدى 2017/10/30م.

هام�ش الربح

 %3زيادة على �سعر �سايبور.

الر�صيد القائم

 2.146.000ريال �سعودي

احلد الأق�صى

 25.000.000ريال �سعودي

الغر�ض

ملتطلبات ر�أ�س املال العامل

احلد الأق�صى

 25.000.000ريال �سعودي

الغر�ض

فتح اعتمادات م�ستندية باملرابحة تدفع عند االطالع ،وتداول �سندات ا�سترياد تدفع عند االطالع و�/أو فتح اعتمادات م�ستندية
لأجل وقبول كمبياالت م�سحوبة مقابل مثل هذه االعتمادات.

الت�أمني

يودع ويحجز يف ح�ساب لدى البنك الأول ت�أمني يعادل  %10من قيمة كل اعتماد م�ستندي يتم فتحه.

م�صاريف خدمة
االعتمادات

ح�سب تعرفة م�ؤ�س�سة النقد العربي زائد ًا � %0.75سنوي ًا تدفع مقدم ًا (على �أال تقل عن  400ريال �سعودي لكل اعتماد)

�أق�صى مدة لالعتمادات

�ستة �أ�شهر

�أق�صى مدة للقبول:

�ستة �أ�شهر

�أق�صى مدة لالعتمادات
�شاملة مدة القبول:

�ستة �أ�شهر

هام�ش الربح
الر�صيد املدين القائم

 %0.25يف ال�شهر من قيمة االعتماد
�صفر
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البيان
حد فرعي من ت�سهيل االعتمادات

ال�شرح
احلد الأق�صى
الغر�ض

متويل �إ�سالمي متو�سط الأجل (تورق)
(ينخف�ض تدريجي ًا)

متويل �إ�سالمي متو�سط الأجل (تورق)
(ينخف�ض تدريجي ًا)

ت�سهيالت على ح�ساب جاري مدين

متويل ت�سديد اعتمادات م�ستندية على �شكل متويل �إ�سالمي ق�صري الأجل (مرابحة)

فرتة الإتاحة

�ستة �أ�شهر

هام�ش الربح

 %2.75يف ال�سنة زيادة على �سعر ال�سايبور

الر�صيد املدين القائم

 9.777.000ريال �سعودي

احلد الأق�صى

 5.040.000ريال �سعودي

الغر�ض

متويل �شراء الآالت من �شركة ه�سكي

فرتة الإتاحة

حتى 2018/06/08م

هام�ش الربح

 %3يف ال�سنة زيادة على �سعر ال�سايبور

تاريخ �آخر �سداد

2018/06/08م

الر�صيد القائم

 5.040.000ريال �سعودي

احلد الأق�صى

 13.033.000ريال �سعودي

الغر�ض

لتمويل النفقات الر�أ�سمالية

فرتة الإتاحة

2020/01/26م

هام�ش الربح

 %3يف ال�سنة على �سعر ال�سايبور

الر�صيد املدين القائم

 13.033.000ريال �سعودي

احلد الأق�صى

 3.000.000ريال �سعودي

العمولة
الر�صيد املدين القائم
ال�ضمانات

 25.000.000ريال �سعودي

 %3يف ال�سنة �أعلى من �سعر البنك الأ�سا�سي ،الذي يبلغ حالي ًا .%12
�صفر

 �سند لأمر مببلغ �إجمايل  45.219.000ريال �سعودي ،يدفع عند الطلب
 �ضمان �شخ�صي من قبل �أحمد حمود الذياب مببلغ  45.219.000ريال �سعودي
 خطاب تعهد من �شركة هنا لل�صناعات الغذائية ب�شراء منتجات ال�شركة يف حال مل يتم بيعها يف ال�سوق.
  تنازل ل�صالح البنك الأول عن كافة عوائد مبيعات �شركة مياه نوفا.
 تنازل م�ؤكد ل�صالح البنك الأول عن كافة عوائد �شركة هنا لل�صناعات الغذائية.

ال�شروط

 �أال تتجاوز ن�سبة الرفع املايل  2مرة (�إجمايل املطلوبات على �صايف احلقوق امللمو�سة) طيلة �سريان الت�سهيالت
 ال ي�سمح بتوزيع الأرباح و�/أو ال�سحب من الربح ال�صايف ال�سنوي (بعد ال�ضريبة/الزكاة) حتى تكون ن�سبة الرفع املايل �أقل من  2مرة
 �أن ال تقل ن�سبة خدمة الدين (�صايف الربح قبل خ�صم الفوائد والزكاة واال�ستهالك)(/ا�ستحقاقات القرو�ض  +الفوائد) عن  1.25مرة
 �إعالم البنك عن �أي تغريات ملحوظة يف �ش�ؤون ال�شركة �أو �ش�ؤونها املالية

الإنهاء وتعجيل ال�سداد

 يحتفظ البنك باحلق يف �أي وقت يف تخفي�ض �أو �إلغاء كل هذه الت�سهيالت �أو جزء منها �أو تغيري �شروطها وبنودها دون احل�صول على موافقة ال�شركة الر�سمية
 يحتفظ البنك بحق �إلغاء كافة الت�سهيالت املمنوحة يف حال �إخفاق ال�شركة بت�سديد �أي مبلغ م�ستحق

النظام الواجب التطبيق واالخت�صا�ص
الق�ضائي

 تخ�ضع اتفاقية الت�سهيالت امل�صرفية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية

امل�صدر :ال�شركة

ولقد خاطبت ال�شركة البنك الأول مبوجب اخلطاب امل�ؤرخ يف 1438/08/04هـ (املوافق 2017/04/30م) ،وح�صلت منه بتاريخ 1438/09/11هـ (املوافق 2017/06/06م)
على عدم ممانعة البك على حتويل ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة عامة ،و�إلغاء ال�ضمان ال�شخ�صي املقدم من �أحمد حمود الذياب الذي يغطي  %100من ت�سهيالت البنك الأول
عندما يتم تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ،وذلك مع بقاء بقية ال�شروط والتعهدات كما هي بدون تغيري.
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 .جالتسهيالت المقدمة من البنك العربي الوطني

�أبرمت ال�شركة مع البنك العربي الوطني اتفاقية بيع و�شراء �سلع لغر�ض التورق بتاريخ 1438/07/06هـ (املوافق 2017/04/03م) للح�صول على ت�سهيالت بحد 20.000.000
ريال �سعودي.
وفيما يلي ملخ�ص لأهم �شروط هذه االتفاقية:

لودجلا ا ا �شروط اتفاقية بيع و�شراء �سلع لغر�ض التورق مع البنك العربي الوطني امل�ؤرخة 1438/07/06هـ (املوافق 2017/04/03م)
ال�شرح

البيان
�إجمايل الت�سهيالت

 174.139.000ريال �سعودي

تاريخ انتهاء الت�سهيالت

2018/02/28م

االعتمادات امل�ستندية (عند االطالع)
و�/أو (الآجلة الدفع) (فئة �أ/ب)
والكمبياالت امل�سحوبة مبوجبها

احلد الأق�صى
الغر�ض
ر�سوم فتح االعتماد

متويل االعتمادات

متويل االعتمادات (تورق حمدد املدة)

تعرفة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

ر�سوم الت�أجيل
حد الت�سهيل

 50.000.000ريال �سعودي
متويل الواردات مبوجب االعتمادات امل�ستندية املفتوحة من قبل البنك

هام�ش الربح

�سايبور %2.25 +

مدة التمويل

 18يوم (�شاملة مدة الكمبياالت)

ر�سوم اخلزينة

يف حال متويل االعتماد بالتورق 200 :ريال مقابل كل مليون ريال �سعودي

حد الت�سهيل

 20.000.000ريال �سعودي

الغر�ض

�إ�صدار بع�ض خطابات االعتماد امل�ستندي لتمويل ر�أ�س املال العامل ول�صالح م�ستفيدين مقبولني للبنك و�إعادة متويل التزامات الدفع
املتعلقة بها عن طريق متويل حمدد املدة

فرتة الإتاحة

�إلى تاريخ 2017/06/03م

ر�سوم فتح االعتماد

تعرفة م�ؤ�س�سة النقد العربي

ر�سوم الت�أجيل

 %2بال�سنة

حد الت�سهيل

 10.000.000ريال �سعودي

هام�ش الربح

�سايبور %2.5 +

الغر�ض

متويل الواردات مبوجب االعتمادات امل�ستندية املفتوحة من قبل البنك

مدة التمويل

� 66شهر (�شاملة مدة الكمبيالة)

ر�سوم اخلزينة

يف حال متويل االعتماد بالتورق 200 :ريال �سعودي مقابل كل مليون ريال �سعودي

الت�سديد
ال�ضمانات

�إ�صدار بع�ض خطابات االعتماد امل�ستندي لتمويل ر�أ�س املال العامل ول�صالح م�ستفيدين مقبولني للبنك و�إعادة متويل التزامات الدفع

 %2بال�سنة

الغر�ض

االعتمادات امل�ستندية (عند االطالع)
و�/أو (الآجلة الدفع) (فئة �أ/ب)
والكمبياالت امل�سحوبة مبوجبها

 20.000.000ريال �سعودي

يتم �سداد كامل مبلغ التمويل على  48ق�سط �شهري بعد �شهر واحد من انتهاء فرتة ال�سماح والتي تنتهي بتاريخ 2017/12/31م على �أن
يبد�أ ال�سداد بتاريخ 2018/01/31م

 �سند لأمر مببلغ �إجمايل  174.139.000ريال �سعودي
 كفالة غرم و�أداء ت�ضامنية موقعة من قبل �أحمد بن حمود الذياب

ال�شروط

 عدم �سحب �أي مبلغ من الأرباح ال�سنوية حتى �سداد التمويل القائم واجلديد بالكامل بدء ًا من العام 2016م ويف حال اخالل ال�شركة بهذا ال�شرط �سوف يتم
ا�ستيفاء ر�سوم عدم التزام بن�سبة  %0.25من �إجمايل الت�سهيالت.

الإنهاء وتعجيل ال�سداد

 ت�شكل احلاالت التالية� ،ضمن جملة �أمور �أخرى ،حاالت �إخالل تعطي البنك العربي الوطني احلق يف �إلغاء �أو تعديل الت�سهيالت واعتبار كافة �أر�صدة
الت�سهيالت م�ستحقة ال�سداد:
ً
 تخلف ال�شركة عن �سداد �أي مبلغ متوجب الدفع للبنك وفقا لهذه االتفاقية.
 �إخالل ال�شركة �أو مقدم ال�ضمانات بتنفيذ التزاماتهم مبوجب هذه االتفاقية �أو مبوجب �أي م�ستند �ضمانات يكون �أي منهم طرف ًا فيه وعدم ت�صحيحه
خالل �سبعة �أيام.
 عدم �صحة �أو دقة �أي �إقرار �أو �ضمان قدمته ال�شركة �أو مقدم ال�ضمانات �أو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو مديريه �أو موظفيه فيما يتعلق بهذه االتفاقية
ب�شكل يعتربه البنك جوهري ًا.
 وجود �أية مديونية لل�شركة واجبة الدفع �أو قابلة العتبارها واجبة الدفع قبل تاريخ ا�ستحقاقها املحدد �أو مل تدفع عند ا�ستحقاقها.
 ا�ستيالء �أي دائن لل�شركة �أو �أي من مقدمي ال�ضمانات على كل �أو بع�ض �أعمال �أو �أ�صول �أو ممتلكات ال�شركة �أو �أي من مقدمي ال�ضمانات.
 تقدمي الئحة �أو مبا�شرة �إجراء لإ�شهار �إفال�س �أو �إع�سار ال�شركة �أو مقدم ال�ضمان.
 توقف ال�شركة عن �سداد ديونها ملقر�ضيها.
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البيان
الإنهاء وتعجيل ال�سداد

ال�شرح
 توقف ال�شركة عن القيام ب�أي جزء جوهري من �أعمال ال�شركة التجارية �أو تغيري طبيعة �أو نطاق �أعمالها ب�شكل جوهري.
 وفاة �أو فقدان �أهلية مقدم ال�ضمان �أو �إلغائه لأي التزام �ضمن هذه االتفاقية.
 عدم منح �أي تفوي�ضات لل�شركة لإبرام هذه االتفاقية �أو مت تعديل هذه التفوي�ضات �أو �أ�صبحت غري �سارية.
 �صدور �أي قانون �أو نظام �أو �أمر تعديل �أي قانون �أو نظام �أو �أمر يعفي ال�شركة �أو مقدم ال�ضمان من تنفيذ التزاماتهم مبوجب هذه االتفاقية.
 �أي حالة تقع ويعتقد البنك ب�أن لها ت�أثري ًا جوهري ًا �سلبي ًا على الأعمال التجارية �أو الو�ضع املادي �أو م�ستقبل ال�شركة �أو مقدم ال�ضمانات� ،أو على قدرتهم على
تنفيذ التزاماتهم مبوجب هذه االتفاقية.
 ف�شل �أي من ال�شركات التابعة لل�شركة �أو تلك التي لل�شركة ح�صة فيها يف �سداد كل �أو جزء من مديونيتها �سواء كانت م�ستحقة للبنك �أو للغري.
 �أال تقوم ال�شركة دون احل�صول على املوافقة امل�سبقة من البنك ب�إجراء �أو ترتيب �أي رهن على �أي من �أ�صولها ل�صالح �أي طرف ثالث.
 حدوث �أي تغيري يف ملكية ال�شركة �أو ال�سيطرة عليها.

النظام الواجب التطبيق واالخت�صا�ص
الق�ضائي

 تخ�ضع هذه االتفاقية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية
 يف حالة التقا�ضي يتم الرجوع للجنة املنازعات امل�صرفية

امل�صدر :ال�شركة

ولقد خاطبت ال�شركة البنك العربي الوطني مبوجب اخلطاب امل�ؤرخ يف 1438/07/29هـ (املوافق 2017/04/26م) ،وح�صلت منه بتاريخ 1438/09/04هـ (املوافق
2017/05/30م) على خطاب ب�أنه ال مانع من الغاء العهد املوقع من ال�شركة والذي ين�ص على «عدم �سحب �أي مبلغ من الأرباح ال�سنوية حتى �سداد التمويل القائم واجلديد
بالكامل بدءا من العام املايل 2016م ويف حال اخالل العميل بهذا ال�شرط �سوف يتم ا�ستيفاء ر�سوم عدم االلتزام بن�سبة  %0.25من �إجمايل الت�سهيالت» و�أي�ض َا الغاء ال�ضمان
ال�شخ�صي لأحمد حمود الذياب والذي يغطي  %100من �إجمايل الت�سهيالت املمنوحة لل�شركة من قبل البنك العربي الوطني وذلك عندما يتم البدء بتداول �أ�سهم ال�شركة يف
ال�سوق املالية ال�سعودية ،وبعد ت�أكد البنك ب�أن ال�شركة ب�شكلها اجلديد قادرة على الوفاء بالتزاماتها ح�سب املعايري والدرا�سات التي �سيقوم بها البنك يف حينه.
 .دالتسهيالت المقدمة من البنك األهلي التجاري

�أبرمت ال�شركة مع البنك الأهلي التجاري اتفاقية التمويل التجاري واخلدمات امل�صرفية بتاريخ 1438/02/24هـ (املوافق 2016/11/24م) للح�صول على حد ائتماين مببلغ
 10.000.000ريال �سعودي.
وفيما يلي ملخ�ص لأهم �شروط هذه االتفاقية:

لودجلا ا ا �شروط اتفاقية التمويل التجاري واخلدمات امل�صرفية مع البنك الأهلي التجاري امل�ؤرخة 1438/02/24هـ (املوافق 2016/11/24م)
ال�شرح

البيان
�إجمايل الت�سهيالت

 10.000.000ريال �سعودي

تاريخ انتهاء الت�سهيالت

2017/10/31م

ت�سهيل تي�سري جتاري (حد م�شرتك)

احلد الأق�صى
الغر�ض

اعتمادات م�ستندية بالإطالع (حد
جزئي من تي�سري جتاري)

 10.000.000ريال �سعودي
لتمويل الإعتمادات باالطالع وامل�ؤجلة للمواد التي مت �شرا�ؤها

اال�ستحقاق

2017/10/31م

هام�ش الربح

�سايبور  +هام�ش بن�سبة  %2.25بال�سنة

مدة التمويل

 150يوم� ،شامل فرتة الت�أجيل

طريقة ال�سداد

دفعة واحدة بنهاية املدة

احلد الأق�صى

 10.000.000ريال �سعودي

الغر�ض
اال�ستحقاق
ر�سوم فتح االعتماد
املدة

ل�شراء البال�ستيك واملواد اخلام (الكريات  )PETمن �شركة �سابك
2017/10/31م
تعرفة م�ؤ�س�سة النقد العربية ال�سعودية  +هام�ش بن�سبة  %0.5بال�سنة
 90يوم
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البيان
اعتمادات م�ستندية م�ؤجلة (حد جزئي
من تي�سري جتاري)

ال�شرح
احلد الأق�صى
الغر�ض
اال�ستحقاق
ر�سوم فتح االعتماد
املدة
ر�سوم الت�أجيل
�أق�صى فرتة
للت�أجيل

ال�ضمانات

 10.000.000ريال �سعودي
ل�شراء البال�ستيك واملواد اخلام (الكريات  )PETمن �شركة �سابك
2017/10/31م
تعرفة م�ؤ�س�سة النقد العربية ال�سعودية  +هام�ش بن�سبة  %0.5بال�سنة
 90يوم
تعرفة م�ؤ�س�سة النقد العربية ال�سعودية  +هام�ش بن�سبة  %2بال�سنة
 90يوم

 �سند لأمر مببلغ �إجمايل قدره  10.000.000ريال �سعودي موقعة من قبل ال�شركة
 �سند لأمر مببلغ �إجمايل قدره  1.000.000ريال �سعودي موقعة من قبل ال�شركة
 كفالة �شخ�صية موقعة من قبل �أحمد حمود الذياب

ال�شروط

 �أال تقل ن�سبة ال�سيولة عن 1:1.10
 �أال تتجاوز ن�سبة الرافعة املالية املعدلة عن 1:2.30
 �أن حتول ال�شركة  %20من مبيعاتها ال�سنوية �إلى ح�سابها املفتوح لدى البنك
 يحق للبنك يف �أي وقت ودون احلاجة �إلى موافقة ال�شركة �أن يقف �أو يلغي هذه االتفاقية كلي ًا �أو جزئي ًا ،و�أن يطالب ال�شركة بت�سديد التزاماتها دون �أن يكون
لل�شركة حق االعرتا�ض
 تتعهد ال�شركة ب�إ�شعار البنك خطي ًا عن كل تغيري يطر�أ على و�ضعها القانوين �أو املايل �أو الإداري

الإنهاء وتعجيل ال�سداد

 ت�شكل احلاالت التالية� ،ضمن جملة �أمور �أخرى ،حاالت �إخالل تعطي البنك الأهلي التجاري احلق يف �إلغاء �أو تعديل الت�سهيالت واعتبار كافة �أر�صدة
الت�سهيالت م�ستحقة ال�سداد:
 �إذا ت�أخرت ال�شركة �أو تخلفت عن تنفيذ �أي من التزاماتها �أو تعهداتها املن�صو�ص عليها يف االتفاقية
 �إذا �أخلت ال�شركة بالت�أمينات وال�ضمانات املقدمة من قبلها ل�صالح البنك
 �إذا �أخلت ال�شركة يف الوفاء بالتزاماتها جتاه الغري ب�صورة قد يعتربها البنك ب�أنها ذات ت�أثري �سلبي على الو�ضع املايل لل�شركة
 يف حالة وفاة �أو �إفال�س ال�شركة �أو زوال �صفتها القانونية �أو توقفها عن مزاول الن�شاط
 يف حالة حل ال�شركة �أو ت�صفيتها �أو بيعها �أو توقفها عن مزاولة ن�شاطها �أو تغيري كيانها القانوين �أو ان�سحاب �أو وفاة �أي من ال�شركاء

النظام الواجب التطبيق واالخت�صا�ص
الق�ضائي

 تخ�ضع اتفاقية الت�سهيالت االئتمانية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية
 يف حالة التقا�ضي يتم الرجوع للمحاكم املخت�صة يف اململكة العربية ال�سعودية ميا يف ذلك جلنة ت�سوية املنازعات امل�صرفية

امل�صدر :ال�شركة

ولقد خاطبت ال�شركة البنك الأهلي التجاري مبوجب اخلطاب امل�ؤرخ يف 1438/07/27هـ (املوافق 2017/04/24م) ،وح�صلت منه بتاريخ 1438/09/20هـ (املوافق
2017/06/15م) على املوافقة لإلغاء ال�ضمان ال�شخ�صي لأحمد حمود الذياب عندما يتم البدء بتداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ،وذلك بعد ت�أكد البنك ب�أن
ال�شركة ب�شكلها القانوين اجلديد قادرة على الوفاء بالتزاماتها وفق ًا للمعايري والدرا�سات التي �سيقوم بها البنك يف حينه.
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 .هالتسهيالت المقدمة من مصرف اإلنماء

�أبرمت ال�شركة مع م�صرف الإمناء اتفاقية ت�سهيالت ائتمانية بتاريخ 1437/08/09هـ (املوافق 2016/05/16م) بحد ائتماين �أق�صى يبلغ  60.000.000ريال �سعودي واتفاقية
البيع الآجل بتاريخ 1437/08/09هـ (املوافق 2016/05/16م) بحد ائتماين �أق�صى يبلغ  20.000.000ريال �سعودي.
وفيما يلي ملخ�ص لأهم �شروط هذه االتفاقيات:

لودجلا ا ا �شروط اتفاقية الت�سهيالت االئتمانية مع م�صرف الإمناء امل�ؤرخة 1437/08/09هـ (املوافق 2016/05/16م)
ال�شرح

البيان
�إجمايل الت�سهيالت

 60.000.000ريال �سعودي

تاريخ انتهاء الت�سهيالت

2017/06/30م

متويل اعتمادات م�شاركة ثم مرابحة

احلد الأق�صى
اال�ستخدام
الغر�ض

ح�صة ال�شركة

%5

الربح عند بيع ح�صة
البنك على ال�شركة

تعرفة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�أربعة �أ�شهر
�سعر ال�سايبور � %2 +سنوي ًا

مدة املرابحة

�أربعة �أ�شهر �شاملة مدة االعتمادات

احلد الأق�صى

 30.000.000ريال �سعودي

اال�ستخدام
الغر�ض
ن�سبة الربح
املدة
احلد الأق�صى
اال�ستخدام
الغر�ض
ن�سبة الربح
املدة
فرتة الإتاحة
ال�سداد
متويل اعتمادات م�شاركة ثم مرابحة
يف ح�صة امل�صرف

لفتح اعتمادات م�ستندية بامل�شاركة مع ال�شركة (اطالع) ومن ثم متويل ال�شركة عن ح�صة امل�صرف باملرابحة وذلك بغر�ض
متويل ر�أ�س املال العامل و�شراء املواد اخلام واملواد الالزمة من موردين خارجيني

ح�صة امل�صرف

مدة االعتمادات

متويل بيع �آجل

دوار

%95

ر�سم فتح االعتمادات

متويل بيع �آجل (ت�سهيل فرعي)

 30.000.000ريال �سعودي

احلد الأق�صى
اال�ستخدام
الغر�ض

دوار
لتمويل ال�شركة بن�سبة  %95من قيمة كل فاتورة من فواتري املوردين الداخليني
�سعر ال�سايبور � %2 +سنوي ًا
�أربعة �أ�شهر
 10.000.000ريال �سعودي
غري دوار
لتمويل جزء من التكلفة االجمالية ل�شراء �أر�ض وبناء عليها م�ستودعات جديدة مببلغ ال يتجاوز  18.000.000ريال �سعودي
�سعر تكلفة �أموال خزينة امل�صرف � %2 +سنوي ًا
�أربعة �سنوات �شاملة فرتة ال�سماح
حتى �ستة �أ�شهر من تاريخ هذه االتفاقية
يتم �سداد �أ�صل الدين زائد ًا الأرباح على  36دفعة �شهرية تبد�أ بعد م�ضي فرتة ال�سماح
 20.000.000ريال �سعودي
دوار
لفتح اعتمادات م�ستندية بامل�شاركة مع ال�شركة (اطالع) ومن ثم متويل ال�شركة عن ح�صة البنك باملرابحة وذلك بغر�ض
متويل جزء من التكلفة الإجمالية ل�شراء عدد ( )2من الأجهزة اجلديدة لزيادة ورفع الطاقة الإنتاجية بن�سبة  %20لأغطية
الزجاجات/العبوات والتي تقدر التكلفة الإجمالية لهما مبلغ  33.750.000ريال �سعودي

ح�صة البنك

%95

ح�صة العميل

%5

ر�سم فتح االعتمادات
مدة االعتمادات
الربح عند بيع ح�صة
البنك على العميل
مدة املرابحة

تعرفة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
 180يوم
�سعر تكلفة الأموال بخزينة امل�صرف � %2 +سنوي ًا
�أربعة �سنوات �شاملة فرتة ال�سماح

99

البيان
متويل اعتمادات م�شاركة ثم مرابحة
يف ح�صة امل�صرف

ال�شرح
فرتة ال�سماح
فرتة �إتاحة الت�سهيل
ال�سداد

متويل بيع �آجل (حد ت�سهيل فرعي)

احلد الأق�صى
اال�ستخدام
الغر�ض
ن�سبة الربح

يتم �سداد �أ�صل الدين زائد ًا الأرباح على  36دفعة �شهرية تبد�أ بعد م�ضي فرتة ال�سماح
 20.000.000ريال �سعودي
غري دوار
لتمويل جزء من التكلفة الإجمالية ل�شراء عدد ( )2من الأجهزة اجلديدة لإنتاج �أغطية الزجاجات/العبوات والتي تقدر التكلفة
الإجمالية لهما هي  33.750.000ريال �سعودي
�سعر تكلفة الأموال بخزينة امل�صرف � %2 +سنوي ًا

املدة
فرتة ال�سماح

�سنة من تاريخ ا�ستخدام التمويل

ال�سداد
ال�ضمانات

حتى �ستة �أ�شهر من تاريخ هذه االتفاقية

�أربعة �سنوات �شاملة فرتة ال�سماح

فرتة اتاحة التمويل
بيع �آجل

�سنة من تاريخ ا�ستخدام التمويل

احلد الأق�صى

حتى �ستة �أ�شهر من تاريخ هذه االتفاقية
يتم �سداد �أ�صل الدين زائد ًا الأرباح على  36دفعة �شهرية تبد�أ بعد م�ضي فرتة ال�سماح
 20.000.000ريال �سعودي

 �سند لأمر مببلغ �إجمايل  20.000.000ريال �سعودي
 كفالة غرم و�أداء من قبل �أحمد حمود الذياب

ال�شروط

 اخطار البنك ب�أي تغيري حمتمل لتغيري �شكل ال�شركة القانوين �أو ملكيتها
 تكون ن�سبة الرفع املالية (�إجمايل اخل�صوم ÷ �صايف حقوق امللكية امللمو�سة) يجب �أال تزيد عن 1:2
 يجب �أال يزيد عدد �أيام املخزون عن  25يوم ًا بحد �أق�صى وذلك طوال مدة �سريان التمويل
 عدم �إن�شاء �أي ت�صرف من رهن �أو عقد �أو امتياز على �أموالها املنقولة �أو الثابتة التي �سبق لها تقدميها �ضمان ًا للبنك
 عدم الدخول يف �أي التزامات �أخرى ت�ؤثر على التزامات ال�شركة املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية �أو حتد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها
 �سداد االلتزامات امل�ستحقة يف مواعيد ا�ستحقاقها

الإنهاء وتعجيل ال�سداد

 ت�شكل احلاالت التالية� ،ضمن جملة �أمور �أخرى ،حاالت �إخالل تعطي امل�صرف احلق يف �إلغاء �أو تعديل الت�سهيالت واعتبار كافة �أر�صدة الت�سهيالت م�ستحقة
ال�سداد:
 عدم الوفاء ب�أي �أو كل االلتزامات الواجبة وامل�ستحقة الأداء ل�صالح امل�صرف
 املماطلة يف �سداد االلتزامات واملبالغ امل�ستحقة يف تواريخ ا�ستحقاقها
 عدم تنفيذ �أي من �شروط هذه االتفاقية �أو الإخالل بالإقرارات والتعهدات الواردة بها
 �إذا تبني عدم �صحة �أي من املعلومات اجلوهرية التي قدمتها ال�شركة
 عدم قيام ال�شركة بتقدمي �ضمانات �إ�ضافية عند طلب البنك لها
 �إذا تغري ال�شكل القانوين �أو الإدارة التنفيذية لل�شركة دون علم وموافقة البنك امل�سبقة
 ودخول ال�شركة يف طور الت�صفية �أو وقوعها حتت احلرا�سة الق�ضائية �أو عجزها عن الوفاء بالتزاماتها لدى الغري
 قيام ال�شركة بت�صرف خمل بالأمانة �أو النزاهة �أو ال�شرف �أو وقوعها حتت طائلة امل�سائلة اجلنائية �أو القانونية
 م�صادرة ممتلكات ال�شركة �أو احلجز عليها
 منع ال�شركة من ممار�سة ن�شاطها �أو �إلغاء �سجلها �أو تراخي�صها

النظام الواجب التطبيق واالخت�صا�ص
الق�ضائي

 تخ�ضع اتفاقية الت�سهيالت االئتمانية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية
 يف حالة التقا�ضي يتم الرجوع للمحكمة املخت�صة يف مدينة الريا�ض حلل النزاع

امل�صدر :ال�شركة

ولقد خاطبت ال�شركة م�صرف الإمناء مبوجب اخلطاب امل�ؤرخ يف 1438/07/27هـ (املوافق 2017/04/24م) ،وح�صلت منه بتاريخ 1438/08/22هـ (املوافق 2017/05/18م)
على املوافقة لإلغاء ال�ضمان ال�شخ�صي لأحمد حمود الذياب والذي يغطي ما ن�سبته  %100من �إجمايل الت�سهيالت املمنوحة لل�شركة من قبل م�صرف الإمناء عندما يتم البدء
بتداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ،وذلك بعد ت�أكد امل�صرف ب�أن ال�شركة ب�شكلها القانوين اجلديد قادرة على الوفاء بالتزماتها ح�سب املعايري والدرا�سات التي
�سيقوم بها امل�صرف يف حينه.
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 .والتسهيالت المقدمة من مصرف الراجحي

�أبرمت ال�شركة مع م�صرف الراجحي اتفاقية ت�سهيالت بتاريخ 1436/12/30هـ (املوافق 2015/10/13م) بحد ائتماين يبلغ  20.000.000ريال �سعودي.
وفيما يلي ملخ�ص لأهم �شروط هذه االتفاقيات:

لودجلا ا ا �شروط اتفاقية الت�سهيالت االئتمانية مع م�صرف الراجحي امل�ؤرخة 1436/12/30هـ (املوافق 2015/10/13م)
ال�شرح

البيان
�إجمايل الت�سهيالت

 20.000.000ريال �سعودي

تاريخ انتهاء الت�سهيالت

(2016/10/13م) جاري التجديد

خط عقود م�شاركة

احلد الأق�صى
الغر�ض
املدة
هام�ش الربح

ال�ضمانات

 20.000.000ريال �سعودي
لتمويل املواد الأولية اخلا�صة بن�شاط ال�شركة
مدة العقود بحد �أق�صى � 3أ�شهر
�سايبور � 3أ�شهر %2.5 +

 �سند لأمر مببلغ �إجمايل  20.000.000ريال �سعودي ،و�سند لأمر عند تنفيذ لكل عملية �سحب
 كفالة غرم و�أداء من قبل �أحمد حمود الذياب

ال�شروط

 تلتزم ال�شركة بدفع مقدم من الثمن بن�سبة  %1من قيمة كل عقد م�شاركة ولي�س من مبلغ الت�سهيالت الإجمايل
 يلتزم �أحمد حمود الذياب بتحويل جميع �أرباحه يف �شركة هنا لل�صناعات الغذائية �إلى ح�ساب امل�صرف.
 تلتزم ال�شركة ب�إيداع  %50من مبيعاتها يف ح�سابها املفتوح لدى امل�صرف
 تلتزم �شركة هنا لل�صناعات الغذائية ب�شراء كامل انتاج ال�شركة يف حال مل تتمكن ال�شركة من بيعه طيلة فرتة �سريان التمويل �أو حتى �سداد كامل املديونية.

الإنهاء وتعجيل ال�سداد

 يحق للم�صرف �أن يوقف �أو يلغي �أو يخف�ض الت�سهيالت بناء على �إرادته املطلقة ودون �إ�شعار �سابق لل�شركة ودون �إعالن عن الأ�سباب الداعية ملثل هذا
الإجراء ،و�أن يطالب ال�شركة بت�سديد جميع املبالغ امل�ستحقة (�أ�صل املبلغ  +الأرباح) وامل�صروفات.
 ت�شكل احلاالت التالية� ،ضمن جملة �أمور �أخرى ،حاالت �إخالل تعطي امل�صرف احلق يف �إلغاء �أو تعديل الت�سهيالت واعتبار كافة �أر�صدة الت�سهيالت م�ستحقة
ال�سداد:
 تخلف ال�شركة �أو �أي كفيل عنها �سداد �أي مبلغ متوجب الدفع للم�صرف
 تقدم الئحة �أو مبا�شرة �إجراءات لإ�شهار �إع�سار �أو �إفال�س �أو �إعادة تنظيم �أو �إعادة هيكلة ال�شركة �أو لتعيني م�صفي �أو حار�س ق�ضائي
 توقف ال�شركة عن �سداد ديونها لأي دائن �سواء كان التوقف ب�إرادة منفردة �أو مبوجب اتفاقية مع الغري �أو تدخل ق�ضائي
 بطالن �أو عدم نفاذ �أو انق�ضاء �أو وقف تنفيذ �أو �سريان �أو النكو�ص عن �أي كفالة �أو رهن �أو �ضمان �أو االدعاء ب�أي من ذلك �سواء من جانب ال�شركة
ب�صفة �أ�صيل �أو كفيل �أو الراهنة

النظام الواجب التطبيق واالخت�صا�ص
الق�ضائي

 تخ�ضع اتفاقية الت�سهيالت االئتمانية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية
 يف حالة التقا�ضي يتم الرجوع للمحكمة املخت�صة يف مدينة الريا�ض حلل النزاع

امل�صدر :ال�شركة

ولقد خاطبت ال�شركة م�صرف الراجحي مبوجب اخلطاب امل�ؤرخ يف 1438/08/04هـ (املوافق 2017/04/30م) ،وقد ح�صلت منه بتاريخ 1438/09/12هـ (املوافق
2017/06/07م) على خطاب ب�أن ال مانع له بتحول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة عامة وعلى �إلغاء ( )1التزام �أحمد حمود الذياب بتحويل جميع �أرباحه يف �شركة هنا لل�صناعات
الغذائية �إلى ح�ساب امل�صرف )2( ،التزام �شركة هنا لل�صناعات الغذائية ب�شراء كامل انتاج ال�شركة يف حال مل تتمكن ال�شركة من بيعه طيلة فرتة �سريان التمويل �أو حتى �سداد
كامل املديونية( ،ج) تعهد من �شركة هنا لل�صناعات الغذائية لل�سماح للم�صرف ب�سحب �أي مبالغ مل تتمكن ال�شركة من ت�سديدها من ح�ساب �شركة هنا لل�صناعات الغذائية بعد
احل�صول على موافقتها ،وذلك بعد ت�أكد امل�صرف ب�أن ال�شركة ب�شكلها القانوين اجلديد قادرة على الوفاء بالتزماتها ح�سب املعايري والدرا�سات التي التي �سيقوم بها امل�صرف
يف حينه.

11112التعامالت مع األطراف ذوي العالقة
1111112اتفاقية بيع مع شركة هنا للصناعات الغذائية
�أبرمت ال�شركة اتفاقية بيع مع �شركة هنا لل�صناعات الغذائية (هنا) بتاريخ 2015/12/10م ،حيث تقوم �شركة هنا ب�شراء م�صغرات القوارير(بريفورم) من عدة �أحجام
خمتلفة و�أغطية بال�ستيكية تُ�ستعمل للقوارير البال�ستيكية طويلة العنق والقوارير البال�ستيكية ق�صرية العنق .ويتم مراجعة �أ�سعار املنتجات ب�شكل �شهري ح�سب �أ�سعار �سابك
للمواد اخلام ال�شهرية ،على �أن تقوم �شركة هنا بت�سديد الفواتري خالل �ستني ( )60يوم ًا من ا�ستالم الفاتورة .وتتحمل �شركة هنا م�س�ؤولية نقل املنتجات من �أر�ض م�صنع ال�شركة
�إلى م�ستودعاتها اخلا�صة ،وتكون ال�شركة م�س�ؤولة عن تعوي�ض �شركة هنا عن �أي منتجات حتتوي على عيوب م�صنعية مثل طعم �أو رائحة �أو �شكل ،ويحق لل�شركة يف هذه احال
بتقدمي خط اعتماد بدل تعوي�ض �شركة هنا.
تعد هذه االتفاقية من التعامالت مع الأطراف ذوي العالقة نظر ًا المتالك رئي�س جمل�س الإدارة� ،أحمد حمود الذياب� ،أ�سهم يف �شركة هنا لل�صناعات الغذائية .وقد قام جمل�س
الإدارة يف 2017/04/17م باعتماد هذه االتفاقية والدفعات املقدمة مبوجبها .وقد اعتمدت اجلمعية العامة للم�ساهمني هذه االتفاقية والتعامالت التي متت مبوجبها بتاريخ
1438/08/18هـ (املوافق 2017/05/15م).
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11112العقارات المملوكة للشركة
متتلك ال�شركة العقارات التالية يف اململكة:

لودجلا ا ا ا العقارات اململوكة لل�شركة
الرقم

رقم ال�صك

تاريخ ال�صك

املوقع  /نوع العقار

امل�ساحة (مرت مربع)

مالك العقار

مرهون

1

311505005132

1438/05/24هـ (املوافق
2017/02/21م)

قطعة رقم  518من املخطط رقم 1091
ال�صناعي يف اخلرج.

1.344.01

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

مرهون ل�صالح �صندوق
التنمية ال�صناعية
ال�سعودي

2

711508002392

1438/05/24هـ (املوافق
2017/02/21م)

قطعة رقم  519من املخطط رقم 1091
ال�صناعي يف اخلرج.

1.349.95

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

مرهون ل�صالح �صندوق
التنمية ال�صناعية
ال�سعودي

3

211516000865

1438/05/24هـ (املوافق
2017/02/21م)

قطعة رقم  520من املخطط رقم 1091
ال�صناعي يف اخلرج.

1.344.01

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

مرهون ل�صالح �صندوق
التنمية ال�صناعية
ال�سعودي

4

311515000673

1438/05/24هـ (املوافق
2017/02/21م)

قطعة رقم  521من املخطط رقم 1091
ال�صناعي يف اخلرج.

1.349.95

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

مرهون ل�صالح �صندوق
التنمية ال�صناعية
ال�سعودي

5

611513001792

1438/05/24هـ (املوافق
2017/02/21م)

قطعة رقم  522من املخطط رقم 1091
ال�صناعي يف اخلرج.

1.187.5

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

مرهون ل�صالح �صندوق
التنمية ال�صناعية
ال�سعودي

6

311515000674

1438/05/24هـ (املوافق
2017/02/21م)

قطعة رقم  523من املخطط رقم 1091
ال�صناعي يف اخلرج.

1.187.5

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

مرهون ل�صالح �صندوق
التنمية ال�صناعية
ال�سعودي

7

211515000671

1438/05/24هـ (املوافق
2017/02/21م)

قطعة رقم  524من املخطط رقم 1091
ال�صناعي يف اخلرج.

1.187.5

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

مرهون ل�صالح �صندوق
التنمية ال�صناعية
ال�سعودي

8

911511002346

1438/05/24هـ (املوافق
2017/02/21م)

قطعة رقم  525من املخطط رقم 1091
ال�صناعي يف اخلرج.

1.187.5

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

مرهون ل�صالح �صندوق
التنمية ال�صناعية
ال�سعودي

9

311523000386

1438/05/24هـ (املوافق
2017/02/21م)

قطعة رقم  526من املخطط رقم 1091
ال�صناعي يف اخلرج.

1.187.5

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

مرهون ل�صالح �صندوق
التنمية ال�صناعية
ال�سعودي

10

711511002347

1438/05/24هـ (املوافق
2017/02/21م)

قطعة رقم  527من املخطط رقم 1091
ال�صناعي يف اخلرج.

1.187.5

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

مرهون ل�صالح �صندوق
التنمية ال�صناعية
ال�سعودي

11

91152300392

1438/05/24هـ (املوافق
2017/02/21م)

اجلزء الأول من قطعة رقم  616واجلزء
الأول من قطعة �أر�ض  617واجلزء الأول
من قطعة  618واجلزء الأول من قطعة
الأر�ض  619واجلزء الأول من قطعة
الأر�ض  620واجلزء الأول من قطعة
الأر�ض  621واجلزء الأول من قطعة
الأر�ض  622واجلزء الأول من قطعة
الأر�ض  623واجلزء الأول من قطعة
الأر�ض  624واجلزء الأول من قطعة
الأر�ض  625من املخطط رقم 1091
ال�صناعي يف اخلرج.

1.187.5

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

مرهون ل�صالح �صندوق
التنمية ال�صناعية
ال�سعودي

12

411508002393

1438/05/24هـ (املوافق
2017/02/21م)

اجلزء الثاين من قطعة الأر�ض 626
واجلزء الثاين من قطعة الأر�ض 627
واجلزء الثاين من قطعة الأر�ض 628
واجلزء الثاين من قطعة الأر�ض 629
واجلزء الثاين من قطعة الأر�ض 630
واجلزء الثاين من قطعة الأر�ض 631
واجلزء الثاين من قطعة الأر�ض 632
واجلزء الثاين من قطعة الأر�ض  633من
املخطط رقم  1091ال�صناعي يف اخلرج.

1.187.5

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

مرهون ل�صالح �صندوق
التنمية ال�صناعية
ال�سعودي
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الرقم

رقم ال�صك

تاريخ ال�صك

املوقع  /نوع العقار

امل�ساحة (مرت مربع)

مالك العقار

مرهون

13

311512005325

1438/04/21هـ (املوافق
2017/02/18م)

قطعة الأر�ض رقم  125من املخطط رقم
 1091ال�صناعي يف اخلرج.

10.000

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

غري مرهون

14

411512005332

1438/04/21هـ (املوافق
2017/02/18م)

قطعة الأر�ض رقم  126من املخطط رقم
 1091ال�صناعي يف اخلرج.

8.012

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

غري مرهون

15

811512005327

1438/04/21هـ (املوافق
2017/02/18م)

قطعة الأر�ض رقم  127من املخطط رقم
 1091ال�صناعي يف اخلرج.

1.623.87

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

غري مرهون

16

811512005326

1438/04/21هـ (املوافق
2017/02/18م)

قطعة الأر�ض رقم  128من املخطط رقم
 1091ال�صناعي يف اخلرج.

1.083.75

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

غري مرهون

17

411512005329

1438/04/21هـ (املوافق
2017/02/18م)

قطعة الأر�ض رقم  129من املخطط رقم
 1091ال�صناعي يف اخلرج.

1.816.4

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

غري مرهون

18

311512005328

1438/04/21هـ (املوافق
2017/02/18م)

قطعة الأر�ض رقم  130من املخطط رقم
 1091ال�صناعي يف اخلرج.

2.296.67

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

غري مرهون

19

811512005330

1438/04/21هـ (املوافق
2017/02/18م)

قطعة الأر�ض رقم  131من املخطط رقم
 1091ال�صناعي يف اخلرج.

2.003.4

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

غري مرهون

20

811507002065

1438/04/21هـ (املوافق
2017/02/18م)

قطعة الأر�ض رقم  132من املخطط رقم
 1091ال�صناعي يف اخلرج.

2.023.5

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

غري مرهون

21

51152200253

1438/04/20هـ (املوافق
2017/02/17م)

قطعة الأر�ض رقم  133من املخطط رقم
 1091ال�صناعي يف اخلرج.

2.380.8

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

غري مرهون

22

911522000254

1438/04/20هـ (املوافق
2017/02/17م)

قطعة الأر�ض رقم  134من املخطط رقم
 1091ال�صناعي يف اخلرج.

2.023.5

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

غري مرهون

23

311517000763

1438/04/21هـ (املوافق
2017/02/18م)

قطعة الأر�ض رقم  135من املخطط رقم
 1091ال�صناعي يف اخلرج.

2.757.9

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

غري مرهون

24

911507002064

1438/04/21هـ (املوافق
2017/02/18م)

قطعة الأر�ض رقم  136من املخطط رقم
 1091ال�صناعي يف اخلرج.

2.023.5

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

غري مرهون

25

311512005331

1438/04/21هـ (املوافق
2017/02/18م)

قطعة الأر�ض رقم  137من املخطط رقم
 1091ال�صناعي يف اخلرج.

3.134.4

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

غري مرهون

26

211515000548

1438/04/20هـ (املوافق
2017/02/17م)

قطعة الأر�ض رقم  138من املخطط رقم
 1091ال�صناعي يف اخلرج.

2.023.5

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

غري مرهون

27

411517000765

1438/04/21هـ (املوافق
2017/02/18م)

قطعة الأر�ض رقم  139من املخطط رقم
 1091ال�صناعي يف اخلرج.

3.597.31

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

غري مرهون

28

911505005037

1438/04/21هـ (املوافق
2017/02/18م)

قطعة الأر�ض رقم  140من املخطط رقم
 1091ال�صناعي يف اخلرج.

2.873.25

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

غري مرهون

29

311513001714

1438/04/21هـ (املوافق
2017/02/18م)

قطعة الأر�ض رقم  528من املخطط رقم
 1091ال�صناعي يف اخلرج.

2.873.25

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

غري مرهون

30

311513001715

1438/04/21هـ (املوافق
2017/02/18م)

قطعة الأر�ض رقم  529من املخطط رقم
 1091ال�صناعي يف اخلرج.

2.873.25

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

غري مرهون

103

رقم ال�صك

الرقم

تاريخ ال�صك

املوقع  /نوع العقار

امل�ساحة (مرت مربع)

مرهون

مالك العقار

31

311507002066

1438/04/21هـ (املوافق
2017/02/18م)

قطعة الأر�ض رقم  530من املخطط رقم
 1091ال�صناعي يف اخلرج.

1.187.5

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

غري مرهون

32

311517000764

1438/04/21هـ (املوافق
2017/02/18م)

قطعة الأر�ض رقم  531من املخطط رقم
 1091ال�صناعي يف اخلرج.

1.187.5

م�صنع
زهرة الواحة
للبال�ستيك

غري مرهون

امل�صدر :ال�شركة

وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة عدم وجود �أية عقارات �أخرى مملوكة من قبلها خالف ًا ملا ذكر �أعاله .كما ال توجد �أية عقارات ت�ستخدمها ال�شركة ومملوكة من قبل �أطراف
ذات عالقة.

112112العقارات المستأجرة من قبل الشركة
لدى ال�شركة حالي ًا عقد �إيجار واحد ( )1فيما يتعلق مبركز ال�شركة الرئي�س بتاريخ 1438/09/02هـ (املوافق 2017/05/28م) .مدة هذا العقد �سنة هجرية ( )1واحدة،
وتنتهي تلقائي ًا ما مل يقم �أحد الطرفني ب�إخطار الطرف الآخر بنية جتديده قبل ثالثني ( )30يوم ًا على الأقل من تاريخ انتهاء العقد .ويحتوي هذا العقد ب�شكل عام على حقوق
�إنهاء العقد ،بالإ�ضافة �إلى �شروط ا�ستخدام العني امل�ؤجرة و�شروط حتد من قدرة ال�شركة على حتويل هذا العقد لأطراف �أخرى �أو ت�أجريه من الباطن دون احل�صول على الإذن
امل�سبق من املالك.

112112العالمات التجارية
قامت ال�شركة بت�سجيل عالمة جتارية خا�صة مب�صنع البال�ستيك لدى وزارة التجارة واال�ستثمار برقم  1436026230وتاريخ 1437/05/09هـ (املوافق 2016/02/17م).
ويو�ضح اجلدول تفا�صيل العالمة التجارية امل�سجلة.

لودجلا ا ا ا تفا�صيل العالمة التجارية امل�سجلة لل�شركة
العالمة التجارية

اجلهة امل�سجلة

م�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك

وزارة التجارة واال�ستثمار

رقم
الفئة
21

رقم الت�سجيل

تاريخ انتهاء احلماية

البلد

مالحظات

1436026230

1446/12/27هـ (املوافق 2025/06/23م)

اململكة العربية ال�سعودية

بالعربية والالتينية

امل�صدر :ال�شركة

112112الدعاوى والمطالبات واإلجراءات النظامية
با�ستثناء املطالبة املذكورة يف اجلدول (� )12-12أدناه ،ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س االدارة �أن ال�شركة لي�ست طرف ًا حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة ،يف �أي نزاع ق�ضائي قائم �أو حمتمل
�أو حتكيم �أو دعوى �إدارية من �ش�أنها ،ب�شكل فردي �أو يف جمموعها� ،أن يكون لها ت�أثري �سلبي على و�ضعها املايل ونتائج عملياتها.

لودجلا ا ا ا قائمة بالدعاوى واملطالبات املتعلقة بال�شركة:
املدعي
�شركة زهرة الواحة
للتجارة

املدعى عليه
�شركة م�صنع دوم
للمياه املعب�أة

حالة
الدعوى

ملخ�ص الدعوى
حيث كان املدعي عليه يقوم بتحرير �شيكات م�سحوبة على ح�ساب
مقفل �أو جممد بقيمة  2.998.777.77ريال �سعودي ،وبقي
قيمة  102.164.63ريال �سعودي مل يتم حترير �شيكات فيها
ولكن تطالب ال�شركة فيها.

م�ستمرة

تاريخ الدعوى
1438/03/15هـ

املطالبة املقدرة
 102.164ريال �سعودي
(بالإ�ضافة �إلى 2.998.777.77
ريال �سعودي مطلوبة م�سبق ًا)

امل�صدر :ال�شركة

112112التأمين
�أبرمت ال�شركة عدة عقود ت�أمني للت�أمني على ال�سيارات واحلرائق وت�أمني طبي ملوظفي ال�شركة .وال يوجد �أي عقود ت�أمني مهمة غري �سارية �أو منتهية .وفيما يلي ملخ�ص عن
هذه العقود:

لودجلا ا ا ا ملخ�ص عقود الت�أمني املربمة من قبل ال�شركة
نطاق التغطية الت�أمينية

�شركة الت�أمني

رقم عقد الت�أمني

احلد الأق�صى للتعوي�ض
(ر�.س).

تاريخ انتهاء التغطية

ال�سيارات واملركبات

3/1/29/1/17/753

االحتاد التجاري للت�أمني التعاوين

468.450

2018/03/25م

احلرائق واملخاطر امللحقة بها

FIA - 5822721

ميدغلف

250.412.376

2017/12/31م

41780200

بوبا العربية

138.283

2018/02/14م

طبي
امل�صدر :ال�شركة
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112112وصف األسهم
11112112رأس المال
ر�أ�س املال املدفوع لل�شركة هو مائة وخم�سون مليون ( )150.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى خم�سة ع�شر مليون (� )15.000.000سهم ًا عادي ًا بقيمة ا�سمية قدرها ()10
ع�شرة ريـاالت �سعودية لل�سهم الواحد.
11112112األسهم
تكون الأ�سهم ا�سمية وال يجوز لها �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية ،و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف هذه احلالة الأخرية ي�ضاف فرق القيمة يف بند م�ستقل
�ضمن حقوق امل�ساهمني .وال يجوز توزيعها ك�أرباح على امل�ساهمني .وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة ،ف�إذا ملك ال�سهم �أ�شخا�ص متعددون وجب عليهم �أن يختاروا
�أحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املتعلقة به ،ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة من ملكية ال�سهم.
11112112إعادة شراء األسهم
ا�ستناد ًا للمادة ( )112من نظام ال�شركات ،يجوز لل�شركة امل�ساهمة �أن ت�شرتي �أ�سهمها �أو ترتهنها وفق ًا ملا يلي:
1-1يجوز لل�شركة �أن ت�شرتي �أ�سهمها �أو ترتهنها وفق ًا ل�ضوابط ت�ضعها اجلهة املخت�صة ،وال يكون للأ�سهم التي ت�شرتيها ال�شركة �أ�صوات يف جمعيات امل�ساهمني.
2-2يجوز رهن الأ�سهم وفق ًا ل�ضوابط ت�ضعها اجلهة املخت�صة ،ويوكن للدائن املرتهن قب�ض الأرباح وا�ستعمال احلقوق املت�صلة بال�سهم ،ما مل يتفق يف عقد الرهن على
غري ذلك .ولكن ال يجوز للدائن املرتهن ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني �أو الت�صويت فيها.
11112112حقوق حملة األسهم العادية
مبوجب املادة  110من نظام ال�شركات ،تثبت للم�ساهم جميع احلقوق املت�صلة بال�سهم ،وعلى وجه خا�ص احلق يف احل�صول على ن�صيب من �صايف الأرباح التي يتقرر توزيعها،
واحلق يف احل�صول على ن�صيب من موجودات ال�شركة عند الت�صفية ،وحق الت�صرف يف الأ�سهم ،وحق طلب االطالع على دفاتر ال�شركة ووثائقها ،ومراقبة �أعمال جمل�س الإدارة،
وورفع دعوى امل�س�ؤولية على �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،والطعن بالبطالن ويف قرار جمعيات امل�ساهمني ،وذلك بال�شروط والقيود الواردة يف النظام �أو يف النظام الأ�سا�سي.
ولكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال جمعية امل�ساهمني وتوجيه الأ�سئلة يف �ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراجع احل�سابات .ويجيب جمل�س الإدارة
�أو مراجع احل�سابات عن �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر .و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع ،احتكم �إلى اجلمعية ،وكان قرارها
يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.
11112112توزيع األرباح
توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التايل:
1-1يجنب ع�شرة باملائة ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور  %30من
ر�أ�س املال.
2-2للجمعية العامة بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب ن�سبة ( )%10من �صايف الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخ�ص�ص لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة.
3-3يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني ال تقل عن واحد باملائة ( )%1من ر�أ�س املال املدفوع.
4-4يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية يف الأرباح.
11112112الجمعيات العامة
اجلمعية العامة املنعقدة ح�سب الأ�صول ممثلة جلميع امل�ساهمني ،وتعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة .وفيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري
العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية يف جميع امل�سائل املتعلقة بال�شركة.
تعقد اجلمعية العامة العادية لل�شركة مرة واحدة على الأقل كل �سنة ،وذلك خالل �ستة �أ�شهر بعد نهاية ال�سنة املالية لل�شركة .ويجوز الدعوة لعقد جمعيات عادية �إ�ضافية كلما
دعت احلاجة.
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،فيما عدا الن�صو�ص التي ال يجيز نظام ال�شركات تعديلها .كذلك ،يجوز للجمعية العامة غري العادية اتخاذ
القرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط املقررة للأخرية.
يجب �أن يتم ن�شر دعوة بتاريخ وجدول �أعمال اجلمعية العامة العادية يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة ،وذلك قبل ع�شرة (� )10أيام على
الأقل من التاريخ املحدد النعقاد تلك اجلمعية .ويجب �أن يتم �إر�سال ن�سخة من الدعوة وجدول الأعمال �إلى اجلهات املخت�صة خالل املدة املحددة للن�شر .وعلى جمل�س الإدارة
الدعوة النعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقبو احل�سابات �أو جلنة املراجعة �أو عدد من امل�ساهمني ميثل ما ال يقل عن خم�سة باملائة ( )%5من ر�أ�س مال
ال�شركة .وال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية مكتمل الن�صاب �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ما ال يقل عن ربع ر�أ�س مال ال�شركة .ف�إذا تعذر اكتمال الن�صاب يف االجتماع
الأول ،فيجوز عقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع الأول ب�شرط �أن تت�ضمن الدعوة لعقد االجتماع الأول �صراحة ما يفيد
ب�إمكانية عقد هذا االجتماع� ،أو الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ خالل ثالثني ( )30يوم ًا بعد االجتماع الأول .ويجب ن�شر دعوة ذلك االجتماع بنف�س طريقة الدعوة لالجتماع الأول.
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�صحيحا �إال �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثلون
ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �أيا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه� .أما فيما يتعلق باجتماع اجلمعية العامة غري العادية ،فال يعترب
ً
ما ال يقل عن ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة .ف�إذا تعذر اكتمال الن�صاب يف االجتماع الأول ،فيجوز عقد اجتماع ثان للجمعية العامة غري العادية بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة
يوما التالية.
النعقاد االجتماع الأول ب�شرط �أن تت�ضمن الدعوة لعقد االجتماع الأول �صراحة ما يفيد ب�إمكانية عقد هذا االجتماع� ،أو الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ خالل الثالثني (ً )30
ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا كان عدد امل�ساهمني احلا�ضرين ميثلون ما ال يقل عن ربع ر�أ�س مال ال�شركة .و�إذا مل يتوفر الن�صاب الالزم يف االجتماع الثاين وجهت دعوة
�إلى اجتماع ثالث ،ويعترب االجتماع الثالث �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه بعد موافقة اجلهة املخت�صة .وير�أ�س اجتماعات اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة� ،أو يف
حال غيابه ،من ينيبه من �أع�ضاء جمل�س الإدارة .ويتم �إعداد حم�ضر لالجتماع يبني �أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين �شخ�صي ًا �أو املمثلني بالوكالة ،وعدد الأ�سهم التي ميثلونها
وعدد �أ�صوات تلك الأ�سهم والقرارات التي مت اعتمادها يف االجتماع ،وعدد الأ�صوات امل�ؤيدة واملعار�ضة لكل قرار ،وخال�صة وافية للمناق�شات التي جرت خالل االجتماع .ويحفظ
املح�ضر بعد كل اجتماع يف �سجل خا�ص يتم توقيعه من رئي�س اجلمعية العامة و �أمني ال�سر وجامع الأ�صوات.
11112112حقوق التصويت
لكل مكتتب �أي ًا كان عدد �أ�سهمه حق ح�ضور اجلمعية التحويلية ،ولكل م�ساهم حق ح�ضور اجلمعيات العامة للم�ساهمني ،وله يف ذلك �أن يوكل عنه �شخ�ص ًا �آخر من غري �أع�ضاء
جمل�س الإدارة �أو عاملي ال�شركة يف ح�ضور اجلمعية العامة .لكل مكتتب �صوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التحويلية ولكل م�ساهم �صوت عن كل �سهم يف اجلمعيات العامة
ويجب ا�ستخدام الت�صويت الرتاكمي يف انتخاب جمل�س الإدارة .وحت�سب الأ�صوات يف اجتماعات اجلمعية العامة على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع .وت�صدر
قرارات اجلمعية العامة العادية مبوافقة الأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
وت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية مبوافقة ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع .ولكن يف حال كان القرار الذي يتم اعتماده متعل ًقا بزيادة �أو خف�ض ر�أ�س املال� ،أو متديد
�صحيحا �إال �إذا
مدة ال�شركة� ،أو حل ال�شركة قبل تاريخ االنتهاء املن�صو�ص عليه يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أو دمج ال�شركة مع �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى ،فال يكون ذلك القرار
ً
�صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
11112112الموافقات الالزمة لتعديل حقوق حملة األسهم
ينبغي تعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة لتعديل حقوق و�آلية الت�صويت يف اجلمعيات العامة لل�شركة .وتخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام الأ�سا�سي ح�سب �أحكام
املادة ( )29من النظام الأ�سا�سي لل�شركة .وال تنعقد اجلمعية العامة غري العادية �إال بح�ضور م�ساهمني ميثلون ن�صف ر�أ�س املال ( )%50على الأقل .ويف حال عدم ح�ضور هذه
الن�سبة يف �أول اجتماع متت الدعوة له فتنعقد اجلمعية العامة غري العادية يف االجتماع الثاين بالن�سبة احلا�ضرة �شرط �أال تقل عن ربع ر�أ�س املال ( )%25يف كل الأحوال .وت�صدر
قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�ش�أن تعديل النظام الأ�سا�سي ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
11112112مدة الشركة
مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعني (� )99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة بتحولها وامل�ؤرخ يف 1435/06/17هـ (املوافق 2014/04/17م) .ويجوز دائ ًما
�إطالة مدة ال�شركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ي�صدر قبل انتهاء مدة ال�شركة ب�سنة ( )1واحدة على الأقل.
112112112انقضاء الشركة
تدخل ال�شركة مبجرد انق�ضائها دور الت�صفية وحتتفظ بال�شخ�صية االعتبارية بالقدر الالزم للت�صفية وي�صدر قرار الت�صفية االختيارية من اجلمعية العامة غري العادية ويجب
�أن ي�شتمل قرار الت�صفية على تعيني امل�صفي وحتديد �سلطاته و�أتعابه والقيود املفرو�ضة على �سلطاته واملدة الزمنية الالزمة للت�صفية ويجب �أال تتجاوز مدة الت�صفية االختيارية
خم�س �سنوات ،وال يجوز متديدها لأكرث من ذلك �إال ب�أمر ق�ضائي .وتنتهي �صالحيات جمل�س �إدارة ال�شركة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ،يظل ه�ؤالء قائمني على �إدارة ال�شركة
ويعدون بالن�سبة �إلى الغري يف حكم امل�صفني �إلى �أن يعني امل�صفي وتبقى جمعيات امل�ساهمني قائمة خالل مدة الت�صفية ،ويقت�صر دورها على ممار�سة اخت�صا�صاتها التي ال
تتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفي..
112112112نقل الملكية
يخ�ضع نقل ملكية الأ�سهم للقواعد واللوائح املنظمة لل�شركات املدرجة �ضمن تداول .ويعترب نقل امللكية خالف ذلك الغي ًا .و�سيخ�ضع امل�ساهم البائع �أحمد حمود الذياب لفرتة
احلظر املعرفة يف ق�سم «ملخ�ص الطرح» من هذه الن�شرة والتي يحظر عليهم خاللها الت�صرف ب�أي من الأ�سهم التي ميلكونها.
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1313التعهد بتغطية االكتتاب
قامت ال�شركة وامل�ساهم البائع �أحمد حمود الذياب ومتعهد التغطية (�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال) ب�إبرام اتفاقية تعهد بتغطية الطرح («اتفاقية التعهد بالتغطية»)
وافق مبوجبها متعهد التغطية على التعهد بتغطية كامل �أ�سهم الطرح البالغة � 4.500.000سهم ،مع مراعاة بع�ض ال�شروط والأحكام الواردة يف اتفاقية التعهد بالتغطية ،و�سيتم
التوقيع على اتفاقية التعهد بالتغطية قبل بدء عملية اكتتاب الأفراد.
وفيما يلي ا�سم وعنوان متعهد التغطية:
متعهد التغطية
�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
طريق امللك فهد
�ص.ب23454 .
الريا�ض 11426
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 282 6666 :
فاك�س+966 )11( 282 6823 :
املوقع االلكرتوينwww.sfc.sa :
الربيد الإلكرتوينinfo@fransicapital.com.sa :

وفيما يلي البنود الرئي�سية التي ا�شتملت عليها تلك اتفاقية التعهد بالتغطية:
ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية

وفق ًا ل�شروط و�أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية:
�أ -يتعهد امل�ساهم البائع �أحمد حمود الذياب ملتعهد التغطية على قيامهم بالآتي يف �أول يوم عمل يلي تاريخ �صدور موافقة الهيئة على تخ�صي�ص �أ�سهم الطرح عقب
انتهاء فرتة الطرح:
1-1بيع وتخ�صي�ص �أ�سهم الطرح للمكتتبني الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات املكتتبة التي مت قبول طلبات اكتتابهم من قبل اجلهات امل�ستلمة.
2-2بيع وتخ�صي�ص �أ�سهم الطرح التي مل يتم �شرا�ؤها من قبل املكتتبني الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات املكتتبة يف الطرح �إلى متعهد التغطية.
ب -يتعهد متعهد التغطية للم�ساهمني البائعني ب�شراء �أي �أ�سهم طرح مل يتم االكتتاب فيها من قبل املكتتبني الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات املكتتبة ،وفق ًا ملا هو وارد �أدناه:

لودجلا ا ا الأ�سهم املتعهد بتغطيتها
متعهد التغطية
�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

عدد �أ�سهم الطرح املتعهد بتغطيتها

ن�سبة �أ�سهم الطرح املتعهد بتغطيتها

4.500.000

%100

وتعهدت ال�شركة وامل�ساهم البائع �أحمد حمود الذياب بااللتزام بكافة �أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية.
تكاليف التعهد بالتغطية

�سوف يدفع امل�ساهم البائع �أحمد حمود الذياب �إلى متعهد التغطية �أتعاب التعهد بالتغطية بناء على �إجمايل قيمة الطرح� .إ�ضافة �إلى ذلك ،فقد وافق امل�ساهم البائع على دفع
امل�صاريف والتكاليف اخلا�صة بالطرح بالنيابة عن ال�شركة.
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1414المصاريف
�سوف يتحمل امل�ساهم البائع �أحمد حمود الذياب جميع امل�صاريف والتكاليف املتعلقة بالطرح والتي تقدر بحوايل ( )17.000.000ريال �سعودي ،وت�شمل هذه امل�صاريف �أتعاب
امل�ست�شار املايل ،و�أتعاب متعهد التغطية ،ومدير االكتتاب ،ومدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ،وامل�ست�شارين القانونيني ،واملحا�سبني القانونيني ،وم�ست�شار ال�سوق� ،إ�ضاف ًة �إلى �أتعاب
اجلهات امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغريها من امل�صاريف ذات العالقة ،و�سيتم خ�صم م�صاريف الطرح من متح�صالت الطرح .ولن تتحمل ال�شركة دفع
امل�صاريف املتعلقة بالطرح.
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1515اإلعفاءات
مل تتقدم ال�شركة �إلى هيئة ال�سوق املالية بطلب �إعفائها من �أي متطلبات وردت يف قواعد الت�سجيل والإدراج.
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1616شروط وتعليمات االكتتاب
مت تقدمي طلب الت�سجيل والإدراج ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية.
يجب على جميع املكتتبني قراءة �شروط و�أحكام االكتتاب بعناية تامة قبل ا�ستكمال تعبئة منوذج طلب االكتتاب .حيث �أن التوقيع على منوذج طلب االكتتاب وت�سليمه �إلى البنك
امل�ستلم يعترب مبثابة �إقرار بالقبول واملوافقة على �شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة.

11116االكتتاب في األسهم المطروحة
تتكون عملية الطرح من (� )4.500.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ب�سعر طرح يبلغ ( )٥١ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،واملت�ضمن
قيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد مدفوعة بالكامل .ومتثل �أ�سهم الطرح ما ن�سبته ثالثني باملائة ( )%30من ر�أ�س مال ال�شركة .ويبلغ �إجمايل قيمة
الطرح ( )٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠ريال �سعودي .علم ًا ب�أن الطرح على املكتتبني الأفراد و�إدراج �أ�سهم ال�شركة بعد ذلك ،منوط بنجاح تغطية امل�ؤ�س�سات املكتتبة بـما يعادل ( )%100من
�أ�سهم الطرح .و�سيتم �إلغاء الطرح يف حال مل يتم تغطية الطرح خالل هذه الفرتة .كما يجوز للهيئة تعليق هذا الطرح بعد املوافقة على هذه الن�شرة وقبل ت�سجيل وقبول الأ�سهم
للإدراج يف ال�سوق املالية يف حال حدوث تغيري جوهري من �ش�أنه الت�أثري ب�شكل �سلبي وجوهري على عمليات ال�شركة.
ويق�صر الطرح على �شريحتني من امل�ستثمرين ،هما:
الشريحة (أ) -المؤسسات المكتتبة:

وت�شمل جمموعة من امل�ؤ�س�سات ومن �ضمنها �صناديق اال�ستثمار وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية امل�ؤهلة وامل�ستثمرين اخلليجيني من ذوي ال�شخ�صية االعتبارية (ف�ض ًال
راجع الق�سم رقم « 1التعريفات وامل�صطلحات») .ويبلغ عدد �أ�سهم االكتتاب التي �سيتم تخ�ص�صيها للم�ؤ�س�سات املكتتبة عدد(� )4.500.000سهم متثل ( )%100من �إجمايل
عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب .علم ًا �أنه يف حال وجود طلب كايف من قبل املكتتبني الأفراد ،يحق ملدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ،بعد احل�صول على موافقة الهيئة ،تخفي�ض
عدد الأ�سهم املخ�ص�صة ب�شكل مبدئي للم�ؤ�س�سات املكتتبة حتى (� )3.600.000سهم عادي متثل ( )%80من �إجمايل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب .و�سيتم تخ�صي�ص ن�سبة
( )%80من الأ�سهم املخ�ص�صة لهذه ال�شريحة ل�صناديق اال�ستثمار ،مع خ�ضوع تلك الن�سبة مل�ستوى الطلب على �أ�سهم الطرح من قبل �صناديق اال�ستثمار ،وتكون هذه الن�سبة
قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب امل�ؤ�س�سات الأخرى (با�ستثناء �صناديق اال�ستثمار) بكامل الن�سبة الباقية (� )%20أو يف حال عدم اكتتاب �صناديق اال�ستثمار بكامل الن�سبة
املخ�ص�صة لهم (.)%80
الشريحة (ب) -المكتتبون األفراد:

ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم
وت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ّ
ل�صاحلها �شريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت امومتها للأوالد الق�صر ،وت�شمل �أي�ضا امل�ستثمرين اخلليجيني من ذوي ال�شخ�صية الطبيعية (ي�شار �إليهم فيما
بعد جمتمعني بـ «املكتتبون الأفراد» وي�شار �إليهم منفردين بـ «املكتتب») ،ويعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق
مقدم الطلب .و�سيتم تخ�صي�ص (� )900.000سهم عادي من �أ�سهم االكتتاب كحد �أق�صى مبا يعادل ( )%20من �إجمايل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب للمكتتبني الأفراد .ويف
حال عدم اكتتاب املكتتبني الأفراد بكامل عدد �أ�سهم االكتتاب املخ�ص�صة لهم ،فيحق ملدير �سجل االكتتاب ،بعد احل�صول على موافقة الهيئة ،تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة
للمكتتبني الأفراد لتتنا�سب مع عدد الأ�سهم التي مت االكتتاب بها من قبل ه�ؤالء املكتتبني.

11116بناء سجل األوامر للمؤسسات المكتتبة
�أ� -سيتم حتديد النطاق ال�سعري الذي �سيتم عليه بناء �سجل الأوامر للم�ؤ�س�سات املكتتبة من قبل مدير �سجل االكتتاب وال�شركة دون �أي قيود.
ب -يجب على كل من امل�ؤ�س�سات املكتتبة تقدمي �أمر اكتتاب غري قابل للنق�ض والرتاجع ل�شراء العدد املحدد من �أ�سهم الطرح م�شفوع ًا بالتزام مايل وذلك قبل عملية
حتديد �سعر الطرح التي �سوف تتم قبل بدء فرتة الطرح .ويجب �أال يقل عدد �أ�سهم الطرح التي يكتتب فيها كل من امل�ؤ�س�سات املكتتبة عن (� )100.000سهم عادي
ويجب �أن يكون عدد الأ�سهم املطلوبة قابلة للتخ�صي�ص .و�سيقوم مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ب�إخطار امل�ؤ�س�سات املكتتبة بخ�صو�ص �سعر الطرح وعدد �أ�سهم
الطرح املخ�ص�صة مبدئي ًا لهم .ويجب �أن تبد�أ عملية اكتتاب امل�ؤ�س�سات املكتتبة �أثناء فرتة الطرح التي ت�شمل كذلك املكتتبني الأفراد وذلك وفق ًا ل�شروط وتعليمات
االكتتاب املف�صلة يف مناذج طلبات االكتتاب.
ج -بعد اكمال عملية بناء �سجل الأوامر للم�ؤ�س�سات املكتتبة� ،سيقوم مدير �سجل االكتتاب الإعالن عن ن�سبة التغطية من قبل امل�ؤ�س�سات املكتتبة.
د� -سيكون ملدير �سجل االكتتاب وال�شركة �صالحية حتديد �سعر الطرح وفق ًا لقوى العر�ض والطلب على �أن ال يزيد عن ال�سعر املحدد يف اتفاقية تعهد التغطية ب�شرط �أن
تغطي ال�صناديق اال�ستثمارية الن�سبة املذكورة يف ن�شرة اال�صدار.

11116االكتتاب من قبل المستثمرين األفراد
يجب على كل من املكتتبني الأفراد االكتتاب بعدد �أ�سهم ال يقل عن (� )10أ�سهم طرح كحد �أدنى ،وال يزيد عن (� )250.000سهم عادي كحد �أق�صى .وال ي�سمح بتغيري �أو �سحب
طلب االكتتاب بعد ت�سليمه .ويعترب �أي منوذج طلب اكتتاب موقع ومقدم من املكتتب �إلى �أي من اجلهات امل�ستلمة مبثابة اتفاقية قانونية ملزمة بني امل�ساهم البائع واملكتتب.
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11116نماذج طلبات االكتتاب
�ستكون مناذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فرتة الطرح يف جميع فروع اجلهات امل�ستلمة .ويجب اكمال مناذج طلبات االكتتاب وفق ًا للتعليمات الواردة �أدناه .وب�إمكان املكتتبني
الأفراد الذين ا�شرتكوا يف �أحد االكتتابات التي جرت م�ؤخر ًا االكتتاب عن طريق الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدّم كل
هذه اخلدمات �أو بع�ضها لعمالئها �شريطة �أن:
�أ -يكون لدى املكتتب ح�ساب لدى �إحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمات.
ب	-ال يكون قد طر�أ �أي تغيري على املعلومات اخلا�صة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى حديث ًا.
وب�إمكان املكتتبني احل�صول على ن�سخة من هذه الن�شرة ومناذج االكتتاب من فروع اجلهات امل�ستلمة التالية (�أو عن طريق مواقعهم الإلكرتونية بالن�سبة للجهات امل�ستلمة التي
تقدم مثل هذه اخلدمة):
اجلهات امل�ستلمة
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب  .3555جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )12( 649 3333 :
فاك�س+966 )12( 643 7426 :
املوقع االلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد االلكرتوينcontactus@alahli.com :

البنك ال�سعودي الفرن�سي
�شارع املعذر
�ص ب  .56006الريا�ض 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 404 2222 :
فاك�س+966 )11( 404 2311 :
املوقع الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcommunications@alfransi.com.sa :

جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب  . 833الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 477 4770 :
فاك�س+966 )11( 479 9402 :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com:
الربيد الإلكرتوينcustomer@samba.com :

بنك الريا�ض
طريق امللك عبدالعزيز
�ص ب 22622
الريا�ض 11614
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 401 3030 :
فاك�س+966 )11( 404 2618 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :

�ستبد�أ اجلهات امل�ستلمة يف ا�ستالم طلبات االكتتاب يف فروعها يف كافة �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية بدء ًا من يوم الأحد 1438/11/20هـ (املوافق 2017/08/13م) �إلى يوم
الأحد 1438/11/27هـ (املوافق 2017/08/20م) .وعند توقيع وت�سليم منوذج طلب االكتتاب ،تقوم اجلهة امل�ستلمة بختم وتقدمي ن�سخة من منوذج طلب االكتتاب امل�ستوفية �إلى
مقدم الطلب .يف حالة عدم اكتمال �أو عدم �صحة املعلومات املقدمة يف منوذج طلب االكتتاب �أو مل يتم ختمه من قبل اجلهة امل�ستلمة ،يعترب منوذج طلب االكتتاب الغي ،واليجوز
حينها للمكتتب املطالبة ب�أي تعوي�ض عن �أي �ضرر جراء هذا الإلغاء .ينبغي على املكتتب حتديد عدد الأ�سهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها يف منوذج طلب االكتتاب ،بحيث
يكون �إجمايل مبلغ االكتتاب هو حا�صل �ضرب عدد الأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها ب�سعر العر�ض البالغ ( )٥١ريال �سعودي لل�سهم.
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لن يقبل االكتتاب ب�أقل من (� )10أ�سهم �أو بك�سور الأ�سهم ،و�أي اكتتاب يف الأ�سهم فوق ذلك ،يجب �أن يكون مب�ضاعفات هذا الرقم .فيما يكون احلد الأق�صى لالكتتاب هو
(� )250.000سهم ًا من الأ�سهم املطروحة.
يجب تقدمي طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب مرفق ًا بامل�ستندات التالية ،ح�سبما ينطبق احلال ،وعلى اجلهات امل�ستلمة مطابقة ال�صور مع الن�سخ الأ�صلية ،ومن ثم �إعادة
الن�سخ الأ�صلية �إلى املكتتب:
�أ�	-أ�صل و�صورة بطاقة الهوية الوطنية (للمكتتب الفرد).
ب�	-أ�صل و�صورة بطاقة الهوية الوطنية (للكتتب الفرد اخلليجي)
ج�	-أ�صل و�صورة �سجل الأ�سرة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن �أفراد الأ�سرة).
د�	-أ�صل و�صورة �صك الوكالة ال�شرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن �أفراد الغري).
هـ�	-أ�صل و�صورة �صك الو�صاية ال�شرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن �أيتام).
و�	-أ�صل و�صورة �صك الطالق (عندما يكون االكتتاب عن �أبناء املر�أة ال�سعودية املطلقة).
ز�	-أ�صل و�صورة �شهادة الوفاة (عندما يكون االكتتاب عن �أبناء املر�أة ال�سعودية الأرملة).
ح�	-أ�صل و�صورة �شهادة امليالد (عندما يكون االكتتاب عن �أبناء املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة).
ويف حالة تقدمي ا�ستمارة طلب اكتتاب نيابة عن مكتتب فرد (تنطبق على الوالدين والأبناء فقط) ،يجب �أن يكتب الوكيل ا�سمه و�أن يرفق �أ�صل و�صورة وكالة �سارية املفعول .ويجب
�أن تكون الوكالة �صادرة من كاتب العدل بالن�سبة للمكتتبني الأفراد املقيمني داخل اململكة� ،أما املكتتبني الأفراد املقيمني خارج اململكة ،فيجب ت�صديق الوكالة من خالل ال�سفارة
�أو القن�صلية ال�سعودية يف الدولة املعنية .ويقوم املوظف امل�س�ؤول يف اجلهة امل�ستلمة مبطابقة ال�صور مع الأ�صل و�إعادة الأ�صل للمكتتب.
يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتب الرئي�سي و�أفراد العائلة املقيدين يف دفرت العائلة �إذا كان �أفراد العائلة �سيكتتبون بنف�س عدد الأ�سهم التي يتقدم املكتتب الرئي�سي بطلبها،
ويرتتب على ذلك ما يلي:
�أ -يتم ت�سجيل جميع الأ�سهم املخ�ص�صة للمكتتب الرئي�سي واملكتتبني التابعني با�سم املكتتب الرئي�سي.
ب -تعاد املبالغ الفائ�ضة عن الأ�سهم غري املخ�ص�صة �إلى املكتتب الرئي�سي والتي دفعها بنف�سه �أو عن مكتتبني تابعني.
ج -يح�صل املكتتب الرئي�سي على كامل �أرباح الأ�سهم املوزعة عن الأ�سهم املخ�ص�صة للمكتتب الرئي�سي وللمكتتبني التابعني (يف حال عدم بيع الأ�سهم �أو نقل ملكيتها).
ي�ستخدم طلب اكتتاب منف�صل يف حالة:
�أ�	-إذا رغب املكتتب يف ت�سجيل الأ�سهم التي يتم تخ�صي�صها با�سم غري ا�سم املكتتب الرئي�سي.
ب�	-إذا اختلفت كمية الأ�سهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن املكتتب الرئي�سي.
ج�	-إذا رغبت الزوجة �أن تكتتب با�سمها و�أن ت�سجل الأ�سهم املخ�ص�صة حل�سابها (فعليها تعبئة طلب اكتتاب منف�صل خا�ص بها كمكتتب رئي�سي) ،ويف هذه احلالة تلغى
�أية ا�ستمارة طلب اكتتاب تقدم بها زوجها نيابة عنها ،وتقوم اجلهة امل�ستلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب املنف�صل الذي تقدمت به تلك الزوجة.
يحق للمر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها �شريطة �إبراز ما يثبت �أمومتها لهم .ويعد اكتتاب من اكتتب
با�سم مطلقته الغي ًا و�سيخ�ضع للعقوبات املن�صو�ص عليها يف النظام.
تقبل فقط الإقامة �سارية املفعول �أثناء االكتتاب العام الأويل للتعريف بالتابعني غري ال�سعوديني ،ولن تقبل جوازات ال�سفر �أو �شهادات امليالد .وميكن ت�ضمني التابعني غري
ال�سعوديني كتابعني فقط مع �أمهاتهم ،وال ميكنهم االكتتاب كمكتتبني رئي�سيني .والعمر الأق�صى للتابعني غري ال�سعوديني الذي يتم ت�ضمينهم مع �أمهاتهم هو  18عام ًا ،و�أية وثائق
�صادرة من �أي حكومة �أجنبية يجب �أن يتم ت�صديقها من قبل �سفارة �أو قن�صلية اململكة يف تلك الدولة.
يوافق كل متقدم بطلب على االكتتاب يف الأ�سهم املحددة يف منوذج طلب االكتتاب الذي قدمه و�شرائها مببلغ يعادل عدد الأ�سهم املتقدم بطلبها م�ضروب ًا ب�سعر االكتتاب البالغ
( )٥١ريال �سعودي لل�سهم ،ويعترب كل مكتتب �أنه قد متلك عدد الأ�سهم املخ�ص�صة له عند حتقق ال�شروط التالية:
1-1ت�سليم منوذج طلب االكتتاب �إلى �أي من اجلهات امل�ستلمة من قبل املتقدم بطلب االكتتاب.
2-2ت�سديد كامل قيمة الأ�سهم التي طلب االكتتاب بها �إلى اجلهة امل�ستلمة.
3-3تقدمي خطاب التخ�صي�ص من اجلهة امل�ستلمة �إلى املكتتب والذي يحدد من خالله عدد الأ�سهم املخ�ص�صة له.
يجب �أن يتم دفع �إجمايل قيمة �أ�سهم االكتتاب بالكامل لفروع اجلهات امل�ستلمة من خالل اخل�صم من ح�ساب املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة التي يتم فيها تقدمي طلب االكتتاب.
�إذا كان �أي منوذج طلب اكتتاب غري مطابق ل�شروط و�أحكام االكتتاب ،يكون لل�شركة احلق يف رف�ض هذا الطلب كلي ًا �أو جزئي ًا ،ويقر املتقدم بالطلب مبوافقته على �أي عدد من
الأ�سهم �سيتم تخ�صي�صها له� ،إال �إذا جتاوز عدد الأ�سهم املخ�ص�صة له عدد الأ�سهم الذي تقدم لالكتتاب به.
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11116تخصيص األسهم ورد الفائض
�سيقوم مدير الطرح واجلهات امل�ستلمة بفتح و�إدارة ح�ساب �أمانة يتم ت�سميته «االكتتاب العام يف �شركة زهرة الواحة للتجارة» ،ويجب على كل جهة م�ستلمة �أن تودع املبالغ التي
قامت بتح�صيلها من املكتتبني الأفراد يف ح�ساب الأمانة املذكور.
و�ستقوم اجلهات امل�ستلمة ب�إر�سال �إ�شعارات للمكتتبني لإعالمهم بالعدد النهائي لأ�سهم الطرح املخ�ص�صة لكل منهم مع املبالغ التي �سيتم ا�سرتدادها .و�سوف يتم �إعادة فائ�ض
االكتتاب (�إن وجد) �إلى املكتتبني دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات و�سيتم �إيداعها يف ح�ساب املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة املعنية .و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص
النهائي ورد الفائ�ض يف موعد �أق�صاه 1438/12/05هـ (املوافق 2017/08/27م)( .ملزيد من التفا�صيل ،الرجاء مراجعة ق�سم «التواريخ املهمة و�إجراءات االكتتاب» يف
ال�صفحة (م) والق�سم رقم (�«( )16شروط و�أحكام االكتتاب»)) .وينبغي على املكتتب التوا�صل مع فرع اجلهة امل�ستلمة التي قدم منوذج طلب االكتتاب لديه يف حال الرغبة يف
احل�صول على تفا�صيل �إ�ضافية.
1111116تخصيص األسهم للمكتتبين األفراد
�إن احلد الأدنى للتخ�صي�ص لكل مكتتب فرد هو ع�شرة (� )10أ�سهم كحد �أدنى .و�سيتم تخ�صي�ص ما يتبقى من �أ�سهم الطرح (�إن وجدت) ،وفق ًا ملا يقرتحه امل�صدر وامل�ست�شار
املايل .و�إذا جتاوز عدد املكتتبني الأفراد ( )90.000مكتتب فرد ،فال ميكن �ضمان تخ�صي�ص احلد الأدنى البالغ ع�شرة (� )10أ�سهم لكل مكتتب .و�سوف يتم التخ�صي�ص وفق ًا
ملا تقرتحه ال�شركة ومدير االكتتاب ،و�سوف يتم �إعادة الفائ�ض �إن وجد بدون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات بوا�سطة اجلهات امل�ستلمة.
1111116تخصيص األسهم للمؤسسات المكتتبة
يحدد تخ�صي�ص الأ�سهم املطروحة للم�ؤ�س�سات املكتتبة من قبل مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ،حيث ميكن للم�ست�شار املايل تخ�صي�ص الأ�سهم وفق ًا ملا يراه منا�سب ًا بالتن�سيق مع
امل�صدر ب�إ�ستخدام �آلية تخ�صي�ص الأ�سهم الإختيارية ،وذلك بعد اكتمال تخ�صي�ص �أ�سهم الطرح للمكتتبني الأفراد �شريطة �أن ال يقل عدد �أ�سهم الطرح املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات
املكتتبة عن (� )4.500.000سهم عادي متثل ( )%100من �أ�سهم الطرح .و�سيتم تخ�صي�ص ن�سبة ( )%80من الأ�سهم املخ�ص�صة لهذه ال�شريحة ل�صناديق اال�ستثمار ،مع خ�ضوع
تلك الن�سبة مل�ستوى الطلب على �أ�سهم الطرح من قبل �صناديق اال�ستثمار وتكون هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال�( :أ) عدم اكتتاب امل�ؤ�س�سات الأخرى (با�ستثناء �صناديق
اال�ستثمار) بكامل الن�سبة الباقية (� )%20أو (ب) �أن الطلب على �أ�سهم الطرح من قبل �صناديق اال�ستثمار �أقل من (.)%80

11116الحاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه
1111116تعليق اإلدراج أو إلغائه
 -1يجوز للهيئة تعليق الإدراج �أو �إلغائه يف �أي وقت ح�سبما تراه منا�سب ًا يف �أي من احلاالت الآتية:
�أ�	-إذا ر�أت �ضرورة ذلك حلماية امل�ستثمرين �أو للمحافظة على �سوق منتظم.
ب�	-إذا �أخفق امل�صدر �إخفاق ًا تراه الهيئة جوهري ًا يف التزام النظام ولوائحه التنفيذية مبا يف ذلك عدم �سداد �أي مقابل مايل �أو غرامات للهيئة يف مواعيدها.
ج�	-إذا مل ت�ستوف متطلبات ال�سيولة املحددة يف الفقرة (�أ) من املادة ( )13من قواعد الت�سجيل والإدراج.
د�	-إذا ر�أت �أن م�ستوى عمليات امل�صدر �أو �أ�صوله ال ت�س ّوغ التداول امل�ستمر لأوراقه املالية يف ال�سوق.
هـ�	-إذا ر�أت �أن امل�صدر �أو �أعماله مل تعد منا�سبة لت�سويغ ا�ستمرار �إدراج �أوراقه املالية يف ال�سوق.
و�	-إذا علق �أو �ألغي �إدراج الأوراق املالية للم�صدر الأجنبي يف �سوق مالية �أخرى يف حالة الإدراج املزدوج للأوراق املالية.
�	-2إذا ا�ستمر التعليق مدة (� )6أ�شهر من دون �أن يتخذ امل�صدر �إجراءات منا�سبة ال�ستئناف التداول ،جاز للهيئة �أن تلغي الإدراج.
 -3عند �إعالن موافقة اجلمعية العامة غري العادية للم�صدر على زيادة ر�أ�س ماله الذي ينتج عنه ا�ستحواذ عك�سي ٌيلغي �إدراج �أ�سهم امل�صدر ،وعليه تقدمي طلب جديد
لت�سجيل الأ�سهم وقبول �إدراجها وفق ًا لهذه القواعد �إذا رغب يف ذلك.
1111116اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج
1-1ال يجوز مل�صدر �أٌدرجت �أوراقه املالية يف ال�سوق �إلغاء الإدراج �أو تعليقه �إال مبوافقة �سابقة من الهيئة ،ويجب على امل�صدر تزويد الهيئة باملعلومات الآتية:
�أ -الأ�سباب املحددة لطلب الإلغاء �أو التعليق.
ب -ن�سخة من الإعالن امل�شار �إليه يف الفقرة (� )3أدناه.
ج -ن�سخة من امل�ستندات ذات العالقة ون�سخة من �أي وثيقة مر�سلة �إلى امل�ساهمني� ،إذا كان �إلغاء الإدراج نتيجة لعملية ا�ستحواذ �أو �أي �إجراء �آخر يتخذه امل�صدر.
2-2يجب على امل�صدر بعد احل�صول على موافقة الهيئة على �إلغاء الإدراج ،احل�صول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك.
3-3عندما يتم تعليق �أو �إلغاء الإدراج بناء على طلب امل�صدر ،يجب على امل�صدر �أن يعلن يف �أقرب وقت ممكن عن �سبب التعليق �أو الإلغاء واملدة املتوقعة للتعليق وطبيعة
احلدث �سبب التعليق �أو الإلغاء الذي ي�ؤثر يف ن�شاطات امل�صدر.
4-4يجوز للهيئة �أن تقبل �أو ترف�ض طلب التعليق �أو الإلغاء بح�سب تقديرها.
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1111116التعليق المؤقت
1-1يجوز للم�صدر �أن يطلب التعليق امل�ؤقت عند وقوع حدث خالل فرتة التداول يجب الإف�صاح عنه من دون ت�أخري مبوجب هذه القواعد وال ي�ستطيع امل�صدر ت�أمني
�سريته حتى نهاية فرتة التداول.
2-2لتمكني الهيئة من تقومي احلاجة �إلى التعليق امل�ؤقت واملدة املنا�سبة لذلك ،يجب ت�أييد الطلب بالآتي:
�أ -الأ�سباب املحددة لطلب التعليق امل�ؤقت ومدة التعليق املطلوبة.
ب -ن�سخة من الإعالن امل�شار �إليه يف الفقرة (� )3أدناه.
3-3عندما يتم التعليق امل�ؤقت بنا ًء على طلب امل�صدر ،يجب على امل�صدر �أن يعلن يف �أقرب وقت ممكن� ،سبب التعليق واملدة املتوقعة للتعليق وطبيعة احلدث �سبب التعليق
الذي ي�ؤثر يف ن�شاطات امل�صدر.
4-4يجوز للهيئة �أن تقبل �أو ترف�ض طلب التعليق امل�ؤقت بح�سب تقديرها.
5-5يجوز للهيئة �أن تفر�ض التعليق امل�ؤقت من دون طلب من امل�صدر عندما تطلع على معلومات �أو ظروف ت�ؤثر يف ن�شاطات امل�صدر وترى �أن تلك الظروف من املحتمل
�أن ت�ؤثر يف ال�سوق �أو حماية امل�ستثمرين .ويحب على امل�صدر الذي تخ�ضع �أوراقه املالية للتعليق امل�ؤقت اال�ستمرار يف التزام النظام ولوائحه التنفيذية.
6-6يرفع التعليق امل�ؤقت بعد انتهاء املدة املحددة يف الإعالن امل�شار �إليه يف الفقرة (� )3أعاله ،ما مل تر الهيئة خالف ذلك.
1111116رفع التعليق
1-1عندما ٌيع ّلق الإدراج يجب لرفع التعليق توافر الآتي:
 �أن تعالج الأو�ضاع التي �أدت �إلى التعليق ،و�أال يكون التعليق �ضروري ًا حلماية امل�ستثمرين.
 التزام امل�صدر ب�أي �شروط �أخرى تراها الهيئة.
2-2للهيئة رفع التعليق و�إن مل يطلب امل�صدر ذلك.
1111116إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها
ي�شرتط لت�سجيل وقبول �إدراج �أوراق مالية �سبق �إلغاء �إدراجها تقدمي امل�صدر لطلب ت�سجيل �أوراق مالية وقبول �إدراج جديد.

11116أحكام متفرقة
يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة �أطرافها من مقدمي طلبات االكتتاب وخلفائهم واملتنازل ل�صاحلهم ومنفذي الو�صايا
ومديري الرتكات والورثة .وي�شرتط �أنه فيما عدا ما جرى الن�ص عليه حتديد ًا يف هذه الن�شرة .ال يتم التنازل عن الطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو التزامات نا�شئة عنه �أو
التفوي�ض بها لأي من الأطراف امل�شار �إليهم يف هذه الن�شرة دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر.
تخ�ضع هذه التعليمات والبنود واي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر وتنفذ طبق ًا لها.

11116القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم
تتمثل القرارات واملوافقات التي �ستطرح �أ�سهم االكتتاب مبوجبها فيما يلي:
1-1قرار جمل�س �إدارة ال�شركة ال�صادر بتاريخ 2017/05/17م.
2-2موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح الأ�سهم لالكتتاب العام ال�صدارة بتاريخ 1438/09/20هـ (املوافق 2017/06/15م).
ويخ�ضع امل�ساهم البائع �أحمد حمود الذياب لفرتة احلظر املعرفة يف ق�سم «ملخ�ص الطرح» من هذه الن�شرة حيث يحظر عليه خاللها الت�صرف ب�أي من �أ�سهم ال�شركة التي
ميلكها .وبعد انتهاء فرتة احلظر يجوز للم�ساهم البائع الت�صرف يف �أ�سهمه.
يحظر �صراحة توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم االكتتاب يف �أي دولة �أخرى غري اململكة العربية ال�سعودية .كما تطلب ال�شركة وامل�ساهم البائع وامل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب من
م�ستلمي هذه الن�شرة التعرف على �أية قيود نظامية تتعلق بهذا االكتتاب وبيع �أ�سهم االكتتاب ومراعاة التقيد بها.

11116اقرارات المكتتبين
مبوجب تعبئة منوذج طلب االكتتاب ،ف�إن املكتتب:






يوافق على اكتتابه يف ال�شركة بعدد الأ�سهم املو�ضحة يف طلب االكتتاب؛
يقر ب�أنه اطلع على هذه الن�شرة وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها؛
يوافق على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وكافة تعليمات االكتتاب وال�شروط الواردة يف هذه الن�شرة؛
يعلن �أنه مل ي�سبق له وال لأي من الأفراد امل�شمولني يف طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب يف الأ�سهم ،ويوافق على �أن لل�شركة احلق يف رف�ض االكتتاب املزدوج؛
يعلن قبوله الأ�سهم املخ�ص�صة له مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف هذه الن�شرة؛
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يتعهد بعدم �إلغاء �أو تعديل طلب االكتتاب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة؛ و
ال يتنازل عن حقه مبطالبة ال�شركة والرجوع عليها بكل �ضرر ينجم ب�شكل مبا�شر جراء احتواء هذه الن�شرة على معلومات جوهرية غري �صحيحة �أو غري كافية� ،أو
نتيجة �إغفال معلومات جوهرية ت�ؤثر على قرار املكتتب باالكتتاب يف حالة �إ�ضافتها يف الن�شرة.

116116السوق المالية السعودية (تداول)
بد�أ تداول الأ�سهم يف اململكة ب�شكل �إلكرتوين كامل عام 1990م وقد مت ت�أ�سي�س نظام تداول �سنة 2001م كبديل لنظام معلومات الأوراق املالية .ويتم التعامل بالأ�سهم عرب نظام
«تداول» من خالل �آلية متكاملة تغطي عملية التداول كامل ًة بدء ًا من تنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بت�سويتها ،ويتم التداول كل يوم عمل من �أيام الأ�سبوع على فرتة واحدة من ال�ساعة
� 10صباح ًا وحتى ال�ساعة  3ع�صر ًا من يوم الأحد حتى يوم اخلمي�س من كل �أ�سبوع ويتم خاللها تنفيذ الأوامر� ،أما خارج هذه الأوقات في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها
من ال�ساعة � 9:30صباح ًا وحتى ال�ساعة � 10صباح ًا .ويتم تغيري �أوقات التداول يف �شهر رم�ضان املبارك كما يتم الإعالن عنه عن طريق تداول .وتتم ال�صفقات من خالل عملية
مطابقة �أوامر �آلية .وكل �أمر �صالح يتم انتاجه وفق ًا مل�ستوى ال�سعر ،وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق (الأوامر التي و�ضعت بناء على �أف�ضل �سعر) �أو ًال ومن ثم الأوامر املحددة
ال�سعر (الأوامر التي و�ضعت ب�سعر حمدد) مع االخذ باالعتبار �أنه يف حال �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر يتم تنفيذها �أو ًال ب�أول ح�سب توقيت الإدخال ،ويقوم نظام تداول بتوزيع
نطاق �شامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة �أبرزها موقع «تداول» على الإنرتنت والرابط الإلكرتوين ملعلومات «تداول» الذي يوفر بيانات ال�سوق ب�شكل فوري لوكاالت تزويد
املعلومات مثل رويرتز ،تتم ت�سوية ال�صفقات �آلي ًا خالل اليوم� ،أي �أن نقل ملكية الأ�سهم تتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
تلتزم ال�شركات املدرجة بالإف�صاح عن كافة القرارات واملعلومات اجلوهرية الهامة للم�ستثمرين من خالل تداول ،وتتولى تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق ب�صفته م�شغ ًال للآلية
التي يعمل من خاللها ال�سوق بهدف �ضمان عدالة التداول وان�سيابية عمليات التداول يف الأ�سهم.

116116تداول أسهم الشركة
يتوقع البدء بتداول �أ�سهم ال�شركة بعد التخ�صي�ص النهائي لتلك الأ�سهم ،و�إعالن تداول عن تاريخ بدء تداول �أ�سهم ال�شركة .وتعترب التواريخ والأوقات املذكورة يف هذه الن�شرة
تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدالل فقط وميكن تغيريها �أو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.
وال ميكن التداول يف الأ�سهم املطروحة �إال بعد اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني يف «تداول» ،وت�سجيل ال�شركة يف القائمة الر�سمية و�إدراج �أ�سهمها يف ال�سوق املالية
تاما قبل التداول الر�سمي ،ويتحمل املكتتبون الذين يتعاملون يف تلك الأن�شطة املحظورة من التداول امل�س�ؤولية الكاملة عنها،
«تداول» ،ويحظر التداول يف �أ�سهم ال�شركة حظ ًرا ً
ولن تتحمل ال�شركة �أية م�س�ؤولية قانونية يف هذه احلالة.
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1717المستندات والوثائق المتاحة للمعاينة
�ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الريا�ض ،الربوة� ،شارع الإح�ساء ،وحدة رقم  - 1مبنى  ،7339وذلك بني ال�ساعة � 9:00صباح ًا
وحتى ال�ساعة  5:00ع�صر ًا من يوم 1438/11/08هـ (املوافق 2017/08/01م) حتى 1438/11/27هـ (املوافق 2017/08/20م) على �أن ال تقل تلك الفرتة عن  20يوم ًا قبل
نهاية فرتة الطرح:
















�إعالن موافقة هيئة ال�سوق املالية على االكتتاب العام الأويل؛
�شهادة ال�سجل التجاري لل�شركة ال�صادرة عن وزارة التجارة واال�ستثمار؛
قرار ال�شركاء بتحويل ال�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة؛
القرار الوزاري رقم ق 86/وتاريخ 1438/03/28هـ (املوافق 2016/12/27م) القا�ضي ب�إعالن حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة؛
النظام الأ�سا�سي لل�شركة وتعديالته؛
تقرير التقييم املعد من قبل امل�ست�شار املايل؛
جميع التقارير واخلطابات وامل�ستندات الأخرى ،وتقديرات القيمة والبيانات التي �أعدها �أي خبري وت�ضمن �أي جزء منها �أو الإ�شارة �إليها يف هذه الن�شرة .
القوائم املالية املراجعة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م و 8دي�سمرب 2015م و 31دي�سمرب 2016م؛
القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م 2016م؛
موافقة خطية من �شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال على الإ�شارة لهم يف هذه الن�شرة ب�صفة امل�ست�شار املايل ومتعهد التغطية؛
موافقة خطية من مكتب �سلمان بن متعب ال�سديري للمحاماة على الإ�شارة لهم يف هذه الن�شرة كم�ست�شارين قانونيني لالكتتاب؛
موافقة خطية من �شركة يورومونيتور �إنرتنا�شيونال على الإ�شارة لهم يف هذه الن�شرة كم�ست�شارين لل�سوق؛
موافقة خطية من �شركة براي�س وتر هاو�س كوبرز على الإ�شارة لهم يف هذه الن�شرة كم�ست�شار للدرا�سة املالية النافية للجهالة؛
موافقة خطية من مراجع احل�سابات على ن�شر تقارير املراجعة التي �أعدوها �ضمن هذه الن�شرة؛
تقرير ال�سوق الذي مت �إعداده من قبل �شركة يورومونيتور �إنرتنا�شيونال.
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1818تقرير مراجعي الحسابات

117

شركة زهرة الواحة للتجارة

(شركة ذات مسئولية محدودة)

القوائم المالية
 31ديسمبر 2016
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شركة زهرة الواحة للتجارة

(شركة ذات مسئولية محدودة)

قائمة المركز المالي

كما في  31ديسمبر 2016
�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2016
ريال �سعودي

 8دي�سمرب 2015
ريال �سعودي

املوجودات
املوجودات املتداولة
37.323.351

6.181.417

�أر�صدة لدى البنوك ونقد يف ال�صندوق
مدينون وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

3

93.230.964

91.066.747

ب�ضاعة

4

33.262.579

15.705.125

163.816.894

112.953.289

�إجمايل املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
6

ممتلكات و�آالت ومعدات
�إجمايل املوجودات

229.470.975

131.283.095

393.287.869

244.236.384

املطلوبات وحقوق ال�شركاء
املطلوبات املتداولة
دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع

7

21.620.720

8.231.885

قرو�ض ق�صرية االجل

8

41.825.206

47.493.617

ق�سط متداول من قرو�ض لأجل

9

86.693.193

34.728.271

زكاة م�ستحقة

10

1.920.581

2.122.739

152.059.700

92.576.512

�إجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة

98.608.725

65.305.300

9

قرو�ض لأجل
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

332.187

200.122

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

98.940.912

65.505.422

�إجمايل املطلوبات

251.000.612

158.081.934

حقوق ال�شركاء
ر�أ�س املال

11

50.000.000

33.375.000

زيادة مقرتحة يف ر�أ�س املال

12

30.000.000

16.625.000

�إحتياطي نظامي

5.613.281

ارباح مبقاة

56.673.976

36.154.450

�إجمايل حقوق ال�شركاء

142.287.257

86.154.450

�إجمايل املطلوبات و حقوق ال�شركاء

393.287.869

244.236.384

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  21جزءاً ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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شركة زهرة الواحة للتجارة

(شركة ذات مسئولية محدودة)

قائمة الدخل

للفترة من  9ديسمبر  2015حتى  31ديسمبر 2016
�إي�ضاح
املبيعات
13

تكلفة املبيعات
الربح الإجمايل

للفرتة من  9دي�سمرب 2015
حتى  31دي�سمرب 2016

للفرتة من  1يناير 2015
حتى  8دي�سمرب 2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

334.952.626

237.566.239

()251.799.742

()174.523.055

83.152.884

63.043.184

امل�صاريف
بيع وتوزيع

14

()10.268.366

()4.022.190

عمومية و�إدارية

15

()1.890.481

()999.501

�إجمايل امل�صاريف

()12.158.847

()5.021.691

الدخل من العمليات الرئي�سية

70.994.037

58.021.493

�أعباء مالية

()9.788.906

()6.457.345

()3.358.777

641.449

57.846.354

52.205.597

()1.713.547

()1.355.124

56.132.807

50.850.473

16

(م�صاريف) �إيرادات �أخرى� ،صايف
الدخل قبل الزكاة

10

الزكاة
�صايف دخل الفرتة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  21جزءاً ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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شركة زهرة الواحة للتجارة

(شركة ذات مسئولية محدودة)

قائمة التدفقات النقدية

للفترة من  9ديسمبر  2015حتى  31ديسمبر 2016
للفرتة من  9دي�سمرب 2015
حتى  31دي�سمرب 2016

للفرتة من  1يناير  2015حتى
 8دي�سمرب 2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الأن�شطة الت�شغيلية
57.846.354

الدخل قبل الزكاة

52.205.597

التعديالت لـ:
�إ�ستهالك

17.508.121

9.380.537

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

2.900.000

1.100.000

خم�ص�ص �إنخفا�ض يف قيمة الب�ضاعة

975.000

825.000

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني� ،صايف

132.065

74.370

خ�سارة ا�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات

7.372

-

79.368.912

63.585.504

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
مدينون وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

()5.064.217

()38.555.243

ب�ضاعة

()18.532.454

()6.500.326

دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع

13.388.835

()9.043.294

النقدية من العمليات

69.161.076

9.486.641

زكاة مدفوعة

()1.915.705

()318.979

�صايف النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

67.245.371

9.167.662

الأن�شطة الإ�ستثمارية
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات

()115.823.373

متح�صالت من ا�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات

120.000

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة الإ�ستثمارية

()115.703.373

()65.554.022
()65.554.022

الأن�شطة التمويلية
قرو�ض م�ستلمة خالل الفرتة

313.846.425

252.177.073

قرو�ض م�سددة خالل الفرتة

()239.546.981

()188.638.775

تكاليف متويل

5.300.492

()2.753.740

-

توزيعات �أرباح

()15.458.436

�صايف النقدية من الأن�شطة التمويلية

79.599.936

45.326.122

الزيادة (النق�ص) يف الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق

31.141.934

()11.060.238

الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق يف بداية الفرتة

6.181.417

17.241.655

الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق يف نهاية الفرتة

37.323.351

6.181.417

املعاملة غري النقدية الهامة:
30.000.000

حمول الى الزيادة املقرتحة يف ر�أ�س املال

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  21جزءاً ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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16.625.000

شركة زهرة الواحة للتجارة

(شركة ذات مسئولية محدودة)

قائمة التغيرات في حقوق الشركاء

للفترة من  9ديسمبر  2015حتى  31ديسمبر 2016
ر�أ�س املال

الزيادة املقرتحة
يف ر�أ�س املال

االحتياطي
النظامي

الأرباح
املبقاة

الإجمالــي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2014

11.775.000

-

-

38.987.413

50.762.413

زيادة يف ر�أ�س املال

21.600.000

-

-

()21.600.000

-

حمول الى الزيادة املقرتحة يف ر�أ�س املال

-

16.625.000

-

()16.625.000

-

�صايف دخل الفرتة

-

-

-

50.850.473

50.850.473

توزيعات �أرباح

-

-

-

()15.458.436

()15.458.436

الر�صيد يف  8دي�سمرب 2015

33.375.000

16.625.000

-

36.154.450

86.154.450

زيادة يف ر�أ�س املال (�إي�ضاح )11

16.625.000

()16.625.000

-

-

-

حمول الى الزيادة املقرتحة يف ر�أ�س املال (�إي�ضاح )12

-

30.000.000

-

()30.000.000

-

�صايف دخل الفرتة

-

-

-

56.132.807

56.132.807

املحول الى االحتياطي النظامي

-

-

5.613.281

()5.613.281

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2016

50.000.000

30.000.000

5.613.281

56.673.976

142.287.257

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  21جزءاً ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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شركة زهرة الواحة للتجارة

(شركة ذات مسئولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016

 - 1النشاطات
�شركة زهرة الواحة للتجارة («ال�شركة») ،هي �شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية ،مبوجب ال�سجل التجاري  1010190390بتاريخ 10
�شعبان 1424هـ (املوافق � 6أكتوبر  .)2003يتمثل ن�شاط ال�شركة يف جتارة اجلملة والتجزئة يف العود والع�سل واملواد الغذائية والتمور واملعدات الزراعية ،و�صيانة امل�صانع ،و�إنتاج
عبوات بال�ستيكية (بريفورم) و�أغطية بال�ستيكية للقوارير مبوجب ترخي�ص �صناعي وطني رقم ( )1064بتاريخ  9ربيع الثاين 1437هـ (املوافق  19يناير .)2016
ومتار�س ال�شركة ن�شاطها من خالل الفروع التالية:
رقم ال�سجل التجاري للفرع

التاريخ

ا�سم الفرع

املدينة

1010229255

رو�ضة اجلبال للتجارة

� 14صفر 1428هـ (املوافق  4مار�س )2007

الريا�ض

1011014061

م�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك

 22جمادى الثاين 1431هـ (املوافق  5يونيو )2010

اخلرج

1011020934

زهرة الواحة للكرتون

� 21صفر 1435هـ (املوافق  24دي�سمرب )2013

اخلرج

1011022824

مزرعة زهرة الواحة للزراعة

 26حمرم 1436هـ (املوافق  19نوفمرب )2014

اخلرج

مت حتويل م�ؤ�س�سة زهرة الواحة للتجارة (م�ؤ�س�سة فردية) («امل�ؤ�س�سة») وفروعها املبينة �أعاله� ،إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة بر�أ�س مال قدره  50مليون ريال �سعودي بتاريخ
� 27صفر  1437هـ (املوافق  9دي�سمرب  )2015تاريخ ال�سجل التجاري ،مع الإبقاء على رقم وتاريخ ال�سجل التجاري للم�ؤ�س�سة دون تغيري ،وتقت�صر ال�شراكة فيها على �صاحب
امللكية وبع�ض �أفراد الأ�سرة املبا�شرين.
هذه �أول قوائم مالية لل�شركة بعد حتولها ،وتغطي الفرتة من  9دي�سمرب  2015حتى  31دي�سمرب  2016وفق ًا لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة .مت �إعداد القوائم املالية على �أ�سا�س ا�ستمرار
ال�شركة يف �أعمالها قبل التحول ،و�أنه مل تن�ش�أ من�ش�أة جديدة.
تتعلق �أرقام املقارنة للفرتة من  1يناير  2015حتى  8دي�سمرب  2015بعمليات امل�ؤ�س�سة قبل حتولها �إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة ،ومت �إظهارها لأغرا�ض املقارنة.

 - 2السياسات المحاسبية
�أعدت القوائم املالية وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية .ونورد فيما يلي بيان ًا ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:
العرف المحاسبي

تعد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية.
إستخدام التقديرات

يتطلب �إعداد القوائم املالية طبق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها �إ�ستخدام التقديرات والإفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على �أر�صدة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة والإف�صاح عن
املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح عنها خالل الفرتة التي �أعدت القوائم املالية ب�ش�أنها.
المدينون

تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�صا املخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم �إجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند عدم �إمكانية حت�صيل
املبلغ بالكامل .ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.
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شركة زهرة الواحة للتجارة

(شركة ذات مسئولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية – تتمة
 31ديسمبر 2016

 -2السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
البضاعــة

تظهر الب�ضاعة بالتكلفة �أو �صايف القيمة البيعية� ،أيهما �أقل .حتدد التكلفة على النحو التايل:
مواد خام

:

تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س املتو�سط املرجح.

ب�ضاعة تامة ال�صنع

:

تكلفة املواد والعمالة املبا�شرتني زائد َا امل�صاريف غري املبا�شرة اخلا�صة بها وفق ًا مل�ستوى الن�شاط العادي.

يتم تكوين خم�ص�ص ب�ضاعة متقادمة و بطيئة احلركة عند احلاجة لذلك.
الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة ناق�ص ًا الإ�ستهالك املرتاكم والإنخفا�ض يف القيمة .الأرا�ضي اململوكة والأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ ال ت�ستهلك .ت�ستهلك التكلفة
ناق�ص ًا القيمة التقديرية املتبقية للممتلكات والآالت واملعدات الأخرى بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة للموجودات.
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية �إ�سرتداد
القيمة الدفرتية .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة للإ�سرتداد ،عندئذ تخف�ض املوجودات �إلى القيمة القابلة للإ�سرتداد لها والتي متثل
القيمة الأعلى للقيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع والقيمة احلالية .حتمل الزيادة يف القيمة الدفرتية عن القيمة املقدرة القابلة للإ�سرتداد على قائمة الدخل.
حتمل م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة على الدخل .يتم ر�سمله التح�سينات التي تزيد ،ب�صورة جوهرية ،من قيمة �أو عمر الأ�صل املعني.
الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية وعدم �إمكانية حت�صيلها
يتم .بتاريخ كل قائمة مركز مايل �إجراء تقومي للت�أكد من وجود دليل مو�ضوعي على وجود �إنخفا�ض يف قيمة �أ�صل مايل حمدد .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل يتم �إثبات خ�سارة
الإنخفا�ض يف قائمة الدخل .يحدد الإنخفا�ض يف القيمة على النحو التايل:
�أ)

بالن�سبة للموجودات املثبتة بالقيمة العادلة  -ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ناق�ص ًا خ�سائر الإنخفا�ض املثبتة �سابق ًا يف قائمة الدخل.

ب) بالن�سبة للموجودات املثبتة بالتكلفة  -ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على �أ�سا�س
معدل العائد احلايل ال�سائد يف ال�سوق لأ�صل مايل م�شابه.
الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

يتم �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة �أو اخلدمات امل�ستلمة �سواء ًا قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
المخصصات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات (قانونية �أو متوقعة) على ال�شركة ناجتة عن �أحداث �سابقة ،و�أن تكاليف �سداد االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق به.
الزكاة

يجنب خم�ص�ص للزكاة وفق ًا لنظام جباية الزكاة ال�سعودي ،ويح ّمل املخ�ص�ص على قائمة الدخل.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني عن فرتات خدماتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل وفق ًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي.
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(شركة ذات مسئولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية – تتمة
 31ديسمبر 2016

 -2السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
االحتياطي النظامي

طبق ًا لنظام ال�شركات ال�سعودي ،يجب على ال�شركة حتويل  %10من �صايف دخل الفرتة �إلى االحتياطي النظامي .ويجوز لل�شركة التوقف عن �إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ
جمموع االحتياطي ن�صف ر�أ�س املال� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.
المبيعات

متثل املبيعات قيمة فواتري الب�ضاعة املوردة من قبل ال�شركة خالل الفرتة بعد ا�ستنزال اخل�صم واملرجتعات ،ويتم �إثباتها عند انتقال املنافع واملخاطر الهامة امل�صاحبة مللكية
الب�ضاعة �إلى امل�شرتي و�أنه عادة ميكن قيا�س مبالغ الإيرادات ب�شكل موثوق به.
المصاريف

م�صاريف البيع والتوزيع هي تلك امل�صاريف التي تتعلق خ�صي�صا مبنافع مندوبي املبيعات وم�صاريف النقل .يتم تبويب كافة امل�صاريف الأخرى كم�صاريف عمومية و�إدارية.
العمالت األجنبية

حت ّول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة حني �إجراء املعامالت ويعاد حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة
بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل .تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل.

 - 3المدينون والمصاريف المدفوعة مقدماً
 31دي�سمرب 2016

 8دي�سمرب 2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�إجمايل مدينون جتاريون

81.771.725

90.160.212

ناق�ص ًا :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()4.400.000

()1.500.000

مدينون جتاريون� ،صايف

77.371.725

88.660.212

دفعات مقدمة للموردين

13.407.331

221.159

�أوراق قب�ض

1.709.934

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

351.765

216.395

تامينات اعتمادات م�ستنديه

326.095

1.304.195

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة (�إي�ضاح )5

-

597.086

مدينون �آخرون

64.114

67.700

93.230.964

91.066.747

يف  31دي�سمرب  ،2016انخف�ضت �أر�صدة مدينني جتاريني مببالغ قيمتها اال�سمية  4.400.000ريال �سعودي ( 8دي�سمرب  1.500.000 :2015ريال �سعودي) .وبناء ًا على اخلربة
ال�سابقة ،يتوقع حت�صيل كامل الذمم املدينة التي مل تنخف�ض قيمتها .و�أنه لي�س من �سيا�سة ال�شركة احل�صول على �ضمانات ب�ش�أن الذمم املدينة ،وبالتايل ف�إن معظمها بدون
�ضمانات.
كانت حركة خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها خالل الفرتة كالتايل:
للفرتة من  9دي�سمرب 2016
حتى  31دي�سمرب 2016

للفرتة من  1يناير 2015
حتى  8دي�سمرب 2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

يف بداية الفرتة

1.500.000

400.000

خم�ص�ص جمنب خالل الفرتة (�إي�ضاح )14

2.900.000

1.100.000

يف نهاية الفرتة

4.400.000

1.500.000
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 - 4البضاعة
 31دي�سمرب 2016

 8دي�سمرب 2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

مواد خام

21.942.135

13.232.421

ب�ضاعة تامة ال�صنع

11.619.751

3.075.980

ب�ضاعة يف الطريق

1.500.693

221.724

35.062.579

16.530.125

()1.800.000

()825.000

33.262.579

15.705.125

خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة

كانت حركة خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة خالل الفرتة كالتايل:
للفرتة من  9دي�سمرب 2016
حتى  31دي�سمرب 2016

للفرتة من  1يناير 2015
حتى  8دي�سمرب 2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

يف بداية الفرتة

825.000

-

جمنب خالل الفرتة (�إي�ضاح )13

975.000

825.000

يف نهاية الفرتة

1.800.000

825.000

 - 5المعامالت مع الجهات ذات العالقة
نورد فيما يلي تفا�صيل املعامالت الرئي�سية مع اجلهات ذات العالقة خالل الفرتة:
اجلهة ذات العالقة
�شركة منت�سبة

طبيعة املعاملة

للفرتة من  9دي�سمرب 2016
حتى  31دي�سمرب 2016
ريال �سعودي

للفرتة من  1يناير  2015حتى
 8دي�سمرب 2015
ريال �سعودي

مبيعات

94.663.637

79.969.594

�إن املبالغ امل�ستحقة من اجلهات ذات العالقة مبينة يف االي�ضاح (.)3

 -6الممتلكات واآلالت والمعدات
�إن الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لأغرا�ض ح�ساب الإ�ستهالك هي كما يلي:
املباين

� 33سنة

الآالت

� 10إلى � 13.3سنوات

ال�سيارات

		
� 4إلى 5

�سنوات
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العدد والأدوات

5

�سنوات

الأثاث والرتكيبات

5

�سنوات

�أجهزة وبرامج احلا�سب الآيل

5

�سنوات

يف  8دي�سمرب 2015

يف  31دي�سمرب 2016

�صايف القيمة الدفرتية:

يف نهاية الفرتة

لال�ستبعادات

املحمل للفرتة

يف بداية الفرتة

الإ�ستهالك:

يف نهاية الفرتة

لال�ستبعادات

للتحويالت

الإ�ضافات

يف بداية الفرتة

التكلفة:

15.251.540

30.452.860

-

-

-

-

30.452.860

-

-

15.201.320

15.251.540

ريال �سعودي

الأرا�ضي

7.996.023

8.121.097

913.294

-

288.683

624.611

9.034.391

-

-

413.757

8.620.634

ريال �سعودي

املباين

 -6الممتلكات واآلالت والمعدات  -تتمة

95.978.837

168.406.675

35.884.979

-

16.584.096

19.300.883

204.291.654

-

87.103.405

1.908.529

115.279.720

ريال �سعودي

الآالت

1.000.658

1.838.269

878.830

()132.628

507.766

503.692

2.717.099

()260.000

-

1.472.749

1.504.350

ريال �سعودي

ال�سيارات

110.028

134.320

56.333

-

18.883

37.450

190.653

-

-

43.175

147.478

ريال �سعودي

العدد والأدوات

 31ديسمبر 2016

93.387

303.425

50.648

-

18.463

32.185

354.073

-

-

228.501

125.572

ريال �سعودي

الأثاث والرتكيبات

إيضاحات حول القوائم المالية – تتمة
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175.859

400.630

268.762

-

90.230

178.532

669.392

-

-

315.001

354.391

ريال �سعودي

�أجهزة وبرامج
احلا�سب الآيل

229.470.975

20.677.353

-

9.380.537

11.296.816

151.960.448

-

10.676.763

-

-

-

19.813.699

-

()87.103.405

131.283.095

19.813.699

-

38.052.846

()132.628

17.508.121

20.677.353

267.523.821

()260.000

-

-

96.240.341

115.823.373

65.554.022

10.676.763

151.960.448

ريال �سعودي

ريال �سعودي

86.406.426

ريال �سعودي

الأعمال الر�أ�سمالية
حتت التنفيذ

الإجمــايل
 31دي�سمرب 2016

الإجمــايل
 8دي�سمرب 2015
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 -6الممتلكات واآلالت والمعدات -تتمة
مت رهن الأرا�ضي واملباين املقامة عليها وكذلك الآالت وال�سيارات والأدوات واملعدات والأثاث والرتكيبات ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي �ضمان ًا للقر�ض لأجل (�إي�ضاح .)9
�إن �صكوك ملكية الأرا�ضي م�سجلة با�سم ال�شريك الرئي�سي الذي قام بالتنازل عنها ل�صالح ال�شركة.
حمل ق�سط اال�ستهالك للفرتة على النحو التايل:
للفرتة من  9دي�سمرب 2015
حتى  31دي�سمرب 2016

للفرتة من  1يناير  2015حتى
 8دي�سمرب 2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

تكلفة املبيعات (اي�ضاح )13

17.268.811

9.266.243

م�صاريف بيع وتوزيع (اي�ضاح )14

40.952

24.697

م�صاريف عمومية و�إدارية (�إي�ضاح )15

198.358

89.597

17.508.121

9.380.537

 - 7الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
 31دي�سمرب 2016

 8دي�سمرب 2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

دائنون جتاريون

18.284.923

6.992.657

م�صاريف م�ستحقة الدفع

600.543

506.150

دفعات مقدمة من العمالء

26.794

5.891

�أخ ــرى

2.708.460

727.187

21.620.720

8.231.885

 -8القروض قصيرة األجل
ح�صلت ال�شركة على ت�سهيالت �إئتمانية على �شكل قرو�ض ق�صرية الأجل من بنوك حملية لتمويل �شراء مواد خام� .إن هذه القرو�ض م�ضمونة ب�ضمانات �شخ�صية من ال�شركاء
وب�سندات �إذنية وحتمل عمولة وفق ًا للأ�سعار التجارية ال�سائدة يف ال�سوق.

 -9القروض ألجل
 31دي�سمرب 2016

 8دي�سمرب 2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�إجمايل الأق�ساط

202.920.808

110.455.377

ناق�ص ًا :تكاليف التمويل

()17.618.890

()10.421.806

�أ�صل املبلغ امل�ستحق

185.301.918

100.033.571

ناق�ص ًا :اجلزء املتداول

()86.693.193

()34.728.271

اجلزء غري املتداول

98.608.725

65.305.300
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 - 9القروض ألجل – تتمة
ح�صلت ال�شركة على ت�سهيالت �إئتمانية على �شكل قرو�ض طويلة الأجل من بنوك حملية لتمويل �شراء ممتلكات و�آالت ومعدات� .إن هذه القرو�ض لأجل م�ضمونة ب�ضمانات
�شخ�صية من ال�شركاء و�سندات �إذنية وحتمل عمولة وفق ًا للأ�سعار التجارية ال�سائدة يف ال�سوق.
كما ح�صلت ال�شركة على قر�ض مببلغ  15.2مليون ريال �سعودي خالل عام  2014من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي لتمويل �إن�شاء م�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك� .إن هذا
القر�ض م�ضمون برهن ممتلكات و�آالت ومعدات .ي�ستحق القر�ض ال�سداد على  14ق�سط ن�صف �سنوي غري مت�ساوي �إعتبار ًا من  13يونيو .2014
�أدرجت الأق�ساط امل�ستحقة خالل فرتة مالية من تاريخ قائمة املركز املايل �ضمن املطلوبات املتداولة.

 -10الزكاة
المحملة للفترة

تتكون الزكاة املحملة للفرتة وقدرها  1.713.547ريال �سعودي ( 1.355.124 :2015ريال �سعودي) من املخ�ص�ص للفرتة احلالية.
مت ح�ساب خم�ص�ص الزكاة للفرتة احلالية وفق ًا للأ�سا�س التايل:
 31دي�سمرب 2016

 8دي�سمرب 2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

حقوق امللكية

86.154.450

35.303.977

خم�ص�صات �أول املدة وت�سويات �أخرى

150.004.966

83.277.680

القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل

()229.470.975

()111.236.525

6.688.441

7.345.132

دخل الفرتة اخلا�ضع للزكاة

61.853.419

46.859.818

وعاء الزكاة

68.541.860

54.204.950

ن�ش�أت الفروقات بني النتائج املالية والزكوية ب�صورة �أ�سا�سية نتيجة للمخ�ص�صات غري امل�سموح بها عند ح�ساب الدخل اخلا�ضع للزكاة.
حركة المخصص خالل الفترة

كانت حركة خم�ص�ص الزكاة خالل الفرتة كالتايل:
للفرتة من  9دي�سمرب 2015
حتى  31دي�سمرب 2016

للفرتة من  1يناير 2015
حتى  8دي�سمرب 2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

يف بداية الفرتة

2.122.739

1.086.594

جمنب خالل الفرتة

1.713.547

1.355.124

مدفوع خالل الفرتة

()1.915.705

()318.979

يف نهاية الفرتة

1.920.581

2.122.739

الربوط الزكوية

قدمت ال�شركة �إقراراتها الزكوية �إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») عن كافة ال�سنوات حتى  .2015مل يتم �إ�صدار الربوط النهائية من قبل الهيئة بعد.
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 -11رأس المال
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  50.000.000ريال �سعودي ( 8دي�سمرب  33.375.000 :2015ريال �سعودي) ،مق�سم �إلى  5.000.000ح�صة ( 8دي�سمرب  3.337.500 :2015ح�صة)،
قيمة كل ح�صة  10ريال �سعودي.

 -12الزيادة المقترحة في رأس المال
قرر ال�شركاء بال�شركة بتاريخ  8دي�سمرب  2016زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  50مليون ريال �سعودي الى  80مليون ريال �سعودي وذلك بتحويل مبلغ قدره  30مليون ريال �سعودي
من ح�ساب الأرباح املبقاة .كما قرر ال�شركاء حتويل ال�شركة من �شركة ذات م�سئولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة �سعودية .مت االنتهاء من الإجراءات النظامية ذات العالقة
بتاريخ  1يناير .2017

 -13تكلفة المبيعات
للفرتة من  9دي�سمرب 2015
حتى  31دي�سمرب 2016

للفرتة من  1يناير 2015
حتى  8دي�سمرب 2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

مواد خام

214.616.475

155.451.425

�إ�ستهالك (�إي�ضاح )6

17.268.811

9.266.243

كهرباء

6.534.147

3.741.942

تكاليف موظفني

4.986.436

2.224.892

خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة (�إي�ضاح )4

975.000

825.000

�أخ ــرى

7.418.873

3.013.553

251.799.742

174.523.055

 -14مصاريف البيع والتوزيع
للفرتة من  9دي�سمرب 2015
حتى  31دي�سمرب 2016

للفرتة من  1يناير 2015
حتى  8دي�سمرب 2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

نقــل

5.696.425

2.065.600

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها (�إي�ضاح )3

2.900.000

1.100.000

تكاليف موظفني

816.498

393.779

عمولة مبيعات

644.375

356.500

�إ�ستهالك (�إي�ضاح )6

40.952

24.697

ر�سوم حكومية

11.225

4.345

�أخ ــرى

158.891

77.269

10.268.366

4.022.190
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 -15المصاريف العمومية واإلدارية
للفرتة من  9دي�سمرب 2015
حتى  31دي�سمرب 2016

للفرتة من  1يناير 2015
حتى  8دي�سمرب 2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

تكاليف موظفني

1.033.227

655.091

�إ�ستهالك (�إي�ضاح )6

198.358

89.597

�أخــرى

658.896

254.813

1.890.481

999.501

( -16مصاريف) إيرادات أخرى ،صافي
للفرتة من  9دي�سمرب 2015
حتى  31دي�سمرب 2016

للفرتة من  1يناير 2015
حتى  8دي�سمرب 2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

م�صاريف ماقبل الت�شغيل (*)

()3.504.655

-

�أخــرى

145.878

641.449

()3.358.777

641.449

(*) قررت الإدارة وقف خططها املتعلقة ب�إن�شاء م�صنع للكرتون خالل ال�سنة ،وعليه مت �إثبات اخل�سائر املتعلقة بها �ضمن هذا البند.

 -17االلتزامات المحتملة
كما يف  31دي�سمرب  ،2016يوجد لدى ال�شركة التزامات حمتملة ن�ش�أت خالل دورة �أعمالها العادية مببلغ  39.983.585ريال �سعودي ( 8دي�سمرب  :2015ال�شيء) ،وتتعلق
باعتمادات م�ستندية خالل دورة اعمال ال�شركة العادية.

 -18القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما �أو �سداد مطلوبات ما بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل .تتكون الأدوات املالية من املوجودات
املالية واملطلوبات املالية.
تتكون املوجودات املالية اخلا�صة بال�شركة من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق واملدينني واملخرون .بينما تتكون املطلوبات املالية من الدائنني واملبالغ امل�ستحقة الدفع
والقرو�ض.
�إن القيمة العادلة للأدوات املالية ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية.
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 -19المصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات
إنخفاض الذمم المدينة

يتم �إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتح�صيل من الذمم املدينة التجارية عند عدم �إمكانية حت�صيل املبلغ بالكامل .بالن�سبة لكل مبلغ من املبالغ الهامة ،يتم �إجراء هذا التقدير
على �أ�سا�س كل مبلغ على حده� .أما املبالغ التي ال تعترب هامة مبفردها ولكنها مت�أخرة ال�سداد ،فانه يتم تقديرها ب�شكل جماعي ،ويجنب خم�ص�ص ح�سب طول مدة الت�أخر يف
ال�سداد بناء ًا على معدالت التح�صيل ال�سابقة.
بتاريخ قائمة املركز املايل ،بلغ �إجمايل �أر�صدة املدينني التجاريني  81.771.725ريال �سعودي ( 8دي�سمرب  90.160.212 :2015ريال �سعودي) ،وخم�ص�ص الديون امل�شكوك
يف حت�صيلها  4.400.000ريال �سعودي ( 8دي�سمرب  1.500.000 :2015ريال �سعودي)� ،سيتم �إثبات �أي فرق بني املبالغ املح�صلة فع ًال يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة
يف قائمة الدخل.
إنخفاض قيمة البضاعة

تظهر الب�ضاعة بالتكلفة �أو �صايف القيمة البيعية� ،أيهما �أقل .وعندما ت�صبح الب�ضاعة قدمية �أو متقادمة ،يتم �إجراء تقدير ل�صايف القيمة البيعية لها .بالن�سبة لكل مبلغ من املبالغ
الهامة ،يتم �إجراء تقدير لكل مبلغ على حده .بالن�سبة للمبالغ غري الهامة مبفردها ولكنها تعترب قدمية �أو متقادمة ،ف�إنه يتم تقديرها ب�شكل جماعي ويجنب خم�ص�ص ح�سب
نوع الب�ضاعة وعمرها �أو درجة تقادمها على �أ�سا�س �أ�سعار البيع التاريخية.
بتاريخ قائمة املركز املايل ،بلغ �إجمايل الب�ضاعة  35.062.579ريال �سعودي ( 8دي�سمرب  16.530.125 :2015ريال �سعودي) وخم�ص�ص الب�ضاعة بطيئة احلركة 1.800.000
ريال �سعودي ( 8دي�سمرب  825.000 :2015ريال �سعودي)� .سيتم �إدراج �أي فرق بني املبالغ املحققة فع ًال يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة يف قائمة الدخل.

 -20إدارة المخاطر
مخاطر أسعار العموالت

متثل خماطر �أ�سعار العموالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق .تخ�ضع ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت
ب�ش�أن موجوداتها ومطلوباتها املرتبطة بعمولة ،مبا يف ذلك القرو�ض لأجل.
مخاطر االئتمان

متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء ب�إلتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .تقوم ال�شركة باحلد من خماطر الإئتمان املتعلقة بالعمالء
وذلك بو�ضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم املدينة القائمة.
تبيع ال�شركة منتجاتها لعدد كبري من العمالء .ي�شكل �أكرب خم�سة عمالء  %53من الذمم املدينة التجارية كما يف  31دي�سمرب  8( 2016دي�سمرب .)%52 :2015
مخاطر السيولة

متثل خماطر ال�سيولة ال�صعوبات التي تواجهها ال�شركة يف توفري الأموال للوفاء بالتعهدات املتعلقة بالأدوات املالية .تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم املقدرة على بيع �أ�صل مايل ما
ب�سرعة ومببلغ يعادل قيمته العادلة .تقوم ال�شركة ب�إدارة خماطر ال�سيولة وذلك بالت�أكد من توفر الت�سهيالت البنكية.
مخاطر العمالت

متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي .تخ�ضع ال�شركة للتقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي خالل
دورة �أعمالها العادية .مل تقم ال�شركة ب�أية معامالت هامة بعمالت عدا الريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي واليورو خالل الفرتة.

 -21أرقام المقارنة
�أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة للفرتة املا�ضية مبا يتما�شى مع تبويب الفرتة احلالية.
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قائمة المركز المالي

كما في  31ديسمبر 2016
�إي�ضاح

2016

2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

املوجودات
املوجودات املتداولة
37.323.351

12.200.814

�أر�صدة لدى البنوك ونقد يف ال�صندوق
مدينون وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

4

93.230.964

64.316.426

ب�ضاعة

5

33.262.579

11.185.748

163.816.894

87.702.988

�إجمايل املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
7

ممتلكات و�آالت ومعدات
�إجمايل املوجودات

229.470.975

130.565.814

393.287.869

218.268.802

املطلوبات وحقوق ال�شركاء
املطلوبات املتداولة
دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع

8

21.614.720

6.430.220

قرو�ض ق�صرية االجل

9

41.831.206

22.921.203

ق�سط متداول من قرو�ض لأجل

10

86.693.193

34.728.271

زكاة م�ستحقة

11

1.920.581

1.562.158

152.059.700

65.641.852

�إجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة

98.608.725

63.337.320

10

قرو�ض لأجل
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

332.187

207.870

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

98.940.912

63.545.190

�إجمايل املطلوبات

251.000.612

129.187.042

حقوق ال�شركاء
ر�أ�س املال

12

50.000.000

50.000.000

زيادة مقرتحة يف ر�أ�س املال

13

30.000.000

-

�إحتياطي نظامي

5.613.281

-

ارباح مبقاة

56.673.976

39.081.760

�إجمايل حقوق ال�شركاء

142.287.257

89.081.760

�إجمايل املطلوبات و حقوق ال�شركاء

393.287.869

218.268.802

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  22جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص.
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قائمة الدخل

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
�إي�ضاح
املبيعات
14

تكلفة املبيعات
الربح الإجمايل

2016

2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

319.211.071

253.307.794

()240.018.362

()186.146.069

79.192.709

67.161.725

امل�صاريف
بيع وتوزيع

15

()9.997.972

()4.450.904

عمومية و�إدارية

16

()1.560.317

()1.329.711

�إجمايل امل�صاريف

()11.558.289

()5.780.615

الدخل من العمليات الرئي�سية

67.634.420

61.381.110

�أعباء مالية

()9.309.089

()6.937.162

()3.406.287

688.959

54.919.044

55.132.907

()1.713.547

()1.355.124

53.205.497

53.777.783

17

(م�صاريف) �إيرادات �أخرى� ،صايف
الدخل قبل الزكاة

11

الزكاة
�صايف دخل ال�سنة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  22جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص.
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قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
2016

2015

ريال�سعودي

ريال�سعودي

الأن�شطة الت�شغيلية
54.919.044

الدخل قبل الزكاة

55.132.907

التعديالت لـ:
�إ�ستهالك

16.471.812

10.416.840

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

2.800.000

1.200.000

خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة

900.000

900.000

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني� ،صايف

124.317

82.118

خ�سارة ا�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات

7.372

-

75.222.545

67.731.865

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
مدينون وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

()31.714.538

()15.786.374

ب�ضاعة

()22.976.831

()2.055.949

دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع

15.184.500

()10.844.959

النقدية من العمليات

35.715.676

39.044.583

زكاة مدفوعة

()1.355.124

()879.560

�صايف النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

34.360.552

38.165.023

الأن�شطة الإ�ستثمارية
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات

()115.504.345

()65.873.044

متح�صالت من ا�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات

120.000

-

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة الإ�ستثمارية

()115.384.345

()65.873.044

الأن�شطة التمويلية
قرو�ض م�ستلمة خالل ال�سنة

313.852.425

279.276.700

قرو�ض م�سددة خالل ال�سنة

()207.706.095

()241.151.084

توزيعات �أرباح

-

()15.458.436

�صايف النقدية من الأن�شطة التمويلية

106.146.330

22.667.180

الزيادة (النق�ص) يف الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق

25.122.537

()5.040.841

الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق يف بداية ال�سنة

12.200.814

17.241.655

الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق يف نهاية ال�سنة

37.323.351

12.200.814

املعامالت غري النقدية الهامة:
حمول الى الزيادة املقرتحة يف ر�أ�س املال (�إي�ضاح )13

30.000.000

-

زيادة يف ر�أ�س املال

-

38.225.000

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  22جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص.
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قائمة التغيرات في حقوق الشركاء
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
ر�أ�س املال

الزيادة املقرتحة
يف ر�أ�س املال

االحتياطي
النظامي

الأرباح املبقاة

الإجمالــي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2014

11.775.000

-

-

38.987.413

50.762.412

زيادة يف ر�أ�س املال

38.225.000

-

-

()38.225.000

-

�صايف دخل ال�سنة

-

-

-

53.777.783

53.777.783

توزيعات �أرباح

-

-

-

()15.458.436

()15.458.436

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2015

50.000.000

-

-

39.081.760

89.081.760

حمول الى الزيادة املقرتحة يف ر�أ�س املال (�إي�ضاح )13

-

30.000.000

-

()30.000.000

-

�صايف دخل ال�سنة

-

-

-

53.205.497

53.205.497

املحول الى االحتياطي النظامي

-

-

5.613.281

()5.613.281

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2016

50.000.000

30.000.000

5.613.281

56.673.976

142.287.257

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  22جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص.
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إيضاحات حول القوائم المالية المعدة لغرض خاص
 31ديسمبر 2016

 -1النشاطات
�شركة زهرة الواحة للتجارة («ال�شركة») هي �شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية ،مبوجب ال�سجل التجاري  1010190390بتاريخ 10
�شعبان 1424هـ (املوافق � 6أكتوبر  .)2003يتمثل ن�شاط ال�شركة يف جتارة اجلملة والتجزئة يف العود والع�سل واملواد الغذائية والتمور واملعدات الزراعية ،و�صيانة امل�صانع ،و�إنتاج
عبوات بال�ستيكية (بريفورم) و�أغطية بال�ستيكية للقوارير مبوجب ترخي�ص �صناعي وطني رقم ( )1064بتاريخ  9ربيع الثاين 1437هـ (املوافق  19يناير .)2016
ومتار�س ال�شركة ن�شاطها من خالل الفروع التالية:
رقم ال�سجل التجاري للفرع

التاريخ

ا�سم الفرع

املدينة

1010229255

رو�ضة اجلبال للتجارة

� 14صفر 1428هـ (املوافق  4مار�س )2007

الريا�ض

1011014061

م�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك

 22جمادى الثاين 1431هـ (املوافق  5يونيو )2010

اخلرج

1011020934

زهرة الواحة للكرتون

� 21صفر 1435هـ (املوافق  24دي�سمرب )2013

اخلرج

1011022824

مزرعة زهرة الواحة للزراعة

 26حمرم 1436هـ (املوافق  19نوفمرب )2014

اخلرج

مت حتويل م�ؤ�س�سة زهرة الواحة للتجارة (م�ؤ�س�سة فردية) («امل�ؤ�س�سة») وفروعها املبينة �أعاله� ،إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة بر�أ�س مال قدره  50مليون ريال �سعودي بتاريخ
� 27صفر  1437هـ (املوافق  9دي�سمرب  )2015تاريخ ال�سجل التجاري ،مع الإبقاء على رقم وتاريخ ال�سجل التجاري للم�ؤ�س�سة دون تغيري ،وتقت�صر ال�شراكة فيها على �صاحب
امللكية وبع�ض �أفراد الأ�سرة املبا�شرين.

 -2أسس اإلعداد
مت �إعداد هذه القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص («القوائم املالية») لأغرا�ض الإدارة فقط .وكما ورد يف الإي�ضاح رقم (� )1أعاله ،وفق ًا لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة ،ف�إن ال�سنة املالية
الأولى لل�شركة تبد�أ من تاريخ ال�سجل التجاري يف � 27صفر 1437هـ (املوافق  9دي�سمرب  )2015وتنتهي يف  31دي�سمرب � ،2016إال �أن �إدارة ال�شركة قررت �إعداد وعر�ض هذه
القوائم املالية لأغرا�ض الإدارة ل�سنة ميالدية كاملة ابتدا ًء من  1يناير  2016وحتى  31دي�سمرب  2016مع عر�ض �أرقام املقارنة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2015وبا�ستثناء
ذلك ،مت �إعداد هذه القوائم املالية وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ،كما مت �إعداد
و�إ�صدار قوائم مالية تغطي الفرتة النظامية وفق ًا ملتطلبات نظام ال�شركات وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة.

 -3السياسات المحاسبية
نورد فيما يلي بيان ًا ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:
العرف المحاسبي

تعد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية.
إستخدام التقديرات

يتطلب �إعداد القوائم املالية ،طبقا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها ،ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على قيم املوجودات واملطلوبات امل�سجلة ،والإف�صاح عن
�أر�صدة املوجودات واملطلوبات املحتملة كما يف تاريخ القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح عنها خالل الفرتة التي �أعدت القوائم املالية ب�ش�أنها .وبالرغم من �أن
هذه التقديرات والأحكام مبنية على �أف�ضل تقديرات الإدارة ب�ش�أن العمليات والأحداث اجلارية� ،إال �أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
المدينون

تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�صا املخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم �إجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند عدم �إمكانية حت�صيل
املبلغ بالكامل .ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.
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إيضاحات حول القوائم المالية المعدة لغرض خاص – تتمة
 31ديسمبر 2016

 -3السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
البضاعــة

تظهر الب�ضاعة بالتكلفة �أو �صايف القيمة البيعية� ،أيهما �أقل .حتدد التكلفة على النحو التايل:
مواد خام

:

تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س املتو�سط املرجح.

ب�ضاعة تامة ال�صنع

:

تكلفة املواد والعمالة املبا�شرتني زائد َا امل�صاريف غري املبا�شرة اخلا�صة بها وفق ًا مل�ستوى الن�شاط العادي.

يتم تكوين خم�ص�ص ب�ضاعة متقادمة و بطيئة احلركة عند احلاجة لذلك.
الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة ناق�ص ًا الإ�ستهالك املرتاكم والإنخفا�ض يف القيمة .الأرا�ضي اململوكة والأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ ال ت�ستهلك .ت�ستهلك التكلفة
ناق�ص ًا القيمة التقديرية املتبقية للممتلكات والآالت واملعدات الأخرى بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة للموجودات.
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية �إ�سرتداد
القيمة الدفرتية .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة للإ�سرتداد ،عندئذ تخف�ض املوجودات �إلى القيمة القابلة للإ�سرتداد لها والتي متثل
القيمة الأعلى للقيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع والقيمة احلالية .حتمل الزيادة يف القيمة الدفرتية عن القيمة املقدرة القابلة للإ�سرتداد على قائمة الدخل.
حتمل م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة على قائمة الدخل .يتم ر�سمله التح�سينات التي تزيد ،ب�صورة جوهرية ،من قيمة �أو عمر الأ�صل املعني.
الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية وعدم �إمكانية حت�صيلها
يتم ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل �إجراء تقومي للت�أكد من وجود دليل مو�ضوعي على وجود �إنخفا�ض يف قيمة �أ�صل مايل حمدد .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل يتم �إثبات خ�سارة
الإنخفا�ض يف قائمة الدخل .يحدد الإنخفا�ض يف القيمة على النحو التايل:
�أ)

بالن�سبة للموجودات املثبتة بالقيمة العادلة  -ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ناق�ص ًا خ�سائر الإنخفا�ض املثبتة �سابق ًا يف قائمة الدخل.

ب) بالن�سبة للموجودات املثبتة بالتكلفة  -ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على �أ�سا�س
معدل العائد احلايل ال�سائد يف ال�سوق لأ�صل مايل م�شابه.
الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

يتم �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة �أو اخلدمات امل�ستلمة �سواء ًا قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
المخصصات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات (قانونية �أو متوقعة) على ال�شركة ناجتة عن �أحداث �سابقة ،و�أن تكاليف �سداد االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق به.
الزكاة

يجنب خم�ص�ص للزكاة وفق ًا لنظام جباية الزكاة ال�سعودي ،ويح ّمل املخ�ص�ص على قائمة الدخل.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني عن فرتات خدماتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل وفق ًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
االحتياطي النظامي

طبق ًا لنظام ال�شركات ال�سعودي وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة ،يجب على ال�شركة حتويل  %10من �صايف دخل ال�سنة �إلى االحتياطي النظامي .وبنا ًء على عقد ت�أ�سي�س ال�شركة ،يجوز
لل�شركة التوقف عن �إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ جمموع االحتياطي ن�صف ر�أ�س املال� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.
المبيعات

متثل املبيعات قيمة فواتري الب�ضاعة املوردة من قبل ال�شركة خالل الفرتة بعد ا�ستنزال اخل�صم واملرجتعات ،ويتم �إثباتها عند انتقال املنافع واملخاطر الهامة امل�صاحبة مللكية
الب�ضاعة �إلى امل�شرتي و�أنه عادة ميكن قيا�س مبالغ الإيرادات ب�شكل موثوق به.
المصاريف

م�صاريف البيع والتوزيع هي تلك امل�صاريف التي تتعلق خ�صي�صا مبنافع مندوبي املبيعات وم�صاريف النقل .يتم تبويب كافة امل�صاريف الأخرى كم�صاريف عمومية و�إدارية.
العمالت األجنبية

حت ّول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة حني �إجراء املعامالت ويعاد حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة
بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل .تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل.

 -4المدينون والمصاريف المدفوعة مقدماً
2016

2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�إجمايل مدينون جتاريون

81.771.725

60.275.399

ناق�ص ًا :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()4.400.000

()1.600.000

مدينون جتاريون� ،صايف

77.371.725

58.675.399

دفعات مقدمة للموردين

13.407.331

2.810.092

�أوراق قب�ض

1.709.934

تامينات اعتمادات م�ستنديه

393.875

1.984.295

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

283.985

800.990

مدينون �آخرون

64.114

45.650

93.230.964

64.316.426

يف  31دي�سمرب  ،2016انخف�ضت �أر�صدة مدينني جتاريني مببالغ قيمتها اال�سمية  4.400.000ريال �سعودي ( 1.600.000 :2015ريال �سعودي) .وبناء ًا على اخلربة ال�سابقة،
يتوقع حت�صيل كامل الذمم املدينة التي مل تنخف�ض قيمتها .و�أنه لي�س من �سيا�سة ال�شركة احل�صول على �ضمانات ب�ش�أن الذمم املدينة ،وبالتايل ف�إن معظمها بدون �ضمانات.
كانت حركة خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها خالل ال�سنة كالتايل:
2016

2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

يف بداية ال�سنة

1.600.000

400.000

جمنب خالل ال�سنة (�إي�ضاح )15

2.800.000

1.200.000

يف نهاية ال�سنة

4.400.000

1.600.000
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 -5البضاعة
2016

2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

مواد خام

21.942.135

8.258.286

ب�ضاعة تامة ال�صنع

11.619.751

3.663.236

ب�ضاعة يف الطريق

1.500.693

164.226

35.062.579

12.085.748

()1.800.000

()900.000

33.262.579

11.185.748

خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة

كانت حركة خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة خالل ال�سنة كالتايل:
2016

2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

يف بداية ال�سنة

900.000

-

جمنب خالل ال�سنة (�إي�ضاح )14

900.000

900.000

يف نهاية ال�سنة

1.800.000

900.000

 -6المعامالت مع الجهات ذات العالقة
نورد فيما يلي تفا�صيل املعامالت الرئي�سية مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة:
اجلهة ذات العالقة

طبيعة املعاملة

2016
ريال �سعودي

2015
ريال �سعودي

�شركة منت�سبة

مبيعات

88.758.925

108.796.529

 -7الممتلكات واآلالت والمعدات
�إن الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لأغرا�ض ح�ساب الإ�ستهالك هي كما يلي:
املباين

� 33سنة

الآالت

� 10إلى � 13.3سنوات

ال�سيارات

� 4إلى � 5سنوات

144

العدد والأدوات

� 5سنوات

الأثاث والرتكيبات

� 5سنوات

�أجهزة وبرامج احلا�سب الآيل

� 5سنوات

يف  31دي�سمرب 2015

يف  31دي�سمرب 2016

�صايف القيمة الدفرتية:

يف نهاية ال�سنة

لال�ستبعادات

املحمل لل�سنة

يف بداية ال�سنة

الإ�ستهالك:

يف نهاية ال�سنة

لال�ستبعادات

للتحويالت

الإ�ضافات

يف بداية ال�سنة

التكلفة:

15.251.540

30.452.860

-

-

-

-

30.452.860

-

-

15.201.320

15.251.540

ريال �سعودي

الأرا�ضي

7.974.060

8.121.098

913.293

-

266.719

646.574

9.034.391

-

-

413.757

8.620.634

ريال �سعودي

املباين

 -7الممتلكات واآلالت والمعدات  -تتمة

94.999.752

168.406.678

35.884.977

-

15.605.008

20.279.969

204.291.655

-

87.103.405

1.908.529

115.279.721

ريال �سعودي

الآالت

1.276.778

1.838.272

878.828

()132.628

480.884

530.572

2.717.100

()260.000

-

1.169.750

1.807.350

ريال �سعودي

ال�سيارات

114.540

124.092

56.332

-

17.594

38.738

180.424

-

-

27.146

153.278

ريال �سعودي

العدد والأدوات

 31ديسمبر 2016

92.321

303.425

50.648

-

17.397

33.251

354.073

-

-

228.501

125.572

ريال �سعودي

الأثاث والرتكيبات

169.839

400.630

268.762

-

84.210

184.552

669.392

-

-

315.001

354.391

ريال �سعودي

�أجهزة وبرامج
احلا�سب الآيل

إيضاحات حول القوائم المالية المعدة لغرض خاص – تتمة
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229.470.975

21.713.656

-

10.416.840

11.296.816

152.279.470

-

-

65.873.044

10.686.984

-

-

-

19.823.920

-

()87.103.405

96.240.341

10.686.984

130.565.814

19.823.920

-

38.052.840

()132.628

16.471.812

21.713.656

267.523.815

()260.000

-

115.504.345

152.279.470

86.406.426

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الأعمال الر�أ�سمالية
حتت التنفيذ

الإجمــايل
2016

الإجمــايل
2015
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 -7الممتلكات واآلالت والمعدات  -تتمة
مت رهن الأرا�ضي واملباين املقامة عليها وكذلك الآالت وال�سيارات والأدوات واملعدات والأثاث والرتكيبات ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي �ضمان ًا للقر�ض لأجل (�إي�ضاح
.)10
�إن �صكوك ملكية الأرا�ضي م�سجلة با�سم ال�شريك الرئي�سي الذي قام بالتنازل عنها ل�صالح ال�شركة.
حمل ق�سط اال�ستهالك لل�سنة على النحو التايل:
2016

2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

تكلفة املبيعات (اي�ضاح )14

16.247.129

10.287.926

م�صاريف بيع وتوزيع (اي�ضاح )15

38.619

27.022

م�صاريف عمومية و�إدارية (�إي�ضاح )16

186.064

101.892

16.471.812

10.416.840

 -8الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
2016

2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

دائنون جتاريون

18.278.924

4.776.403

م�صاريف م�ستحقة الدفع

600.543

549.582

دفعات مقدمة من العمالء

26.793

130.673

�أخ ــرى

2.708.460

973.562

21.614.720

6.430.220

 -9القروض قصيرة األجل
ح�صلت ال�شركة على ت�سهيالت �إئتمانية على �شكل قرو�ض ق�صرية الأجل من بنوك حملية لتمويل �شراء مواد خام� .إن هذه القرو�ض م�ضمونة ب�ضمانات �شخ�صية من ال�شركاء
وب�سندات �إذنية وحتمل عمولة وفق ًا للأ�سعار التجارية ال�سائدة يف ال�سوق.

 -10القروض ألجل
2016

2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�إجمايل الأق�ساط

202.920.809

108.091.931

ناق�ص ًا :تكاليف التمويل

()17.618.891

()10.026.340

�أ�صل املبلغ امل�ستحق

185.301.918

98.065.591

ناق�ص ًا :اجلزء املتداول

()86.693.193

()34.728.271

اجلزء غري املتداول

98.608.725

63.337.320
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 -10القروض ألجل – تتمة
ح�صلت ال�شركة على ت�سهيالت �إئتمانية على �شكل قرو�ض طويلة الأجل من بنوك حملية لتمويل �شراء ممتلكات و�آالت ومعدات� .إن هذه القرو�ض لأجل م�ضمونة ب�ضمانات
�شخ�صية من ال�شركاء و�سندات �إذنية وحتمل عمولة وفق ًا للأ�سعار التجارية ال�سائدة يف ال�سوق.
كما ح�صلت ال�شركة على قر�ض مببلغ  15.2مليون ريال �سعودي خالل عام  2014من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي لتمويل �إن�شاء م�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك� .إن هذا
القر�ض م�ضمون برهن ممتلكات و�آالت ومعدات .ي�ستحق القر�ض ال�سداد على  14ق�سط ن�صف �سنوي غري مت�ساوي �إعتبار ًا من  13يونيو .2014
�أدرجت الأق�ساط امل�ستحقة خالل �سنة مالية من تاريخ قائمة املركز املايل املعدة لغر�ض خا�ص �ضمن املطلوبات املتداولة.

 -11الزكاة
المحملة للسنة

تتكون الزكاة املحملة لل�سنة وقدرها  1.713.547ريال �سعودي ( 1.355.124 :2015ريال �سعودي) من املخ�ص�ص لل�سنة احلالية.
حركة المخصص خالل السنة

كانت حركة خم�ص�ص الزكاة خالل ال�سنة كالتايل:
2016

2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

يف بداية ال�سنة

1.562.158

1.086.594

جمنب خالل ال�سنة

1.713.547

1.355.124

مدفوع خالل ال�سنة

()1.355.124

()879.560

يف نهاية ال�سنة

1.920.581

1.562.158

الربوط الزكوية

قدمت ال�شركة �إقراراتها الزكوية �إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») عن كافة ال�سنوات حتى  .2015مل يتم �إ�صدار الربوط النهائية من قبل الهيئة بعد.

 -12رأس المال
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  50.000.000ريال �سعودي ( 50.000.000 :2015ريال �سعودي) ،مق�سم �إلى  5.000.000ح�صة ( 5.000.000 :2015ح�صة) ،قيمة كل ح�صة 10
ريال �سعودي.

 -13الزيادة المقترحة في رأس المال
قرر ال�شركاء بال�شركة بتاريخ  8دي�سمرب  2016زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  50مليون ريال �سعودي الى  80مليون ريال �سعودي وذلك بتحويل مبلغ قدره  30مليون ريال �سعودي
من ح�ساب الأرباح املبقاة .كما قرر ال�شركاء حتويل ال�شركة من �شركة ذات م�سئولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة �سعودية .مت االنتهاء من الإجراءات النظامية ذات العالقة
بتاريخ  1يناير .2017
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 -14تكلفة المبيعات
2016

2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

مواد خام

205.277.328

164.148.971

�إ�ستهالك (�إي�ضاح )7

16.247.129

10.287.926

كهرباء

6.090.242

4.185.847

تكاليف موظفني

4.741.047

2.470.281

ت�أمني

1.030.459

480.773

خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة (�إي�ضاح )5

900.000

900.000

ر�سوم حكومية

882.182

726.748

�أخ ــرى

4.849.975

2.945.523

240.018.362

186.146.069

 -15مصاريف البيع والتوزيع
2016

2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

نقــل

5.612.352

2.286.548

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها (�إي�ضاح )4

2.800.000

1.200.000

تكاليف موظفني

717.458

492.819

عمولة مبيعات

604.625

396.250

�إ�ستهالك (�إي�ضاح )7

38.619

27.022

ر�سوم حكومية

12.380

6.855

�أخ ــرى

212.538

41.410

9.997.972

4.450.904

 -16المصاريف العمومية واإلدارية
2016

2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

تكاليف موظفني

839.845

848.473

�أتعاب مهنية

405.747

304.900

�إ�ستهالك (�إي�ضاح )7

186.064

101.892

�أخــرى

128.661

74.446

1.560.317

1.329.711
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( -17مصاريف) إيرادات أخرى ،صافي
2016

2015

ريال �سعودي

ريال �سعودي

م�صاريف ماقبل الت�شغيل (*)

()3.504.655

-

�أخــرى

98.368

688.959

()3.406.287

688.959

(*) قررت الإدارة وقف خططها املتعلقة ب�إن�شاء م�صنع للكرتون خالل ال�سنة ،وعليه مت �إثبات اخل�سائر املتعلقة بها �ضمن هذا البند.

 -18االلتزامات المحتملة
كما يف  31دي�سمرب  ،2016يوجد لدى ال�شركة التزامات حمتملة ن�ش�أت خالل دورة �أعمالها العادية مببلغ  39.983.585ريال �سعودي ( 11.697.677 :2015ريال �سعودي)،
وتتعلق باعتمادات م�ستندية خالل دورة اعمال ال�شركة العادية.

 -19القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما �أو �سداد مطلوبات ما بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل .تتكون الأدوات املالية من املوجودات
املالية واملطلوبات املالية.
تتكون املوجودات املالية اخلا�صة بال�شركة من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق واملدينني والب�ضاعة .بينما تتكون املطلوبات املالية من الدائنني واملبالغ امل�ستحقة الدفع
والقرو�ض.
�إن القيمة العادلة للأدوات املالية ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية.

 -20المصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات
إنخفاض الذمم المدينة

يتم �إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتح�صيل من الذمم املدينة التجارية عند عدم �إمكانية حت�صيل املبلغ بالكامل .بالن�سبة لكل مبلغ من املبالغ الهامة ،يتم �إجراء هذا التقدير
على �أ�سا�س كل مبلغ على حده� .أما املبالغ التي ال تعترب هامة مبفردها ولكنها مت�أخرة ال�سداد ،فانه يتم تقديرها ب�شكل جماعي ،ويجنب خم�ص�ص ح�سب طول مدة الت�أخر يف
ال�سداد بناء ًا على معدالت التح�صيل ال�سابقة.
إنخفاض قيمة البضاعة

تظهر الب�ضاعة بالتكلفة �أو �صايف القيمة البيعية� ،أيهما �أقل .وعندما ت�صبح الب�ضاعة قدمية �أو متقادمة ،يتم �إجراء تقدير ل�صايف القيمة البيعية لها .بالن�سبة لكل مبلغ من املبالغ
الهامة ،يتم �إجراء تقدير لكل مبلغ على حده .بالن�سبة للمبالغ غري الهامة مبفردها ولكنها تعترب قدمية �أو متقادمة ،ف�إنه يتم تقديرها ب�شكل جماعي ويجنب خم�ص�ص ح�سب
نوع الب�ضاعة وعمرها �أو درجة تقادمها على �أ�سا�س �أ�سعار البيع التاريخية.
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 -21إدارة المخاطر
مخاطر أسعار العموالت

متثل خماطر �أ�سعار العموالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق .تخ�ضع ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت
ب�ش�أن موجوداتها ومطلوباتها املرتبطة بعمولة ،مبا يف ذلك القرو�ض لأجل.
مخاطر االئتمان

متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء ب�إلتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .تقوم ال�شركة باحلد من خماطر الإئتمان املتعلقة بالعمالء
وذلك بو�ضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم املدينة القائمة.
تبيع ال�شركة منتجاتها لعدد كبري من العمالء .ي�شكل �أكرب خم�سة عمالء  %53من الذمم املدينة التجارية كما يف  31دي�سمرب .)%78 :2015( 2016
مخاطر السيولة

متثل خماطر ال�سيولة ال�صعوبات التي تواجهها ال�شركة يف توفري الأموال للوفاء بالتعهدات املتعلقة بالأدوات املالية .تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم املقدرة على بيع �أ�صل مايل ما
ب�سرعة ومببلغ يعادل قيمته العادلة .تقوم ال�شركة ب�إدارة خماطر ال�سيولة وذلك بالت�أكد من توفر الت�سهيالت البنكية.
مخاطر العمالت

متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي .تخ�ضع ال�شركة للتقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي خالل
دورة �أعمالها العادية .مل تقم ال�شركة ب�أية معامالت هامة بعمالت عدا الريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي واليورو خالل ال�سنة.

 -22أرقام المقارنة
�أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة املا�ضية مبا يتما�شى مع تبويب ال�سنة احلالية.
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مؤسسة زهرة الواحة للتجارة (مؤسسة فردية)
قائمة المركز المالي

كما في  8ديسمبر 2015
�إي�ضاح

 8دي�سمرب 2015
ريال �سعودي

 31دي�سمرب 2014
ريال �سعودي

املوجودات
املوجودات املتداولة
6.181.417

17.241.655

�أر�صدة لدى البنوك ونقد يف ال�صندوق
مدينون وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

3

100.664.417

52.753.837

ب�ضاعة

4

15.705.125

10.029.799

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

5

597.086

857.667

123.148.045

80.882.958

�إجمايل املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
6

ممتلكات و�آالت ومعدات
�إجمايل املوجودات

131.283.095

75.109.610

254.431.140

155.992.568

املطلوبات وحقوق املالك
املطلوبات املتداولة
دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع

7

8.004.835

17.275.179

قرو�ض ق�صرية االجل

8

47.493.617

31.363.256

ق�سط متداول من قرو�ض لأجل

9

37.482.011

27.279.638

زكاة م�ستحقة

10

2.122.739

1.086.594

95.103.202

77.004.667

�إجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة

72.973.366

28.099.736

9

قرو�ض لأجل
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

200.122

125.752

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

73.173.488

28.225.488

�إجمايل املطلوبات

168.276.690

105.230.155

حقوق املاك
33.375.000

11.775.000

ر�أ�س املال

16.650.000

-

ارباح مبقاة

36.129.450

38.987.413

�إجمايل حقوق املاك

86.154.450

50.762.413

�إجمايل املطلوبات و حقوق املاك

254.431.140

155.992.568

11

زيادة مقرتحة يف ر�أ�س املال

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  18جزء ًا من هذه القوائم املالية.
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مؤسسة زهرة الواحة للتجارة (مؤسسة فردية)
قائمة الدخل

للفترة من  1يناير  2015حتى  8ديسمبر 2015
�إي�ضاح
املبيعات
12

تكلفة املبيعات
الربح الإجمايل

للفرتة من  1يناير 2015
حتى  8دي�سمرب 2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

237.566.239

190.965.333

()174.523.055

()155.979.326

63.043.184

34.986.007

امل�صاريف
بيع وت�سويق

13

()4.022.190

()2.561.364

عمومية و�إدارية

14

()999.501

()1.108.984

()5.021.691

()3.670.348

الدخل من العمليات الرئي�سية

58.021.493

31.315.659

�أعباء مالية

()6.457.345

()4.402.395

�إيرادات �أخرى

641.449

670.707

الدخل قبل الزكاة

52.205.597

27.583.971

()1.355.124

()814.746

50.850.473

26.769.225

10

الزكاة
�صايف دخل الفرتة/ال�سنة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  18جزء ًا من هذه القوائم املالية.
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مؤسسة زهرة الواحة للتجارة (مؤسسة فردية)
قائمة التدفقات النقدية

للفترة من  1يناير  2015حتى  8ديسمبر 2015
للفرتة من  1يناير 2015
حتى  8دي�سمرب 2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الأن�شطة الت�شغيلية
52.205.597

الدخل قبل الزكاة

27.583.971

التعديالت لـ:
�إ�ستهالك

9.380.537

6.306.566

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

1.100.000

400.000

خم�ص�ص �إنخفا�ض يف قيمة الب�ضاعة

825.000

-

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني� .صايف

74.370

57.804

63.585.504

34.348.341

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
مدينون وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

()49.010.580

()11.488.732

ب�ضاعة

()6.500.326

2.302.535

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

260.581

()857.667

دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع

()9.270.344

3.248.137

النقدية (امل�ستخدمة يف) من العمليات

()935.165

27.552.614

زكاة مدفوعة

()318.979

()294.840

�صايف النقدية (امل�ستخدمة يف) من الأن�شطة الت�شغيلية

()1.254.144

27.257.774

الأن�شطة الإ�ستثمارية
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات

()65.554.022

()16.750.240

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة الإ�ستثمارية

()65.554.022

()16.750.240

الأن�شطة التمويلية
قرو�ض م�ستلمة خالل الفرتة/ال�سنة

259.845.193

51.692.070

قرو�ض م�سددة خالل الفرتة/ال�سنة

()188.638.775

()55.401.506

م�سحوبات املالك

()15.458.436

()8.361.933

-

ا�صدار ر�أ�س مال

25.000

�صايف النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة التمويلية

55.747.928

()12.046.369

النق�ص يف الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق

()11.060.238

()1.538.835

الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق يف بداية الفرتة /ال�سنة

17.241.655

18.780.490

الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق يف نهاية الفرتة /ال�سنة

6.181.417

17.241.655

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  18جزء ًا من هذه القوائم املالية.
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مؤسسة زهرة الواحة للتجارة (مؤسسة فردية)
قائمة التغيرات في حقوق المالك

للفترة من  1يناير  2015حتى  8ديسمبر 2015
ر�أ�س املال

زيادة مقرتحة يف ر�أ�س املال

�أرباح مبقاة

الإجمالــي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013

11.775.000

-

20.580.121

32.330.121

م�سحوبات املالك

-

-

()8.361.933

()8.361.933

�صايف دخل ال�سنة

-

-

26.769.225

26.769.225

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2014

11.775.000

-

38.987.413

50.762.413

زيادة يف ر�أ�س املال

21.600.000

-

()21.600.000

-

حمول الى ر�أ�س املال املقرتح (اي�ضاح )11

-

16.650.000

()16.650.000

-

�صايف دخل الفرتة

-

-

50.850.473

50.850.473

م�سحوبات املالك

-

-

()15.458.436

()15.458.436

الر�صيد يف  8دي�سمرب 2015

33.375.000

16.650.000

36.129.450

86.154.450

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  18جزء ًا من هذه القوائم املالية.
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مؤسسة زهرة الواحة للتجارة (مؤسسة فردية)
إيضاحات حول القوائم المالية

 8ديسمبر 2015

 -1النشاطات

م�ؤ�س�سة زهرة الواحة للتجارة («امل�ؤ�س�سة») ،هي م�ؤ�س�سة فردية مملوكة لل�سيد� /أحمد بن حمود بن �إبراهيم الذياب ،وم�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل
التجاري  1010190390بتاريخ � 10شعبان 1424هـ (املوافق � 6أكتوبر .)2003
تزاول امل�ؤ�س�سة عملياتها التجارية من خالل الن�شاط التجاري لفرعها م�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك («الفرع») واملقيد بال�سجل التجاري رقم  10111014061مبدينة اخلرج
بتاريخ  22جمادى الثاين 1431هـ (املوافق  5يونيو  )2010والذي يقوم ب�إنتاج البال�ستيك مع تكريره و�أدوات املطبخ من البال�ستيك و�سفر الطعام و�أكيا�س وروالت امل�صنوعة من
البال�ستيك وبرفيوم و�أغطية علب من البال�ستيك وبال�ستيك تغليف عبوات.
طبق ًا لقرار وزارة التجارة وال�صناعة رقم  267بتاريخ  21ربيع الثاين ( 1437املوافق  31يناير  ،)2016مت حتويل الفرع من م�ؤ�س�سة فردية �إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة
ب�أ�سم زهرة الواحة للتجارة وتقت�صر ال�شراكة فيها على �صاحب امللكية وبع�ض �أفراد الأ�سرة املبا�شرين.

 -2السياسات المحاسبية
�أعدت القوائم املالية وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية .ونورد فيما يلي بيان ًا ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:
العرف المحاسبي

تعد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية.
إستخدام التقديرات

يتطلب �إعداد القوائم املالية طبق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها �إ�ستخدام التقديرات والإفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على �أر�صدة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة والإف�صاح عن
املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح عنها خالل الفرتة التي �أعدت القوائم املالية ب�ش�أنها.
المدينون

تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�صا املخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم �إجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند عدم �إمكانية حت�صيل
املبلغ بالكامل .ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.
البضاعــة

تظهر الب�ضاعة بالتكلفة �أو القيمة ال�سوقية� .أيهما �أقل .حتدد التكلفة على النحو التايل:
مواد خام

:

تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س املتو�سط املرجح.

ب�ضاعة تامة ال�صنع

:

تكلفة املواد والعمالة املبا�شرة زائد ًا ح�صة مالئمة من امل�صاريف غري املبا�شرة.

الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة ناق�ص ًا الإ�ستهالك املرتاكم والإنخفا�ض يف القيمة .الأرا�ضي اململوكة والأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ ال ت�ستهلك .ت�ستهلك التكلفة
ناق�ص ًا القيمة التقديرية املتبقية للممتلكات والآالت واملعدات الأخرى بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة للموجودات.
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية �إ�سرتداد
القيمة الدفرتية .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة للإ�سرتداد ،عندئذ تخف�ض املوجودات �إلى القيمة القابلة للإ�سرتداد لها والتي متثل
القيمة الأعلى للقيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع والقيمة احلالية.
حتمل م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة على الدخل .يتم ر�سمله التح�سينات التي تزيد ،ب�صورة جوهرية ،من قيمة �أو عمر الأ�صل املعني.
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 -2السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة

 8ديسمبر 2015

الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية وعدم �إمكانية حت�صيلها يتم .بتاريخ كل قائمة مركز مايل �إجراء تقومي للت�أكد من وجود دليل مو�ضوعي على وجود �إنخفا�ض يف قيمة �أ�صل
مايل حمدد .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل يتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف قائمة الدخل .يحدد الإنخفا�ض يف القيمة على النحو التايل:
�أ) بالن�سبة للموجودات املثبتة بالقيمة العادلة  -ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ناق�ص ًا خ�سائر الإنخفا�ض املثبتة �سابق ًا يف قائمة الدخل.
ب) بالن�سبة للموجودات املثبتة بالتكلفة  -ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على �أ�سا�س معدل
العائد احلايل ال�سائد يف ال�سوق لأ�صل مايل م�شابه.
الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

يتم �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة �أو اخلدمات امل�ستلمة �سواء ًا قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
المبيعات

متثل املبيعات قيمة فواتري الب�ضاعة املوردة من قبل امل�ؤ�س�سة خالل الفرتة /ال�سنة بعد �إ�ستنزال اخل�صم واملرجتعات ،ويتم �إثباتها عند �إنتقال املنافع واملخاطر الهامة امل�صاحبة
مللكية الب�ضاعة �إلى امل�شرتي و�أنه عادة ميكن قيا�س مبلغ الإيرادات ب�شكل موثوق به.
الزكاة

يجنب خم�ص�ص للزكاة وفق ًا لنظام جباية الزكاة ال�سعودي ،ويح ّمل املخ�ص�ص على قائمة الدخل.
المخصصات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات (قانونية �أو متوقعة) على امل�ؤ�س�سة ناجتة عن �أحداث �سابقة ،و�أن تكاليف �سداد االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق به.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني عن فرتات خدماتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل وفق ًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي.
العمالت األجنبية

حت ّول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة حني �إجراء املعامالت ويعاد حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة
بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل .تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل.

 -3المدينون والمصاريف المدفوعة مقدماً
 8دي�سمرب 2015

 31دي�سمرب 2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

مدينون جتاريون� ،صايف

88.654.321

45.148.942

�أتعاب مرابحة مدفوعة مقدم ًا

10.421.806

3.881.452

تامينات اعتمادات م�ستنديه

1.304.195

2.745.074

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

216.395

201.585

مدينون �آخرون

67.700

23.000

دفعات مقدمة للموردين

-

753.784

100.664.417

52.753.837

ي�شكل �أكرب  5عمالء  %78من الذمم املدينة القائمة كما يف  8دي�سمرب .)%87 :2014( 2015
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 -4البضاعة

 8ديسمبر 2015

 8دي�سمرب 2015

 31دي�سمرب 2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

مواد خام

13.232.421

7.303.355

ب�ضاعة تامة ال�صنع

3.075.980

2.430.610

ب�ضاعة يف الطريق

221.723

295.834

16.530.125

10.029.799

()825.000

خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة

15.705.125

10.029.799

 -5المعامالت مع الجهات ذات العالقة
نورد فيما يلي تفا�صيل املعامالت مع اجلهات ذات العالقة الرئي�سية خالل الفرتة /ال�سنة:
اجلهة ذات العالقة

طبيعة املعاملة

للفرتة من  1يناير 2015حتى  8دي�سمرب 2015
ريال �سعودي

2014
ريال �سعودي

�شركة منت�سبة

مبيعات

10.734.898

12.859.255

�إن املبالغ امل�ستحقة من اجلهات ذات العالقة مبينة يف قائمة املركز املايل.
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� 4إلى � 5سنوات

� 10إلى � 13.3سنوات

5.304.220

15.251.540

-

-

-

15.251.540

-

9.947.320

5.304.220

ريال �سعودي

الأرا�ضي

7.095.566

7.996.023

624.611

230.287

394.324

8.620.634

92.000

1.038.744

7.489.890

ريال �سعودي

املباين

48.281.472

95.978.837

19.300.883

8.859.799

10.441.084

115.279.720

56.185.456

371.708

58.722.556

ريال �سعودي

الآالت

659.474

1.000.658

503.692

205.716

297.976

1.504.350

-

546.900

957.450

ريال �سعودي

ال�سيارات

103.364

110.028

37.450

12.569

24.881

147.478

-

19.233

128.245

ريال �سعودي

العدد والأدوات

� 5سنوات

� 5سنوات

80.611

93.387

32.185

10.756

21.429

125.572

-

23.532

102.040

ريال �سعودي

الأثاث
والرتكيبات

�أجهزة وبرامج احلا�سب الآيل

الأثاث والرتكيبات

العدد والأدوات

� 5سنوات

مت رهن الأرا�ضي واملباين املقامة عليها وكذلك الآالت وال�سيارات والأدوات واملعدات والأثاث والرتكيبات ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي �ضمان ًا للقر�ض لأجل (�إي�ضاح .)9

يف  31دي�سمرب 2014

يف  8دي�سمرب 2015

�صايف القيمة الدفرتية :

يف نهاية الفرتة /ال�سنة

املحمل للفرتة /لل�سنة

يف بداية الفرتة /ال�سنة

الإ�ستهالك:

يف نهاية الفرتة /ال�سنة

للتحويالت

الإ�ضافات

يف بداية الفرتة /ال�سنة

التكلفة :

ال�سيارات

الآالت

املباين

� 33سنة

�إن الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لأغرا�ض ح�ساب الإ�ستهالك هي كما يلي -:

 -6الممتلكات واآلالت والمعدات

 8ديسمبر 2015

إيضاحات حول القوائم المالية – تتمة

مؤسسة زهرة الواحة للتجارة (مؤسسة فردية)

205.726

175.859

178.532

61.410

117.122

354.391

-

31.543

322.848

ريال �سعودي

�أجهزة وبرامج
احلا�سب الآيل

131.283.095

11.296.816

6.306.566

4.990.250

86.406.426

13.379.177

-

-

10.676.763

()56.277.456

75.109.610

10.676.763

-

20.677.353

9.380.537

11.296.816

151.960.448

-

-

16.750.240

53.575.042

65.554.022

86.406.426

ريال �سعودي

ريال �سعودي

69.656.186

13.379.177

ريال �سعودي

الأعمال ر�أ�سمالية
حتت التنفيذ

الإجمــايل
 8دي�سمرب 2015

الإجمــايل
 31دي�سمرب 2014
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 -6الممتلكات واآلالت والمعدات  -تتمة

 8ديسمبر 2015

حمل ق�سط اال�ستهالك للفرتة /لل�سنة على النحو التايل:
للفرتة من  1يناير  2015حتى
 8دي�سمرب 2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

تكلفة املبيعات (اي�ضاح )12

9.266.243

6.200.278

م�صاريف بيع وت�سويق (اي�ضاح )13

24.697

21.939

م�صاريف عمومية و�إدارية (�إي�ضاح )14

89.597

84.349

9.380.537

6.306.566

 -7الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
 8دي�سمرب 2015

 31دي�سمرب 2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

دائنون جتاريون

6.771.498

16.489.859

م�صاريف م�ستحقة الدفع

506.150

554.602

�أخ ــرى

727.187

230.718

8.004.835

17.275.179

 -8القروض قصيرة األجل
ح�صلت امل�ؤ�س�سة على ت�سهيالت �إئتمانية على �شكل قرو�ض ق�صرية الأجل من بنوك حملية لتمويل �شراء مواد خام� .إن هذه القرو�ض م�ضمونة ب�ضمانات �شخ�صية من املالك
وب�سندات �إذنية وحتمل عمولة وفق ًا للأ�سعار التجارية ال�سائدة يف ال�سوق.

 -9القروض ألجل
ح�صلت امل�ؤ�س�سة على ت�سهيالت جديدة مببلغ قدره  61مليون ريال �سعودي لتمويل �شراء ممتلكات و�آالت ومعدات ،ا�ستخدم منه  39مليون ريال �سعودي كما يف  8دي�سمرب .2015
�إن هذه القرو�ض لأجل ت�ستحق ال�سداد على �أق�ساط �شهرية ملدة �أربع �سنوات اعتبار ًا من � 1سبتمرب � .2015إن هذه القرو�ض لأجل م�ضمونة ب�ضمانات �شخ�صية من املالك و�سندات
�إذنية وحتمل عمولة وفق ًا للأ�سعار التجارية ال�سائدة.
كما ح�صلت امل�ؤ�س�سة على قر�ض مببلغ  15.2مليون ريال �سعودي خالل عام  2014من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي لتمويل �إن�شاء م�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك� .إن هذا
القر�ض م�ضمون برهن ممتلكات و�آالت ومعدات امل�ؤ�س�سة .ي�ستحق القر�ض ال�سداد على  14ق�سط ن�صف �سنوي غري مت�ساوي �إعتبار ًا من  13يونيو .2014
تدرج الأق�ساط امل�ستحقة يف عام  2016من هذه القرو�ض لأجل �ضمن املطلوبات املتداولة.
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 -10الزكاة

 8ديسمبر 2015

المحملة للفترة /للسنة

تتكون الزكاة املحملة للفرتة /لل�سنة وقدرها  1.355.124ريال �سعودي ( 814.746 :2014ريال �سعودي) من املخ�ص�ص للفرتة/لل�سنة احلالية.
مت ح�ساب خم�ص�ص الزكاة للفرتة احلالية وفق ًا للأ�سا�س التايل:
 8دي�سمرب 2015

 31دي�سمرب 2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

حقوق املالك

12.561.562

11.775.000

خم�ص�صات �أول املدة وت�سويات �أخرى

111.748.744

45.460.204

القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل

()131.283.095

()75.109.610

()6.972.789

()17.874.406

على �أ�سا�س الفرتة املنتهية يف  8دي�سمرب 2015

()6.533.408

-

دخل الفرتة/ال�سنة اخلا�ضع للزكاة

54.204.967

31.623.800

وعاء الزكاة

47.671.559

31.623.800

ن�ش�أت الفروقات بني النتائج املالية والزكوية ب�صورة �أ�سا�سية نتيجة للمخ�ص�صات غري امل�سموح بها عند ح�ساب الدخل اخلا�ضع للزكاة.
حركة المخصص خالل الفترة /السنة

كانت حركة خم�ص�ص الزكاة خالل الفرتة /ال�سنة كالآتي:
 8دي�سمرب 2015

 31دي�سمرب 2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

يف بداية الفرتة /ال�سنة

1.086.594

566.688

جمنب خالل الفرتة /ال�سنة

1.355.124

814.746

مدفوع خالل الفرتة /ال�سنة

()318.979

()294.840

يف نهاية الفرتة /ال�سنة

2.122.739

1.086.594

الربوط الزكوية

قدمت امل�ؤ�س�سة �إقراراتها الزكوية �إلى م�صلحة الزكاة والدخل عن كافة ال�سنوات حتى  .2014مل يتم �إ�صدار الربوط النهائية من قبل امل�صلحة بعد.

 -11الزيادة المقترحة في رأس المال
خالل عام  ،2015وافق املالك على زيادة ر�أ�سمال ال�شركة من  33.375.000ريال �سعودي �إلى  50.000.000ريال �سعودي من خالل التحويل من الأرباح املبقاة ،وكانت
الإجراءات النظامية املتعلقة بزيادة ر�أ�س املال ال تزال جارية كما يف  8دي�سمرب  ،2015وعليه ،مت �إظهار هذه الزيادة حتت بند (زيادة مقرتحة يف ر�أ�س املال) كما يف  8دي�سمرب
.2015
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 -12تكلفة المبيعات

 8ديسمبر 2015

للفرتة من  1يناير  2015حتى
 8دي�سمرب 2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

مواد خام

155.451.425

143.108.123

�إ�ستهالك (�إي�ضاح )6

9.266.243

6.200.278

كهرباء

3.741.942

2.427.356

تكاليف موظفني

2.224.892

1.543.445

�أخ ــرى

3.838.553

2.700.124

174.523.055

155.979.326

 -13مصاريف البيع والتسويق
للفرتة من  1يناير  2015حتى
 8دي�سمرب 2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

نقــل

2.065.600

1.344.260

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

1.100.000

400.000

تكاليف موظفني

393.779

370.137

عمولة مبيعات

356.500

273.500

�إ�ستهالك (�إي�ضاح )6

24.697

21.939

ر�سوم حكومية

4.345

3.930

�أخ ــرى

77.269

147.598

4.022.190

2.561.364

 -14المصاريف العمومية واإلدارية
للفرتة من  1يناير  2015حتى
 8دي�سمرب 2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

تكاليف موظفني

655.091

867.305

�إ�ستهالك (�إي�ضاح )6

89.597

84.349

�أخــرى

254.813

157.330

999.501

1.108.984
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مؤسسة زهرة الواحة للتجارة (مؤسسة فردية)
إيضاحات حول القوائم المالية – تتمة

 -15القيمة العادلة لألدوات المالية

 8ديسمبر 2015

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما �أو �سداد مطلوبات ما بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل .تتكون الأدوات املالية من املوجودات املالية
واملطلوبات املالية .تتكون املوجودات املالية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق واملدينني واملبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة .بينما تتكون
املطلوبات املالية من الدائنني واملبالغ امل�ستحقة الدفع والقرو�ض لأجل.
�إن القيمة العادلة للأدوات املالية ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية.

 -16المصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات
إنخفاض الذمم المدينة

يتم �إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتح�صيل من الذمم املدينة التجارية عند عدم �إمكانية حت�صيل املبلغ بالكامل .بالن�سبة لكل مبلغ من املبالغ الهامة ،يتم �إجراء هذا التقدير
على �أ�سا�س كل مبلغ على حده� .أما املبالغ التي ال تعترب هامة مبفردها ولكنها مت�أخرة ال�سداد ،فانه يتم تقديرها ب�شكل جماعي ،ويجنب خم�ص�ص ح�سب طول مدة الت�أخر يف
ال�سداد بناء ًا على معدالت التح�صيل ال�سابقة.
بتاريخ قائمة املركز املايل ،بلغ �إجمايل �أر�صدة املدينني التجاريني  90.154.321ريال �سعودي ( 45.548.942 :2014ريال �سعودي) ،وخم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
 1.500.000ريال �سعودي ( 400.000 :2014ريال �سعودي)� ،سيتم �إثبات �أي فرق بني املبالغ املح�صلة فع ًال يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة يف قائمة الدخل.
إنخفاض قيمة البضاعة

تظهر الب�ضاعة بالتكلفة �أو �صايف القيمة البيعية� ،أيهما �أقل .وعندما ت�صبح الب�ضاعة قدمية �أو متقادمة ،يتم �إجراء تقدير ل�صايف القيمة البيعية لها .بالن�سبة لكل مبلغ من املبالغ
الهامة ،يتم �إجراء تقدير لكل مبلغ على حده .بالن�سبة للمبالغ غري الهامة مبفردها ولكنها تعترب قدمية �أو متقادمة ،ف�إنه يتم تقديرها ب�شكل جماعي ويجنب خم�ص�ص ح�سب
نوع الب�ضاعة وعمرها �أو درجة تقادمها على �أ�سا�س �أ�سعار البيع التاريخية.

 -17إدارة المخاطر
مخاطر أسعار العموالت

متثل خماطر �أ�سعار العموالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق .تخ�ضع امل�ؤ�س�سة ملخاطر �أ�سعار العموالت
ب�ش�أن موجوداتها ومطلوباتها املرتبطة بعمولة ،مبا يف ذلك القرو�ض لأجل.
مخاطر االئتمان

متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء ب�إلتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .تقوم امل�ؤ�س�سة باحلد من خماطر الإئتمان املتعلقة بالعمالء
وذلك بو�ضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم املدينة القائمة.
مخاطر السيولة

متثل خماطر ال�سيولة ال�صعوبات التي تواجهها امل�ؤ�س�سة يف توفري الأموال للوفاء بالتعهدات املتعلقة بالأدوات املالية .تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم املقدرة على بيع �أ�صل مايل
ما ب�سرعة ومببلغ يعادل قيمته العادلة .تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إدارة خماطر ال�سيولة وذلك بالت�أكد من توفر الت�سهيالت البنكية.
مخاطر العمالت

متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي .تخ�ضع امل�ؤ�س�سة للتقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي خالل
دورة �أعمالها العادية .مل تقم امل�ؤ�س�سة ب�أية معامالت هامة بعمالت عدا الريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي خالل الفرتة /ال�سنة.

 -18أرقام المقارنة
�أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة املا�ضية مبا يتما�شى مع تبويب الفرتة احلالية.
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قائمة المركز المالي

كما في  31ديسمبر 2015
�إي�ضاح

2015
ريال �سعودي

2014
ريال �سعودي

املوجودات
املوجودات املتداولة
12.200.814

17.241.655

�أر�صدة لدى البنوك ونقد يف ال�صندوق
مدينون وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

4

64.316.426

49.730.052

ب�ضاعة

5

11.185.748

10.029.799

87.702.988

77.001.506

�إجمايل املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
7

ممتلكات و�آالت ومعدات
�إجمايل املوجودات

130.565.814

75.109.610

218.268.802

152.111.116

املطلوبات وحقوق ال�شركاء
املطلوبات املتداولة
دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع

8

6.430.220

17.275.179

قرو�ض ق�صرية االجل

9

22.921.203

33.689.363

ق�سط متداول من قرو�ض لأجل

10

34.728.271

27.279.638

زكاة م�ستحقة

11

1.562.158

1.086.594

65.641.852

79.330.774

�إجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة

63.337.320

21.892.177

10

قرو�ض لأجل
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

207.870

125.752

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

63.545.190

22.017.929

�إجمايل املطلوبات

129.187.042

101.348.703

حقوق ال�شركاء
50.000.000

11.775.000

12

ر�أ�س املال
ارباح مبقاة

39.081.760

38.987.413

�إجمايل حقوق ال�شركاء

89.081.760

50.762.413

�إجمايل املطلوبات و حقوق ال�شركاء

218.268.802

152.111.116

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  20جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص.
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قائمة الدخل

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
�إي�ضاح
املبيعات
13

تكلفة املبيعات
الربح الإجمايل

2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

253.307.794

190.965.333

()186.146.069

()155.979.326

67.161.725

34.986.007

امل�صاريف
بيع وتوزيع

14

()4.450.904

()2.561.364

عمومية و�إدارية

15

()1.329.711

()1.108.984

�إجمايل امل�صاريف

()5.780.615

()3.670.348

الدخل من العمليات الرئي�سية

61.381.110

31.315.659

�أعباء مالية

()6.937.162

()4.402.395

�إيرادات �أخرى� ،صايف

688.959

670.707

الدخل قبل الزكاة

55.132.907

27.583.971

()1.355.124

()814.746

53.777.783

26.769.225

11

الزكاة
�صايف دخل ال�سنة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  20جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص.
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قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الأن�شطة الت�شغيلية
55.132.907

الدخل قبل الزكاة

27.583.971

التعديالت لـ:
�إ�ستهالك

10.416.840

6.306.566

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

1.200.000

400.000

خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة

900.000

-

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني� ،صايف

82.118

57.804

67.731.865

34.348.341

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
مدينون وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

()15.786.374

()8.464.947

ب�ضاعة

()2.055.949

2.302.535

دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع

()10.844.959

3.248.137

النقدية من العمليات

39.044.583

31.434.066

زكاة مدفوعة

()879.560

()294.840

�صايف النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

38.165.023

31.139.226

الن�شاط اال�ستثماري
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات

()65.873.044

()16.750.240

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاط اال�ستثماري

()65.873.044

()16.750.240

الأن�شطة التمويلية
قرو�ض م�ستلمة خالل ال�سنة

279.276.700

47.810.618

قرو�ض م�سددة خالل ال�سنة

()241.151.084

()55.401.506

توزيعات �أرباح

()15.458.436

()8.361.933

-

�إ�صدار ر�أ�س املال

25.000

�صايف النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة التمويلية

22.667.180

()15.927.821

النق�ص يف الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق

()5.040.841

()1.538.835

الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق يف بداية ال�سنة

17.241.655

18.780.490

الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق يف نهاية ال�سنة

12.200.814

17.241.655

املعاملة غري النقدية الهامة:
38.225.000

زيادة يف ر�أ�س املال (�إي�ضاح )12

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  20جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص.
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قائمة التغيرات في حقوق الشركاء
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
ر�أ�س املال

الأرباح املبقاة

الإجمالــي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013

11.750.000

20.580.121

32.330.121

�إ�صدار ر�أ�س املال

25.000

-

25.000

�صايف دخل ال�سنة

-

26.769.225

26.769.225

توزيعات �أرباح

-

()8.361.933

()8.361.933

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2014

11.775.000

38.987.413

50.762.413

زيادة يف ر�أ�س املال (�إي�ضاح )12

38.225.000

()38.225.000

-

�صايف دخل ال�سنة

-

53.777.783

53.777.783

توزيعات �أرباح

-

()15.458.436

()15.458.436

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2015

50.000.000

39.081.760

89.081.760

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  20جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص.
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إيضاحات حول القوائم المالية المعدة لغرض خاص
 31ديسمبر 2015

 -1النشاطات
�شركة زهرة الواحة للتجارة («ال�شركة») ،هي �شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية ،مبوجب ال�سجل التجاري  1010190390بتاريخ 10
�شعبان 1424هـ (املوافق � 6أكتوبر  .)2003يتمثل ن�شاط ال�شركة يف جتارة اجلملة والتجزئة يف العود والع�سل واملواد الغذائية والتمور واملعدات الزراعية ،و�صيانة امل�صانع ،و�إنتاج
عبوات بال�ستيكية (بريفورم) و�أغطية بال�ستيكية للقوارير مبوجب ترخي�ص �صناعي وطني رقم ( )1064بتاريخ  9ربيع الثاين 1437هـ (املوافق  19يناير .)2016
ومتار�س ال�شركة ن�شاطها من خالل الفروع التالية:
رقم ال�سجل التجاري للفرع

التاريخ

ا�سم الفرع

املدينة

1010229255

رو�ضة اجلبال للتجارة

� 14صفر 1428هـ (املوافق  4مار�س )2007

الريا�ض

1011014061

م�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك

 22جمادى الثاين 1431هـ (املوافق  5يونيو )2010

اخلرج

1011020934

زهرة الواحة للكرتون

� 21صفر 1435هـ (املوافق  24دي�سمرب )2013

اخلرج

1011022824

مزرعة زهرة الواحة للزراعة

 26حمرم 1436هـ (املوافق  19نوفمرب )2014

اخلرج

مت حتويل م�ؤ�س�سة زهرة الواحة للتجارة (م�ؤ�س�سة فردية) («امل�ؤ�س�سة») وفروعها املبينة �أعاله� ،إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة بر�أ�س مال قدره  50مليون ريال �سعودي بتاريخ
� 27صفر 1437هـ (املوافق  9دي�سمرب  )2015تاريخ ال�سجل التجاري ،مع الإبقاء على رقم وتاريخ ال�سجل التجاري للم�ؤ�س�سة دون تغيري ،وتقت�صر ال�شراكة فيها على �صاحب
امللكية وبع�ض �أفراد الأ�سرة املبا�شرين.

 -2أسس اإلعداد
مت �إعداد هذه القوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص («القوائم املالية») لأغرا�ض الإدارة فقط .وكما ورد يف الإي�ضاح رقم (� )1أعاله ،وفق ًا لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة ،ف�إن ال�سنة املالية
الأولى لل�شركة تبد�أ من تاريخ ال�سجل التجاري يف � 27صفر 1437هـ (املوافق  9دي�سمرب  )2015وتنتهي يف  31دي�سمرب � ،2016إال �أن �إدارة ال�شركة قررت �إعداد وعر�ض هذه
القوائم املالية لأغرا�ض الإدارة ل�سنة ميالدية كاملة ابتدا ًء من  1يناير  2015وحتى  31دي�سمرب  2015مع عر�ض �أرقام املقارنة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2014وبا�ستثناء
ذلك ،مت �إعداد هذه القوائم املالية وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ،كما مت �إعداد
و�إ�صدار قوائم مالية تغطي الفرتة النظامية وفق ًا ملتطلبات نظام ال�شركات وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة.

 -3السياسات المحاسبية
نورد فيما يلي بيان ًا ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:
العرف المحاسبي

تعد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية.
إستخدام التقديرات

يتطلب �إعداد القوائم املالية ،طبقا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها ،ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على قيم املوجودات واملطلوبات امل�سجلة ،والإف�صاح عن
�أر�صدة املوجودات واملطلوبات املحتملة كما يف تاريخ القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح عنها خالل الفرتة التي �أعدت القوائم املالية ب�ش�أنها .وبالرغم من �أن
هذه التقديرات والأحكام مبنية على �أف�ضل تقديرات الإدارة ب�ش�أن العمليات والأحداث اجلارية� ،إال �أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
المدينون

تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�صا املخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم �إجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند عدم �إمكانية حت�صيل
املبلغ بالكامل .ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
البضاعــة

تظهر الب�ضاعة بالتكلفة �أو �صايف القيمة البيعية� ،أيهما �أقل .حتدد التكلفة على النحو التايل:
مواد خام

:

تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س املتو�سط املرجح.

ب�ضاعة تامة ال�صنع

:

تكلفة املواد والعمالة املبا�شرتني زائد َا امل�صاريف غري املبا�شرة اخلا�صة بها وفق ًا مل�ستوى الن�شاط العادي.

يتم تكوين خم�ص�ص ب�ضاعة متقادمة و بطيئة احلركة عند احلاجة لذلك.

الممتلكات واآلالت والمعدات
تظهر املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة ناق�ص ًا الإ�ستهالك املرتاكم والإنخفا�ض يف القيمة .الأرا�ضي اململوكة والأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ ال ت�ستهلك .ت�ستهلك التكلفة
ناق�ص ًا القيمة التقديرية املتبقية للممتلكات والآالت واملعدات الأخرى بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة للموجودات.
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية �إ�سرتداد
القيمة الدفرتية .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة للإ�سرتداد ،عندئذ تخف�ض املوجودات �إلى القيمة القابلة للإ�سرتداد لها والتي متثل
القيمة الأعلى للقيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع والقيمة احلالية .حتمل الزيادة يف القيمة الدفرتية عن القيمة املقدرة القابلة للإ�سرتداد على قائمة الدخل.
حتمل م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة على قائمة الدخل .يتم ر�سمله التح�سينات التي تزيد ،ب�صورة جوهرية ،من قيمة �أو عمر الأ�صل املعني.
اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها

يتم ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل �إجراء تقومي للت�أكد من وجود دليل مو�ضوعي على وجود �إنخفا�ض يف قيمة �أ�صل مايل حمدد .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل يتم �إثبات خ�سارة
الإنخفا�ض يف قائمة الدخل .يحدد الإنخفا�ض يف القيمة على النحو التايل:
�أ) بالن�سبة للموجودات املثبتة بالقيمة العادلة  -ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ناق�ص ًا خ�سائر الإنخفا�ض املثبتة �سابق ًا يف قائمة الدخل.
ب) بالن�سبة للموجودات املثبتة بالتكلفة  -ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على �أ�سا�س
معدل العائد احلايل ال�سائد يف ال�سوق لأ�صل مايل م�شابه.
الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

يتم �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة �أو اخلدمات امل�ستلمة �سواء ًا قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
المخصصات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات (قانونية �أو متوقعة) على ال�شركة ناجتة عن �أحداث �سابقة ،و�أن تكاليف �سداد االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق به.
الزكاة

يجنب خم�ص�ص للزكاة وفق ًا لنظام جباية الزكاة ال�سعودي ،ويح ّمل املخ�ص�ص على قائمة الدخل.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني عن فرتات خدماتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل وفق ًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي.
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االحتياطي النظامي

طبق ًا لنظام ال�شركات ال�سعودي وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة ،يجب على ال�شركة حتويل  %10من �صايف دخل ال�سنة �إلى االحتياطي النظامي .وبنا ًء على عقد ت�أ�سي�س ال�شركة ،يجوز
لل�شركة التوقف عن �إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ جمموع االحتياطي ن�صف ر�أ�س املال� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.
المبيعات

متثل املبيعات قيمة فواتري الب�ضاعة املوردة من قبل ال�شركة خالل الفرتة بعد ا�ستنزال اخل�صم واملرجتعات ،ويتم �إثباتها عند انتقال املنافع واملخاطر الهامة امل�صاحبة مللكية
الب�ضاعة �إلى امل�شرتي و�أنه عادة ميكن قيا�س مبالغ الإيرادات ب�شكل موثوق به.
المصاريف

م�صاريف البيع والتوزيع هي تلك امل�صاريف التي تتعلق خ�صي�صا مبنافع مندوبي املبيعات وم�صاريف النقل .يتم تبويب كافة امل�صاريف الأخرى كم�صاريف عمومية و�إدارية.
العمالت األجنبية

حت ّول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة حني �إجراء املعامالت ويعاد حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة
بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل .تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل.

 -4المدينون والمصاريف المدفوعة مقدماً
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�إجمايل مدينون جتاريون

60.275.399

45.548.941

ناق�ص ًا :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()1.600.000

()400.000

مدينون جتاريون� ،صايف

58.675.399

45.148.941

دفعات مقدمة للموردين

2.810.092

753.784

تامينات اعتمادات م�ستنديه

1.984.295

2.745.074

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

800.990

201.586

�أوراق قب�ض

-

857.667

مدينون �آخرون

45.650

23.000

64.316.426

49.730.052

يف  31دي�سمرب  ،2015انخف�ضت �أر�صدة مدينني جتاريني مببالغ قيمتها اال�سمية  1.600.000ريال �سعودي ( 400.000 :2014ريال �سعودي) .وبناء ًا على اخلربة ال�سابقة،
يتوقع حت�صيل كامل الذمم املدينة التي مل تنخف�ض قيمتها .و�أنه لي�س من �سيا�سة ال�شركة احل�صول على �ضمانات ب�ش�أن الذمم املدينة ،وبالتايل ف�إن معظمها بدون �ضمانات.
كانت حركة خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها خالل ال�سنة كالتايل:
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

يف بداية ال�سنة

400.000

-

جمنب خالل ال�سنة (�إي�ضاح )14

1.200.000

400.000

يف نهاية ال�سنة

1.600.000

400.000
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 -5البضاعة
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

مواد خام

8.258.286

7.303.355

ب�ضاعة تامة ال�صنع

3.663.236

2.430.610

ب�ضاعة يف الطريق

164.226

295.834

12.085.748

10.029.799

()900.000

-

11.185.748

10.029.799

خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة

كانت حركة خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة خالل ال�سنة كالتايل:
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

جمنب خالل ال�سنة (�إي�ضاح )13

900.000

-

يف نهاية ال�سنة

900.000

-

 -6المعامالت مع الجهات ذات العالقة
نورد فيما يلي تفا�صيل املعامالت الرئي�سية مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة:
اجلهة ذات العالقة
�شركة منت�سبة

طبيعة املعاملة

2015
ريال �سعودي

2014
ريال �سعودي

مبيعات

108.796.529

79.096.625
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يف  31دي�سمرب 2014

يف  31دي�سمرب 2015

�صايف القيمة الدفرتية:

يف نهاية ال�سنة

املحمل لل�سنة

يف بداية ال�سنة

الإ�ستهالك:

يف نهاية ال�سنة

للتحويالت

الإ�ضافات

يف بداية ال�سنة

التكلفة:

ال�سيارات

الآالت

املباين

5.304.220

15.251.540

-

-

-

15.251.540

-

9.947.320

5.304.220

ريال �سعودي

الأرا�ضي

� 4إلى � 5سنوات

7.095.566

7.974.060

646.574

252.250

394.324

8.620.634

1.130.744

-

7.489.890

ريال �سعودي

املباين

� 10إلى � 13.3سنوات

� 33سنة

�إن الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لأغرا�ض ح�ساب الإ�ستهالك هي كما يلي:

 -7الممتلكات واآلالت والمعدات

48.281.472

94.999.752

20.279.969

9.838.885

10.441.084

115.279.721

55.391.073

1.166.092

58.722.556

ريال �سعودي

الآالت

659.474

1.276.778

530.572

232.596

297.976

1.807.350

-

849.900

957.450

ريال �سعودي

ال�سيارات

� 5سنوات

� 5سنوات

103.364

114.540

38.738

13.857

24.881

153.278

-

25.033

128.245

ريال �سعودي

العدد والأدوات

�أجهزة وبرامج احلا�سب الآيل

الأثاث والرتكيبات

العدد والأدوات

� 5سنوات

 31ديسمبر 2015

80.611

92.321

33.251

11.822

21.429

125.572

-

23.532

102.040

ريال �سعودي

الأثاث والرتكيبات

205.726

169.839

184.552

67.430

117.122

354.391

-

31.543

322.848

ريال �سعودي

�أجهزة وبرامج
احلا�سب الآيل
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130.565.814

11.296.816

6.306.566

4.990.250

86.406.426

-

16.750.240

13.379.177

-

-

10.686.984

()56.521.817

53.829.624

13.379.177

75.109.610

10.686.984

-

21.713.656

10.416.840

11.296.816

152.279.470

-

65.873.044

86.406.426

69.656.186

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الأعمال الر�أ�سمالية
حتت التنفيذ

الإجمــايل
2015

الإجمــايل
2014
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 -7الممتلكات واآلالت والمعدات -تتمة
مت رهن الأرا�ضي واملباين املقامة عليها وكذلك الآالت وال�سيارات والأدوات واملعدات والأثاث والرتكيبات ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي �ضمان ًا للقر�ض لأجل (�إي�ضاح
.)10
�إن �صكوك ملكية الأرا�ضي م�سجلة با�سم ال�شريك الرئي�سي الذي قام بالتنازل عنها ل�صالح ال�شركة.
حمل ق�سط اال�ستهالك لل�سنة على النحو التايل:
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

تكلفة املبيعات (اي�ضاح )13

10.287.926

6.200.278

م�صاريف بيع وتوزيع (اي�ضاح )14

27.022

21.939

م�صاريف عمومية و�إدارية (�إي�ضاح )15

101.892

84.349

10.416.840

6.306.566

 -8الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

دائنون جتاريون

4.776.403

16.467.361

م�صاريف م�ستحقة الدفع

549.582

554.601

دفعات مقدمة من العمالء

130.673

22.500

�أخ ــرى

973.562

230.717

6.430.220

17.275.179

 -9القروض قصيرة األجل
ح�صلت ال�شركة على ت�سهيالت �إئتمانية على �شكل قرو�ض ق�صرية الأجل من بنوك حملية لتمويل �شراء مواد خام� .إن هذه القرو�ض م�ضمونة ب�ضمانات �شخ�صية من ال�شركاء
وب�سندات �إذنية وحتمل عمولة وفق ًا للأ�سعار التجارية ال�سائدة يف ال�سوق.

 -10القروض ألجل
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�إجمايل الأق�ساط

108.091.931

53.053.267

ناق�ص ًا :تكاليف التمويل

()10.026.340

()3.881.452

�أ�صل املبلغ امل�ستحق

98.065.591

49.171.815

ناق�ص ًا :اجلزء املتداول

()34.728.271

()27.279.638

اجلزء غري املتداول

63.337.320

21.892.177
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 -10القروض ألجل  -تتمة
ح�صلت ال�شركة على ت�سهيالت �إئتمانية على �شكل قرو�ض طويلة الأجل من بنوك حملية لتمويل �شراء ممتلكات و�آالت ومعدات� .إن هذه القرو�ض لأجل م�ضمونة ب�ضمانات
�شخ�صية من ال�شركاء و�سندات �إذنية وحتمل عمولة وفق ًا للأ�سعار التجارية ال�سائدة يف ال�سوق.
كما ح�صلت ال�شركة على قر�ض مببلغ  15.2مليون ريال �سعودي خالل عام  2014من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي لتمويل �إن�شاء م�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك� .إن هذا
القر�ض م�ضمون برهن ممتلكات و�آالت ومعدات .ي�ستحق القر�ض ال�سداد على  14ق�سط ن�صف �سنوي غري مت�ساوي �إعتبار ًا من  13يونيو .2014
�أدرجت الأق�ساط امل�ستحقة خالل �سنة مالية من تاريخ قائمة املركز املايل �ضمن املطلوبات املتداولة.

 -11الزكاة
المحملة للسنة

تتكون الزكاة املحملة لل�سنة وقدرها  1.355.124ريال �سعودي ( 814.746 :2014ريال �سعودي) من املخ�ص�ص لل�سنة احلالية.
حركة المخصص خالل السنة

كانت حركة خم�ص�ص الزكاة خالل ال�سنة كالتايل:
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

يف بداية ال�سنة

1.086.594

566.688

جمنب خالل ال�سنة

1.355.124

814.746

مدفوع خالل ال�سنة

()879.560

()294.840

يف نهاية ال�سنة

1.562.158

1.086.594

الربوط الزكوية

قدمت ال�شركة �إقراراتها الزكوية �إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») عن كافة ال�سنوات حتى  .2014مل يتم �إ�صدار الربوط النهائية من قبل الهيئة بعد.

 -12رأس المال
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  50.000.000ريال �سعودي ( 11.775.000 :2014ريال �سعودي) ،مق�سم �إلى  5.000.000ح�صة ( 1.177.500 :2014ح�صة) ،قيمة كل ح�صة 10
ريال �سعودي.
خالل عام  ،2015قرر املالك زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  11.775.000مليون ريال �سعودي الى  50.000.000ريال �سعودي وذلك بتحويل مبلغ قدره  38.225.000ريال
�سعودي من ح�ساب الأرباح املبقاة .كما قرر املالك حتويل امل�ؤ�س�سة �إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة ومت االنتهاء من الإجراءات النظامية ذات العالقة خالل ال�سنة.
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إيضاحات حول القوائم المالية المعدة لغرض خاص  -تتمة
 31ديسمبر 2015

 -13تكلفة المبيعات
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

مواد خام

164.148.971

143.108.124

�إ�ستهالك (�إي�ضاح )7

10.287.926

6.200.278

كهرباء

4.185.847

2.427.356

تكاليف موظفني

2.470.281

1.543.445

خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة (�إي�ضاح )5

900.000

-

ر�سوم حكومية

726.748

529.322

ت�أمني

480.773

406.206

�أخ ــرى

2.945.523

1.764.595

186.146.069

155.979.326

 -14مصاريف البيع والتوزيع
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

نقــل

2.286.548

1.480.673

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها (�إي�ضاح )4

1.200.000

400.000

تكاليف موظفني

492.819

369.787

عمولة مبيعات

396.250

273.500

�إ�ستهالك (�إي�ضاح )7

27.022

21.939

ر�سوم حكومية

6.855

3.930

�أخ ــرى

41.410

11.535

4.450.904

2.561.364

 -15المصاريف العمومية واإلدارية
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

تكاليف موظفني

848.473

867.305

�أتعاب مهنية

304.900

88.000

�إ�ستهالك (�إي�ضاح )7

101.892

84.349

�أخــرى

74.446

69.330

1.329.711

1.108.984
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إيضاحات حول القوائم المالية المعدة لغرض خاص  -تتمة
 31ديسمبر 2015

 -16االلتزامات المحتملة
كما يف  31دي�سمرب  ،2015يوجد لدى ال�شركة التزامات حمتملة ن�ش�أت خالل دورة �أعمالها العادية مببلغ  11.697.677ريال �سعودي ( 182.743 :2014ريال �سعودي) ،وتتعلق
باعتمادات م�ستندية خالل دورة اعمال ال�شركة العادية.

 -17القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما �أو �سداد مطلوبات ما بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل .تتكون الأدوات املالية من املوجودات
املالية واملطلوبات املالية.
تتكون املوجودات املالية اخلا�صة بال�شركة من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق واملدينني والب�ضاعة .بينما تتكون املطلوبات املالية من الدائنني واملبالغ امل�ستحقة الدفع
والقرو�ض.
�إن القيمة العادلة للأدوات املالية ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية.

 -18المصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات
إنخفاض الذمم المدينة

يتم �إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتح�صيل من الذمم املدينة التجارية عند عدم �إمكانية حت�صيل املبلغ بالكامل .بالن�سبة لكل مبلغ من املبالغ الهامة ،يتم �إجراء هذا التقدير
على �أ�سا�س كل مبلغ على حده� .أما املبالغ التي ال تعترب هامة مبفردها ولكنها مت�أخرة ال�سداد ،فانه يتم تقديرها ب�شكل جماعي ،ويجنب خم�ص�ص ح�سب طول مدة الت�أخر يف
ال�سداد بناء ًا على معدالت التح�صيل ال�سابقة.
إنخفاض قيمة البضاعة

تظهر الب�ضاعة بالتكلفة �أو �صايف القيمة البيعية� ،أيهما �أقل .وعندما ت�صبح الب�ضاعة قدمية �أو متقادمة ،يتم �إجراء تقدير ل�صايف القيمة البيعية لها .بالن�سبة لكل مبلغ من املبالغ
الهامة ،يتم �إجراء تقدير لكل مبلغ على حده .بالن�سبة للمبالغ غري الهامة مبفردها ولكنها تعترب قدمية �أو متقادمة ،ف�إنه يتم تقديرها ب�شكل جماعي ويجنب خم�ص�ص ح�سب
نوع الب�ضاعة وعمرها �أو درجة تقادمها على �أ�سا�س �أ�سعار البيع التاريخية.

 -19إدارة المخاطر
مخاطر أسعار العموالت

متثل خماطر �أ�سعار العموالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق .تخ�ضع ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت
ب�ش�أن موجوداتها ومطلوباتها املرتبطة بعمولة ،مبا يف ذلك القرو�ض لأجل.
مخاطر االئتمان

متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء ب�إلتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .تقوم ال�شركة باحلد من خماطر الإئتمان املتعلقة بالعمالء
وذلك بو�ضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم املدينة القائمة.
تبيع ال�شركة منتجاتها لعدد كبري من العمالء .ي�شكل �أكرب خم�سة عمالء  %78من الذمم املدينة التجارية كما يف  31دي�سمرب .)%87 :2014( 2015
مخاطر السيولة

متثل خماطر ال�سيولة ال�صعوبات التي تواجهها ال�شركة يف توفري الأموال للوفاء بالتعهدات املتعلقة بالأدوات املالية .تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم املقدرة على بيع �أ�صل مايل ما
ب�سرعة ومببلغ يعادل قيمته العادلة .تقوم ال�شركة ب�إدارة خماطر ال�سيولة وذلك بالت�أكد من توفر الت�سهيالت البنكية.
مخاطر العمالت

متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي .تخ�ضع ال�شركة للتقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي خالل
دورة �أعمالها العادية .مل تقم ال�شركة ب�أية معامالت هامة بعمالت عدا الريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي واليورو خالل ال�سنة.

 -20أرقام المقارنة
�أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة املا�ضية مبا يتما�شى مع تبويب ال�سنة احلالية.
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مؤسسة زهرة الواحة للتجارة (مؤسسة فردية)
قائمة المركز المالي

كما في  31ديسمبر 2014
�إي�ضاح

2014
ريال �سعودي

2013
ريال �سعودي

املوجودات
املوجودات املتداولة
17.241.655

18.780.490

�أر�صدة لدى البنوك ونقد يف ال�صندوق
مدينون وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

3

52.753.837

41.665.105

ب�ضاعة

4

10.029.799

12.332.334

مبالغ م�ستحقة من جهة ذات عالقة

5

857.667
80.882.958

�إجمايل املوجودات املتداولة

72.777.929

املوجودات غري املتداولة
6

ممتلكات و�آالت ومعدات
�إجمايل املوجودات

75.109.610

64.665.936

155.992.568

137.443.865

املطلوبات وحقوق املالك
املطلوبات املتداولة
دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع

7

17.275.179

14.027.042

قرو�ض ق�صرية االجل

8

31.363.256

30.451.277

ق�سط متداول من قرو�ض لأجل

9

27.279.638

20.894.139

زكاة م�ستحقة

10

1.086.594

566.688

77.004.667

65.939.146

�إجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة

28.099.736

39.106.650

9

قرو�ض لأجل
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

125.752

67.948

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

28.225.488

39.174.598

�إجمايل املطلوبات

105.230.155

105.113.744

حقوق املاك
11.775.000

11.750.000

ر�أ�س املال

38.987.413

20.580.121

�إجمايل حقوق املاك

50.762.413

32.330.121

�إجمايل املطلوبات و حقوق املاك

155.992.568

137.443.865

11

ارباح مبقاة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  17جزء ًا من هذه القوائم املالية.
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مؤسسة زهرة الواحة للتجارة (مؤسسة فردية)
قائمة الدخل

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
�إي�ضاح
املبيعات
12

تكلفة املبيعات
الربح الإجمايل

2014

2013

ريال �سعودي

ريال �سعودي

190.965.333

114.834.758

()155.979.326

()93.158.900

34.986.007

21.675.858

امل�صاريف
بيع وت�سويق

13

()2.561.364

()1.673.817

عمومية و�إدارية

14

()1.108.984

()510.951

()3.670.348

()2.184.768

الدخل من العمليات الرئي�سية

31.315.659

19.491.090

�أعباء مالية

()4.402.395

()2.941.764

�إيرادات �أخرى

670.707

595.173

الدخل قبل الزكاة

27.583.971

17.144.499

()814.746

()429.704

26.769.225

16.714.795

10

الزكاة
�صايف دخل ال�سنة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  17جزء ًا من هذه القوائم املالية.
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مؤسسة زهرة الواحة للتجارة (مؤسسة فردية)
قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
2013
ريال �سعودي

2014
ريال �سعودي
الأن�شطة الت�شغيلية
27.583.971

الدخل قبل الزكاة

17.144.499

التعديالت لـ:
�إ�ستهالك

6.306.566

3.884.518

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

400.000

-

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني� ،صايف

57.804

43.642

34.348.341

21.072.659

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
مدينون وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

()11.488.732

()28.684.474

ب�ضاعة

2.302.535

3.304.232

مبالغ م�ستحقة من جهة ذات عالقة

()857.667

-

دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع

3.248.137

()888.970

النقدية من (امل�ستخدمة يف) لعمليات

27.552.614

()5.196.553

زكاة مدفوعة

()294.840

()56.159

�صايف النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة الت�شغيلية

27.257.774

()5.252.712

الأن�شطة الإ�ستثمارية
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات

()16.750.240

()40.699.382

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة الإ�ستثمارية

()16.750.240

()40.699.382

الأن�شطة التمويلية
قرو�ض � ،صافى

()3.709.436

59.538.363

م�سحوبات املالك

()8.361.933

-

مبالغ م�ستحقة �إلى املالك

-

()56.607

�إ�صدار ر�أ�س املال

25.000

-

�صايف النقدية (امل�ستخدمة يف) من الأن�شطة التمويلية

()12.046.369

59.481.756

(النق�ص) الزيادة يف الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق

()1.538.835

13.529.662

الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق يف بداية ال�سنة

18.780.490

5.250.828

الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق يف نهاية ال�سنة

17.241.655

18.780.490

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  17جزء ًا من هذه القوائم املالية.
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مؤسسة زهرة الواحة للتجارة (مؤسسة فردية)
إيضاحات حول القوائم المالية

 31ديسمبر 2014

 -1النشاطات

م�ؤ�س�سة زهرة الواحة للتجارة («امل�ؤ�س�سة») .هي م�ؤ�س�سة فردية مملوكة لل�سيد� /أحمد بن حمود بن �إبراهيم الذياب .ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل
التجاري  1010190390بتاريخ � 10شعبان 1424هـ (املوافق � 6أكتوبر .)2003
تزاول امل�ؤ�س�سة عملياتها التجارية من خالل الن�شاط التجاري لفرعها م�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك («الفرع») واملقيد بال�سجل التجاري رقم  10111014061مبدينة اخلرج
بتاريخ  22جمادى الثاين  1431هـ (املوافق  5يونيو  )2010والذي يقوم ب�إنتاج البال�ستيك مع تكريره و�أدوات املطبخ من البال�ستيك و�سفر الطعام و�أكيا�س وروالت امل�صنوعة من
البال�ستيك وبرفيوم و�أغطية علب من البال�ستيك وبال�ستيك تغليف عبوات.

 -2السياسات المحاسبية
�أعدت القوائم املالية وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية  .ونورد فيما يلي بيان ًا ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:
العرف المحاسبي

تعد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية.
إستخدام التقديرات

يتطلب �إعداد القوائم املالية .طبق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها� .إ�ستخدام التقديرات والإفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على �أر�صدة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة والإف�صاح عن
املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح عنها خالل الفرتة التي �أعدت القوائم املالية ب�ش�أنها.
المدينون

تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�صا املخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم �إجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها عندما يتعذر �إمكانية حت�صيل
املبلغ بالكامل .ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.
البضاعــة

تظهر الب�ضاعة بالتكلفة �أو القيمة ال�سوقية� .أيهما �أقل .حتدد التكلفة على النحو التايل:
مواد خام

:

تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س املتو�سط املرجح.

ب�ضاعة تامة ال�صنع

:

تكلفة املواد والعمالة املبا�شرة زائد ًا ح�صة مالئمة من امل�صاريف غري املبا�شرة.

الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة ناق�ص ًا الإ�ستهالك املرتاكم والإنخفا�ض يف القيمة .الأرا�ضي اململوكة والأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ ال ت�ستهلك .ت�ستهلك التكلفة
ناق�ص ًا القيمة التقديرية املتبقية للممتلكات والآالت واملعدات الأخرى بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة للموجودات.
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية �إ�سرتداد
القيمة الدفرتية .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة للإ�سرتداد .عندئذ تخف�ض املوجودات �إلى القيمة القابلة للإ�سرتداد لها والتي متثل
القيمة الأعلى للقيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع والقيمة احلالية.
حتمل م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة على الدخل .يتم ر�سمله التح�سينات التي تزيد ،ب�صورة جوهرية ،من قيمة �أو عمر الأ�صل املعني.
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الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية وعدم �إمكانية حت�صيلها
يتم .بتاريخ كل قائمة مركز مايل� .إجراء تقومي للت�أكد من وجود دليل مو�ضوعي على وجود �إنخفا�ض يف قيمة �أ�صل مايل حمدد .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل .يتم �إثبات خ�سارة
الإنخفا�ض يف قائمة الدخل .يحدد الإنخفا�ض يف القيمة على النحو التايل:
�أ) بالن�سبة للموجودات املثبتة بالقيمة العادلة  -ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ناق�ص ًا خ�سائر الإنخفا�ض املثبتة �سابق ًا يف قائمة الدخل.
ب) بالن�سبة للموجودات املثبتة بالتكلفة  -ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على �أ�سا�س
معدل العائد احلايل ال�سائد يف ال�سوق لأ�صل مايل م�شابه.
الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

يتم �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة �أو اخلدمات امل�ستلمة �سواء ًا قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
اإليرادات

متثل املبيعات قيمة فواتري الب�ضاعة املوردة من قبل امل�ؤ�س�سة خالل ال�سنة بعد �إ�ستنزال اخل�صم واملرجتعات .ويتم �إثباتها عند �إنتقال املنافع واملخاطر الهامة امل�صاحبة مللكية
الب�ضاعة �إلى امل�شرتي و�أنه عادة ميكن قيا�س مبلغ الإيرادات ب�شكل موثوق به عند ت�سليم الب�ضاعة للعميل.
الزكاة

يجنب خم�ص�ص للزكاة وفق ًا لنظام جباية الزكاة ال�سعودي ،ويح ّمل املخ�ص�ص على قائمة الدخل.
المخصصات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات (قانونية �أو متوقعة) على الفرع ناجتة عن �أحداث �سابقة .و�أن تكاليف �سداد االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق به.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني عن فرتات خدماتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل وفق ًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي.
العمالت األجنبية

حت ّول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة حني �إجراء املعامالت  .ويعاد حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة
بالعمالت الأجنبية (غري امل�شمولة بعقود ال�صرف الأجنبي الآجلة) ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل  .تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل.

 -3المدينون والمصاريف المدفوعة مقدماً
2013

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي
مدينون جتاريون

45.148.942

37.154.907

�أتعاب مرابحة مدفوعة مقدم ًا

3.881.452

4.145.467

تامني اعتمادات م�ستنديه

2.745.074

-

دفعات مقدمة للموردين

753.784

111.760

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

201.585

210.971

مدينون �آخرون

23.000

42.000

52.753.837

41.665.105

ت�شكل �أكرب  5عمالء  % 87من الذمم املدينة القائمة كما يف  31دي�سمرب .)%93 :2013( 2014
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 -4البضاعة

2013

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي
مواد خام

7.303.355

5.362.365

ب�ضاعة تامة ال�صنع

2.430.610

6.678.879

ب�ضاعة بالطريق

295.834

291.090

10.029.799

12.332.334

 -5المعامالت مع الجهات ذات العالقة
نورد فيما يلي تفا�صيل املعامالت الرئي�سية مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة:
مبلغ املعامـلة
اجلهة ذات العالقة
�شركة منت�سبة

طبيعة املعاملة

2014
ريال �سعودي

2013
ريال �سعودي

مبيعات

12.859.255

31.890.877

م�شرتيات

22.979

314.843

املبالغ امل�ستحقة من اجلهة ذات العالقة مبينة يف قائمة املركز املايل.
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5.304.220

5.304.220

-

-

-

5.304.220

-

5.304.220

ريال �سعودي

الأرا�ضي

� 4إلى � 5سنوات

� 10إلى � 13.3سنوات

6.898.820

7.095.566

394.324

217.124

177.200

7.489.890

-

413.870

7.076.020

ريال �سعودي

املباين

49.023.690

48.281.472

10.441.084

5.835.433

4.605.651

58.722.556

4.740.002

353.213

53.629.341

ريال �سعودي

الآالت

559.781

659.474

297.976

171.257

126.719

957.450

-

270.950

686.500

ريال �سعودي

ال�سيارات

87.761

103.364

24.881

12.376

12.505

128.245

-

27.979

100.266

ريال �سعودي

العدد والأدوات

� 5سنوات

� 5سنوات

83.751

80.610

21.429

9.705

11.724

102.040

-

6.565

95.475

ريال �سعودي

الأثاث والرتكيبات

�أجهزة كمبيوتر وبرامج

الأثاث والرتكيبات

العدد والأدوات

� 5سنوات

مت رهن الأرا�ضي واملباين املقامة عليها وكذلك الآالت وال�سيارات والأدوات واملعدات والأثاث والرتكيبات ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي �ضمان ًا للقر�ض لأجل (�إي�ضاح .)8

يف  31دي�سمرب 2013

يف  31دي�سمرب 2014

�صايف القيمة الدفرتية :

يف نهاية ال�سنة

لل�سنة

يف بداية ال�سنة

الإ�ستهالك:

يف نهاية ال�سنة

للتحويالت

للإ�ضافات

يف بداية ال�سنة

التكلفة :

ال�سيارات

الآالت

املباين

� 33سنة

�إن الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لأغرا�ض ح�ساب الإ�ستهالك هي كما يلي -:

 -6الممتلكات واآلالت والمعدات

 31ديسمبر 2014

إيضاحات حول القوائم المالية – تتمة

233.937

205.726

117.122

60.671

56.451

322.848

-

32.460

290.388

ريال �سعودي

�أجهزة الكمبيوتر
والربامج

مؤسسة زهرة الواحة للتجارة (مؤسسة فردية)

75.109.610

4.990.250

3.884.518

1.105.732

69.656.186

2.473.976

-

-

13.379.177

()4.740.002

64.665.936

13.379.177

-

11.296.816

6.306.566

4.990.250

86.406.426

-

-

40.699.382

15.645.203

16.750.240

69.656.186

ريال �سعودي

ريال �سعودي

28.956.804

2.473.976

ريال �سعودي

�أعمال ر�أ�سمالية
حتت التنفيذ

الإجمــايل
2014

الإجمــايل
2013
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حمل ق�سط اال�ستهالك لل�سنة على النحو التايل:
2014

2013

ريال �سعودي

ريال �سعودي

تكلفة املبيعات (اي�ضاح )11

6.200.278

3.830.831

م�صاريف بيعية وت�سويقية (اي�ضاح )12

21.939

13.729

م�صاريف عمومية و�إدارية (�إي�ضاح )13

84.349

40.558

6.306.566

3.885.118

 -7الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
2014
ريال �سعودي

2013
ريال �سعودي

دائنون جتاريون

16.489.859

13.797.152

م�صاريف م�ستحقة الدفع

554.602

229.890

�أخ ــرى

230.718
17.275.179

14.027.042

 -8القروض قصيرة األجل
ح�صلت امل�ؤ�س�سة على ت�سهيالت �إئتمانية على �شكل قرو�ض ق�صرية الأجل من بنوك حملية لتمويل �شراء مواد خام� .إن هذه القرو�ض م�ضمونة ب�ضمانات �شخ�صية من املالك
وب�سندات �إذنية وحتمل عمولة وفق ًا للأ�سعار التجارية ال�سائدة يف ال�سوق.

 -9القروض ألجل
ح�صلت امل�ؤ�س�سة على ت�سهيالت جديدة مببلغ قدره  50مليون ريال �سعودي لتمويل �شراء ممتلكات و�آالت ومعدات ،ا�ستخدم منه  32مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب .2014
�إن هذه القرو�ض لأجل ت�ستحق ال�سداد على �أق�ساط �شهرية ملدة �أربع �سنوات اعتبار ًا من � 1سبتمرب � .2015إن هذه القرو�ض لأجل م�ضمونة ب�ضمانات �شخ�صية من املالك و�سندات
�إذنية وحتمل عمولة وفق ًا للأ�سعار التجارية ال�سائدة.
كما ح�صلت امل�ؤ�س�سة على قر�ض مببلغ  15.2مليون ريال �سعودي من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي لتمويل �إن�شاء م�صنع زهرة الواحة للبال�ستيك� .إن هذا القر�ض م�ضمون
برهن ممتلكات و�آالت ومعدات امل�ؤ�س�سة .ي�ستحق القر�ض ال�سداد على  14ق�سط ن�صف �سنوي غري مت�ساوي �إعتبار ًا من  13يونيو .2014
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 -10الزكاة

 31ديسمبر 2014

المحملة للسنة

الزكاة املحملة لل�سنة وقدرها  814.746ريال �سعودي ( 429.704 :2013ريال �سعودي) من املخ�ص�ص لل�سنة احلالية.
مت ح�ساب خم�ص�ص الزكاة وفق ًا للأ�سا�س التايل:
2014

2013

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ر�أ�س املال

11.775.000

11.750.000

خم�ص�صات �أول املدة وت�سويات �أخرى

45.460.204

40.860.672

القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل

()75.109.610

()64.665.936

()17.874.406

()12.055.264

دخل ال�سنة اخلا�ضع للزكاة

31.623.800

17.188.141

وعاء الزكاة

31.623.800

17.188.141

ن�ش�أت الفروقات بني النتائج املالية والزكوية ب�صورة �أ�سا�سية نتيجة للمخ�ص�صات غري امل�سموح بها عند ح�ساب الدخل اخلا�ضع للزكاة
حركة المخصص خالل السنة

كانت حركة خم�ص�ص الزكاة خالل ال�سنة كالآتي -:
2013

2014
ريال �سعودي

ريال �سعودي

يف بداية ال�سنة

566.688

193.143

جمنب خالل ال�سنة

814.746

429.704

مدفوع خالل ال�سنة

()294.840

()56.159

يف نهاية ال�سنة

1.086.594

566.688

الربوط الزكوية

قدمت امل�ؤ�س�سة �إقراراتها الزكوية �إلى م�صلحة الزكاة والدخل عن كافة ال�سنوات حتى  .2013مل يتم �إ�صدار الربوط النهائية من قبل امل�صلحة بعد.

 -11األرباح المبقاة
2013

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي
ر�صيد اول ال�سنة

20.580.121

3.865.326

�صايف دخل ال�سنة

26.769.225

16.714.795

م�سحوبات املالك

()8.361.933

-

ر�صيد اخر ال�سنة

38.987.413

20.580.121
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2013

2014
ريال �سعودي

ريال �سعودي

مواد خام

143.108.123

86.433.119

�إ�ستهالك (�إي�ضاح )6

6.200.279

3.609.962

كهرباء

2.427.356

1.078.804

تكاليف موظفني

1.543.445

727.924

�أخ ــرى

2.700.123

1.309.091

155.979.326

93.158.900

 -13مصاريف البيع والتسويق
2013

2014
ريال �سعودي

ريال �سعودي

تكاليف موظفني

1.344.260

277.908

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

400.000

-

نقــل

370.137

1.075.050

ر�سوم حكومية

273.500

12.811

عمولة

21.939

227.500

�إ�ستهالك (�إي�ضاح )6

3.930

13.729

�أخ ــرى

147.598

66.819

2.561.364

1.673.817

 -14المصاريف العمومية واإلدارية
2014

2013

ريال �سعودي

ريال �سعودي

تكاليف موظفني

867.305

359.472

�إ�ستهالك (�إي�ضاح )6

57.329

40.558

�أخــرى

184.350

110.921

1.108.984

510.951
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القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما �أو �سداد مطلوبات ما بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل .تتكون الأدوات املالية من املوجودات
املالية واملطلوبات املالية .تتكون املوجودات املالية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق واملدينني واملبالغ امل�ستحقة من جهة ذات عالقة .بينما تتكون
املطلوبات املالية من الدائنني واملبالغ امل�ستحقة الدفع والقرو�ض لأجل.
�إن القيمة العادلة للأدوات املالية ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية.

 -16إدارة المخاطر
مخاطر أسعار العموالت

متثل خماطر �أ�سعار العموالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق .تخ�ضع امل�ؤ�س�سة ملخاطر �أ�سعار العموالت
ب�ش�أن موجوداتها ومطلوباتها املرتبطة بعمولة .مبا يف ذلك القرو�ض لأجل.
مخاطر االئتمان

متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء ب�إلتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .تقوم امل�ؤ�س�سة باحلد من خماطر الإئتمان وذلك بو�ضع حد
ائتماين لكل عميل ومراقبة الذمم املدينة القائمة.
مخاطر السيولة

متثل خماطر ال�سيولة ال�صعوبات التي تواجهها امل�ؤ�س�سة يف توفري الأموال للوفاء بالتعهدات املتعلقة بالأدوات املالية .تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم املقدرة على بيع �أ�صل مايل
ما ب�سرعة ومببلغ يعادل قيمته العادلة .تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إدارة خماطر ال�سيولة وذلك بالت�أكد من توفر الت�سهيالت البنكية.
مخاطر العمالت

متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي .تخ�ضع امل�ؤ�س�سة للتقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي خالل
دورة �أعمالها العادية .مل تقم امل�ؤ�س�سة ب�أية معامالت هامة بعمالت عدا الريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي خالل ال�سنة.

 -17أرقام المقارنة
�أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة املا�ضية مبا يتما�شى مع تبويب ال�سنة احلالية.
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