
شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة )يُشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ »الشــركة« أو »شــركة وفــرة«(، تأسســت كشــركة مســاهمة باالســم التجــاري »شــركة 
المنتجــات الغذائيــة« شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )893( وتاريــخ 1409/11/25هـــ )الموافــق 1989/06/29م( 
وتاريــخ 1410/09/20هـــ  رقــم )834(  الــوزاري  والقــرار  الغذائيــة« شــركة مســاهمة ســعودية،  المنتجــات  »شــركة  بتأســيس  للترخيــص 
)الموافــق 1990/04/16م( بإعــان تأســيس »شــركة المنتجــات الغذائيــة« شــركة مســاهمة ســعودية. تــم تدقيــق عقــد التأســيس لــدى 
وزارة التجــارة وتوثيقــه لــدى كاتــب عــدل الريــاض فــي صحيفــة )مــن 1 إلــى نهايــة ص 12( مــن المجلــد الثالــث بعــدد )208( لعــام 1409هـــ 
بتاريــخ 1409/09/19هـــ )الموافــق 1989/04/25م(. بلــغ رأس المــال عنــد التأســيس مبلغــاً وقــدره مائتــان مليــون )200.000.000( ريــال 
ســعودي مقســم إلــى مليونــي )2.000.000( ســهم متســاوية القيمــة، تبلــغ القيمــة االســمية للســهم الواحــد مائــة )100( ريــال ســعودي وكلهــا 
ــاض، بموجــب شــهادة تســجيل شــركة مســاهمة تحمــل الرقــم  ــة الري ــد الشــركة فــي الســجل التجــاري بمدين ــم قي ــة. ت ــة ونقدي أســهم عادي
ــة  ــاض - الصناعي ــة الري ــز الرئيســي للشــركة فــي مدين ــخ 1410/10/24هـــ )الموافــق 1990/05/19م(. يقــع المرك )1010076996( وتاري
الثالثــة، ص.ب 131، الرمــز البريــدي 11383، هاتــف 4023456. علمــاً أنــه وبتاريــخ 1434/08/24هـــ )الموافــق 2013/07/03م(، وافقــت 
ــى  ــل االســم التجــاري للشــركة مــن »شــركة المنتجــات الغذائيــة« إل ــى تعدي ــدة عل ــي( المنعق ــاع الثان ــة )االجتم ــر العادي ــة غي ــة العام الجمعي
»شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة«. يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي ســبعة وســبعين مليــون ومائــة وســبعين ألــف وثاثمائــة وخمســين 
)77.170.350( ريــال ســعودي، مقســم إلــى ســبعة ماييــن وســبعمائة وســبعة عشــر ألــف وخمســة وثاثيــن )7.717.035( ســهم اســمي 
متســاوية القيمــة، قيمــة كل منهــا عشــرة )10( ريــال ســعودي وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة. وكمــا بتاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه، ليــس لــدى 

الشــركة أي مســاهم رئيســي )ممــن يمتلكــون نســبة 5% أو أكثــر مــن أســهم الشــركة(.

بتاريــخ 1442/10/10هـــ )الموافــق 2021/05/22م(، أوصــى مجلــس إدارة الشــركة بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال طــرح أســهم حقــوق 
أولويــة بقيمــة مائــة وأربعــة وخمســين مليــون وثاثمائــة وأربعيــن ألــف وســبعمائة )154.340.700( ريــال ســعودي، وذلــك بعــد الحصــول علــى 
الموافقــات النظاميــة الازمــة وموافقــة الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة(. وبتاريــخ **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(، وافقــت الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال إصــدار أســهم حقــوق أولويــة، ويتمثــل االكتتــاب فــي طــرح خمســة عشــر 
مليــون وأربعمائــة وأربعــة وثاثــون ألــف وســبعون )15.434.070( ســهم عــادي جديــد )ويُشــار إليهــا بـــ »أســهم حقــوق األولويــة« أو »األســهم 
الجديــدة«( بســعر طــرح يبلــغ عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد )ويشــار إليــه بـــ »ســعر الطــرح«( وبقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة 
)10( ريــاالت ســعودية، وذلــك لزيــادة رأس مــال الشــركة مــن ســبعة وســبعين مليــون ومائــة وســبعين ألــف وثاثمائــة وخمســين )77.170.350( 
ريــال ســعودي مقســم إلــى ســبعة ماييــن وســبعمائة وســبعة عشــر ألــف وخمســة وثاثيــن )7.717.035( ســهم عــادي إلــى مائتيــن وواحــد 
وثاثيــن مليــون وخمســمائة وإحــدى عشــر ألــف وخمســين )231.511.050( ريــال ســعودي مقســم إلــى ثاثــة وعشــرين مليــون ومائــة وواحــد 
ــة الازمــة وموافقــة  ــع الموافقــات النظامي ــى جمي ــك بعــد الحصــول عل ــة وخمســة )23.151.105( ســهم عــادي، وذل وخمســين ألــف ومائ

الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة(.   

ســوف يتــم إصــدار حقــوق األولويــة كأوراق ماليــة قابلــة للتــداول )ويُشــار إليهــا مجتمعــة بـــ »حقــوق أولويــة« ومنفــردة بـــ »حــق أولويــة«( 
للمســاهمين المالكيــن لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المتضمنــة الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال )ويُشــار 
إليــه بـــ »تاريــخ األحقيــة«( والمقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة 
العامــة )غيــر العاديــة( المتضمنــة الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال بتاريــخ **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( )ُويشــار إليهــم مجتمعيــن 
بـــ »المســاهمين المقيديــن« ومنفرديــن بـــ »المســاهم المقيــد«( علــى أن تــودع تلــك الحقــوق فــي محافــظ المســاهمين المقيديــن بعــد انعقــاد 
الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( آخــذاً فــي االعتبــار إجــراءات التســوية بعــدد )2( حــق لــكل )1( ســهم مــن أســهم الشــركة ويعطــي كل حــق 

لحاملــه أحقيــة االكتتــاب بســهم واحــد جديــد وذلــك بســعر الطــرح.

ــم  ــن يجــوز له ــم بـــ »المســتثمرين الجــدد«( - الذي ــن وغيرهــم مــن عامــة المســتثمرين )ويشــار إليه وســيكون بإمــكان المســاهمين المقيدي
تــداول الحقــوق واالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة - التــداول واالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة فــي الســوق الماليــة الســعودية )ويشــار 
إليهــا بـــ »تــداول« أو »الســوق«(. وتبــدأ فتــرة التــداول وفتــرة االكتتــاب فــي يــوم ** **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( علــى أن تنتهــي فتــرة 
التــداول فــي يــوم ** **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( )ويشــار إليهــا بـــ »فتــرة التــداول«(، بينمــا تســتمر فتــرة االكتتــاب حتــى نهايــة يــوم 
** **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( )ويشــار إليهــا بـــ »فتــرة االكتتــاب«(، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فتــرة التــداول وفتــرة االكتتــاب ســوف 
تبــدآن فــي نفــس اليــوم حيــث تســتمر فتــرة التــداول حتــى انتهــاء اليــوم الســادس مــن بدايــة الفتــرة، فــي حيــن تســتمر فتــرة االكتتــاب حتــى 
نهايــة اليــوم التاســع مــن بدايــة نفــس الفتــرة. وســيكون بإمــكان المســاهمين المقيديــن تــداول حقــوق األولويــة خــال فتــرة التــداول وذلــك مــن 
خــال بيــع الحقــوق المكتســبة أو جــزء منهــا أو شــراء حقــوق إضافيــة عــن طريــق الســوق. كمــا ســيكون بإمــكان المســتثمرين الجــدد خــال 

فتــرة التــداول القيــام بشــراء حقــوق عــن طريــق الســوق وبيــع الحقــوق التــي يتــم شــراؤها خــال فتــرة التــداول.  

وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحلة واحدة وفقاً لما يلي: 

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة. - 1
ســيتاح للمســاهم المقيــد االكتتــاب مباشــرة بعــدد أســهمه خــال فتــرة االكتتــاب، وفــي حــال شــراءه حقوقــا جديــدة فســيتاح لــه االكتتــاب - 2

بهــا بعــد انتهــاء فتــرة تســويتها )يومــي عمــل(. 
3 - .)T+2( )سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل
ســيتاح االكتتــاب إلكترونيــاً عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منصــات وتطبيقــات التــداول التــي يتــم مــن خالهــا إدخــال أوامــر - 4

البيــع والشــراء باإلضافــة إلــى االكتتــاب فــي القنــوات والوســائل األخــرى المتوفــرة لــدى الوســيط.

وفــي حــال تبقــت أســهم لــم يكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب )ويشــار إليهــا بـــ »األســهم المتبقيــة«( فســوف تطــرح تلــك األســهم )بســعر 
الطــرح كحــد أدنــى( علــى عــدد مــن المســتثمرين ذوي الطابــع المؤسســي )ويشــار إليهــم بـــ »المؤسســات االســتثمارية«( )ويشــار إلــى عمليــة 
الطــرح هــذه بـــ »الطــرح المتبقــي«(، وتقــوم تلــك المؤسســات االســتثمارية بتقديــم عروضهــا لشــراء األســهم المتبقيــة وســيتم اســتقبال تلــك 
ــى الســاعة الخامســة مســاًء مــن  ــوم ** **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( وحت ــداًء مــن الســاعة العاشــرة صباحــاً مــن ي العــروض ابت
يــوم ** **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( )ويشــار إليهــا بـــ »فتــرة الطــرح المتبقــي«(. وســيتم تخصيــص األســهم المتبقيــة للمؤسســات 
االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل )شــرط أن ال يقــل عــن ســعر الطــرح( علــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى 
المؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض. أمــا بالنســبة لكســور األســهم فســيتم إضافتهــا إلــى األســهم المتبقيــة ومعاملتهــا بالمثــل، 
وســوف يتــم تســديد إجمالــي ســعر طــرح األســهم المتبقيــة للشــركة وتوزيــع باقــي متحصــات بيــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم )بمــا 
يتعــدى ســعر الطــرح( بــدون احتســاب أي رســوم أو اســتقطاعات علــى مســتحقيها، مــن األشــخاص المســتحقين الذيــن لــم يمارســوا حقهــم 
باالكتتــاب كليــاً أو جزئيــاً وكذلــك حملــة كســور األســهم، كل حســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه **/**/****هـــ  )الموافــق **/**/****م(.

وفــي حــال لــم تكتتــب المؤسســات االســتثمارية فــي جميــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم، فســوف يتــم تخصيــص مــا تبقــى مــن أســهم 
الــذي ســيقوم بشــرائها بســعر الطــرح )فضــًا راجــع القســم )12( »المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح  التغطيــة  لمتعهــد 
وشــروطه«(. وســيتم اإلعــان عــن عمليــة التخصيــص النهائــي فــي موعــد أقصــاه **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( )ويُشــار إليــه 
بـــ »تاريــخ التخصيــص«( )فضــًا راجــع القســم )12( »المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه«(. وبعــد اكتمــال عمليــة 
االكتتــاب، ســيصبح رأس مــال الشــركة مائتيــن وواحــد وثاثيــن مليــون وخمســمائة وإحــدى عشــر ألــف وخمســين )231.511.050( ريــال 
ســعودي مقســم إلــى ثاثــة وعشــرين مليــون ومائــة وواحــد وخمســين ألــف ومائــة وخمســة )23.151.105( ســهم عــادي. وســيتم اســتخدام 
صافــي متحصــات الطــرح بعــد خصــم مصاريــف االكتتــاب، مــن أجــل تمويــل الشــركة وتنفيــذ خططهــا ومشــاريعها المســتقبلية، وتوســعة 
ــة المملكــة 2030  ــاً برؤي ــة فــي المملكــة، إيمان ــا التجاري ــل النتشــار عامته ــاج، واالســتغال األمث ــة خطــوط اإلنت ــة وأتمت أنشــطتها المختلف
ــة )فضــًا راجــع القســم )6( »اســتخدام متحصــات  ــار المفضــل فــي الســوق المحلي ــه االختي ــة لجعل والدعــم الحكومــي للمنتجــات الوطني

الطــرح والمشــاريع المســتقبلية«(. 

إن جميــع أســهم الشــركة مــن فئــة واحــدة، وال يعطــي أي ســهم لحاملــه حقــوق تفضيليــة. وســتكون األســهم الجديــدة مدفوعــة القيمــة بالكامــل 
ــه بـــ  ــار إلي ــي الشــركة )ويُش ــكل مســاهم ف ــي صــوت واحــد ويحــق ل ــه الحــق ف ــة. ويعطــي كل ســهم لحامل ــاً لألســهم القائم ومســاوية تمام
»المســاهم«( حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين )ويُشــار إليهــا بـــ »الجمعيــة العامــة«( )ســواًء العاديــة أو غيــر العاديــة( والتصويــت 

فيــه. وسيســتحق مالكــي األســهم الجديــدة أي أربــاح تعلــن الشــركة عــن توزيعهــا بعــد تاريــخ إصدارهــا )إن وجــدت(. 

تعتبــر الشــركة مــن أولــى الشــركات التــي تــم إدراج أســهمها فــي الســوق الماليــة الســعودية وقــد بــدأ تــداول أســهم الشــركة بتاريــخ 
ــغ  ــال والبال ــح رأس الم ــة أســهم الشــركة، ليصب ــام 2000م، قامــت الشــركة بتجزئ ــق 1993/01/02م(. خــال الع 1413/07/09هـــ )المواف
مائتيــن مليــون )200.000.000( ريــال ســعودي مقســماً إلــى أربعــة ماييــن )4.000.000( ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا خمســون )50( 
ريــال ســعودي للســهم الواحــد. وعلــى إثــر صــدور قــرار هيئــة الســوق الماليــة رقــم )4-154-2006( تاريــخ 1427/02/27هـــ )الموافــق 
2006/03/27م( والــذي قضــى بتجزئــة أســهم الشــركات المســاهمة علــى أربعــة مراحــل والمبنــي علــى قــرار مجلــس الــوزراء القاضــي 
بــأن تكــون القيمــة األســمية ألســهم الشــركات المســاهمة عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، تمــت تجزئــة أســهم الشــركة 
والبالــغ عددهــا أربعــة ماييــن )4.000.000( ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا خمســون )50( ريــال ســعودي للســهم الواحــد إلــى عشــرين 
مليــون )20.000.000( ســهم متســاوية القيمــة قيمــة كل منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة. وبتاريــخ 
1441/08/15هـــ )الموافــق 2020/04/08م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة - بنــاًء علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتاريــخ 
1441/07/20هـــ )الموافــق 2020/03/15م( الُمعّدلــة لتوصيتــه الســابقة الصــادرة بتاريــخ 1441/04/22هـــ )الموافــق 2019/12/19م( 
- علــى تخفيــض رأس مــال الشــركة مــن مائتيــن مليــون )200.000.000( ريــال ســعودي إلــى ســبعة وســبعين مليــون ومائــة وســبعين ألــف 
وثاثمائــة وخمســين )77.170.350( ريــال ســعودي. وتكــون نســبة التخفيــض قــد بلغــت )61.4%(، وذلــك إلطفــاء الخســائر المتراكمــة بقيمــة 
مائــة واثنيــن وعشــرين مليــون وثمانمائــة وتســعة وعشــرين ألــف وســتمائة وخمســين )122.829.650( ريــال ســعودي، وبالتالــي تــم إلغــاء عــدد 

ــف وتســعمائة وخمســة وســتين )12.282.956( ســهم.  ــن أل ــن وثماني ــن واثني ــون ومائتي ــي عشــر ملي اثن

يتــم حاليــاً تــداول األســهم القائمــة للشــركة فــي )»تــداول« أو »الســوق«(. وقــد تقدمــت الشــركة بطلــب لهيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية )»الهيئــة«( لتســجيل وطــرح األســهم الجديــدة كمــا قدمــت طلــب إلــى شــركة الســوق الماليــة الســعودية )»تــداول«( لقبــول إدراجهــا، 
وقــد تــم تقديــم جميــع المســتندات المطلوبــة والوفــاء بكافــة متطلبــات الجهــات ذات العاقــة وتمــت الموافقــة علــى نشــرة اإلصــدار هــذه. ومــن 
المتوقــع أن يبــدأ تــداول األســهم الجديــدة فــي الســوق خــال فتــرة قصيــرة بعــد االنتهــاء مــن عمليــة تخصيــص األســهم الجديــدة )فضــا راجــع 
ــي دول  ــن فيهــا ولمواطن ــة الســعودية والمقيمي ــي المملكــة العربي الصفحــة رقــم )ع( »تواريــخ المهمــة للمكتتبيــن«(. وســوف يُســمح لمواطن
مجلــس التعــاون الخليجــي والشــركات والبنــوك وصناديــق االســتثمار الســعودية والشــركات والمؤسســات الخليجيــة وللمســتثمرين األجانــب 
خــارج المملكــة )مــن خــال اتفاقيــات مبادلــة أو كمســتثمرين مؤهليــن( بالتــداول فــي األســهم الجديــدة بعــد إدراجهــا وبدايــة تداولهــا فــي 
الســوق. وســيكون بإمــكان المســتثمر األجنبــي المؤهــل والعميــل الموافــق عليــه التــداول فــي أســهم الشــركة حســب القواعــد المنظمــة 

الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي األســهم المدرجــة. 

ينبغــي قــراءة نشــرة اإلصــدار هــذه بالكامــل ودراســة قســم »إشــعار هــام« فــي الصفحــة )ج( والقســم )2( »عوامــل المخاطــرة« الوارديــن فــي 
هــذه النشــرة قبــل اتخــاذ قراراســتثماري يتعلــق بالحقــوق أو باألســهم الجديــدة.  

شــركة وفرة للصناعة والتنمية – هي شــركة مســاهمة ســعودية تأسســت بموجب القرار الوزاري رقم )893( وتاريخ 1409/11/25هـ )الموافق 1989/06/29م( بالترخيص على التأســيس والقرار الوزاري رقم )834( وتاريخ 1410/09/20هـ 
)الموافــق 1990/04/16م( بإعالن التأســيس وبســجل تجــاري رقم )1010076996( الصادر من مدينة الريــاض بتاريخ 1410/10/24هـ )الموافق 1990/05/19م(.

طرح خمســة عشــر مليون وأربعمائة وأربعة وثالثون ألف وســبعون )15.434.070( ســهم عادي بســعر طرح يبلغ عشــرة )10( رياالت ســعودية للســهم الواحد عن طريق إصدار أســهم حقوق أولوية
بقيمــة إجماليــة تبلــغ مائــة وأربعــة وخمســين مليون وثالثمائة وأربعين ألف وســبعمائة )154.340.700( ريال ســعودي، وتمثل زيادة في رأس مال الشــركة بنســبة )200%( ليصبح رأس مال الشــركة مائتين وواحد وثالثين مليون وخمســمائة 

وإحدى عشــر ألف وخمســين )231.511.050( ريال سعودي.

فتــرة التــداول: تبدأ مــن يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م( وتنتهي فــي يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(
فتــرة االكتتــاب: تبدأ مــن يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م( وتنتهي فــي يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

المستشــار المالــي ومدير االكتتاب ومتعهــد للتغطية

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها بـ »الهيئة«( وطلب قبول إدراج األوراق المالية 
بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )هـ( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع 

الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أّي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أّي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان 
نفسيهما صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منها.

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

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/09/03هـ )الموافق 2022/04/04م(



ما تحلى السفرة 
مــن دون وفــرة

شركة وفرة للصناعة و التنمية



جنشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

إشعار هام

تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه )»نشــرة اإلصــدار«( علــى تفاصيــل وافيــة عــن شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة وعــن أســهم حقــوق األولويــة المطروحــة 
لاكتتــاب. وعنــد التقــدم بطلــب لاكتتــاب فــي األســهم الجديــدة، تتــم معاملــة المســتثمرين علــى أســاس أن طلبـــاتهم تستنـــد إلــى المعلـــومات التــي 
تحتـــويها نشــرة اإلصــدار والتــي يمكــن الحصـــول علــى نســخة منهــا مــن المقــر الرئيســي للشــركة ومــن مديــر االكتتــاب أو مــن خــال زيــارة المواقــع 
اإللكترونيــة لــكل مــن الشــركة )www.wafrah.com( والمستشــار المالــي )www.aljaziracapital.com.sa( وموقــع هيئــة الســوق الماليــة 

 .)www.cma.org.sa(

ســيتم نشــر نشــرة اإلصــدار والتأكــد مــن إتاحتهــا للجمهــور خــال فتــرة ال تقــل عــن )14( يومــاً قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
الخاصــة بزيــادة رأس المــال، وفــي حــال عــدم موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ موافقــة الهيئــة علــى تســجيل 

وطــرح حقــوق األولويــة ُعــّدت موافقــة الهيئــة ملغــاة. 

وقــد قامــت الشــركة بتعييــن شــركة الجزيــرة لألســواق الماليــة كمستشــار مالــي )»المستشــار المالــي«( ومديــر االكتتــاب )»مديــر االكتتــاب«( ومتعهــد 
التغطيــة )»متعهــد التغطيــة«( فيمــا يتعلــق بطــرح أســهم حقــوق األولويــة لزيــادة رأس مــال الشــركة بموجــب هــذه النشــرة.

تحتــوي نشــرة اإلصــدار علــى معلومــات ُقّدمــت بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن الهيئــة. 
ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي الصفحــة )هـــ( مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة 
فــي نشــرة اإلصــدار هــذه، ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم، بعــد إجــراء الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول، أنــه ال توجــد أي وقائــع 
ــداول  ــة وت ــة الســوق المالي ــة. وال تتحمــل هيئ ــا مضلل ــادة واردة فيه ــل أي إف ــى جع ــا فــي نشــرة اإلصــدار إل ــؤدي عــدم تضمينه أخــرى يمكــن أن ي
الســعودية )تــداول( أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النشــرة، وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا، وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن 

أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي نشــرة اإلصــدار هــذه أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منــه.

وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة قــد قامــت بكافــة الدراســات المعقولــة للتحــري عــن صحــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة فــي تاريــخ إصدارهــا، 
إال أن جــزءاً مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر خارجيــة، ومــع أنــه ال يوجــد لــدى الشــركة أو أي مــن مدراءهــا 
أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو المستشــار المالــي أو أي مــن مستشــاري الشــركة الــواردة أســماؤهم فــي الصفحتيــن )ح( و)ط( أي ســبب لاعتقــاد 
بــأن هــذه المعلومــات غيــر دقيقــة فــي جوهرهــا، إال أنــه لــم يتــم التحقــق بصــورة مســتقلة مــن هــذه المعلومــات، وبالتالــي ال يمكــن تقديــم أي التــزام 

أو إفــادة فيمــا يتعلــق بدقــة هــذه المعلومــات أو اكتمالهــا.  

إن المعلومــات التــي تضمنتهــا نشــرة اإلصــدار هــذه كمــا فــي تاريــخ إصدارهــا عرضــة للتغييــر، الســيما أن الوضــع المالــي للشــركة وقيمــة األســهم 
يمكــن أن تتأثــر بشــكل ســلبي نتيجــة للتطــورات المســتقبلية مثــل عوامــل ومعــدالت الفائــدة والضرائــب أو غيرهــا مــن العوامــل االقتصاديــة 
والسياســية أو العوامــل األخــرى الخارجــة عــن ســيطرة الشــركة )فضــاً راجــع القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة(. وال يجــوز اعتبــار 
تقديــم نشــرة اإلصــدار هــذه أو أيــة معلومــات شــفهية أو كتابيــة متعلقــة بأســهم الطــرح أو تفســيرها أو االعتمــاد عليهــا، بــأي شــكل مــن األشــكال، 

علــى أنهــا وعــد أو تأكيــد أو إقــرار بشــأن تحقــق أي إيــرادات أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية.

ال يجــوز اعتبــار نشــرة اإلصــدار هــذه بمثابــة توصيــة مــن جانــب الشــركة أو مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أي مــن مستشــاريها للمشــاركة فــي عمليــة 
ــار  ــم إعدادهــا دون األخــذ فــي االعتب ــواردة فــي نشــرة اإلصــدار ذات طبيعــة عامــة ت ــة. وتعتبــر المعلومــات ال ــاب فــي أســهم حقــوق األولوي االكتت
األهــداف االســتثمارية الفرديــة أو الوضــع المالــي أو االحتياجــات االســتثمارية الخاصــة. ويتحمــل كل شــخص )طبيعــي أو اعتبــاري( مســتلم لنشــرة 
اإلصــدار هــذه، وقبــل اتخــاذ قــرار باالســتثمار، مســؤولية الحصــول علــى استشــارة مهنيــة مــن مستشــار مالــي مرخــص لــه مــن قبــل الهيئــة بخصــوص 
االكتتــاب لتقييــم مــدى مائمــة هــذا االســتثمار والمعلومــات الــواردة بخصوصــه فــي نشــرة اإلصــدار هــذه لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات الماليــة 
الخاصــة بــه. وســيكون بإمــكان المســاهمين المقيديــن وغيرهــم مــن عامــة المســتثمرين )»المســتثمرين الجــدد«( - الذيــن يجــوز لهــم تــداول الحقــوق 
واالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة - التــداول واالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة فــي الســوق الماليــة الســعودية )»تــداول« أو »الســوق«(. وتبــدأ فتــرة 
التــداول وفتــرة االكتتــاب فــي يــوم ** **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( علــى أن تنتهــي فتــرة التــداول فــي يــوم ** **/**/****هـــ )الموافــق 
**/**/****م( )»فتــرة التــداول«(، بينمــا تســتمر فتــرة االكتتــاب حتــى نهايــة يــوم ** **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( )»فتــرة االكتتــاب«(. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فتــرة التــداول وفتــرة االكتتــاب ســوف تبــدآن فــي نفــس اليــوم فــي حيــن تســتمر فتــرة التــداول حتــى انتهــاء اليــوم الســادس 
مــن بدايــة الفتــرة، بينمــا تســتمر فتــرة االكتتــاب حتــى نهايــة اليــوم التاســع مــن بدايــة نفــس الفتــرة. وســيكون بإمــكان المســاهمين المقيديــن فــي 
تــداول حقــوق األولويــة خــال فتــرة التــداول وذلــك مــن خــال بيــع الحقــوق المكتســبة أو جــزء منهــا أو شــراء حقــوق إضافيــة عــن طريــق الســوق، 
كمــا ســيكون بإمــكان المســتثمرين الجــدد خــال فتــرة التــداول القيــام بشــراء حقــوق عــن طريــق الســوق وبيــع الحقــوق التــي يتــم شــراؤها خــال 
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية د

فتــرة التــداول. وســيتاح االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة خــال فتــرة االكتتــاب علــى مرحلــة واحــدة وفقــاً لمــا يلــي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.. 1
ســيتاح للمســاهم المقيــد االكتتــاب مباشــرة بعــدد أســهمه أو أقــل مــن عــدد أســهمه خــال فتــرة االكتتــاب، وفــي حــال شــرائه حقوقــاً جديــدة . 2

فســيتاح لــه االكتتــاب بهــا بعــد انتهــاء فتــرة تســويتها )يومــي عمــل(.
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(. . 3
ــع . 4 ــر البي ــا إدخــال أوام ــم مــن خاله ــي ت ــداول الت ــات الت ــي منصــات وتطبيق ــق المحفظــة االســتثمارية ف ــاً عــن طري ــاب إلكتروني ســيتاح االكتت

ــدى الوســيط. ــرة ل ــوات والوســائل األخــرى المتوف ــي القن ــاب ف ــى االكتت ــة إل والشــراء، باإلضاف

وفــي حــال تبقــى أســهم لــم يكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب )»األســهم المتبقيــة«( ســتطرح تلــك األســهم علــى عــدد مــن المســتثمرين ذوي 
الطابــع المؤسســي )ويشــار إليهــم بـــ »المؤسســات االســتثمارية«( )ويشــار إلــى عمليــة الطــرح هــذه بـــ »الطــرح المتبقــي«(. وتقــوم تلــك المؤسســات 
االســتثمارية بتقديــم عروضهــا لشــراء األســهم المتبقيــة وســيتم اســتقبال تلــك العــروض ابتــداًء مــن الســاعة العاشــرة صباحــاً يــوم ** **/**/****هـــ 
)الموافــق **/**/****م( وحتــى الســاعة الخامســة مســاًء مــن يــوم ** **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( )»فتــرة الطــرح المتبقــي«(. وســيتم 
تخصيــص األســهم المتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل )شــرط أن ال يقــل عــن ســعر الطــرح( علــى أن يتــم 
تخصيــص األســهم بالتناســب علــى المؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض. أمــا بالنســبة لكســور األســهم فســيتم إضافتهــا لألســهم 
المتبقيــة ومعاملتهــا بالمثــل، وســيتم تســديد إجمالــي ســعر الطــرح المحصــل مــن عمليــة الطــرح المتبقــي للشــركة وتــوزع باقــي متحصــات 
عمليــة الطــرح )إن وجــدت( )بمــا يتجــاوز ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها كل بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه **/**/****هـــ )الموافــق 

**/**/****م(.

وفــي حــال لــم تكتتــب المؤسســات االســتثمارية فــي جميــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم، فســيخصص مــا تبقــى مــن أســهم لمتعهــد التغطيــة 
الــذي ســيقوم بشــرائها بســعر الطــرح )فضــًا راجــع القســم )12( »المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه«(. وســيتم اإلعــان 
عــن عمليــة التخصيــص النهائيــة فــي موعــد أقصــاه **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( )»تاريــخ التخصيــص«( )فضــا راجــع القســم )12( 

»المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه« مــن هــذه النشــرة(.

المعلومات المالية

ــة  ــة المنتهي ــرة المالي ــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والفت ــة المنتهي ــة للشــركة للســنوات المالي ــة المراجع ــم المالي ــم إعــداد القوائ ت
فــي 30 ســبتمبر 2021م واإليضاحــات المرفقــة بهــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

 .)SOCPA( ــن والمحاســبين ــة الســعودية للمراجعي ــا الهيئ ــي اعتمدته ــر واإلصــدارات الت والمعايي

وقــد تمــت مراجعــة القوائــم الماليــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م مــن قبــل شــركة العظــم والســديري وآل 
ــرة الماليــة المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر  الشــيخ وشــركاؤهم محاســبون ومراجعــون قانونيــون - عضــو كــرو الدوليــة، وبالنســبة للقوائــم الماليــة للفت

2021م فقــد تمــت مراجعتهــا مــن قبــل شــركة ســليمان عبــد اللــه الخراشــي وشــركاه محاســبون ومراجعــون قانونّيــون.

هــذا وتقــوم الشــركة بإصــدار بياناتهــا الماليــة بالريــال الســعودي. إن بعــض المعلومــات الماليــة واإلحصائيــة التــي تحتــوي عليهــا هــذه النشــرة تــم 
تقريبهــا مــن خــال جبرهــا إلــى أقــرب عــدد صحيــح، وعليــه، فإنــه فــي حــال تــم جمــع األرقــام الــواردة فــي الجــداول، قــد ال يتوافــق مجموعهــا مــع 

مــا تــم ذكــره فــي هــذه النشــرة. 

التوقعات واإلفادات المستقبلية

لقــد تــم إعــداد التوقعــات التــي تضمنتهــا هــذه النشــرة علــى أســاس افتراضــات ُمحــددة وُمعلنــة، وقــد تختلــف ظــروف التشــغيل المســتقبلية عــن 
تلــك االفتراضــات، وبالتالــي، فإنــه ال يوجــد أي ضمــان أو تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال أي مــن هــذه التوقعــات. وتؤكــد الشــركة بــأن اإلفــادات 
الــواردة فــي هــذه النشــرة تمــت بنــاًء علــى العنايــة المهنيــة الازمــة. تمثــل بعــض التوقعــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار »إفــادات مســتقبلية«، ويســتدل 
علــى هــذه اإلفــادات المســتقبلية عــن طريــق اســتخدام بعــض الكلمــات مثــل »تخطــط« أو »تقــدر« أو »تعتقــد« أو »تتوقــع« أو »ربمــا« أو »ســوف« أو 
ــة أو المشــابهة لهــا فــي  ــة لهــذه المفــردات وغيرهــا مــن المفــردات المقارب ــغ النافي »ينبغــي« أو »مــن المتوقــع« أو »ســيكون« أو »ُيخمــن« أو الصي
المعنــى. وتعكــس هــذه اإلفــادات وجهــة نظــر الشــركة الحاليــة فيمــا يتعلــق بأحــداث مســتقبلية ولكنهــا ليســت ضمانــاً لــألداء المســتقبلي. كمــا أن 
هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر فــي األداء الفعلــي أو اإلنجــازات أو النتائــج التــي تحققهــا الشــركة وتــؤدي إلــى اختافهــا بشــكل كبيــر عمــا 
كان متوقعــاً صراحــًة أو ضمنيــاً فــي اإلفــادات المســتقبلية المذكــورة. وقــد تــم اســتعراض بعــض المخاطــر أو العوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى مثــل 
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هــذا األثــر بصــورة أكثــر تفصيــًا فــي القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة. وفــي حــال تحقــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه المخاطــر أو 
األمــور غيــر المتيقنــة أو ثبــت عــدم صحــة أو دقــة أي مــن االفتراضــات التــي تــم االعتمــاد عليهــا، فــإن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف بشــكل جوهــري 

عــن تلــك الموضحــة فــي هــذه النشــرة.

ــة الســوق  ــة لهيئ ــم نشــرة إصــدار تكميلي ــزم بتقدي ــة وااللتزامــات المســتمرة، فــإن الشــركة تلت ــات قواعــد طــرح األوراق المالي ومــع مراعــاة متطلب
الماليــة إذا علمــت فــي أي وقــت بعــد تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار وقبــل اكتمــال الطــرح بــأي مــن اآلتــي: )1( وجــود تغييــر مهــم فــي أمــور جوهريــة 
واردة فــي نشــرة اإلصــدار، أو أي مســتند مطلــوب بموجــب قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة أو )2( ظهــور أي مســائل مهمــة 
كان يجــب تضمينهــا فــي نشــرة اإلصــدار. وفيمــا عــدا الحالتيــن المذكورتيــن، فــإن الشــركة ال تعتــزم تحديــث أو تعديــل أيــة معلومــات عــن القطــاع أو 
الســوق أو إفــادات التوقعــات المســتقبلية الــواردة فــي هــذه النشــرة، ســواء كان ذلــك نتيجــة لمعلومــات جديــدة أو أحــداث مســتقبلية أو غيــر ذلــك. 
ونتيجــة لهــذه المخاطــر وغيرهــا، ولحــاالت عــدم التيقــن واالفتراضــات، فــإن األحــداث والظــروف الخاصــة بالتوقعــات المســتقبلية الــواردة فــي هــذه 
النشــرة قــد ال تحــدث بالشــكل الــذي تتوقعــه الشــركة، أو قــد ال تحــدث إطاقــاً. وعليــه، يجــب علــى األشــخاص المســتحقين أن يدرســوا جميــع 

التوقعــات المســتقبلية فــي ضــوء هــذه اإليضاحــات، وأن ال يعتمــدوا علــى هــذه اإلفــادات بشــكل أساســي.

دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر*
مجلس اإلدارة المعين بتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(

العمرالجنسيةممثًا لـالمنصباالسم
األسهم المملوكةالصفة

تاريخ العضوية
غير مباشرمستقلتنفيذي

نسبة )%(إجماليمباشر**

محمد يعقوب 
يوسف 

المخضب

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

صفة 
غير 44سعوديشخصّية

1000.0012958-100مستقلتنفيذي
1442/06/01هـ 

)الموافق 
2021/01/14م(

محمد 
هندي شجاع 

العتيبي

نائب 
رئيس 
مجلس 
اإلدارة

صفة 
غير 45سعوديشخصّية

4.9950.0647269-4.995مستقلتنفيذي
1442/06/01هـ 

)الموافق 
2021/01/14م(

 اياد 
عبد الرحمن 

محمد 
البنيان

عضو 
مجلس 
اإلدارة

صفة 
غير 47سعوديشخصّية

12.0000.1555001-12.000مستقلتنفيذي
1442/06/01هـ 

)الموافق 
2021/01/14م(

محمد سعود 
عبد الله 
السماري

عضو 
مجلس 
اإلدارة 

صفة 
غير 48سعوديشخصّية

1.0000.0129583-1.000مستقلتنفيذي
1442/06/01هـ 

)الموافق 
2021/01/14م(

فيصل محمد 
عبد العزيز 

الخضيري

عضو 
مجلس 
اإلدارة 
والعضو 
المنتدب

صفة 
غير تنفيذي45سعوديشخصّية

100.0001295-10مستقل
1442/06/01هـ 

)الموافق 
2021/01/14م(

فيصل 
عبد الله 

محمد جلده 
القحطاني

عضو 
مجلس 
اإلدارة

صفة 
غير 47سعوديشخصّية

1000.0012958-100مستقلتنفيذي
1442/06/01هـ 

)الموافق 
2021/01/14م(

منصب 
-----------شاغر***

أمين سر مجلس اإلدارة 

صفة صاح علي محجوب
غير تنفيذي 71سوداني شخصية

----مستقل
1442/06/05هـ 

)الموافق 
2021/01/18م(

المصدر: إدارة الشركة

هـ
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*بتاريــخ 1442/06/01هـــ )الموافــق 2021/01/14م(، وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة )رقــم 36 - االجتمــاع األول( علــى عــزل أعضــاء مجلــس 

اإلدارة الســابق، بنــاًء علــى الطلــب المقــدم مــن بعــض مســاهمي الشــركة، والذيــن يملكــون أســهماً تمثــل نســبة )7.14%( مــن رأس مــال الشــركة. 
وانتخبــت الجمعيــة العامــة المنعقــدة مجلــس اإلدارة المذكــور أعــاه للــدورة الحاليــة )الــدورة 12(، والتــي تبــدأ مــن تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة 
العاديــة بتاريــخ 1442/06/01هـــ )الموافــق 2021/01/14م(، ولمــدة ثــاث ســنوات تنتهــي بتاريــخ 1445/07/01هـــ )الموافــق 2024/01/13م(. 
ــس  ــن محمــد يعقــوب يوســف المخضــب رئيســاً للمجل ــس اإلدارة المجتمــع تعيي ــخ 1442/06/05هـــ )الموافــق 2021/01/18م(، قــرر مجل وبتاري
ومحمــد هنــدي شــجاع العتيبــي نائبــاً لــه. كمــا تقــرر تعييــن فيصــل محمــد عبــد العزيــز الخضيــري كعضــو منتــدب وصــاح علــي محجــوب أمينــاً 

لســر مجلــس اإلدارة.

** تعنــي األســهم المملوكــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل غيــر مباشــر فــي الشــركة مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي 

الشــركة أو األســهم المملوكــة مــن قبــل أقربــاء أعضــاء مجلــس اإلدارة ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي 
الشــركة.

***بتاريــخ 1443/03/28هـــ )الموافــق 2021/11/03م(، تقــّدم عضــو مجلــس اإلدارة الســابق محمــد عبــد الــرزاق عبــود البغــدادي باســتقالته وقــد 

وافــق مجلــس اإلدارة عليهــا بموجــب قــرار بالتمريــر رقــم )12-11( وتاريــخ 1443/03/29هـــ )الموافــق 2021/11/04م( علــى أن تُعتبــر ســارية مــن 
تاريــخ تقديمهــا.
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عنوان الشركة

شركة وفرة للصناعة والتنمية

مدينة الرياض – المدينة الصناعية الثالثة 
شارع 252 – مبنى 1

ص.ب 131 الرياض 11383 
المملكة العربية السعودية 
هاتف: 4023456 – 011
فاكس: 4035888 – 011

 www.wafrah.com :الموقع اإللكتروني
info@wafrah.com :البريد االلكتروني

ممثل الشركة المفوض الثانيممثل الشركة المفوض األول

محمد هندي شجاع العتيبي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ص.ب. 31031 الخبر 31952
هاتف: 3888 811 013

فاكس: 3999 881 013 
www.wafrah.com :الموقع االلكتروني

mh.alotaibi@wafrah.com :البريد االلكتروني

فيصل محمد عبد العزيز الخضيري
العضو المنتدب 

ص.ب. 68225 الدمام 31527
هاتف: 0606 815 013
فاكس: 0185 815 013

www.wafrah.com :الموقع االلكتروني
f.alkhudairi@wafrah.com :البريد االلكتروني

سوق األسهم

تداول السعودية )تداول( 
طريق الملك فهد – العليا 6897 

وحدة رقم: 15
ص.ب 60612، الرياض 11555

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2181200 )11( 966+
فاكس: 2181260 )11( 966+

 www.saudiexchange.sa :موقع إلكتروني
csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني

http://www.saudiexchange.sa
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المستشارون

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

 شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( 
طريق الملك فهد - حي الرحمانية

ص.ب 20438، الرياض 11455
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2256000 )11( 966+
فاكس: 2256182 )11( 966+

www.aljaziracapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactus@aljaziracapital.com.sa :البريد إلكتروني

المستشار القانوني

شركة الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية
مركز السيف – طريق الملك عبد الله – حي الورود

ص.ب 90549 الرياض 11623
المملكة العربية السعودية

هاتـــــف: 2054555 )11( 966+
فاكس: 2054222 )11( 966+

 www.ssfirm.com.sa :الموقع اإللكتروني
corporate@ssfirm.com.sa :البريد اإللكتروني

مستشار العناية المهنية الازمة المالي 

شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون
برج المملكة، طريق الملك فهد

ص.ب 8282 الرياض 11482 المملكة العربية السعودية
هاتف: 0400 211 11 966 +
فاكس: 0401 211 11 966+

www.pwc.com/middle-east :الموقع اإللكتروني
mer_project_treat@pwc.com :البريد اإللكتروني

المحاسبون القانونيون آلخر ثاث سنوات  )المحاسب القانوني للشركة لألعوام 2018م و2019م و2020م(

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم 
محاسبون ومراجعون قانونيون – عضو كرو الدولية
شارع األمير محمد بن عبد العزيز – وحدة رقم 11

ص.ب 10504 الرياض 11443
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5000 217 )11( 966+ 
فاكس: 6000 217 )11( 966+

www.crowe.com/sa :الموقع االلكتروني
info@crowe.sa :البريد االلكتروني

mailto:contactus@aljaziracapital.com.sa
http://www.ssfirm.com.sa
mailto:info@ssfirm.com.sa


طنشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

المحاسب القانوني للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م 

شركة سليمان عبد الله الخراشي وشركاه 
محاسبون ومراجعون قانونّيون

7425 برج سحاب – شارع التخصصي
ص.ب 8306 الرياض 11482

المملكة العربية السعودية
هاتف: 920028229

فاكس: 114774924 
www.alkharashicaa.com :الموقع االلكتروني

general@alkharashicaa.com :البريد االلكتروني

تنويــه: قــدم جميــع المستشــارين والمحاســبين القانونييــن المذكوريــن أعــاه موافقاتهــم الكتابيــة علــى اإلشــارة إلــى أســمائهم وشــعاراتهم وعلــى 
تضميــن إفاداتهــم بالشــكل والمضمــون الوارديــن فــي هــذه النشــرة. ولــم يقــم أي منهــم بســحب هــذه الموافقــة حتــى تاريــخ هــذه النشــرة. وال يمتلــك 
أي مــن المستشــارين أو المحاســبين القانونييــن أو العامليــن لديهــم أو أي مــن أقاربهــم أيــة أســهم أو مصلحــة مهمــا كان نوعهــا فــي الشــركة كمــا 

فــي تاريــخ هــذه النشــرة.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية ي

ملخص الطرح 

يجــب علــى المســتثمرين الراغبيــن فــي االكتتــاب فــي أســهم هــذا الطــرح قــراءة نشــرة اإلصــدار كاملــة قبــل اتخــاذ قرارهــم االســتثماري المتعلــق 
باالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة، حيــث أن ملخــص الطــرح غيــر كافــي التخــاذ قــرار اســتثماري. وفيمــا يلــي ملخــص عــن الطــرح:

اسم الُمصدر ووصفه 
ومعلومات عن تأسيسه

شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ »الشــركة« أو »شــركة وفــرة«(، تأسســت كشــركة مســاهمة 
ــوزاري رقــم )893(  باالســم التجــاري »شــركة المنتجــات الغذائيــة« شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب القــرار ال
ــخ 1409/11/25هـــ )الموافــق 1989/06/29م( للترخيــص بتأســيس »شــركة المنتجــات الغذائيــة« شــركة  وتاري
مســاهمة ســعودية، والقــرار الــوزاري رقــم )834( وتاريــخ 1410/09/20هـــ )الموافــق 1990/04/16م( بإعــان 
تأســيس »شــركة المنتجــات الغذائيــة« شــركة مســاهمة ســعودية. تــم تدقيــق عقــد التأســيس لــدى وزارة التجــارة 
ــدد )208(  ــث بع ــد الثال ــة ص 12( مــن الجل ــى نهاي ــة )مــن 1 إل ــاض فــي صحيف ــب عــدل الري ــدى كات ــه ل وتوثيق
لعــام 1409هـــ بتاريــخ 1409/09/19هـــ )الموافــق 1989/04/25م(. بلــغ رأس المــال عنــد التأســيس مبلغــاً وقــدره 
مائتــان مليــون )200.000.000( ريــال ســعودي مقســم إلــى مليونــي )2.000.000( ســهم متســاوية القيمــة، تبلــغ 
القيمــة االســمية للســهم الواحــد مائــة )100( ريــال ســعودي وكلهــا أســهم عاديــة ونقديــة. تــم قيــد الشــركة فــي 
الســجل التجــاري بمدينــة الريــاض، بموجــب شــهادة تســجيل شــركة مســاهمة تحمــل الرقــم )1010076996( 
وتاريــخ 1410/10/24هـــ )الموافــق 1990/05/19م(. يقــع المركــز الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الريــاض – 
الصناعيــة الثالثــة، ص.ب 131، الرمــز البريــدي 11383، هاتــف 4023456. علمــاً أنــه وبتاريــخ 1434/08/24هـــ 
)الموافــق 2013/07/03م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة )االجتمــاع الثانــي( المنعقــدة علــى تعديــل 
االســم التجــاري للشــركة مــن »شــركة المنتجــات الغذائيــة« إلــى »شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة«. يبلــغ رأس مــال 
الشــركة الحالــي ســبعة وســبعين مليــون ومائــة وســبعين ألــف وثاثمائــة وخمســين )77.170.350( ريــال ســعودي، 
مقســم إلــى ســبعة ماييــن وســبعمائة وســبعة عشــر ألــف وخمســة وثاثيــن )7.717.035( ســهم اســمي متســاوية 

القيمــة، قيمــة كل منهــا عشــرة )10( ريــال ســعودي وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة.

ــردة والمجمــدة، صناعــة المنتجــات نشاطات الُمصدر ــاج اللحــوم المب ــل أنشــطة الشــركة كمــا فــي الســجل التجــاري فــي انت تتمث
الغذائيــة المصنعــة مــن البطاطــس، يشــمل )رقائــق البطاطــس(، صناعــة أطعمــة اإلفطــار مــن الحبــوب علــى شــكل 

رقائــق، يشــمل )كــورن فليكــس، شــيبس.. إلــخ(، صناعــة المعكرونــة بكافــة أنواعهــا. 

المساهمون الكبار في 
الُمصدر 

وعدد أسهمهم ونسب 
ملكيتهم 

قبل الطرح

هــم مــن تزيــد نســبة ملكيتهــم عــن 5% مــن أســهم الشــركة. كمــا بتاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه، ليــس لــدى 
الشــركة أي مســاهم، وكمــا فــي تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه، ليــس لــدى الشــركة أي مســاهم رئيســي.

زيادة رأس المال من خال إصدار أسهم حقوق أولوية.طبيعة الطرح

الغرض من إصدار 
أسهم حقوق األولوية 

المقترح

تهــدف الشــركة مــن خــال زيــادة رأس مالهــا عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة إلــى التوّســع فــي نشــاطاتها، 
وأتمتــة خطــوط اإلنتــاج، واالســتغال األمثــل النتشــار عامتهــا التجارٍيــة لتغطــي كافــة مناطــق المملكــة، والــذي 
مــن المتوقــع أن يعــود علــى الشــركة بالربــح ويصــل بهــا لتحقيــق أهدافهــا )ولمزيــد مــن المعلومــات، فضــًا راجــع 

القســم رقــم )6( »اســتخدام متحصــات الطــرح والمشــاريع المســتقبلية«(.
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إجمالي المتحصات 
المتوقع 

الحصول عليها 
وتحليل ووصف 

الستخدام المقترح 
لها 

ــغ إجمالــي متحصــات االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة مائــة وأربعــة وخمســين مليــون  مــن المتوقــع أن يبل
وثاثمائــة وأربعيــن ألــف وســبعمائة )154.340.700( ريــال ســعودي. وســيتم اســتخدام صافــي متحصــات 
االكتتــاب بعــد خصــم كافــة تكاليــف الطــرح فــي تمويــل خطــط الشــركة ومشــاريعها المســتقبلية وتوســعة أنشــطتها 
المختلفــة بتطويــر وتجديــد خطــوط اإلنتــاج فــي مصانعهــا ودعــم احتياجــات رأس المــال العامــل )ولمزيــد مــن 
المعلومــات، فضــًا راجــع القســم رقــم )6( »اســتخدام متحصــات الطــرح والمشــاريع المســتقبلية«(، كمــا يبيــن 

الجــدول التالــي اســتخدامات متحصــات الطــرح: 

جدول استخدام صافي متحصات الطرح 

النسبة من اإلجماليالقيمة )بالريال السعودي(االستخدام

28.51%44.000.000زيادة خطوط اإلنتاج بمصنع اللحوم المجمدة

تطوير وزيادة خطوط اإلنتاج بمصنع المنتجات 
25.92%40.000.000الخضرية

11.66%18.000.000تطوير وزيادة خطوط اإلنتاج بمصنع المعكرونة

تطوير وزيادة خطوط اإلنتاج بمصنع حبوب 
11.66%18.000.000اإلفطار

19.44%30.000.000دعم احتياجات رأس المال العامل 

2.81%4.340.700مصاريف الطرح

100%154.340.700اإلجمالي

مــن المتوقــع أن تبلــغ تكاليــف الطــرح حوالــي أربعــة ماييــن وثاثمائــة وأربعيــن ألــف وســبعمائة )4.340.700( تكاليف الطرح  
ريــال ســعودي، وتشــمل أتعــاب كل مــن: المستشــار المالــي ومديــر االكتتــاب ومتعهــد التغطيــة والمستشــار القانونــي 
ــاب،  ــة باالكتت ــف المتعلق ــن المصاري ــع وغيرهــا م ــف التســويق والطباعــة والتوزي ــي ومصاري والمحاســب القانون

)فضــًا راجــع القســم رقــم )6( »اســتخدام متحصــات الطــرح والمشــاريع المســتقبلية«(.

صافي متحصات 
الطرح 

مــن المتوقــع أن يبلــغ صافــي متحصــات الطــرح حوالــي مائــة وخمســين مليــون )150.000.000( ريــال ســعودي 
)فضــًا راجــع قســم رقــم )6( »اســتخدام متحصــات الطــرح والمشــاريع المســتقبلية«(.

رأس مال الُمصدر قبل 
الطرح

سبعة وسبعون مليون ومائة وسبعون ألف وثاثمائة وخمسون )77.170.350( ريال سعودي.

رأس مال الُمصدر بعد 
الطرح

مائتان وواحد وثاثون مليون وخمسمائة وإحدى عشر ألف وخمسون )231.511.050( ريال سعودي.

إجمالي عدد أسهم 
الُمصدر قبل

الطرح

سبعة مايين وسبعمائة وسبعة عشر ألف وخمسة وثاثون )7.717.035( سهم عادي.

إجمالي عدد أسهم 
الُمصدر بعد

الطرح

ثاثة وعشرون مليون ومائة وواحد وخمسون ألف ومائة وخمسة )23.151.105( سهم عادي.

القيمة االسمية 
للسهم

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.
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إجمالي عدد األسهم 
المطروحة

خمسة عشر مليون وأربعمائة وأربعة وثاثون ألف وسبعون )15.434.070( سهم عادي.

نسبة األسهم 
المطروحة من

رأس مال الُمصدر

.%200

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.سعر الطرح

مائة وأربعة وخمسون مليون وثاثمائة وأربعون ألف وسبعمائة )154.340.700( ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح

عدد أسهم الطرح 
المتعهد

بتغطيتها

خمسة عشر مليون وأربعمائة وأربعة وثاثون ألف وسبعون )15.434.070( سهم عادي.

إجمالي قيمة الطرح 
المتعهد 
بتغطيته

مائة وأربعة وخمسون مليون وثاثمائة وأربعون ألف وسبعمائة )154.340.700( ريال سعودي.

فئات المستثمرين 
المستهدفين

المساهمون المقيدون والمستثمرون الجدد.

المســاهمون المالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( الخاصــة بزيــادة رأس المساهمون المقيدون
المــال والمقيــدون فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد 

الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( بتاريــخ **/**/****هـ )الموافــق **/**/****م(.

عامــة المســتثمرين مــن األفــراد والمؤسســات – غيــر المســاهمين المقيديــن – ممــن قامــوا بشــراء حقــوق المستثمرون الجدد 
األولويــة خــال فتــرة التــداول. 

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي لحاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة المطروحــة بعــد الموافقــة حقوق األولوية
علــى زيــادة رأس المــال، وتعتبــر هــذه األوراق حــق مكتســب لجميــع المســاهمين المقيديــن. ويجــوز تــداول الحــق 
خــال فتــرة التــداول. ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب بســهم واحــد مــن األســهم الجديــدة بســعر الطــرح. 
ــة العامــة غيــر العاديــة  ــة فــي محافــظ المســاهمين المقيديــن بعــد انعقــاد الجمعي وســيتم إيــداع حقــوق األولوي
ــد  ــن تحــت رمــز جدي ــادة رأس المــال. وســتظهر هــذه الحقــوق فــي محافــظ المســاهمين المقيدي الخاصــة بزي

خــاص بحقــوق األولويــة.

عدد حقوق األولوية 
الُمصدرة

خمسة عشر مليون وأربعمائة وأربعة وثاثون ألف وسبعون )15.434.070( حق.

يمنــح كل مســاهم مقيــد )2( حــق عــن كل )1( ســهم واحــد يملكــه وهــذا المعامــل هــو ناتــج قســمة عــدد األســهم معامل األحقية
الجديــدة علــى عــدد األســهم الحاليــة للشــركة. 

المســاهمون المالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس تاريخ األحقية
المــال والمقيــدون فــي ســجل مســاهمي الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر 

العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال، وذلــك بتاريــخ **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(.

تبــدأ فتــرة التــداول يــوم ** **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( وتســتمر حتــى نهايــة يــوم ** **/**/****هـــ فترة الطرح 
)الموافــق **/**/****م( ويجــوز خــال هــذه الفتــرة لجميــع حملــة حقــوق األوليــة – ســواًء كانــوا مســتثمرين 

مقيديــن أو مســتثمرين جــدد – القيــام بتــداول حقــوق األولويــة.
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تبــدأ فتــرة االكتتــاب يــوم ** **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( وتســتمر حتــى نهايــة يــوم ** **/**/****هـــ فترة االكتتاب
)الموافــق **/**/****م( ويجــوز خــال هــذه الفتــرة لجميــع حملــة حقــوق األوليــة – ســواًء كانــوا مســتثمرين 

مقيديــن أو مســتثمرين جــدد – ممارســة حقهــم باالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة.

يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب إلكترونيــاً عبــر مواقــع ومنصــات الوســطاء اإللكترونيــة التــي تتيــح هــذه الخدمــات طريقة االكتتاب
للمكتتبيــن أو مــن خــال أي وســيلة أخــرى يقدمهــا الوســطاء.

ممارسة االكتتاب في 
حقوق األولوية

يحــق لألشــخاص المســتحقين ممارســة حقهــم باالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة عــن طريــق االكتتــاب 
ــاب أو مــن خــال أي  ــح هــذه الخدمــات االكتت ــي تتي ــة الت ــر مواقــع ومنصــات الوســطاء اإللكتروني ــاً عب إلكتروني

وســيلة أخــرى يقدمهــا الوســطاء. كمــا يمكــن لألشــخاص المســتحقين ممارســة حقــوق األولويــة كالتالــي:

يحــق للمســاهمين المقيديــن خــال فتــرة االكتتــاب ممارســة الحقــوق الممنوحــة لهــم فــي تاريــخ األحقيــة وأي أ. 
حقــوق إضافيــة قامــوا بشــرائها خــال فتــرة التــداول عــن طريــق االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة. كمــا يحــق 

لهــم عــدم اتخــاذ أي إجــراء بخصــوص الحقــوق التــي يملكونهــا. 
يحــق للمســتثمرين الجــدد خــال فتــرة االكتتــاب ممارســة الحقــوق التــي قامــوا بشــرائها خــال فتــرة التــداول ب. 

عــن طريــق االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة. كمــا يحــق لهــم عــدم اتخــاذ أي إجــراء بخصــوص الحقــوق التــي 
يملكونهــا.

وفــي حــال عــدم قيــام أي مــن المســاهمين المقيديــن أو المســتثمرين الجــدد بممارســة حقهــم فــي االكتتــاب 
فــي األســهم الجديــدة خــال فتــرة االكتتــاب، فســيتم طــرح األســهم المرتبطــة بتلــك الحقــوق فــي فتــرة الطــرح 

ــي.  المتبق

تتمثــل قيمــة الحــق اإلرشــادية فــي الفــرق بيــن القيمــة الســوقية لســهم الشــركة خــال فتــرة التــداول وســعر قيمة الحق اإلرشادية
الطــرح. وســتقوم »تــداول« باحتســاب ونشــر قيمــة الحــق اإلرشــادية خــال فتــرة التــداول علــى موقعهــا اإللكترونــي 
متأخــرة بخمــس دقائــق، وســيقوم أيضــا مــزودو خدمــات معلومــات الســوق بنشــر هــذه المعلومــة حتــى يتســنى 

للمســتثمرين االطــاع علــى قيمــة الحــق اإلرشــادية عنــد إدخــال األوامــر.

هــو الســعر الــذي يتــم تــداول الحــق بــه علمــاً بأنــه يحــدد مــن خــال آليــة العــرض والطلــب، وبالتالــي فإنــه قــد سعر تداول الحق
يختلــف عــن قيمــة الحــق اإلرشــادية.

فــي حــال تبقــى أســهم لــم يكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب )األســهم المتبقيــة( فســتطرح تلــك األســهم علــى الطرح المتبقي
عــدد مــن المســتثمرين ذوي الطابــع المؤسســي )المؤسســات االســتثمارية(. وتقــوم تلــك المؤسســات االســتثمارية 
بتقديــم عروضهــا لشــراء األســهم المتبقيــة وســيتم اســتقبال تلــك العــروض ابتــداًء مــن الســاعة العاشــرة صباحــاً 
يــوم **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( وحتــى الســاعة الخامســة مســاًء مــن يــوم **/**/****هـــ )الموافــق 
**/**/****م( )فتــرة الطــرح المتبقــي(. وســيتم تخصيــص األســهم المتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات 

العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل، )شــرط أن ال يقــل عــن ســعر الطــرح( علــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب 
علــى المؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض. أمــا بالنســبة لكســور األســهم فســيتم إضافتهــا لألســهم 

المتبقيــة ومعاملتهــا بالمثــل.

طريقة التخصيص 
ورد

الفائض

ســيتم تخصيــص األســهم لــكل مســتثمر بنــاًء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســها بشــكل صحيــح ومكتمــل. وســيتم 
ــى المؤسســات االســتثمارية خــال  جمــع كســور األســهم وإضافتهــا إلــى األســهم المتبقيــة ومــن ثــم طرحهــا عل
فتــرة الطــرح المتبقــي. ســتحصل الشــركة علــى إجمالــي ســعر الطــرح المحصــل مــن بيــع األســهم المتبقيــة، 
فيمــا ســتوزع باقــي متحصــات الطــرح المتبقــي )إن وجــدت( بــدون احتســاب أي رســوم أو اســتقطاعات )أي مــا 
يتجــاوز ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها الذيــن لــم يكتتبــوا كليــاً أو جزئيــاً فــي األســهم الجديــدة ولمســتحقي كســور 
األســهم علمــاً أن المســتثمر الــذي لــم يكتتــب أو لــم يبــع حقوقــه، وأصحــاب كســور األســهم، قــد ال يحصلــون علــى 
أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فتــرة الطــرح المتبقــي بســعر الطــرح )فضــًا راجــع القســم رقــم )12( »المعلومــات 
ــى المكتتبيــن دون أي  ــاب )إن وجــد( إل المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه«(. وســيتم رد فائــض االكتت

عمــوالت أو اســتقطاعات مــن مديــر االكتتــاب.

سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(.تاريخ التخصيص
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دفع مبالغ التعويض 
)إن وجدت(

ســيتم دفــع مبالــغ التعويــض النقــدي لألشــخاص المســتحقين الذيــن لــم يمارســوا حقهــم فــي االكتتــاب كليــاً 
ــاً فــي األســهم الجديــدة ولمســتحقي كســور األســهم مــن دون أي اســتقطاعات فــي موعــد أقصــاه يــوم  أو جزئي
**/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(، علمــاً بــأن مبالــغ التعويــض النقــدي تمثــل المبلــغ الــذي يزيــد علــى ســعر 

الطــرح مــن صافــي متحصــات بيــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم.

ــوم السعر المعدل ــداول الي ــل ت ــال ســعودي للســهم وذلــك قب ــداول( إلــى ** )**( ري ــداول الســعودية )ت ــل ســعر ســهم ت ــم تعدي ت
التالــي ليــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( الخاصــة بزيــادة رأس المــال، ويمثــل ذلــك انخفــاض بســعر 

الســهم بمقــدار ** )**( ريــال ســعودي للســهم الواحــد.

تداول األسهم 
الجديدة 

يبــدأ تــداول األســهم الجديــدة فــي »تــداول« بعــد اســتكمال كافــة اإلجــراءات المتعلقــة بتســجيل األســهم الجديــدة 
وتخصيصهــا وإدراجهــا.

إدراج وتداول حقوق
األولوية

ــة  ــة. ويكــون لحقــوق األولوي ــداول حقــوق األولوي ــرة ت ــا خــال فت ــم تداوله ــداول ويت ــة فــي ت ــدرج حقــوق األولوي ت
رمــز منفصــل ومســتقل عــن رمــز األســهم الحاليــة للشــركة علــى شاشــة تــداول. ويملــك المســاهمون المقيــدون 
ــا فــي الســوق أو شــراء  ــع الحقــوق أو جــزء منه ــم ببي ــي تتضمــن قيامه ــارات والت ــداول عــدة خي ــرة الت خــال فت
حقــوق إضافيــة مــن خــال الســوق أو عــدم اتخــاذ أي إجــراء حيــال حقــوق األولويــة ســواًء ببيعهــا أو شــراء حقــوق 
إضافيــة. وســيكون للمســتثمرين الجــدد خــال فتــرة التــداول الحــق فــي شــراء حقــوق عــن طريــق الســوق أو بيــع 
ــرة التــداول.  تلــك الحقــوق أو جــزء منهــا أو عــدم اتخــاذ أي إجــراء حيــال الحقــوق التــي تــم شــراؤها خــال فت
وســيقوم نظــام »تــداول« بإلغــاء رمــز حقــوق األولويــة للشــركة علــى شاشــة التــداول بعــد انتهــاء فتــرة تــداول حقــوق 

األولويــة، وبالتالــي ســيتوقف تــداول حقــوق األولويــة مــع انتهــاء تلــك الفتــرة.

سيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها.األحقية في األرباح

إن جميــع أســهم الشــركة مــن فئــة واحــدة، وال يعطــي أي ســهم لحاملــه حقــوق تفضيليــة. وســتكون األســهم حقوق التصويت
الجديــدة مدفوعــة القيمــة بالكامــل ومســاوية تمامــاً لألســهم القائمــة. ويعطــي كل ســهم لحاملــه الحــق فــي صــوت 
ــة أو غيــر  واحــد ويحــق لــكل مســاهم فــي الشــركة حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين )ســواء العادي

العاديــة( والتصويــت فيــه.

القيود المفروضة على 
تداول األسهم 

ال يوجــد أيــة قيــود مفروضــة علــى تــداول أســهم الشــركة، باســتثناء القيــود التنظيميــة المفروضــة علــى األســهم 
المدرجــة بشــكل عــام.

القيود المفروضة على 
تداول الحقوق

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق.

 26-4-10

 27-4-10

 28-4-10

 28-4-10
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األسهم التي سبق 
للُمصدر إدراجها  

تعتبــر الشــركة مــن أولــى الشــركات التــي تــم إدراج أســهمها فــي الســوق الماليــة الســعودية وقــد بــدأ تــداول أســهم 
الشــركة بتاريــخ 1413/07/09هـــ )الموافــق 1993/01/02م(. خــال العــام 2000م، قامت الشــركة بتجزئة أســهم 
الشــركة، ليصبــح رأس المــال والبالــغ مائتيــن مليــون )200.000.000( ريــال ســعودي مقســماً إلــى أربعــة ماييــن 
ــر صــدور  ــى إث ــال ســعودي للســهم الواحــد. وعل )4.000.000( ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا خمســون )50( ري
ــذي  ــخ 1427/02/27هـــ )الموافــق 2006/03/27م( وال ــة رقــم )4-154-2006( تاري ــة الســوق المالي ــرار هيئ ق
قضــى بتجزئــة أســهم الشــركات المســاهمة علــى أربعــة مراحــل والمبنــي علــى قــرار مجلــس الــوزراء القاضــي بــأن 
تكــون القيمــة األســمية ألســهم الشــركات المســاهمة عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، تمــت تجزئــة 
أســهم الشــركة والبالــغ عددهــا أربعــة ماييــن )4.000.000( ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا خمســون )50( ريــال 
ســعودي للســهم الواحــد إلــى عشــرين مليــون )20.000.000( ســهم متســاوية القيمــة قيمــة كل منهــا عشــرة )10( 
ريــاالت ســعودية وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة. وبتاريــخ 1441/08/15هـــ )الموافــق 2020/04/08م(، وافقــت 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة – بنــاًء علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1441/07/20هـــ )الموافــق 
ــه الســابقة الصــادرة بتاريــخ 1441/04/22هـــ )الموافــق 2019/12/19م( –  ــة لتوصيت 2020/03/15م( الُمعّدل
علــى تخفيــض رأس مــال الشــركة مــن مائتيــن مليــون )200.000.000( ريــال ســعودي إلــى ســبعة وســبعين مليــون 
ومائــة وســبعين ألــف وثاثمائــة وخمســين )77.170.350( ريــال ســعودي. وتكــون نســبة التخفيــض قــد بلغــت 
)61.4%(، وذلــك إلطفــاء الخســائر المتراكمــة بقيمــة مائــة واثنيــن وعشــرين مليــون وثمانمائــة وتســعة وعشــرين 
ألــف وســتمائة وخمســين )122.829.650( ريــال ســعودي، وبالتالــي تــم إلغــاء عــدد اثنــي عشــر مليــون ومائتيــن 
واثنيــن وثمانيــن ألــف وتســعمائة وخمســة وســتين )12.282.956( ســهم. ويتــم حاليــاً تــداول األســهم القائمــة 

للشــركة فــي الســوق الماليــة الســعودية )»تــداول« أو »الســوق«(.

شروط االكتتاب في 
أسهم حقوق األولوية

يجــب علــى األشــخاص المســتحقين الراغبيــن فــي االكتتــاب باألســهم الجديــدة اســتيفاء شــروط االكتتــاب ذات 
الصلــة. ولاطــاع علــى شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب )فضــًا راجــع القســم رقــم )12( »المعلومــات 

المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه« مــن هــذه النشــرة(.

ينطــوي االســتثمار فــي أســهم حقــوق األولويــة علــى مخاطــر معينــة، ويمكــن تصنيــف هــذه المخاطــر إلــى: )1( عوامل المخاطرة
مخاطــر تتعلــق بأعمــال الشــركة، )2( مخاطــر تتعلــق بالســوق والقطــاع و)3( مخاطــر تتعلــق باألســهم الجديــدة، 
ــذي يتوجــب  وقــد تمــت اســتعراض هــذه المخاطــر فــي القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، وال

دراســته بعنايــة قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري فــي أســهم حقــوق األولويــة.

تنويه: ينبغي دراسة قسم »إشعار مهم« في الصفحة )ج( والقسم )2( »عوامل المخاطرة« من نشرة اإلصدار هذه بعناية تامة قبل اتخاذ أّي قرار 
استثماري في الحقوق أو األسهم الجديدة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب 

التاريخالحدث

الموافقــة  المتضمنــة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  انعقــاد 
علــى زيــادة رأس المــال وتحديــد تاريــخ األحقيــة والمســاهمين 
المســتحقين، علماً بأن المســاهمين المســتحقين هم المســاهمون 
المالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال والمقيــدون فــي ســجل 
مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول 

ــة ــر العادي ــة العامــة غي ــاد الجمعي ــي انعق يل

**/**/****هـ )الموافق **/**/****م(

ــق **/**/****م( فترة التداول  ــداول يــوم ** **/**/****هـــ )المواف ــرة الت ــدأ فت تب
وتســتمر حتــى نهايــة يــوم ** **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( 
ويجــوز خــال هــذه الفتــرة لجميــع حملــة حقــوق األوليــة – ســواء كانــوا 
بتــداول حقــوق  القيــام   – أو مســتثمرين جــدد  مســتثمرين مقيديــن 

ــة. األولوي

تبــدأ فتــرة االكتتــاب يــوم ** **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( فترة االكتتاب
وتســتمر حتــى نهايــة يــوم ** **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( 
ويجــوز خــال هــذه الفتــرة لجميــع حملــة حقــوق األوليــة – ســواء كانــوا 
مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين جــدد – ممارســة حقهــم باالكتتــاب 

فــي األســهم الجديــدة.

 تنتهــي فتــرة االكتتــاب وينتهــي اســتقبال طلبــات االكتتــاب بانتهــاء يــوم انتهاء فترة االكتتاب
** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(.

تبــدأ فتــرة الطــرح المتبقــي فــي الســاعة العاشــرة صباحــاً مــن يــوم فترة الطرح المتبقي
الســاعة  إلــى  وتســتمر  **/**/****م(  )الموافــق  **/**/****هـــ   **

الخامســة مســاًء مــن يــوم ** **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(

يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(التخصيص النهائي 

المســتحقين  لألشــخاص  وجــدت(  )إن  التعويــض  مبالــغ  دفــع 
الذيــن لــم يشــاركوا فــي االكتتــاب كليــا أو جزئيــا ومســتحقي كســور 

األســهم

يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(

التاريــخ المتوقــع لبــدء التــداول فــي الســوق الماليــة الســعودية 
الجديــدة األســهم 

بعــد االنتهــاء مــن جميــع اإلجــراءات الازمــة، ســوف يتــم اإلعــان عــن 
تاريــخ بــدء التــداول فــي األســهم الجديــدة علــى موقــع تــداول.

 تنويــه: جميــع التواريــخ المذكــورة فــي الجــدول الزمنــي أعــاه تقريبيــة، وســيتم اإلعــان عــن التواريــخ الفعليــة علــى موقــع تــداول الســعودية
(www.saudiexchange.sa)

http://www.saudiexchange.sa
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تواريخ اإلعالنات المهمة

تاريخ اإلعانالجهة المسؤولةاإلعان

اإلعان عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير 
يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(الشركةالعادية الخاصة بزيادة رأس المال

اإلعان عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة 
يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(الشركةبزيادة رأس المال

اإلعان عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق 
يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(تداولوقيمة الحق اإلرشادية

يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(إيداعاإلعان عن إضافة حقوق األولوية للشركة 

اإلعان عن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب 
يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(الشركةفي األسهم الجديدة 

اإلعان عن تاريخ بدء فترة تداول الحقوق وفترة 
يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(تداولاالكتتاب

إعان تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة 
يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(الشركةاالكتتاب

إعان تذكيري عن آخر يوم لتداول الحقوق والتنويه 
بأهمية قيام الذين ال يرغبون في االكتتاب ببيع الحقوق 

التي يملكونها 
يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(الشركة

اإلعان عن:
نتائج االكتتاب 	
ــم يتــم االكتتــاب  	 تفاصيــل عمليــة بيــع األســهم التــي ل

ــرة الطــرح المتبقــي ــدء فت ــا )إن وجــدت( وب فيه

يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(الشركة

اإلعان عن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص 
يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(الشركةالنهائي

اإلعان عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ 
يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(إيداعالمستثمرين

اإلعان عن توزيع مبالغ التعويض لمستحقيها )إن 
يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(الشركةوجدت(

 تنويــه: جميــع التواريــخ المذكــورة فــي الجــدول الزمنــي أعــاه تقريبيــة، وســيتم اإلعــان عــن التواريــخ الفعليــة علــى موقــع تــداول الســعودية
،(www.saudiexchange.sa)  وذلك بالتنسيق مع شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( لتحديد تاريخ إيداع األسهم.

http://www.saudiexchange.sa
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كمــا تجــدر اإلشــارة بأنــه فــي حــال نشــر إعــان يتعلــق بالطــرح فــي صحيفــة محليــة بعــد نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه، فــإن اإلعــان يجــب أن يتضمــن 
مــا يلــي: 

اسم الُمصدر ورقم سجله التجاري. - 1
األوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها.- 2
العناوين واألماكن التي يمكن الجمهور الحصول فيها على نشرة اإلصدار.- 3
تاريخ نشر نشرة اإلصدار.- 4
بيان بأن اإلعان هو للعلم فقط وال يشكل دعوًة أو طرحاً المتاك األوراق المالية بشرائها أو االكتتاب فيها.- 5
اسم مدير االكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار المالي والمستشار القانوني.- 6
إخــاء مســؤولية بالصيغــة اآلتيــة: »ال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة وتــداول الســعودية )تــداول( أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا اإلعــان، وال - 7

تعطيــان أّي تأكيــدات تتعلــق بدقتــه أو اكتمالــه، وتخليــان نفســيهما صراحــًة مــن أّي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أّي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا 
اإلعــان أو عــن االعتمــاد علــى أّي جــزء منــه«.
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب 

يقتصــر االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة علــى األشــخاص المســتحقين ســواء كانــوا مــن المســاهمين المقيديــن أو المســتثمرين الجــدد، وفــي 
حــال عــدم ممارســة حقــوق األولويــة الخاصــة باألشــخاص المســتحقين، فــإن أيــة أســهم متبقيــة لــم يكتتــب بهــا مــن قبــل األشــخاص المســتحقين 
ســوف تطــرح علــى المؤسســات االســتثمارية مــن خــال طرحهــا فــي فتــرة الطــرح المتبقــي، ويتعيــن علــى األشــخاص المســتحقين الراغبيــن فــي 
االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة تقديــم طلبــات االكتتــاب مــن خــال الوســائل والخدمــات التــي يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين، وذلــك بشــرط أن يكــون 

للشــخص المســتحق حســاب اســتثماري لــدى أحــد الوســطاء الــذي يقدمــون هــذه الخدمــات.

يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منّصــات التــداول التــي يتــم مــن خالهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــًة 
إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن خــال أّي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأميــن حفــظ األســهم. وتحتفــظ الشــركة بحقهــا فــي رفــض أّي 
طلــب لاكتتــاب فــي األســهم الجديــدة كليــاً أو جزئيــاً، فــي حالــة عــدم اســتيفائه ألي مــن شــروط أو متطلبــات االكتتــاب. وال يجــوز التعديــل فــي طلــب 

االكتتــاب أو ســحبه بعــد تســليمه ويمثــل طلــب االكتتــاب عنــد تقديمــه عقــداً ملزمــاً بيــن الشــركة والمســاهم المســتحق.

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية 

ماهي حقوق األولوية؟

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة المطروحــة عنــد اعتمــاد زيــادة رأس المــال، وهــو حــق مكتســب 
لجميــع المســاهمين المالكيــن لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال والمقيديــن فــي ســجل مســاهمي 
الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي 

ســهم واحــد، وذلــك بســعر الطــرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وموافقتهــا علــى زيــادة رأس المــال مــن خــال طــرح أســهم حقــوق أولويــة، وتــودع حقــوق األولويــة كأوراق 
ماليــة فــي المحافــظ الخاصــة بالمســاهمين فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة، وســتظهر األســهم فــي محافظهــم تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة، ولــن يســمح بتــداول هــذه الحقــوق أو االكتتــاب فيهــا إال 

عنــد بدايــة فترتــي التــداول واالكتتــاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتــم اإلشــعار عــن طريــق اإلعــان فــي موقــع تــداول وكذلــك عــن طريــق خدمــة )تداوالتــي( المقدمــة مــن قبــل شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة 
ورســائل نصيــة قصيــرة ترســل عــن طريــق شــركات الوســاطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمــد العــدد علــى نســبة مــا يملكــه كل مســاهم فــي رأس المــال بحســب ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد 
انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
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ما هو معامل األحقية؟

هــو المعامــل الــذي يمكــن للمســاهمين المقيديــن مــن معرفــة عــدد حقــوق األولويــة المســتحقة لهــم مقابــل األســهم التــي يمتلكونهــا بنهايــة ثانــي يــوم 
تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ويحســب هــذا المعامــل بقســمة عــدد األســهم الجديــدة علــى عــدد األســهم الحاليــة للشــركة. 
وعليــه فــإن معامــل األحقيــة هــو )2( حــق لــكل ســهم )1( واحــد مملــوك للمســاهم المقيــد فــي تاريــخ األحقيــة. ووفقــاً لذلــك، إذا كان مســاهم مقيــد 

يملــك ألــف )1.000( ســهم فــي تاريــخ األحقيــة فســيخصص لــه ألفيــن )2.000( حــق مقابــل مــا يملكــه مــن أســهم.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

نعــم، حيــث ســيتم إضافــة الحــق المكتســب إلــى محافــظ المســتثمرين تحــت اســم الســهم األصلــي، وبإضافــة كلمــة حقــوق أولويــة، إضافــة إلــى رمــز 
جديــد لهــذه الحقــوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

ســعر االفتتــاح للحــق ســيكون الفــرق بيــن ســعر إغــاق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق إلدراج الحــق وســعر الطــرح )قيمــة الحــق اإلرشــادية(. فعلــى 
ســبيل المثال، إذا كان ســعر إغاق ســهم الشــركة في اليوم الســابق خمســة عشــر )15( رياالً ســعودياً، وســعر الطرح عشــرة )10( رياالت ســعودية، 

فــإن الســعر االفتتاحــي للحــق ســيكون خمســة )5( ريــاالت ســعودي.

من هو المساهم المقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

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

هــل مــن الممكــن أن يفقــد المســاهم أحقيتــه فــي االكتتــاب حتــى لــو كان لــه حــق حضــور الجمعية 
العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس المــال عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولوية؟

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

كيف تتم عملية االكتتاب؟

يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منّصــات التــداول التــي يتــم مــن خالهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــًة 
إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن خــال أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأميــن حفــظ األســهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.

فــي حــال امتــاك أســهم الشــركة مــن خــال أكثــر مــن محفظــة اســتثمارية، فــي أي محفظــة يتــم 
إيــداع حقــوق األولويــة؟

ســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي نفــس المحفظــة المــودع بهــا أســهم الشــركة المرتبطــة بالحقــوق. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان مســاهم يملــك ألــف 
)1.000( ســهم فــي الشــركة علــى النحــو التالــي: ثمانمائــة )800( ســهم فــي محفظــة )أ( ومائتــان )200( ســهم فــي محفظــة )ب(، فــإن مجمــوع 
الحقــوق التــي ســتودع هــي ألفيــن )2.000( حــق علــى اعتبــار أن لــكل ســهم )2( حــق. عليــه فســيتم إيــداع ألــف وســتمائة )1.600( حــق فــي محفظــة 

)أ( وأربعمائــة )400( حــق فــي محفظــة )ب(.
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هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعــم، يحــق لَحَملــة شــهادات األســهم االكتتــاب، لكنهــم لــن يســتطيعوا التــداول إال بعــد إيــداع الشــهادات فــي محافــظ إلكترونيــة عــن طريــق الجهــات 
المســتلمة أو شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )»إيــداع«(، وإحضــار الوثائــق الازمــة.

هل يحق لمن اشترى حقوقًا إضافيًة تداولها مرة أخرى؟

نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خال فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

نعم، بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

متــى يســتطيع المســاهم االكتتــاب فــي حقــوق األولويــة التــي اشــتراها خــال فتــرة تــداول 
الحقــوق؟

بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق )وهي يومي عمل(، على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خال فترة االكتتاب. 

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال، ال يمكــن ذلــك. بعــد انقضــاء فتــرة التــداول يتبقــى لمالــك الحــق فقــط ممارســة الحــق فــي االكتتــاب بأســهم حقــوق األولويــة أو عــدم ممارســة 
ذلــك. وفــي حــال عــدم ممارســة الحــق يمكــن أن يخضــع المســتثمر للخســارة أو االنخفــاض فــي قيمــة محفظتــه االســتثمارية. 

مــاذا يحــدث لحقــوق األولويــة التــي لــم يتــم بيعهــا أو ممارســة االكتتــاب فيهــا خــال فتــرة التداول 
ــة االكتتاب؟ ومرحل

فــي حــال عــدم االكتتــاب بكامــل األســهم الجديــدة خــال فتــرة االكتتــاب، تطــرح األســهم الجديــدة المتبقيــة الكتتــاب ينظمــه مديــر االكتتــاب، ويتــم 
احتســاب قيمــة التعويــض )إن وجــد( لمالــك الحقــوق بعــد خصــم ســعر االكتتــاب. علمــا أن المســتثمر قــد ال يحصــل علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع 

فــي فتــرة الطــرح المتبقــي بســعر الطــرح. 

ــال  ــادة رأس م ــى زي ــت عل ــة والتصوي ــر العادي ــة غي ــة العام ــور الجمعي ــي حض ــة ف ــه األحقي ــن ل م
ــة؟ ــوق أولوي ــهم حق ــرح أس ــق ط ــن طري ــركة ع الش

يحــق للمســاهم المقيــد فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بعــد نهايــة يــوم تــداول يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة حضــور الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة.

متــى يتــم تعديــل ســعر الســهم نتيجــة لزيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق 
أولويــة؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

لــو قــام مســتثمر بشــراء األوراق الماليــة فــي يــوم انعقــاد الجمعيــة فهــل يحــق لــه الحصــول علــى 
حقــوق األولويــة المترتبــة علــى زيــادة رأس مــال المصــدر؟

نعــم، حيــث انــه ســيتم قيــد المســتثمر فــي ســجل مســاهمي الشــركة بعــد يومــي عمــل مــن تاريــخ شــراء األســهم )أي بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول 
ــن فــي ســجل مســاهمي  ــة األســهم المقيدي ــة ســتمنح لجميــع حمل ــأن حقــوق األولوي ــم ب ــة(، مــع العل ــر العادي ــة العامــة غي ــوم انعقــاد الجمعي ــي ي يل
الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ولكــن لــن يحــق لــه الحضــور أو التصويــت فــي الجمعيــة 

العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية ت

إذا كان لــدى المســتثمر أكثــر مــن محفظــة مــع أكثــر مــن شــركة وســاطة، كيــف ســيتم احتســاب 
الحقــوق لــه؟

ســيتم توزيــع نصيــب المســتثمر علــى المحافــظ التــي يملكهــا المســتثمر، بحســب نســبة الملكيــة الموجــودة فــي كل محفظــة، وفــي حــال وجــود كســور 
ســيتم تجميــع تلــك الكســور، وإذا أكملــت رقمــا صحيحــا أو أكثــر يتــم إضافــة الرقــم الصحيــح إلــى المحفظــة التــي يملــك فيهــا المســتثمر أكبــر كميــة 

مــن الحقــوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبــدأ تــداول واكتتــاب الحقــوق فــي الوقــت ذاتــه حتــى انتهــاء التــداول فــي اليــوم الســادس، بينمــا يســتمر االكتتــاب حتــى اليــوم التاســع وذلــك حســب 
مــا هــو مذكــور فــي هــذه النشــرة وإعانــات الشــركة.

هل يمكن االكتتاب خال عطلة نهاية األسبوع؟ 

ال، ال يمكن ذلك.

هــل يســتطيع عامــة المســتثمرين مــن غيــر المســاهمين المقيديــن االكتتــاب فــي أســهم حقــوق 
األولويــة؟

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

مساعدة إضافية: 

فــي حــال وجــود أي استفســارات، الرجــاء التواصــل مــع الشــركة علــى البريــد اإللكترونــي: info@wafrah.com  وألســباب قانونيــة، ســوف يكــون 
بمقــدور الشــركة فقــط تقديــم المعلومــات الــواردة فــي هــذا النشــرة ولــن يكــون بمقدورهــا تقديــم المشــورة بشــأن األســس الموضوعيــة إلصــدار 

الحقــوق أو حتــى تقديــم المشــورة الماليــة أو الضريبيــة أو القانونيــة أو االســتثمارية.

ولمزيــد مــن المعلومــات عــن شــروط وأحــكام االكتتــاب، فضــًا راجــع القســم )12( »المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه« وبقيــة 
المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة.

mailto:info@wafrah.com


ثنشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

ملخص المعلومات األساسية 

يقــدم هــذا الملخــص نبــذة موجــزة عــن المعلومــات األساســية الــواردة فــي هــذه النشــرة. ونظــراً ألنــه ملخــص، فإنــه ال يشــتمل علــى كل المعلومــات 
التــي قــد تهــم المســاهمين وغيرهــم مــن عامــة المســتثمرين مــن المؤسســات واألفــراد. ويتعيــن علــى مســتلمي هــذه النشــرة قراءتهــا بالكامــل قبــل 

اتخــاذ قــرار اســتثماري يتعلــق بالحقــوق أو األســهم الجديــدة.

نبذة عن الشركة 

شــركة وفرة للصناعة والتنمية )يشــار إليها فيما بعد بـ »الشــركة« أو »شــركة وفرة«(، تأسســت كشــركة مســاهمة باالســم التجاري »شــركة المنتجات 
الغذائيــة« شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )893( وتاريــخ 1409/11/25هـــ )الموافــق 1989/06/29م( للترخيــص بتأســيس 
»شــركة المنتجــات الغذائيــة« شــركة مســاهمة ســعودية، والقــرار الــوزاري رقــم )834( وتاريــخ 1410/09/20هـــ )الموافــق 1990/04/16م( بإعــان 
تأســيس »شــركة المنتجــات الغذائيــة« شــركة مســاهمة ســعودية. تــم تدقيــق عقــد التأســيس لــدى وزارة التجــارة وتوثيقــه لــدى كاتــب عــدل الريــاض 
فــي صحيفــة )مــن 1 إلــى نهايــة ص 12( مــن الجلــد الثالــث بعــدد )208( لعــام 1409هـــ بتاريــخ 1409/09/19هـــ )الموافــق 1989/04/25م(. بلــغ 
رأس المــال عنــد التأســيس مبلغــاً وقــدره مائتــان مليــون )200.000.000( ريــال ســعودي مقســم إلــى مليونــي )2.000.000( ســهم متســاوية 
ــد الشــركة فــي الســجل التجــاري  ــم قي ــة. ت ــة ونقدي ــال ســعودي وكلهــا أســهم عادي ــة )100( ري ــغ القيمــة االســمية للســهم الواحــد مائ القيمــة، تبل
بمدينــة الريــاض، بموجــب شــهادة تســجيل شــركة مســاهمة تحمــل الرقــم )1010076996( وتاريــخ 1410/10/24هـــ )الموافــق 1990/05/19م(. 

يقــع المركــز الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الريــاض – الصناعيــة الثالثــة، ص.ب 131، الرمــز البريــدي 11383، هاتــف 4023456.

هيكل رأس مال الشركة

تأسســت شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة كشــركة مســاهمة باالســم التجــاري »شــركة المنتجــات الغذائيــة« شــركة مســاهمة ســعودية، بموجــب  	
ــص بتأســيس »شــركة المنتجــات الغذائيــة« شــركة  ــق 1989/06/29م( للترخي ــخ 1409/11/25هـــ )المواف ــم )893( وتاري ــوزاري رق ــرار ال الق
مســاهمة ســعودية، والقــرار الــوزاري رقــم )834( وتاريــخ 1410/09/20هـــ )الموافــق 1990/04/16م( بإعــان تأســيس »شــركة المنتجــات 
الغذائيــة« شــركة مســاهمة ســعودية. تــم تدقيــق عقــد التأســيس لــدى وزارة التجــارة وتوثيقــه لــدى كاتــب عــدل الريــاض فــي صحيفــة )مــن 1 
إلــى نهايــة ص 12( مــن الجلــد الثالــث بعــدد )208( لعــام 1409هـــ بتاريــخ 1409/09/19هـــ )الموافــق 1989/04/25م(. وقــد بلــغ رأس المــال 
عنــد التأســيس مبلغــاً وقــدره مائتــان مليــون )200.000.000( ريــال ســعودي مقســم إلــى مليونــي )2.000.000( ســهم متســاوية القيمــة، تبلــغ 
القيمــة االســمية للســهم الواحــد مائــة )100( ريــال ســعودي وكلهــا أســهم عاديــة ونقديــة. اكتتــب المؤسســون بتســعمائة وخمســة وســتين ألــف 

)965.000( ســهم، أمــا األســهم الباقيــة وعددهــا مليــون وخمســة وثاثــون ألــف )1.035.000( ســهم فقــد تــم طرحهــا لاكتتــاب العــام.  
خــال العــام 2000م، قامــت الشــركة بتجزئــة القيمــة االســمية للســهم الواحــد مــن مائــة )100( ريــال إلــى خمســين )50( ريــال، ليصبــح رأس  	

المــال والبالــغ مائتيــن مليــون )200.000.000( ريــال ســعودي مقســماً إلــى أربعــة ماييــن )4.000.000( ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا خمســون 
)50( ريــال ســعودي للســهم الواحــد. 

بتاريــخ 1427/02/27هـــ )الموافــق 2006/03/27م(، وعلــى إثــر صــدور قــرار هيئــة الســوق الماليــة رقــم )4-154-2006(، الــذي قضــى بتجزئــة  	
أســهم الشــركات المســاهمة علــى أربعــة مراحــل والمبنــي علــى قــرار مجلــس الــوزراء القاضــي بــأن تكــون القيمــة األســمية ألســهم الشــركات 
ــن )4.000.000( ســهم  ــغ عددهــا أربعــة مايي ــة أســهم الشــركة والبال ــاالت ســعودية للســهم الواحــد، تمــت تجزئ المســاهمة عشــرة )10( ري
بقيمــة اســمية قدرهــا خمســون )50( ريــال ســعودي للســهم الواحــد إلــى عشــرين مليــون )20.000.000( ســهم متســاوية القيمــة قيمــة كل منهــا 

عشــرة )10( ريــاالت ســعودية وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة. 
بتاريــخ 1441/08/15هـــ )الموافــق 2020/04/08م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة – بنــاًء علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتاريخ  	

1441/07/20هـــ )الموافــق 2020/03/15م( الُمعّدلــة لتوصيتــه الســابقة الصــادرة بتاريــخ 1441/04/22هـــ )الموافــق 2019/12/19م( – علــى 
تخفيــض رأس مــال الشــركة مــن مائتيــن مليــون )200.000.000( ريــال ســعودي إلــى ســبعة وســبعين مليــون ومائــة وســبعين ألــف وثاثمائــة 
وخمســين )77.170.350( ريــال ســعودي. وتكــون نســبة التخفيــض قــد بلغــت )61.4%(، وذلــك إلطفــاء الخســائر المتراكمــة بقيمــة مائــة واثنيــن 
وعشــرين مليــون وثمانمائــة وتســعة وعشــرين ألــف وســتمائة وخمســين )122.829.650( ريــال ســعودي، وبالتالــي تــم إلغــاء عــدد اثنــي عشــر 

مليــون ومائتيــن واثنيــن وثمانيــن ألــف وتســعمائة وخمســة وســتين )12.282.956( ســهم.

يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي ســبعة وســبعين مليــون ومائــة وســبعين ألــف وثاثمائــة وخمســين )77.170.350( ريــال ســعودي، مقســم إلــى  	
ســبعة ماييــن وســبعمائة وســبعة عشــر ألــف وخمســة وثاثيــن )7.717.035( ســهم اســمي متســاوية القيمــة، قيمــة كل منهــا عشــرة )10( ريــال 

ســعودي وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة.
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جدول التعديات التي تمت على رأس مال الشركة

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمطبيعة الزيادة/ التخفيض في رأس المال
بالريال السعودي

رأس مال الشركة 
السنةبالريال السعودي

1989م2.000.000100200.000.000رأس مال الشركة عند التأسيس

تخفيض القيمة االسمية ألسهم الشركة 
من )100( ريال سعودي إلى )50( ريال 

سعودي للسهم 
2000م4.000.00050200.000.000

تخفيض القيمة االسمية ألسهم الشركة 
من )50( ريال سعودي إلى )10( رياالت 

سعودية للسهم
2006م20.000.00010200.000.000

تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 
2020م7.717.0351077.170.350)61.4%( إلطفاء الخسائر المتراكمة

ملخص األنشطة الرئيسية للشركة

نصت المادة الثالثة )3( من نظام الشركة األساسي على أن تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

تصنيع وتعليب وحفظ ومعالجة وتطوير المواد الغذائية، وتسويقها في الداخل والخارج، ومنها ما يلي:. 1

أ. االســتفادة مــن الفائــض الموســمي للمحاصيــل الزراعيــة وخاصــة ســريعة التلــف وتقديمهــا للمســتهلك بعــد معالجتهــا واخضاعهــا لدرجــات 
متفاوتــة مــن خدمــات التصنيــع الغذائــي.

ب. االســتغال األفضــل لبعــض المنتجــات النباتيــة والحيوانيــة الثانويــة التــي يشــكل حرقهــا والتخلــص منهــا خســارة لاقتصــاد الوطنــي مثــل 
مخلفــات مســالخ الدواجــن والحيوانــات المجتــرة وبقايــا األســماك ومخلفاتهــا كاألحشــاء الداخليــة والــرؤوس والعظــام واالســتفادة منهــا إلنتــاج 

أعــاف حيوانيــة ذات قيمــة غذائيــة عاليــة.
ت. تصنيــع بعــض المنتجــات الغذائيــة مــن خاماتهــا كاســتخراج الزيــوت النباتيــة والســكر واالســتفادة مــن بقاياهــا بعــد التصنيــع كأعــاف 

ونحــو ذلــك.
ث. تشــجيع المنتجيــن فــي القطــاع الزراعــي علــى إدخــال محاصيــل زراعيــة جديــدة ممــا ســيؤدي إلــى توســيع وتنويــع قاعــدة اإلنتــاج الزراعــي 

بمــا يحقــق واحــداً مــن أهــم أهــداف التنميــة الزراعيــة.
ج. زيادة فرص تصدير المنتجات الزراعية المحلية خاصة المحاصيل سريعة التلف كالسلع الغذائية المصنعة أو المعالجة.

االستثمار في مجال إنشاء وتطوير وتملك المشاريع الصناعية لصالح الشركة.. 2
االستثمار في مجال األراضي والعقار ويشمل ذلك:. 3

- شراء وبيع األراضي لصالح الشركة.
- إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )السكنية(.

- إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير السكنية(.
- إدارة وصيانة وتشغيل وتملك المشاريع الصناعية وإنشائها لصالح الشركة.

وتمارس الشركة نشاطاتها المذكورة بعد الحصول على التراخيص الازمة من جهات االختصاص إن وجدت.

وتشــير بيانــات الســجل التجــاري للشــركة بــأن النشــاط المرخــص لهــا بممارســته )هــو انتــاج اللحــوم المبــردة والمجمــدة، صناعــة المنتجــات  	
الغذائيــة المصنعــة مــن البطاطــس، يشــمل )رقائــق البطاطــس(، صناعــة أطعمــة اإلفطــار مــن الحبــوب علــى شــكل رقائــق، يشــمل )كــورن 

فليكــس، شــيبس.. إلــخ(، صناعــة المعكرونــة بكافــة أنواعهــا(.
يجــوز للشــركة أن تنشــئ لهــا فروعــاً أو مكاتــب أو توكيــات داخــل المملكــة أو خارجهــا بقــرار مــن مجلــس اإلدارة. وكمــا بتاريــخ نشــر نشــرة  	

اإلصــدار هــذه، لــدى الشــركة عــدد عشــرة )10( فــروع يُضــاف إليهــا الفــرع الرئيســي، داخــل المملكــة. 
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كذلــك، يجــوز للشــركة إنشــاء شــركات بمفردهــا )ذات مســؤولية محــدودة أو مســاهمة مقفلــة(، بشــرط أال يقــل رأس المــال عــن خمســة  	
ماييــن )5.000.000( ريــال ســعودي، كمــا يجــوز لهــا أن تتملــك األســهم والحصــص فــي شــركات أخــرى قائمــة أو تندمــج معهــا، ولهــا حــق 
االشــتراك مــع الغيــر فــي تأســيس الشــركات المســاهمة أو ذات المســؤولية المحــدودة وذلــك بعــد اســتيفاء مــا تتطلبــه األنظمــة والتعليمــات 

المتبعــة فــي هــذا الشــأن. كمــا يجــوز للشــركة أن تتصــرف فــي هــذه األســهم أو الحصــص علــى أال يشــمل ذلــك الوســاطة فــي تداولهــا. 

وكمــا بتاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه، ليــس لــدى الشــركة أي شــركة تابعــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا، غيــر أنــه لــدى 
الشــركة اســتثمارات فــي ثــاث )3( شــركات: )1( شــركة شــرق آســيا للتنميــة واالســتثمار الزراعــي و)2( شــركة جنــات لاســتثمار الزراعــي 

)تحــت التصفيــة( داخــل المملكــة، و)3( شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي خــارج المملكــة )مصــر(.

)ولمزيــد مــن المعلومــات عــن التراخيــص التــي اســتخرجتها شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة لممارســة أنشــطتها، فضــًا راجــع الفقــرة 
الفرعيــة رقــم )2-9( »الموافقــات والتراخيــص الحكوميــة« مــن القســم رقــم )9( »المعلومــات القانونيــة«(.

تزاول الشركة أنشطتها من خال مقرها الرئيسي وفروعها وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية فيما يلي:  	

1. نشاط تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية:

وهو النشاط الرئيسي للشركة، ويشمل هذا النشاط صناعة المنتجات الغذائية اآلتية:

المعكرونة والسباجيتي والشعيرية. 	
اللحوم المجمدة والمبردة والمطبوخة. 	
أصابع البطاطس المجمدة. 	
منتجات حبوب اإلفطار )كورن فليكس( والمكسرات وتعبئة البهارات. 	

تتم صناعة المنتجات الغذائية للشركة عن طريق المصانع التالية:

مصنــع المعكرونــة واالســباجيتي والشــعيرية: يقــدم مصنـــع المعكرونـــة والشــعيرية مجموعــة مــن منتجـــات المعكرونــة تحـــت عــدة أســماء  	
تجاريــــة منها: »وفـــــرة« و»كابرينـــي« و»أغصان«، كمـــا أن الشركة تنتج منتجـــات معكرونة مختلفــــة بأسمــــاء أكبر مجموعات السوبر ماركت 
تحت األســماء التجارية الخاصـــة بها. تســتخدم الشــركة ســــميد القمــــح القاســــي المســــتورد، وتســــتخدم أيضاً دقيــــق القمــــح الســـعودي 

إلنتاج المعجنات والمنتجــــات المتفاوتــــة الدرجـــات. 

ويشمل المصنع أربعة خطوط إنتاج:

- خط إنتاج المعكرونة القصيرة بأنواعها )عدد 2 من الخطوط(.
- خط إنتاج المعكرونة الطويلة )اإلسباجيتي(.

- خط إنتاج الشعيرية.

مصنــع اللحــوم المجمــدة والمبــردة والمطبوخــة: ينتــج مصنــع اللحــوم منتجـــــات لحـــوم مجمــدة، ويشمـــل ذلــك البرجـــــر والكبـــاب والسجـــق  	
)النقانـــــق( وشــــرائح اللحــــم المطهيــة مثــل المرتديــا واللحــوم المفرومــة وغيرهــا، مــــع مــــرونة فــــي إنتــــاج أصنــــاف أكثـــر مــن منتجـــــات 
اللحــــم والدجــاج. يتــم تســويق هـــذه المنتجــات تحـــت العامتيــن التجاريتيــن »وفــرة« و»أغصــان« مــع منتجــات خاصـــة أخـــرى تصـــنع تحـــت 

أسمـــاء خاصــــة لموزعيــن آخـــرين ولعــدد مــن مشــغلي محــات الوجبــات السريعـــة.

مصنع المنتجات الخضرية )المنتج ألصابع البطاطس المجمدة(: للمصنـع خطـان مستقان:  	

- خـــط إنتـــاج شـــرائح البطاطـــس وزوايـــا وحلقـــات البطاطـــس والهــاش بــراون المجمـــدة: تعبـــأ المنتجـــات تحـــت العامــات التجاريــة »وفـــرة« 
و»المأكــوالت الراقيــة« و » أغصــان«. وبفضـــل الجـــودة التـــي تحافـــظ الشــركة عليهـــا وبفضـــل السعــــر المتـــوازن، أصبحــت العامــة التجاريـــة 

»وفــرة« واحـــدة مـــن أفضــــل العامــات التجاريــة فــي ســـوق شـــرائح البطاطــس الســعودي.
- خطــوط إنتــاج المخلــات: تــم إيقــاف خــط انتــاج المخلــات عــام 1998م بقــرار مــن مجلــس اإلدارة فــي ذلــك الوقــت لعــدم توّفــر المــواد 

الخــام المناســبة لصناعــة المخلــات بالجــودة المطلوبــة.
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مصنــع حبــوب اإلفطــار )كــورن فليكــس( والمكســرات وتعبئــة البهــارات: يقــوم هــذا المصنــع بإنتــاج حبــوب اإلفطــار تحــت عامــات تجاريــة  	
ذات جــودة عاليــة وأســعار تنافســية وهــي »حدائــق الســعودية« و»كابرينــي«، مثــل الكــورن فليكــس فروســتد وبــران فليكــس والرايــس كريســبي 
والشــوكو كريســبي. بالنســبة للخــط اآلخــر مــن المصنــع فهــو إلنتــاج منتجــات الفــول الســوداني، حيــث ينتــج المصنــع أصنافــاً مــن زبــدة 
الفــول الســوداني والفــول الســوداني المحمــص المملــح. علمــاً أن مبيعــات مصنــع حبــوب االفطــار وخطــوط المكّســرات ظلــت متواضعــة 
لســنوات مقارنــة بمصانــع الشــركة األخــرى، لكــن بــدأت الجهــود تثمــر للتعاقــد مــع جهــات مختلفــة إلنتــاج عامــات خاّصــة بهــا مــن حبــوب 
اإلفطــار والمكّســرات. إضافــة لذلــك بــدأت الشــركة فــي إدخــال منتجاتهــا فــي بعــض منافــذ الســوبر ماركــت والهايبــر ماركــت لرفــع 

مســاهمة المصنــع فــي إجمالــي إيــرادات الشــركة. 

ــاج  	 ــور والخــل وإنت ــس التم ــور ودب ــة التم ــل عجين ــور مث ــة للتم ــع المنتجــات التحويلي ــع لتصني ــم المصن ــم تصمي مصنــع التمــور بالخــرج: ت
ــم إيقــاف  ــه ت ــه األخــرى. أفــادت الشــركة أن ــى مــن التمــور والفواك ــاج المرب ــى خــط إلنت األعــاف مــن مخلفــات التمــور، كمــا يشــتمل عل
المصنــع عــن العمــل وذلــك بســبب وقوعــه علــى مجــرى وادي غيانــة ولعــدم مطابقتــه اشــتراطات صحــة البيئــة للموافقــة علــى إصــدار 

ــة. رخصــة البلدي
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صانع الشركة:
توزيع اإليرادات حسب منتجات م

صانعهــا ونســبتها مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة خــال األعــوام 2018م 2019م و2020م وفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م و30 ســبتمبر 
يبيــن الجــدول التالــي إجمالــي عائــدات الشــركة مــن م

2021م:

صنع
الم

حجم اإليرادات )ريال سعودي(
النسبة من إجمالي اإليرادات )%(

2018م
2019م

2020م
2020/09/30م

2021/09/30م
2018م

2019م
2020م

2020/09/30م
2021/09/30م

صنع المعكرونة 
م

والشعيرية 
)المعجنات(

40.726.752
38.178.633

41.837.908
33.097.231

21.137.915
%41.8

%39.0
%42.3

%46
%35.7

صنع المأكوالت 
م

الجاهزة )اللحوم(
6.372.642

5.904.552
19.946.419

13.067.610
7.955.587

%6.5
%6.0

%20.2
%18.1

%13.4

صنع حبوب 
م

اإلفطار
264.129

540.426
3.235.779

2.187.762
1.807.048

%0.3
%0.6

%3.3
%3.0

%3

ضار
صنع الخ

م
49.978.760

53.247.738
33.794.595

23.562.433
28.282.815

%51.3
%54.4

%34.2
%47.7

%32.7

صدر: القوائم المالية لألعوام 2018م و2019م و2020م، وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و30 سبتمبر 2021م.
الم

ط العقاري:
2. النشا

ضي والعقار ويشمل ذلك ما يلي:
يتمثل النشاط العقاري للشركة، وفق نظامها األساسي، باالستثمار في مجال األرا

صالح الشركة
ضي ل

- شراء وبيع األرا
- إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )السكنية وغير السكنية(

صالح الشركة
صناعية وإنشائها ل

صيانة وتشغيل وتملك المشاريع ال
- إدارة و

س اإلدارة فــي جلســته الســابعة بتاريــخ 1436/02/12هـــ )الموافــق 2014/12/04م(. هــذه 
ٍض اســتثمارية فــي منطقــة جــازان مــن شــركة تنميــات لاســتثمار التجــاري، بنــاًء علــى قــرار مجلــ

وقــد قامــت الشــركة بشــراء أرا
ضــي هــي عبــارة عــن ثمانــي عشــرة )18( قطعــة فــي مخطــط المحمديــة االســتثماري بمدينــة جيــزان وتبلــغ مســاحتها اإلجماليــة )10.803.60( م2. 

األرا
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وبنــاًء علــى توصيــة اللجنــة التنفيذيــة، وافــق مجلــس اإلدارة بموجــب محضــر تمريــر رقــم )6-12( وتاريــخ )الموافــق 2021/09/12م(، علــى صفقــة 
بيــع جميــع هــذه األراضــي االســتثمارية فــي مخطــط المحّمديــة االســتثماري فــي مدينــة جيــزان )المشــتري: عمــر عبــد اللــه عبــد الرحمــن(، والتــي 
ــال  ــف )10.516.000( ري ــن وخمســمائة وســتة عشــر أل ــي قــدره عشــرة مايي ــع بســعر إجمال ــر مرّب ــة )10.803.6( مت ــغ مســاحتها اإلجمالّي تبل
ســعودي. تــم ســداد القيمــة عــن طريــق شــيكات مصدقــة، ويعــود الســبب فــي عقــد هــذه الصفقــة إلــى رغبــة الشــركة بزيــادة الســيولة ودعــم رأس 

المــال العامــل. 

وكما بتاريخ نشر هذه النشرة، ال يوجد لدى الشركة أي عقارات مسجلة باسمها.

النشاط االستثماري: 

قامت شركة وفرة للصناعة والتنمية باالستثمار في ثاث )3( شركات، فيما يلي نبذة عن هذه االستثمارات:

ــال  	 ــن رأس الم ــا )14.285%( م ــل نســبة االســتثمار فيه ــة، تمث ــة واالســتثمار الزراعــي وهــي شــركة مســاهمة مقفل شــركة شــرق آســيا للتنمي
المدفــوع والبالــغ ســبعين مليــون )70.000.000( ريــال ســعودي.

شــركة جنــات لاســتثمار الزراعــي وهــي شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة )تحــت التصفيــة(، تمثــل نســبة االســتثمار فيهــا )11.1%( مــن  	
رأس المــال المدفــوع والبالــغ ثاثــة وســتين مليــون )63.000.000( ريــال ســعودي. كمــا بلغــت حصــة الشــركة خمســين ألــف )50.000( ريــال 

ســعودي فــي مصاريــف التأســيس.
شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي وهــي شــركة مســاهمة مصريــة، تمثــل نســبة االســتثمار فيهــا )8.628%( مــن رأس المــال المدفــوع والبالــغ  	

ثمانيــن مليــون )80.000.000( جنيــه مصــري. ويعــود اســتثمار شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة فــي شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي )شــركة 
مســاهمة مصريــة(، بعــد أن تنازلــت شــركة جنــات لاســتثمار الزراعــي عــن ملكيــة عــدد مــن أســهمها لصالــح شــركة وفــرة. 

ــى الفقــرة الفرعيــة )3-5( »النشــاط االســتثماري« مــن القســم 3 »خلفيــة عــن  ولمزيــد مــن المعلومــات عــن هــذه الشــركات، الرجــاء االطــاع عل
الشــركة وطبيعــة أعمالهــا«.

رؤية الشركة 

تقديم منتجات متميزة ومفضلة لدى المستهلكين.

رسالة الشركة 

توفيــر منتجــات غذائيــة صحيــة ذات جــودة عاليــة مــن خــال االلتــزام بتطبيــق معاييــر الجــودة العالميــة واســتخدام تقنيــات صناعيــة متطــورة تراعــي 
متطلبــات البيئــة، بــروح الفريــق بمــا يحقــق التميــز واالســتثمار األمثــل للمــوارد المتاحــة ورضــى المســاهمين والعمــاء والعامليــن.

األهداف والتوجهات االستراتيجية 

تتمثل األهداف االستراتيجية المعلنة للشركة فيما يلي:

تطوير موظفي الشركة وتحسين أدائهم. 	
تطوير خطوط اإلنتاج وتحسين جودة المنتجات لتقليل نسبة التالف منها. 	
زيادة أرباح الشركة. 	
زيادة مبيعات الشركة المحلية. 	
زيادة مبيعات الشركة الخارجية )التصدير(. 	
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نواحي القوة والمزايا التنافسية 

تتمثل نواحي القوة والمميزات التنافسية للشركة فيما يلي:

امتــاك الشــركة لعــدد أربعــة )4( مصانــع تنتــج عــدد كبيــر مــن المنتجــات الغذائيــة األساســية والمتنوعــة التــي تكــون حاضــرة بقــوة بشــكل يومــي  	
فــي مائــدة المســتهلكين بمختلــف أذواقهــم.

امتــاك الشــركة لعــدد كبيــر مــن العامــات التجاريــة وبأســعار تنافســية مختلفــة مــا يمكــن كافــة المســتهلكين مــن شــراء منتجــات الشــركة وفقــاً  	
ألذواقهــم المختلفــة.

تمثل الجودة العالية للمنتجات وااللتزام الكبير بالمعايير الدولية والخليجية والسعودية ميزة تنافسية كبيرة للشركة. 	

النظرة العامة إلى السوق 

ــو الســكاني  ــك بســبب النم ــي الشــرق األوســط وذل ــة وتجهيزهــا ف ــع األطعم ــي قطــاع تصني ــدة ف ــة الرائ ــة الســعودية الدول ــة العربي ــر المملك تعتب
المســتمر والدخــل المرتفــع والدعــم الحكومــي. مــن المتوقــع أن يتجــاوز االســتثمار فــي قطــاع تصنيــع األطعمــة وتجهيزهــا 220 مليــار ريــال ســعودي 

فــي العــام 2021م، بنمــو ســنوي مركــب يبلــغ حوالــي 35% منــذ العــام 2016م. 

سوق المعكرونة 

بلغــت قيمــة مبيعــات المعكرونــة بكافــة أنواعهــا 666.8 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م، ومعــدل نمــو مركــب بنســبة 8.3% مــن عــام 2016م 
إلــى 2020م. وحقــق الســوق أقــوى أداء لــه فــي عــام 2020، عندمــا نمــا بنســبة 18.3% عــن العــام 2019م، ومــن المتوقــع أن ينمــو إلــى 731.0 مليــون 
ريــال ســعودي بغضــون عــام 2026م بمعــدل نمــو مركــب يبلــغ 1.9% مــن عــام 2021م. ويعــود ذلــك االرتفــاع فــي القطــاع إلــى تغيــر أســلوب حيــاة 
المســتهلكين الســريع وزيــادة اســتهاك األطعمــة المصنعــة فــي البــاد وهــو المحــرك الرئيســي لصناعــة األغذيــة والمشــروبات محليــاً. يمثــل قطــاع 
األغذيــة والمشــروبات أحــد أكبــر الحصــص مــن إجمالــي إنفــاق األســرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومــن المتوقــع أيضــاً أن يؤثــر النمــو الســكاني 
الســريع علــى االنفــاق بشــكل ايجابــي، إلــى جانــب النمــو المتزايــد فــي الصناعــة المحليــة. يســيطر تجــار التجزئــة الحديثــة مثــل الســوبرماركت 
علــى منافــذ البيــع فــي المملكــة لقطــاع المعكرونــة بكافــة انواعهــا حيــث انهــم يمثلــون أكثــر مــن 70% مــن الحصــة الســوقية لمنافــذ البيــع، وتعتبــر 
الســوبرماركت الوجهــة المفضلــة للمســتهلكين لشــراء المعكرونــة. تمثــل الســوبرماركت مــا نســبته 44% مــن قطــاع التجزئــة الحديثــة يليهــا الهايبــر 
ماركــت بنســبة 25.1% ثــم البقــاالت والمتاجــر الصغيــرة بنســبة 1.2%. أيضــا يمثــل موزعــو التجزئــة التقليديــون مثــل محــات التموينــات الصغيــرة 
مــا نســبته 28.9% مــن موزعــي القطــاع.  هنالــك خمســة مورديــن للمعكرونــة فــي المملكــة يســيطرون علــى مــا نســبته 92% مــن إجمالــي الســوق، مــن 

ضمنهــم شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة، حيــث تحتــل الشــركة المرتبــة الرابعــة بمــا نســبته 5.2% مــن إجمالــي الســوق. 

سوق المنتجات الخضرية 

ــل حصــة  ــا تمث ــرف 71.8% مــن حصــة الســوق بينم ــى ال ــه والخضــروات المســتقرة عل ــل الفواك ــة، تمث ــه والخضــروات المصنع ــي قطــاع الفواك ف
الفواكــه والخضــروات المجمــدة نســبة 28.2%، ويبلــغ معــدل النمــو المركــب 1.6% للفواكــه والخضــروات المســتقرة علــى الــرف بقيمــة 1.817.7 
مليــون ريــال ســعودي ويبلــغ معــدل النمــو المركــب للفواكــه والخضــروات المجمــدة نســبة 2.2% بقيمــة 715.3 مليــون ريــال ســعودي. وعلــى وجــه 
الخصــوص فــإن بلغــت قيمــة ســوق البطاطــس المجمــدة 300.8 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م، إذ أنــه المنتــج التــي تركــز عليــه شــركة وفــرة، 
وبمعــدل نمــو مركــب بلــغ 2.3% بيــن عــام 2016م و2021م. القطــاع ككل تبلــغ قيمــة 2.533 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م حيــث نمــا مــن 
1.988.7 مليــون ريــال ســعودي مــن عــام 2016م إلــى 2021م، بمعــدل نمــو مركــب 5.0%، ومــن المتوقــع ان ينمــو بمعــدل نمــو مركــب بســنبة %1.8 

إلــى عــام 2026م. 

خــال عــام 2020م، كان لوبــاء كوفيــد-19 تأثيــراً إيجابيــاً علــى الطلــب علــى منتجــات الفواكــه والخضــروات المصنعــة، حيــث ارتفعــت المبيعــات 
بأســرع معــدل لهــا منــذ ثمانــي ســنوات، إذ أمضــى المســتهلكون المحليــون وقتــاً أطــول فــي المنــزل وقيــام البعــض بتخزيــن هــذه المنتجــات. كان 
الطلــب علــى منتجــات الفواكــه والخضــروات المجمــدة )خاصــًة البطاطــس المجمــدة( قويــاً بشــكل عــام، فيمــا انخفــض بشــكل ملحــوظ خــال عــام 
2021م، حيــث تضــاءل التهديــد الــذي يشــكله وبــاء كورونــا )كوفيــد 19( إلــى حــد مــا. ومــن ناحيــة أخــرى، يعتبــر قطــاع الخدمــات الغذائيــة مصــدراً 
مهمــاً للطلــب علــى الفواكــه والخضــروات المصنعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. حيــث كان يمثــل الجــزء األكبــر مــن إجمالــي حجــم مبيعــات 
ســوق الفواكــه والخضــروات قبــل ظهــور وبــاء كورونــا )كوفيــد 19(. وانخفــض حجــم مبيعــات قطــاع الفواكــه والخضــروات لقطــاع الخدمــات الغذائيــة 
إلــى النصــف خــال عــام 2020م تزامنــاً مــع إغــاق منافــذ الخدمــات الغذائيــة كالمطاعــم وغيرهــا لفتــرة طويلــة جــراء وبــاء كورونــا )كوفيــد 19(. 



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية ب ب

يســيطر تجــار التجزئــة الحديثــة كالســوبرماركت والهايبــر ماركــت علــى منافــذ البيــع لقطــاع الفواكــه والخضــروات، حيــث انهــم يمثلــون نســبة %69.2 
مــن القطــاع، وتعتبــر محــات الســوبرماركت والهايبــر ماركــت الوجهتيــن المفضلتيــن للمســتهلكين لشــراء الفواكــه والخضــروات. تمثــل الســوبرماركت 
ــة  ــل تجــار التجزئ ــرة بنســبة 3.5%. ويمث ــم البقــاالت والمتاجــر الصغي ــر ماركــت بنســبة 30.1% ث ــم يليهــا الهايب مــا نســبته 35.7% مــن القطــاع ث

التقليديــون، مثــل محــات الخضــار الصغيــرة مــا نســبته %30.5.

 يســتحوذ أكبــر عشــرة مورديــن للفواكــه والخضــروات فــي المملكــة علــى نســبة 71.1% مــن إجمالــي الســوق، وتبلــغ حصــة شــركة وفــرة للصناعــة 
والتنميــة نســبة 1.8% مــن إجمالــي الســوق.

سوق اللحوم والمأكوالت البحرية

تبلــغ قيمــة مبيعــات اللحــوم والمأكــوالت البحريــة المصنعــة 4.084.1 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م حيــث ســجل ارتفــاع معــدل نمــو مركــب 
مــا نســبته 8.7% مــن األعــوام 2016م إلــى 2021م. مثلــت اللحــوم المصنعــة، بمــا فيهــا اللحــوم الحمــراء والدواجــن، 68.1% مــن إجمالــي الســوق، 
بينمــا شــكلت المأكــوالت البحريــة المصنعــة 30.8% مــن الســوق فــي العــام ذاتــه. تبلــغ قيمــة اللحــوم المبــردة والمجمــدة 2.348.4 مليــون ريــال 
ســعودي بمعــدل نمــو مركــب 7.2%، حيــث مثلــت اللحــوم الحمــراء منهــا 750.7 مليــون ريــال ســعودي ومعــدل نمــو مركــب 4.7%، فــي حيــن مثلــت 
الدواجــن 1.597.8 مليــون ريــال ومعــدل نمــو مركــب 8.5%. فــي حيــن بلغــت قيمــة المأكــوالت البحريــة المصنعــة 1.640.2 مليــون ريــال ســعودي 
وســجلت معــدل نمــو مركــب 8.9%. تتمثــل النســبة األكبــر مــن المأكــوالت البحريــة المصنعــة فــي المنتجــات المســتقرة علــى الــرف علــى عكــس 
اللحــوم المصنعــة، حيــث تمثــل المنتجــات المبــردة والمجمــدة النســبة األكبــر للحــوم المصنعــة، حيــث وصلــت إلــى أســرع معــدل نمــو لــه منــذ أكثــر 

مــن عقــد خــال عــام 2020م.

ســاعدت المصداقيــة الملحوظــة للمصنعيــن الســعوديين لألغذيــة الحــال، وخاصــة اللحــوم ومنتجاتهــم، فــي التوســع فــي مرافــق تصنيــع األغذيــة 
فــي المملكــة حيــث يميــل المســتهلكون الســعوديون إلــى االعتقــاد بــأن منتجــات اللحــوم المنتجــة محليــاً تلبــي معاييــر حــال أعلــى مــن المنتجــات 
المســتوردة مــن الــدول غيــر اإلســامية. تتمثــل منافــذ بيــع اللحــوم المصنعــة والمأكــوالت البحريــة لقطــاع التجزئــة الحديثــة مــا نســبته 56% مــن 
إجمالــي الحصــة الســوقية للتوزيــع، فيمــا تمثــل الســوبرماركت مــا نســبة 35.9% مــن مبيعــات التجزئــة الحديثــة ومــن ثــم الهايبــر ماركــت بنســبته 
19.9% يليهــم البقــاالت والمتاجــر الصغيــرة بنســبة 0.1%. ويمثــل قطــاع التجزئــة التقليــدي مثــل محــات الجــزارة ومحــات الســمك الصغيــرة مــا 

نســبته 43.6%. وتســتحوذ شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة علــى نســبة 0.3% مــن إجمالــي الســوق.

سوق حبوب اإلفطار

ــب بنســبه 2.9% مــن عــام  ــو مرك ــدل نم ــث ســجل مع ــي عــام 2021م، حي ــا ف ــال ســعودي كم ــون ري ــوب اإلفطــار 777.2 ملي ــة ســوق حب ــغ قيم تبل
2016م إلــى 2021م ومــن المتوقــع أن ينمــو بمعــدل نمــو مركــب بنســبة 1.8% إلــى عــام 2026م. أيضــا فــي المســتقبل، مــن المرجــح أن ينمــو الســوق 
بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ 3.2% مــن حيــث الحجــم و1.8% مــن حيــث القيمــة ليصــل إلــى 33.600 طــن مــن حيــث الحجــم و850.3 مليــون 
ريــال ســعودي مــن ناحيــة القيمــة. ســيكون الســوق مدفوعــاً بالشــعبية المتزايــدة للعامــات التجاريــة الســعودية، وزيــادة مشــاركة اإلنــاث فــي القــوى 
العاملــة، والســيطرة المســتمرة علــى الحبــوب الســاخنة فــي الســوق. ارتفعــت مبيعــات التجزئــة بنســبة 0.2% بالقيمــة الحاليــة فــي عــام 2021 لتصــل 
إلــى 777.1 مليــون ريــال ســعودي. تعتبــر الحبــوب الســاخنة هــي الفئــة األفضــل أداًء فــي عــام 2021م، حيــث نمــت مبيعــات التجزئــة بنســبة %1 
بالقيمــة الحاليــة لتصــل إلــى 261 مليــون ريــال ســعودي. تحظــى الحبــوب الســاخنة بشــعبية كبيــرة نســبياً بيــن المســتهلكين المحلييــن، حيــث تمثــل 

مــا يزيــد قليــًا عــن نصــف مبيعــات التجزئــة لحبــوب اإلفطــار فــي المملكــة خــال عــام 2021. 

يســيطر تجــار التجزئــة الحديثــة كســوبرماركت والهايبــر ماركــت علــى منافــذ البيــع فــي قطــاع حبــوب اإلفطــار حيــث أنهــم يمثلــون 59.6% مــن حجــم 
الســوق، وتعتبــر محــات الســوبرماركت الوجهــة المفضلــة للمســتهلكين لشــراء حبــوب اإلفطــار. تمثــل الســوبرماركت مــا نســبة 32.3% مــن قطــاع 
التجزئــة الحديثــة يليهــا الهايبــر ماركــت بنســبة 26.2% ثــم البقــاالت والمتاجــر الصغيــرة بنســبة 1%. أيضــا يمثــل قطــاع التجزئــة التقليــدي مثــل 

محــات التموينــات الصغيــر مــا نســبة 39.3%. وتســتحوذ شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة علــى حصــة تقــدر بنســبة 0.4% مــن إجمالــي الســوق.

المصدر: Euromonitor International، اتحادات تجارية، مقاالت صحفية، بحث داخلي الشركة 
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ملخص عوامل المخاطرة

هنالــك عــدد مــن المخاطــر المتعلقــة بهــذا اإلصــدار الخــاص بأســهم حقــوق األولويــة. وقــد تمــت تغطيــة هــذه المخاطــر فــي ثــاث مجموعــات 
رئيســية هــي: المخاطــر المتعلقــة بنشــاط الشــركة وعملياتهــا، والمخاطــر المتعلقــة بالســوق والقطــاع والمخاطــر المتعلقــة باألســهم. وقــد تمــت 
مناقشــة تلــك المخاطــر بالتفصيــل فــي قســم رقــم )2( »عوامــل المخاطــرة« فــي هــذه النشــرة والتــي ينبغــي أن تــدرس بعنايــة قبــل اتخــاذ القــرار 

باالســتثمار فــي أســهم حقــوق األولويــة موضــع الطــرح.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها. 1

المخاطر المتعلقة بتلوث منتجات اللحوم 	
المخاطر المتعلقة بالعيوب التصنيعية 	
المخاطر المتعلقة بالمعدات واآلالت المستخدمة  	
المخاطر المتعلقة بسوء إدارة المخزون 	
المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مصانع الشركة 	
المخاطر المتعلقة بتوزيع ونقل منتجات الشركة 	
المخاطر المتعلقة بتوفر وارتفاع أسعار المواد الخام 	
المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة 	
المخاطر المتعلقة بالمواقع المستأجرة 	
ــك االنتشــار العالمــي المســتمر لجائحــة  	 ــة أو غيرهــا ممــا يهــدد الصحــة العامــة بمــا فــي ذل ــة بتفشــي األمــراض المعدي المخاطــر المتعلق

)19-COVID( فيــروس كورونــا
المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والشهادات  	
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العماء 	
المخاطر المتعلقة بالعقود المبرمة مع الغير  	
المخاطر المتعلقة بعدم وجود عقود توريد موقعة مع بعض الموردين الرئيسيين 	
المخاطر المتعلقة بالحصول على شهادة المنتجات المذبوحة بالطريقة اإلسامية )حال( من قبل الموردين 	
المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 	
المخاطر المتعلقة بالتعامات مع األطراف ذات العاقة 	
المخاطر المرتبطة باستحقاقات الزكاة الشرعية القائمة والمحتملة 	
المخاطر المتعلقة بالرأي المتحفظ لمراجع الحسابات القانوني  	
المخاطر المتعلقة بعدم تأكد مراجع الحسابات الجوهري حول استمرارية الشركة 	
المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة 	
المخاطر المتعلقة بمصادر التمويل 	
المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقبًا 	
المخاطر المتعلقة المتعلقة بانخفاض مستويات السيولة ورأس المال العامل 	
المخاطر المتعلقة باالئتمان والتحصيل 	
المخاطر المتعلقة بتطبيق تطورات للمعايير المحاسبية الدولية أو بتطبيق معايير محاسبية دولية جديدة )IFRS( في المستقبل  	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على العناصر البشرية المهمة 	
المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم 	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين 	
المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين 	
مخاطر توطين الوظائف »السعودة« 	
المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال 	
المخاطر المتعلقة بقرارات اإلدارة 	
المخاطر المتعلقة بعدم نجاح استراتيجية التوسع 	
المخاطر المتعلقة بالتأخر في تنفيذ المشاريع المستقبلية 	
المخاطر المتعلقة بزيادة التكاليف الرأسمالية لتنفيذ المشاريع المستقبلية عن القيمة المتوقعة 	
المخاطر المتعلقة بعزل أعضاء مجلس اإلدارة السابقين وعدم إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة للعام 2020م 	
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مخاطر التقاضي والدعاوى القانونية 	
المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية  	
المخاطر المتعلقة بالعامات التجارية 	
المخاطر المتعلقة بفرض الغرامة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل 	
المخاطر المتعلقة بتطبيق نظام الشركات 	
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بالقواعد واللوائح والسياسات ذات الصلة بحوكمة الشركة 	
المخاطر المتعلقة بتعليق تداول أسهم الشركة أو من قبل هيئة السوق المالية 	
المخاطر المتعلقة بالقيود على البيانات والتقارير المالية 	

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع. 2

المخاطر المتعلقة بالمعايير المحددة بموجب األنظمة واللوائح التي ترعى نشاط الشركة 	
المخاطر المتعلقة بسحب التراخيص الصناعية ورخص التشغيل والتصاريح البيئية 	
المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 	
المخاطر المتعلقة بارتفاع سعر الطاقة والمياه 	
المخاطر المتعلقة بتأثر عمليات الشركة بالمخاطر االقتصادية في المملكة 	
المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في المنطقة 	
المخاطر المتعلقة بفرص النمو 	
المخاطر المتعلقة بالمنافسة  	
المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث الطبيعية 	
المخاطر المتعلقة بالتغيرات في األنظمة والقوانين ذات العاقة 	
المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين 	
المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل 	
	 )VAT( المخاطر المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة
المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة 	
المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار صرف العمات 	
المخاطر المتعلقة بموسمية األعمال 	

المخاطر المتعلقة باألسهم. 3

مخاطر متعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم  	
المخاطر المرتبطة بالتذبذب المحتمل في سعر الحقوق األولوية 	
المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع الحقوق األولوية 	
مخاطر نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة 	
مخاطر المضاربة في حقوق األولوية 	
مخاطر انخفاض نسبة الملكية 	
مخاطر عدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب 	
مخاطر توزيع األرباح لحاملي األسهم 	
مخاطر بيع عدد كبير من األسهم 	
المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم جديدة 	
المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية  	
المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة 	
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ملخص المعلومات المالية

إن ملخــص المعلومــات الماليــة الــوارد أدنــاه مبنــي علــى القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م 
ــرة الماليــة المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م واإليضاحــات المرفقــة بهــا. و2019م و2020م والفت

تــم إعــداد القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر 
ــن والمحاســبين  ــة الســعودية للمراجعي ــا الهيئ ــي اعتمدته ــر واإلصــدارات الت ــة الســعودية والمعايي ــة العربي ــة )IFRS( المعتمــدة فــي المملك المالي

 .)SOCPA(

وقــد تمــت مراجعــة القوائــم الماليــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م مــن قبــل شــركة العظــم والســديري وآل 
الشــيخ وشــركاؤهم محاســبون ومراجعــون قانونيــون – عضــو كــرو الدوليــة، وبالنســبة للقوائــم الماليــة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 

2021م، فقــد تمــت مراجعتهــا مــن قبــل شــركة ســليمان عبــد اللــه الخراشــي وشــركاه محاســبون ومراجعــون قانونّيــون.

هذا وتقوم الشركة بإصدار بياناتها المالية بالريال السعودي. 
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ي: 
مال

مركز ال
مة ال

قائ

ريال سعودي
السنة المالية 

المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

نمو سنوي 
)2018م-2019م(

نمو سنوي 
)2019م -2020م(

نمو مركب 
)2018م-2020م(

فترة التسعة
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2020م

فترة التسعة
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2021م

التغير للفترة 
2020م-2021م

مجموع الموجودات غير 
المتداولة

 123.719.667
 117.152.515

 110.306.223
%5.3-

%5.8-
%6-

110.306.223
94.022.574

%14.8-

مجموع الموجودات 
المتداولة

 49.802.508
 46.893.843

 51.017.019
%5.8-

%8.8
%1

51.017.019
 62.962.635

%23.4

مجموع الموجودات
 173.522.175

 164.046.358
 161.323.242

%5.5-
%1.7-

%4-
161.323.242

156.985.209
%2.7-

مجموع المطلوبات غير 
المتداولة

 17.427.240
 40.637.966

 32.124.547
%133.2

%20.9-
%36

32.124.547
27.566.105 

%14.2-

مجموع المطلوبات 
المتداولة

 54.573.506
 47.712.401

 66.853.749
%12.9-

%40.1
%10

66.853.749
71.525.923

%7.0

مجموع المطلوبات
 72.000.746

 88.350.367
 98.978.296

%22.7
%12.0

%17
98.978.296

99.092.028
%0.1

مجموع حقوق المساهمين
 101.521.429

 75.695.991
 62.344.946

%25.4-
%17.6-

%22-
62.344.946

57.893.181
%7.1-

مجموع المطلوبات وحقوق 
المساهمين

 173.522.175
 164.046.358

 161.323.242
%5.5-

%1.7-
%4-

161.323.242
156.985.209

صناعة والتنمية للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية للفترات المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م-%2.7
صدر: القوائم المالية لشركة وفرة لل

الم
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ل:
مة الدخ

قائ

ريال سعودي
السنة المالية 

المنتهية في 31 
ديسمبر2018 م

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

نمو سنوي 
)2018م-2019م(

نمو سنوي 
)2019م -2020م(

نمو مركب 
)2018م-2020م(

فترة التسعة
أشهر المنتهية في 
30 سبتمبر 2020م

فترة التسعة
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2021م

التغير للفترة 
2020م-2021م

المبيعات 
80.131.972

82.816.966
83.777.853

%3.4
%1.2

%2.2
62.148.620

52.688.084
%15.2-

تكلفة المبيعات 
)66.952.488(

)66.058.166(
)64.363.423(

%1.3-
%2.6-

%2.0-
)44.349.144(

)42.006.763(
%5.3-

ربح )خسارة( التشغيل
)13.528.917(

)10.482.052(
)6.494.577(

%22.5-
%38.0-

%30.7-
)1.477.830(

)6.192.263(
%319.9

صافي دخل )خسارة( قبل 
الزكاة

)22.529.754(
)24.080.971(

)8.856.191(
%6.9

%63.2-
%37.3-

)1.183.075(
 )3.922.840(

%231

الزكاة
)3.971.408(

)1.288.762(
)3.522.897(

%67.5-
%173.4

%5.8-
) 900.000 (

)595.463(
%33.8-

صافي الربح )الخسارة( 
للفترة

)26.501.162(
)25.369.733(

)12.379.088(
%4.3-

%51.2-
%31.7-

)2.083.075(
)4.518.303(

صناعة والتنمية للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية للفترات المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م%116.9
صدر: القوائم المالية لشركة وفرة لل

الم
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قائمة التدفقات النقدية:

ريال سعودي
السنة المالية 

المنتهية في 31 
ديسمبر2018 م

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

فترة التسعة
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2020م

فترة التسعة
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2021م

صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( 
4.236.1801.844.1122.520.0903.305.0444.527.647األنشطة التشغيلية

صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( 
10.431.162)1.231.757()1.580.315()3.478.335()2.175.363(األنشطة االستثمارية

صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( 
)1.357.695()1.161.823()271.771()656.023()3.536.473(األنشطة التمويلية

صافي التغير في النقد وما في حكمه 
668.004911.46413.601.114)2.290.246()1.475.620(للسنة/الفترة

5.489.7424.014.1221.723.8761.723.8762.391.880النقد وما في حكمه في بداية السنة/الفترة

4.014.1221.723.8762.391.8802.635.34015.992.994النقد وما في حكمه في نهاية السنة/الفترة

ــم  ــخ 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائ ــة بتاري ــة المنتهي ــة للســنوات المالي ــرة للصناعــة والتنمي ــة لشــركة وف ــم المالي المصــدر: القوائ
ــي 30 ســبتمبر 2020م و2021م ــة ف ــرات المنتهي ــة للفت ــة األولي المالي

مؤشرات األداء الرئيسية:

نسبة مئوية
السنة المالية 

المنتهية في 31 
ديسمبر2018 م

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

فترة التسعة
أشهر المنتهية في 
30 سبتمبر 2020م

فترة التسعة
أشهر المنتهية في 30 

سبتمبر 2021م

-11.75%-2.38%-7.8%-12.7%-16.9%هامش الربح التشغيلي 

-8.58%3.35%-14.8%-30.6%-33.1%هامش الربح 

-2.88%-1.18%-7.7%-15.5%-15.3%العائد على الموجودات

العائد على حقوق 
-7.80%-2.72%-19.9%-33.5%-26.1%الملكية )%( 

نسبة الدين إلى حقوق 
171.16%-137.65%44.9%37.0%27.6%الملكية 

ــم  ــخ 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائ ــة بتاري ــة المنتهي ــة للســنوات المالي ــرة للصناعــة والتنمي ــة لشــركة وف ــم المالي المصــدر: القوائ
ــي 30 ســبتمبر 2020م و2021م ــة ف ــرات المنتهي ــة للفت ــة األولي المالي
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جدول المحتويات

١١ ١-  التعريفات والمصطلحات 

١٩ 2- عوامل المخاطرة 
٢٠ ٢-1		المخاطر	المتعلقة	بنشاط	الشركة	وعملياتها	

٢٠ ٢-1-1		المخاطر	المتعلقة	بتلوث	منتجات	اللحوم	

٢1 ٢-1-٢		المخاطر	المتعلقة	بالعيوب	التصنيعية	

٢1 ٢-1-3		المخاطر	المتعلقة	بالمعدات	واآلالت	المستخدمة		

٢1 ٢-1-4		المخاطر	المتعلقة	بسوء	إدارة	المخزون	

٢٢ ٢-1-5		المخاطر	المتعلقة	بحدوث	أعطال	في	مصانع	الشركة	

٢٢ ٢-1-6		المخاطر	المتعلقة	بتوزيع	ونقل	منتجات	الشركة	

٢٢ ٢-1-7		المخاطر	المتعلقة	بتوفر	وارتفاع	أسعار	المواد	الخام			

٢3 ٢-1-8		المخاطر	المتعلقة	بالخسائر	المتراكمة	

٢4 ٢-1-9		المخاطر	المتعلقة	بالمواقع	المستأجرة		

٢-1-1٠		المخاطر	المتعلقة	بتفشي	األمراض	المعدية	أو	غيرها	مما	يهدد	الصحة	العامة	بما	في	ذلك	االنتشار	العالمي	

٢4       )19-COVID(	كورونا	فيروس	لجائحة	المستمر

٢5 ٢-1-11		المخاطر	المتعلقة	بعدم	استخراج	أو	عدم	تجديد	التراخيص	والشهادات		

٢5 ٢-1-1٢		المخاطر	المتعلقة	بعدم	االلتزام	بمعايير	الجودة	والمواصفات	المطلوبة	من	قبل	العمالء	

٢6 ٢-1-13		المخاطر	المتعلقة	بالعقود	المبرمة	مع	الغير		

٢6 ٢-1-14		المخاطر	المتعلقة	بعدم	وجود	عقود	توريد	موقعة	مع	بعض	الموردين	الرئيسيين	

٢-1-15		المخاطر	المتعلقة	بالحصول	على	شهادة	المنتجات	المذبوحة	بالطريقة	اإلسالمية	)حالل(	من	قبل	الشركة	

٢6						 والموردين	

٢6 ٢-1-16		المخاطر	المتعلقة	بأنظمة	التشغيل	وتقنية	المعلومات	

٢7 ٢-1-17		المخاطر	المتعلقة	بالتعامالت	مع	األطراف	ذات	العالقة	

٢7 ٢-1-18		المخاطر	المرتبطة	باستحقاقات	الزكاة	الشرعية	القائمة	والمحتملة	

٢8 ٢-1-19		المخاطر	المتعلقة	بالرأي	المتحفظ	لمراجع	الحسابات	القانوني	

٢8 ٢-1-٢٠		المخاطر	المتعلقة	بعدم	تأكد	مراجع	الحسابات	الجوهري	حول	استمرارية	الشركة	

٢9 ٢-1-٢1		المخاطر	المتعلقة	بااللتزامات	المحتملة	

٢9 ٢-1-٢٢		المخاطر	المتعلقة	بمصادر	التمويل	

٢9 ٢-1-٢3		المخاطر	المتعلقة	بتوفر	التمويل	مستقبالً	

3٠ ٢-1-٢4		المخاطر	المتعلقة	بانخفاض	مستويات	السيولة	ورأس	المال	العامل	

3٠ ٢-1-٢5		المخاطر	المتعلقة	باالئتمان	والتحصيل	

٢-1-٢6		المخاطر	المتعلقة	بتطبيق	تطورات	للمعايير	المحاسبية	الدولية	أو	بتطبيق	معايير	محاسبية	دولية	جديدة	

3٠					 )IFRS(	في	المستقبل				

31 ٢-1-٢7		المخاطر	المتعلقة	باالعتماد	على	العناصر	البشرية	المهمة	
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31 ٢-1-٢8		المخاطر	المتعلقة	بأخطاء	الموظفين	أو	سوء	سلوكهم	

31				 ٢-1-٢9		المخاطر	المتعلقة	باالعتماد	على	الموظفين	غير	السعوديين		

31					 ٢-1-3٠		المخاطر	المتعلقة	بالرسوم	الحكومية	المطبقة	على	الموظفين	غير	السعوديين									

3٢				 ٢-1-31		مخاطر	توطين	الوظائف	»السعودة«	

33				 ٢-1-3٢		المخاطر	المتعلقة	بإدارة	رأس	المال	

33			 ٢-1-33		المخاطر	المتعلقة	بقرارات	اإلدارة	

33			 ٢-1-34		المخاطر	المتعلقة	بعدم	نجاح	استراتيجية	التوسع	

33			 ٢-1-35		المخاطر	المتعلقة	بالتأخر	في	تنفيذ	المشاريع	المستقبلية	

33			 ٢-1-36		المخاطر	المتعلقة	بزيادة	التكاليف	الرأسمالية	لتنفيذ	المشاريع	المستقبلية	عن	القيمة	المتوقعة	

٢-1-37		المخاطر	المتعلقة	بعزل	أعضاء	مجلس	اإلدارة	السابقين	وعدم	إبراء	ذمة	أعضاء	مجلس	اإلدارة	للعام	

34				 ٢٠٢٠م	

34			 ٢-1-38		مخاطر	التقاضي	والدعاوى	القانونية	

35				 ٢-1-39		المخاطر	المتعلقة	بكفاية	التغطية	التأمينية		

35				 ٢-1-4٠		المخاطر	المتعلقة	بالعالمات	التجارية		

35				 ٢-1-41		المخاطر	المتعلقة	بفرض	الغرامة	المتعلقة	بمخالفة	قوانين	العمل	

35				 ٢-1-4٢		المخاطر	المتعلقة	بتطبيق	نظام	الشركات	

36					 ٢-1-43		المخاطر	المتعلقة	بعدم	االلتزام	بالقواعد	واللوائح	والسياسات	ذات	الصلة	بحوكمة	الشركة		

37				 ٢-1-44		المخاطر	المتعلقة	بتعليق	تداول	أسهم	الشركة	أو	من	قبل	هيئة	السوق	المالية	

37				 ٢-1-45		المخاطر	المتعلقة	بالقيود	على	البيانات	والتقارير	المالية	

٣٧ ٢-٢		المخاطر	المتعلقة	بالسوق	والقطاع	

37 ٢-٢-1		المخاطر	المتعلقة	بالمعايير	المحددة	بموجب	األنظمة	واللوائح	التي	ترعى	نشاط	الشركة	

38 ٢-٢-٢		المخاطر	المتعلقة	بسحب	التراخيص	الصناعية	ورخص	التشغيل	والتصاريح	البيئية	

39 ٢-٢-3		المخاطر	المتعلقة	باألداء	االقتصادي	للمملكة	

39 ٢-٢-4		المخاطر	المتعلقة	بارتفاع	سعر	الطاقة	والمياه	

39 ٢-٢-5		المخاطر	المتعلقة	بتأثر	عمليات	الشركة	بالمخاطر	االقتصادية	في	المملكة	

39 ٢-٢-6		المخاطر	المتعلقة	بعدم	االستقرار	السياسي	واالقتصادي	في	المنطقة	

39 ٢-٢-7		المخاطر	المتعلقة	بفرص	النمو	

4٠ ٢-٢-8		المخاطر	المتعلقة	بالمنافسة		

4٠ ٢-٢-9		المخاطر	المتعلقة	بحدوث	الكوارث	الطبيعية	

4٠ ٢-٢-1٠		المخاطر	المتعلقة	بالتغيرات	في	األنظمة	والقوانين	ذات	العالقة	

4٠ ٢-٢-11		المخاطر	المتعلقة	بالرسوم	الحكومية	المطبقة	على	الموظفين	غير	السعوديين	

41 ٢-٢-1٢		المخاطر	المتعلقة	بتغيير	آلية	احتساب	الزكاة	وضريبة	الدخل	

41  )VAT(	المضافة	القيمة	ضريبة	بتطبيق	المتعلقة	المخاطر		٢-٢-13

4٢ ٢-٢-14		المخاطر	المتعلقة	بفرض	رسوم	أو	ضرائب	جديدة	

4٢ ٢-٢-15		المخاطر	المتعلقة	بتقلب	أسعار	صرف	العمالت	
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4٢ ٢-٢-16		المخاطر	المتعلقة	بموسمية	األعمال	

٤٢ ٢-٣		المخاطر	المتعلقة	باألسهم	

4٢ ٢-3-1		مخاطر	متعلقة	بالتذبذبات	المحتملة	في	سعر	السهم		

4٢ ٢-3-٢		المخاطر	المرتبطة	بالتذبذبات	المحتملة	في	سعر	الحقوق	األولوية	

4٢ ٢-3-3		المخاطر	المتعلقة	بعدم	ربحية	أو	بيع	الحقوق	األولوية	

43 ٢-3-4		مخاطر	نقص	الطلب	على	حقوق	األولوية	وأسهم	الشركة	

43 ٢-3-5		مخاطر	المضاربة	في	حقوق	األولوية	

43 ٢-3-6		مخاطر	انخفاض	نسبة	الملكية	

43 ٢-3-7		مخاطر	عدم	ممارسة	حقوق	االكتتاب	في	الوقت	المناسب	

43 ٢-3-8		مخاطر	توزيع	األرباح	لحاملي	األسهم	

44 ٢-3-9		مخاطر	بيع	عدد	كبير	من	األسهم	

44 ٢-3-1٠		المخاطر	المتعلقة	بإصدار	أسهم	جديدة	

44 ٢-3-11		المخاطر	المتعلقة	بالبيانات	المستقبلية		

44 ٢-3-1٢		المخاطر	المتعلقة	بانخفاض	الطلب	على	حقوق	األولوية	وأسهم	الشركة	

٤٦ 3-  خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها 
٤٦ ٣-1		نبذة	عن	الشركة	

٤٦ ٣-٢		تاريخ	الشركة	وأهم	التطورات	في	هيكل	رأس	مالها	

٤٧ ٣-٣		األنشطة	الرئيسية	للشركة	

٤٩ ٣-٤		فروع	الشركة	

٥1 ٣-٥		النشاط	االستثماري	

٥٢ ٣-٦		كبار	مساهمي	الشركة	

٥٢ ٣-٧		رؤية	الشركة	

٥٢ ٣-8		رسالة	الشركة		

٥٢ ٣-٩		استراتيجية	الشركة	

٥٢ ٣-1٠		نواحي	القوة	والميزات	التنافسية	للشركة	

٥٢ ٣-11		انقطاع	األعمال	

٥٢ ٣-1٢		الموظفون	والسعودة	

٥٥ ٤-  الهيكل التنظيمي للشركة 
٥٥ ٤-1		الهيكل	التنظيمي	

٥٦ ٤-٢		مجلس	اإلدارة	

٥٧ ٤-٣		المناصب	اإللزامية	في	مجلس	اإلدارة		

٥8 ٤-٤		لجان	مجلس	اإلدارة	

58 4-4-1		لجنة	المراجعة	

58 4-4-1-1		مهام	واختصاصات	وصالحيات	لجنة	المراجعة	

6٠ 4-4-٢		لجنة	المكافآت	والترشيحات	
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61 4-4-3		اللجنة	التنفيذية		

٦٢ ٤-٥		اإلدارة	التنفيذية		

٦٤ ٤-٦		تعويضات	ومكافآت	أعضاء	مجلس	اإلدارة	وكبار	التنفيذيين	

٦٤ ٤-٧		الموظفون		

4-7-1  برامج	األسهم	للموظفين	القائمة	قبل	تقديم	طلب	التسجيل	وطرح	األوراق	المالية	الخاضعة	لهذه	النشرة							64

64						 4-7-٢		ترتيبات	تشرك	الموظفين	في	رأس	المال	

٦٦ ٥-  المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة 
٦٦ ٥-1		مقدمة	

٦٦ ٥-٢		إقرار	أعضاء	مجلس	اإلدارة	بشأن	القوائم	المالية	

٦٧ ٥-٣		الرأي	المتحفظ	للمراجع	القانوني	عن	القوائم	المالية	

٦٧ ٥-٤		السياسات	المحاسبية	الهامة	

٧8 ٥-٥		نتائج	العمليات	

78 5-5-1		قوائم	الدخل	

113 5-5-٢		قائمة	المركز	المالي	

141 5-5-3		قائمة	التدفقات	النقدية		

١٤٦ ٦-  استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية 
1٤٦  ٦-1		صافي	متحصالت	الطرح	

1٤٦ ٦-٢		استخدام	متحصالت	الطرح	

١٥٠ 7-  إفادات الخبراء 

8- إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة    ١٥2

٩-  المعلومات القانونية    ١٥٤
1٥٤ ٩-1			مقدمة	عن	الشركة	وأبرز	التغييرات	التي	طرأت	عليها	

154 9-1-1			االسم	التجاري	

154 9-1-٢			تأسيس	الشركة	ومراحل	تطور	رأس	المال	

155 9-1-3			كبار	المساهمين		

155 9-1-4			المقر	الرئيسي	

155 9-1-5			مدة	الشركة		

156 9-1-6		النظام	األساسي	

156 9-1-7			نشاط	الشركة		

156 9-1-8			اإلدارة	

1٦٢ ٩-٢			التراخيص	والتصاريح	التي	حصلت	عليها	الشركة		

16٢ 9-٢-1			التراخيص	والشهادات	والموافقات	المتعلقة	بالمقر	الرئيسي	

164 9-٢-٢			فروع	الشركة	ونقاط	البيع	

1٦٦ ٩-٣			الشركات	التابعة	

1٦٧ ٩-٤			االلتزامات	المستمرة	التي	تفرضها	الجهات	الحكومية	على	الشركة	بصفتها	صاحب	الترخيص	

167 9-4-1			االلتزامات	المستمرة	حسب	متطلبات	وزارة	التجارة	
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167 9-4-٢			االلتزامات	المستمرة	حسب	متطلبات	هيئة	الزكاة	والضريبة	والجمارك	

168 9-4-3			االلتزامات	المستمرة	حسب	متطلبات	وزارة	الموارد	البشرية	والتنمية	االجتماعية	

17٠ 9-4-4			االلتزامات	المستمرة	حسب	متطلبات	المؤسسة	العامة	للتأمينات	االجتماعية	

171 9-4-5			االلتزامات	المستمرة	حسب	متطلبات	هيئة	السوق	المالية	

177 9-4-6			االلتزامات	المستمرة	حسب	متطلبات	وزارة	الشؤون	البلدية	والقروية	واإلسكان		

178 9-4-7			االلتزامات	المستمرة	حسب	متطلبات	الهيئة	العامة	للغذاء	والدواء	

179 9-4-8			االلتزامات	المستمرة	حسب	متطلبات	وزارة	الصناعة	والثروة	المعدنية		

18٠ 9-4-9			االلتزامات	المستمرة	بحسب	متطلبات	الهيئة	السعودية	للمدن	الصناعية	ومناطق	التقنية	)»ُمدن«(	

181 9-4-1٠			االلتزامات	المستمرة	حسب	متطلبات	المركز	الوطني	للرقابة	على	االلتزام	البيئي*	)»المركز«(	

18٢ ٩-٥			ملخص	العقود	الجوهرية	

18٢ 9-5-1			عقود	وتعامالت	مع	األطراف	ذات	العالقة	

184 9-5-٢			عقود	االيجار	

186 9-5-3			عقود	التوريد	

189 9-5-4			عقود	تسويق	منتجات	الشركة	

1٩٥ ٩-٧			عقارات	الشركة	

1٩٧ ٩-8			التقاضي	

1٩٩ ٩-٩			العالمات	التجارية	

٢٠1 ٩-1٠			التأمين	

٢٠٢ ٩-11			المعلومات	الجوهرية	التي	تغيرت	منذ	موافقة	الهيئة	على	آخر	نشرة	إصدار	أسهم	

٢٠٢ ٩-1٢			إقرارات	أعضاء	مجلس	اإلدارة	فيما	يتعلق	بالمعلومات	القانونية	

2٠٤ ١٠-  تغطية االكتتاب 
٢٠٤ 1٠-1			متعهد	التغطية	

٢٠٤ 1٠-٢			ملخص	اتفاقية	التعهد	بالتغطية	

2٠٦ ١١-  اإلعفاءات  

2٠8 ١2-  المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه 
٢٠8 1٢-1			الطرح	

٢٠8 1٢-٢			كيفية	التقدم	بطلب	االكتتاب	في	أسهم	حقوق	األولوية	)األسهم	الجديدة(	

٢٠8 1٢-٣			طلب	االكتتاب	

٢٠٩ 1٢-٤			مرحلة	التداول	واالكتتاب	وفترة	الطرح	المتبقي	

٢1٠ 1٢-٥			األشخاص	المستحقون	غير	المشاركين	في	االكتتاب	في	األسهم	الجديدة	

٢1٠ 1٢-٦				التخصيص		

٢1٠ 1٢-٧			نشرة	اإلصدار	التكميلية	

٢11 1٢-8			تعليق	أو	إلغاء	الطرح	

٢11 1٢-٩				أسئلة	وأجوبة	عن	حقوق	األولوية		

٢1٤ 1٢-1٠			القرارات	والموافقات	التي	ستطرح	األسهم	بموجبها	

جدول المحتويات



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية 6

٢1٥ 1٢-11			بنود	متفرقة	

٢1٥ 1٢-1٢			إفادة	عن	أي	ترتيبات	قائمة	لمنع	التصرف	في	أسهم	معينة	

2١7 ١3-  التغيرات في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال 

2١٩ ١٤-  التعهدات الخاصة باالكتتاب 
٢1٩ 1٤-1			نبذة	حول	طلب	وتعهدات	االكتتاب	

٢1٩ 1٤-٢			عمليات	التخصيص	

1٤-٣			مجموعة	تداول	السعودية	)تداول(																																																																																																																											٢1٩

٢٢٠ 1٤-٤			تداول	أسهم	الشركة	في	سوق	األسهم	السعودي	

222 ١٥-  المستندات المتاحة للمعاينة 
٢٢٢ 1٥-1			المستندات	الخاصة	بالتأسيس	ونظام	الشركة	

٢٢٢ 1٥-٢			الموافقات	المتعلقة	بالطرح	

٢٢٢ 1٥-٣			التقارير	والخطابات	والمستندات	

٢٢٢ 1٥-٤			البيانات	المالية	
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الجداول
36 الجدول	رقم	)1(:	مواد	الئحة	الحوكمة	التي	لم	تلتزم	بها	الشركة	

49 الجدول	رقم	)٢(:	فروع	شركة	وفرة	للصناعة	والتنمية	

51 الجدول	رقم	)٣(: االستثمارات	في	الشركات	األخرى	

53 الجدول	رقم	)٤(:	توزيع	أعداد	موظفي	الشركة	آلخر	ثالث	سنوات	)٢٠18م،	٢٠19م	و٢٠٢٠م(	وحتى	تاريخ	٢٠٢1/٠9/3٠م	

53 الجدول	رقم	)٥(:	توزع	أعداد	موظفي	الشركة	بحسب	بيانات	الجهات	الحكومية	

57 الجدول	رقم	)٧(:	ملخص	عن	قرارات	التعيين	في	المناصب	اإللزامية	

58 الجدول	رقم	)8(: عدد	اجتماعات	مجلس	اإلدارة	خالل	آخر	ثالث	سنوات	وحتى	تاريخ	نشرة	اإلصدار	

58 الجدول	رقم	)٩(:	أعضاء	لجنة	المراجعة	

59 الجدول	رقم	)1٠(:	عدد	اجتماعات	لجنة	المراجعة	خالل	آخر	ثالث	سنوات		

6٠ الجدول	رقم	)11(:	أعضاء	لجنة	المكافآت	والترشيحات	

61 الجدول	رقم	)1٢(:	عدد	اجتماعات	لجنة	المكافآت	والترشيحات	خالل	آخر	ثالث	سنوات		

61 الجدول	رقم	)1٣(:	أعضاء	اللجنة	التنفيذية	

6٢ الجدول	رقم	)1٤(:	عدد	اجتماعات	اللجنة	التنفيذية	خالل	آخر	ثالث	سنوات		

6٢ الجدول	رقم	)1٥(: موظفي	اإلدارة	التنفيذية	

64 الجدول	رقم	)1٦(:	تعويضات	ومكافآت	أعضاء	مجلس	اإلدارة	وكبار	التنفيذيين	

7٠ الجدول	رقم	)1٧(:	نسب	االستهالك	السنوية	المقدرة	للممتلكات	واآلالت	والمعدات:	

الجــدول	رقــم	)18(:	قائمــة	الدخــل	الشــامل	للســنوات	الماليــة	المنتهيــة	فــي	31	ديســمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وفتــرة	التســعة	

أشهر	المنتهية	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢٠م	و	٢٠٢1م.	

الجــدول	رقــم	)1٩(:	مؤشــرات	األداء	الرئيســية	للســنوات	الماليــة	المنتهيــة	فــي	31	ديســمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وفتــرة	التســعة	

أشهر	المنتهية	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢٠م	و٢٠٢1م.	

الجــدول	رقــم	)٢٠(:	المبيعــات	بحســب	المصنــع	للســنوات	الماليــة	المنتهيــة	فــي	31	ديســمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وفتــرة	

التسعة	أشهر	المنتهية	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢٠م	و	٢٠٢1م.	

الجــدول	رقــم	)٢1(:	المبيعــات	بحســب	قنــاة	التوزيــع	للســنوات	الماليــة	المنتهيــة	فــي	31	ديســمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وفتــرة	

التسعة	أشهر	المنتهية	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢٠م	و٢٠٢1م.	

الجــدول	رقــم	)٢٢(:	تكلفــة	المبيعــات	للســنوات	الماليــة	المنتهيــة	فــي	31	ديســمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وفتــرة	التســعة	أشــهر	

المنتهية	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢٠م	و	٢٠٢1م.	

الجــدول	رقــم	)٢٣(: إجمالــي	الدخــل	التشــغيلي	بحســب	المصنــع	للســنوات	الماليــة	المنتهيــة	فــي	31	ديســمبر	٢٠18م	و٢٠19م	

و٢٠٢٠م	وفترة	التسعة	أشهر	المنتهية	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢٠م	و٢٠٢1م.	

الجــدول	رقــم	)٢٤(:	المصاريــف	اإلداريــة	والعموميــة	للســنوات	الماليــة	المنتهيــة	فــي	31	ديســمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وفتــرة	

التسعة	أشهر	المنتهية	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢٠م	و٢٠٢1م.	

الجــدول	رقــم	)٢٥(:	المصاريــف	البيعيــة	والتســويقية	للســنوات	الماليــة	المنتهيــة	فــي	31	ديســمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وفتــرة	

التسعة	أشهر	المنتهية	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢٠م	و٢٠٢1م.	

الجــدول	رقــم	)٢٦(: إيــرادات	أخــرى	للســنوات	الماليــة	المنتهيــة	فــي	31	ديســمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وفتــرة	التســعة	أشــهر	

المنتهية	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢٠م	و٢٠٢1م.	

الجــدول	رقــم	)٢٧(:	صافــي	ربــح/	)خســارة(	الســنة	/	الفتــرة	للســنوات	الماليــة	المنتهيــة	فــي	31	ديســمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	

وفترة	التسعة	أشهر	المنتهية	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢٠م	و٢٠٢1م.	

79

88

93

97

99

1٠٢

1٠6

11٠

11٢

8٢
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113 الجدول	رقم	)٢8(:	قائمة	المركز	المالي	كما	في	31	ديسمبر٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

الجدول	رقم	)٢٩(: مؤشرات	األداء	الرئيسية	للمركز	المالي	كما	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.     115

118 الجدول	رقم	)٣٠(: الموجودات	غير	المتداولة	كما	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

الجــدول	رقــم	)٣1(:	صافــي	القيمــة	الدفتريــة	للممتلــكات	واآلالت	والمعــدات	كمــا	فــي	31	ديســمبر٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكمــا	فــي	

3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

الجدول	رقم	)٣٢(:	االضافات	على	الممتلكات	واآلالت	والمعدات	كما	في	31	ديسمبر٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م			119

الجــدول	رقــم	)٣٣(: مجمــع	اســتهالك	الممتلــكات	واآلالت	والمعــدات	كمــا	فــي	31	ديســمبر٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكمــا	فــي	3٠ 

سبتمبر	٢٠٢1م.	

1٢٢ الجدول	رقم	)٣٤(: أصول	غير	ملموسة	كما	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

الجدول	رقم	)٣٥(: مصاريف	االطفاء	على	األصول	غير	الملموسة	كما	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.			1٢٢

الجدول	رقم	)٣٦(: استثمارات	بالقيمة	العادلة	من	خالل	األرباح	او	الخسائر	كما	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	

1٢3		 3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

1٢3 الجدول	رقم	)٣٧(:	استثمارات	عقارية	كما	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

الجدول	رقم	)٣8(: مخصص	في	تدني	قيمة	االستثمارات	العقارية	كما	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.		1٢4

الجدول	رقم	)٣٩(:	استثمارات	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر	كما	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	

في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

1٢5		 الجدول	رقم	)٤٠(: الموجودات	المتداولة	كما	في	31	ديسمبر٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

1٢5 الجدول	رقم	)٤1(: الذمم	المدينة	كما	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

الجدول	رقم	)٤٢(:	مخصص	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	كما	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.      1٢6

1٢6 الجدول	رقم	)٤٣(: المخزون	كما	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

1٢7 الجدول	رقم	)٤٤(: مخصص	بضاعة	بطيئة	الحركة	كما	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

ــة	أخــرى	كمــا	فــي	31	ديســمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكمــا	فــي	3٠  الجــدول	رقــم	)٤٥(: مصاريــف	مدفوعــة	مقدمــا	وأرصــدة	مدين

سبتمبر	٢٠٢1م.	

13٠ الجدول	رقم	)٤٦(:	مطلوب	من	طرف	ذو	عالقة	كما	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

131 الجدول	رقم	)٤٧(: نقد	وما	في	حكمه	كما	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

131 الجدول	رقم	)٤8(:	حقوق	المساهمين	كما	في	31	ديسمبر٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

13٢ الجدول	رقم	)٤٩(:	المطلوبات	غير	المتداولة	كما	في	31	ديسمبر٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

133 الجدول	رقم	)٥٠(:	القرض	الحكومي	طويل	األجل	كما	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

134 الجدول	رقم	)٥1(:	التزامات	التأجير	كما	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

135 الجدول	رقم	)٥٢(:	التزامات	منافع	الموظفين	كما	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

135 الجدول	رقم	)٥٣(: المطلوبات	المتداولة	كما	في	31	ديسمبر٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

الجدول	رقم	)٥٤(:	مصاريف	مستحقة	وأرصدة	دائنة	أخرى	كما	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.  137

138 الجدول	رقم	)٥٥(: مخصصات	مبيعات	كما	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

14٠ الجدول	رقم	)٥٦(:	مخصص	الزكاة	كما	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وكما	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

الجدول	رقم	)٥٧(:	قائمة	التدفقات	النقدية	للسنوات	المنتهية	في	31	ديسمبر	٢٠18م	و٢٠19م	و٢٠٢٠م	وفترة	التسعة	أشهر	

المنتهية	في	3٠	سبتمبر	٢٠٢1م.	

148			 الجدول	رقم	)٥8(:	استخدام	متحصالت	الطرح	

الجداول

118

119

1٢4

1٢8

141
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الجدول	رقم	)٥٩(: مجلس	اإلدارة*  157

158 الجدول	رقم	)٦٠(:	مناصب	مجلس	اإلدارة	

159	 الجدول	رقم	)٦1(:	أعضاء	لجنة	المراجعة*	

16٠ الجدول	رقم	)٦٢(:	عدد	اجتماعات	لجنة	المراجعة	خالل	الثالث	سنوات	الماضية		

16٠ الجدول	رقم	)٦٣(:	أعضاء	لجنة	الترشيحات	والمكافآت	

16٠ الجدول	رقم	)٦٤(:	عدد	اجتماعات	لجنة	الترشيحات	والمكافآت	خالل	الثالث	سنوات	الماضية		

161 الجدول	رقم	)٦٥(:	أعضاء	اللجنة	التنفيذية	

161 الجدول	رقم	)٦٦(:	عدد	اجتماعات	اللجنة	التنفيذية	خالل	الثالث	السنوات	الماضية		

161 الجدول	رقم	)٦٧(:	اإلدارة	التنفيذية	للشركة	

16٢ الجدول	رقم	)٦8(: الموافقات	والتراخيص	والشهادات	والتصاريح	التي	تعمل	بموجبها	الشركة	

164 الجدول	رقم	)٦٩(: قائمة	الفروع	)اإلدارات	اإلقليمية(	ونقاط	البيع	وسجالتها	التجارية	

166 الجدول	رقم	)٧٠(:	قائمة	تراخيص	البلدية	للفروع	)اإلدارات	اإلقليمية(	ونقاط	البيع	التي	تم	الحصول	عليها	

169 الجدول	رقم	)٧1(: أعداد	الموظفين	العاملين	لدى	الشركة	وفروعها	وفقًا	لبيانات	الجهات	الحكومية	المختلفة	

الجــدول	رقــم	)٧٢(: أعــداد	الموظفيــن	العامليــن	لــدى	فــرع	الشــركة	)مصنــع	وفــرة	لمنتجــات	الحبــوب(	وفقــًا	لبيانــات	الجهــات	

الحكومية	المختلفة	

17٠ الجدول	رقم	)٧٣(:	أعداد	الموظفين	السعوديين	وغير	السعوديين	المسجلين	في	التأمينات	

17٢ الجدول	رقم	)٧٤(: ملخص	ألهم	بنود	الئحة	حوكمة	الشركات	التي	التزمت	بها	الشركة			

177 الجدول	رقم	)٧٥(: قائمة	تراخيص	البلدية	للفروع	)اإلدارات	اإلقليمية(	ونقاط	البيع	التي	تم	الحصول	عليها	

179 الجدول	رقم	)٧٦(:	التراخيص	الصناعية	

18٠ الجدول	رقم	)٧٧(:	رخص	التشغيل	

18٢ الجدول	رقم	)٧8(:	التصاريح	البيئية	للتشغيل	

183 الجدول	رقم	)٧٩(:	العقود	والتعامالت	مع	أطراف	ذات	عالقة		

184 الجدول	رقم	)8٠(: قائمة	بعقود	االيجار	السارية	والمجددة	للمواقع	التي	تشغلها	الشركة	بصفتها	مستأجرة	

187 الجدول	رقم	)81(:	عقود	التوريد	

189 الجدول	رقم	)8٢(:	قائمة	بعقود	تسويق	منتجات	الشركة	

19٢ الجدول	رقم	)8٣(: قائمة	بعقود	تسويق	منتجات	الشركة	

193 الجدول	رقم	)8٤(:	القروض	والتسهيالت	

194 الجدول	رقم	)8٥(:	مذكرة	التفاهم	مع	شركة	سخاب	الهولندية	

195 الجدول	رقم	)8٦(: عقارات	الشركة	

197 الجدول	رقم	)8٧(:	الدعاوى	المقامة	من	الشركة	ضد	الغير	بصفتها	مدعية*	

198 الجدول	رقم	)88(:	الدعاوى	المقامة	من	الشركة	ضد	الغير	بصفتها	مدعى	عليها*	

الجداول

األشكال

55 الشكل	رقم	)1(:	الهيكل	التنظيمي	للشركة	

٢11 الشكل	رقم	)٢(:	آلية	التداول	واكتتاب	حقوق	األولوية	المتداولة	

169
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التعريفات والمصطلحات

٠١

٢٠٠ الجدول	رقم	)8٩(: العالمات	التجارية	
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١-  التعريفات والمصطلحات

التعريفالمصطلح

»الشركة« أو »شركة وفرة« أو 
»الُمصدر«

شركة وفرة للصناعة والتنمية، شركة مساهمة عامة سعودية.

اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة ومتعهد التغطية. اتفاقية التعهد بالتغطية 

فريق إدارة الشركة.اإلدارة

إدراج األوراق الماليــة فــي الســوق الرئيســية أو – حيــث يســمح ســياق النــص بذلــك – تقديــم طلــب إدراج اإلدراج 
إلــى تــداول الســعودية.

األســهم الحاليــة للشــركة والبالــغ عددهــا ســبعة ماييــن وســبعمائة وســبعة عشــر ألــف وخمســة وثاثيــن األسهم 
)7.717.035( ســهم عــادي، بقيمــة اســمية عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد. 

خمســة عشــر مليــون وأربعمائــة وأربعــة وثاثــون ألــف وســبعون )15.434.070( ســهم عــادي، والتــي ســيتم األسهم الجديدة 
إصدارهــا لزيــادة رأس مــال الشــركة. 

األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خال فترة االكتتاب. األسهم المتبقية 

جميــع حملــة حقــوق األولويــة ســواًء كانــوا مــن المســاهمين المقيديــن أو ممــن قامــوا بشــراء حقــوق األولويــة األشخاص المستحقون 
خــال فترة التــداول. 

يقصــد بهــم فــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة، وبموجــب قائمــة المصطلحــات األطراف ذوو العاقة 
المســتخدمة فــي لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجــب القــرار رقــم 
)2004-11-4( وتاريــخ 1425/08/20هـــ )الموافــق 2004/10/04م( والمعدلــة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم 

)2-22-2021( وتاريــخ 1442/07/12هـــ )الموافــق 2021/02/24م(، مــا يلــي:
تابعي الُمصدر.- 1
المساهمين الكبار في الُمصدر.- 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.- 3
 أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.- 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.- 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاه.- 6
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في )1، 2، 3، 4، 5 أو 6( أعاه.- 7
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بتاريــخ تداول ســابقاً(.  الســعودية  الماليــة  الســوق  )شــركة  قابضــة(  )شــركة  الســعودية  تــداول  مجموعــة 
1442/08/25هـــ )الموافــق 2021/04/07م(، أعلنــت الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( عــن تحولهــا 
لتصبــح شــركة قابضــة باســم )مجموعــة تــداول الســعودية(، بهيــكل جديــد يدعــم تنميــة مســتقبل الســوق 
الماليــة الســعودية ويضمــن اســتمرارية تطورهــا، وكخطــوة أخــرى نحــو جاهزيــة المجموعــة للطــرح العــام 

األولــي خــال العــام الحالــي 2021م.

وتضــم )مجموعــة تــداول الســعودية( أربــع شــركات تابعــة هــي: )تــداول الســعودية( كســوق لــألوراق الماليــة، 
وشــركة مركــز مقاصــة األوراق الماليــة )مقاصــة(، وشــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )إيــداع(، وشــركة 

)وامــض( المتخصصــة فــي الخدمــات والحلــول التقنيــة القائمــة علــى االبتــكار.

هــذا وستســتفيد المجموعــة مــن تكامــل خدمــات الشــركات التابعــة لهــا واألعمــال المشــتركة، ثــم إن 
اســتقالية الشــركات ســيوفر بيئــة عمــل تتســم بالمرونــة واالبتــكار لمواكبــة التطــورات الســريعة فــي 

العالميــة والمحليــة. األســواق 

متطلبات السعودة المطبقة في المملكة فيما يتعلق بسوق العمل.التوطين / السعودة

الجمعيــة العامــة التــي تنعقــد بحضــور المســاهمين فــي الشــركة بموجــب أحــكام نظــام الشــركات والنظــام الجمعية العامة 
األساســي للشــركة، وهــي قــد تكــون عاديــة أو غيــر عاديــة. 

الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة العادية 

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

الجمهور 

تعنــي فــي قائمــة المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا األشــخاص غيــر 
المذكوريــن أدنــاه:

تابعي الُمصدر.- 1
المساهمين الكبار في الُمصدر.- 2
مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.- 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.- 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.- 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاه.- 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاه.- 7
األشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق معــاَ ويملكــون مجتمعيــن )5%( أو أكثــر مــن فئــة األســهم المــراد - 8

إدراجهــا.

الحقوق أو الحقوق األولوية

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تمنــح حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة عنــد الموافقــة علــى 
زيــادة فــي رأس المــال. وهــو حــق مكتســب لجميــع المســاهمين المقيديــن، ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة 
االكتتــاب فــي ســهم واحــد مــن األســهم الجديــدة بســعر الطــرح. ويتــم إيــداع الحقــوق بعــد انعقــاد الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس مــال وذلــك بتاريــخ **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(. 
وســتظهر هــذه الحقــوق فــي حســابات المســاهمين المقيديــن تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة. 

وســيتم إبــاغ المســاهمين المقيديــن بإيــداع الحقــوق فــي محافظهــم.

حكومة المملكة العربية السعودية، وتفسر كلمة »حكومية« وفًقا لذلك.الحكومة

المملكة العربية السعودية.المملكة

البرنامــج االقتصــادي االســتراتيجي الوطنــي الــذي يهــدف إلــى تقليــل االعتمــاد علــى النفــط وصناعــة رؤية 2030
البتروكيماويــات وتنويــع االقتصــاد الســعودي وتطويــر الخدمــات.
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ريال أو الريال السعودي أو 
الريال

العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

هــو الســعر الــذي يتــم تــداول الحــق بــه علمــاً بأنــه يحــدد مــن خــال آليــة العــرض والطلــب، وبالتالــي فإنــه سعر تداول الحق
قــد يختلــف عــن قيمــة الحــق اإلرشــادية.

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. سعر الطرح / االكتتاب 

السنة المالية / السنوات 
المالية

هــي الفتــرة الزمنيــة لعــرض نتيجــة نشــاط المنشــأة والمحــددة بدايتهــا ونهايتهــا فــي عقــد التأســيس أو 
النظــام األساســي للشــركة المعنيــة. علمــاً أن الســنة الماليــة للشــركة تنتهــي فــي 31 ديســمبر مــن كل ســنة 

مياديــة.

السوق المالية السعودية 
أو السوق المالية أو سوق 

األسهم أو السوق

السوق المالية السعودية لتداول األسهم.

الشخص الطبيعي أو االعتباري.الشخص 

شركة مركز إيداع األوراق 
المالية

هــي شــركة مســاهمة مقفلــة تابعــة لمجموعــة تــداول الســعودية )تــداول(، تأسســت فــي عــام 2016م 
1437/01/28هـــ  بتاريــخ  م/3  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الســعودي  الشــركات  نظــام  بموجــب 

)الموافــق2015/11/11م(.

صافي متحصات الطرح 
ســوف يبلــغ صافــي متحصــات الطــرح بعــد خصــم مصاريــف الطــرح مبلغــاً وقــدره مائــة وخمســون مليــون 
)150.000.000( ريــال ســعودي )لمزيــد مــن المعلومــات، فضــًا راجــع القســم 6 »اســتخدام متحصــات 

الطــرح والمشــاريع المســتقبلية«(.

ضريبة القيمة المضافة 
)VAT(

االتفاقيــة  علــى  الموافقــة  )الموافــق 2017/01/30م(  بتاريــخ 1438/05/02هـــ  الــوزراء  قــرر مجلــس 
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والتــي بــدأ العمــل بهــا 
ابتــداء مــن 1 ينايــر 2018م، كضريبــة جديــدة تضــاف لمنظومــة الضرائــب والرســوم األخــرى الواجــب العمل 
بهــا مــن قبــل قطاعــات محــددة فــي المملكــة، وفــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي. مقــدار هــذه 
الضريبــة )5%(، وقــد تــم اســتثناء عــدد مــن المنتجــات منهــا )كاألغذيــة األساســية والخدمــات المتعلقــة 

بالرعايــة الصحيــة والتعليــم(.

1441/10/17هـــ  وتاريــخ   )2-3-20( رقــم  والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  إدارة  مجلــس  قــرر 
ــخ  ــداء مــن تاري ــح 15% ابت ــة لكــي تصب ــة القيمــة المضاف ــل نظــام ضريب )الموافــق 2020/06/09م( تعدي
2020/07/01م، وذلــك بمــا لــه مــن صاحيــات بنــاء علــى المــادة الخامســة مــن تنظيــم هيئــة الــزكاة 
والضريبــة والجمــارك الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )465( وتاريــخ 1438/07/20هـــ )الموافــق 
ــق  ــخ 1441/10/15هـــ )المواف ــم )أ/638( وتاري ــي رق ــر الملك ــى األم ــد االطــاع عل 2017/04/17م( وبع
2020/06/07م( الصــادر بشــأن تعديــل نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة للســماح بزيــادة نســبة الضريبــة 

األساســية إلــى 15% بدايــة مــن تاريــخ 1 يوليــو 2020م. 

**/**/****هـــ فترة الطرح   ** يــوم  إلــى  **/**/****م(  **/**/****هـــ )الموافــق   ** يــوم  تبــدأ مــن  التــي  الفتــرة 
**/**/****م(. )الموافــق 

الفتــرة التــي تبــدأ مــن الســاعة العاشــرة صباحــاً يــوم **/**/1443هـــ )الموافــق **/**/2021م( وحتــى فترة الطرح المتبقي
الســاعة الخامســة مســاء مــن يــوم **/**/1443هـــ )الموافــق **/**/2021م(.
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قواعــد اإلدراج الصــادرة عــن شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( والموافــق عليهــا بقــرار مجلــس قواعد اإلدراج 
هيئــة الســوق الماليــة رقــم )3-123-2017( وتاريــخ 1439/04/09هـــ )الموافــق 2017/12/27م( والمعدلة 
بموجــب قــراره رقــم )1-104-2019( بتاريــخ 1441/02/01هـــ )الموافــق 2019/09/30م( وإن آخــر تعديل 

لهــا بموجــب قــراره رقــم )1-22-2021( بتاريــخ 1442/07/12هـــ )الموافــق 2021/02/24م(.

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب 
القــرار رقــم )3-123-2017( وتاريــخ 1439/04/09هـــ )الموافــق 2017/12/27م(. بنــاًء علــى نظــام 
الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/30 وتاريــخ 1424/06/02هـــ، والمعدلــة بقــرار مجلــس 
هيئــة الســوق الماليــة رقــم 3-45-2018 وتاريــخ 1439/08/07هـــ )الموافــق 2018/04/23م(، والمعدلــة 
بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )2019-104-1( وتاريــخ 1441/02/01هـــ )الموافــق 2019/09/30م(، وإن 
آخــر تعديــل صــادر بموجــب قــرار مجلــس الهيئــة رقــم )1-7-2021( وتاريــخ 1442/06/01هـــ )الموافــق 

2021/01/14م(. 

القواعد المنظمة الستثمار 
المؤسسات المالية األجنبية 
المؤهلة في األوراق المالية 

المدرجة

هــي قواعــد خاصــة بتنظيــم االســتثمار بــاألوراق الماليــة مــن قبــل أشــخاص غيــر ســعوديين مقيميــن 
خــارج المملكــة، الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار )2015-42-1( وتاريــخ 
رقــم  الماليــة  الســوق  هيئــة  مجلــس  بقــرار  والمعدلــة  2015/05/04م(  )الموافــق   1436/07/15هـــ 

)3-65-2019( وتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م(.

الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خال فترة التداول وسعر الطرح.قيمة الحق اإلرشادية 

الئحــة حوكمــة الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة الئحة حوكمة الشركات 
بموجــب القــرار رقــم 16-8-2017م وتاريــخ 1438/05/16هـــ )الموافــق 2017/02/13م(. بنــاًء علــى نظــام 
الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/3 وتاريــخ 1437/01/28هـــ والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة 
الســوق الماليــة رقــم )3-57-2019م( وتاريــخ 1440/09/15هـــ )الموافــق 2019/05/20م( وآخــر تعديــل 

لهــا بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )1-7-2021( وتاريــخ 1442/06/01هـــ )الموافــق 2021/01/14م(.

متعهد التغطية ومدير 
شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال(. االكتتاب

المجلس أو مجلس اإلدارة أو 
أعضاء مجلس اإلدارة 

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

يقــع المقــر الرئيســي لشــركة وفــرة فــي مدينــة الريــاض – الصناعيــة الثالثــة، ص.ب 131، الرمــز البريــدي المركز الرئيسي 
11383، هاتــف 4023456. 
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المركز الوطني للرقابة على 
االلتزام بالبيئة

بعــد االطــاع علــى مــا رفعــه معالــي وزيــر البيئــة والميــاه والزراعــة، وبعــد االطــاع علــى التوصيــة المعــدة 
)الموافــق  وتاريــخ 1440/06/16هـــ  والتنميــة رقــم )40/31.10/د(  الشــؤون االقتصاديــة  فــي مجلــس 
)الموافــق  1440/07/19هـــ  بتاريــخ  المنعقــدة  جلســته  فــي  الــوزراء  مجلــس  قــرر  2019/02/21م(، 

يلــي: مــا  2019/03/26م(، 

إنشــاء المركــز الوطنــي لألرصــاد، والمركــز الوطنــي لتنميــة الغطــاء النباتــي ومكافحــة التصحــر، . 1
والمركــز الوطنــي للرقابــة علــى االلتــزام البيئــي، والمركــز الوطنــي لتنميــة الحيــاة الفطريــة، وفقــاً 

لتنظيماتهــا، وخطــة إنشــاء المراكــز الوطنيــة التابعــة لقطــاع البيئــة.
إلغــاء الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة، والهيئــة الســعودية للحيــاة الفطريــة، علــى أن تســتمرا . 2

فــي ممارســة أعمالهمــا إلــى حيــن قيــام المراكــز المشــار إليهــا أعــاه بممارســة اختصاصاتهــا، وفقــاً 
لألحــكام ذات الصلــة الــواردة فــي خطــة إنشــائها.

يهــدف المركــز الوطنــي للرقابــة علــى االلتــزام بالبيئــة إلــى )1( االرتقــاء بااللتــزام البيئــي عبــر الحــد مــن 
تلــوث األوســاط البيئيــة، ورفــع كفــاءة األداء الرقابــي والتنظيمــي، )2( تعزيــز قــدرات االســتجابة لحــاالت 
ــز بالتنســيق مــع الجهــات ذات العاقــة، )3( رفــع مشــاركة  ــة المتعلقــة باختصــاص المرك الطــوارئ البيئي
القطــاع الخــاص فــي توفيــر خدمــات التــزام بيئــي بجــودة عاليــة، وبمــا يعــزز فــرص التوطيــن، )4( تشــجيع 
البحــث واالبتــكار فــي مجــاالت الرصــد والتقييــم والتقنيــات الصديقــة للبيئــة بالتعــاون مــع الجامعــات 
ومراكــز األبحــاث المحليــة والعالميــة و)5( تعزيــز الكفــاءات البشــرية واإلمكانيــات الفنيــة والبنيــة التحتيــة 

لارتقــاء بفاعليــة المركــز.

المستثمر المسجل في سجل ملكية األوراق المالية الخاصة بالمصدر. مساهم مقيد 

المســاهمون الذيــن يمتلكــون نســبة 5% أو أكثــر مــن أســهم الشــركة، وكمــا فــي تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار المساهمون الكبار
هــذه، ليــس لــدى الشــركة أي مســاهم رئيســي. 

هم المساهمون المسجلون في سجل مساهمي الشركة عند إقفال التداول في تاريخ األحقية. المساهمون المستحقون 

المساهمون المقيدون 
المســاهمون المالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة 
رأس المــال والمقيــدون فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي 

انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(.

مستشارو الشركة فيما يخص عملية الطرح الموضحة أسماؤهم على الصفحة )ح( و)ط(.المستشارون

عامــة المســتثمرون مــن األفــراد والمؤسســات – باســتثناء المســاهمون المقيــدون – ممــن قامــوا بشــراء المستثمرون الجدد 
حقــوق األولويــة خــال فتــرة التــداول.

المعايير المحاسبية الدولية 
إلعداد التقارير المالية 

)IFRS(

المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين، والتــي تضــم 
المعاييــر الدوليــة باإلضافــة إلــى المتطلبــات واالفصاحــات اإلضافيــة المطلوبــة مــن الهيئــة الســعودية 
للمراجعيــن والمحاســبين وغيرهــا مــن المعاييــر والتصريحــات التــي أقرتهــا الهيئــة الســعودية للمراجعيــن 
والمحاســبين، والتــي تشــمل المعاييــر واإلصــدارات الفنيــة المتعلقــة بالمســائل التــي ال تغطيهــا المعاييــر 

الدوليــة، مثــل مســألة الــزكاة.
.)International Financial Reporting Standards(

ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. معامل األحقية 

أي شخص يكتتب في األسهم المطروحة لاكتتاب.المكتتب  
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المؤسسات االستثمارية

تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:

الجهــات الحكوميــة والشــركات المملوكــة مــن الحكومــة، مباشــرة أو عــن طريــق مديــر محفظــة خاصــة، - 1
أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة، أو الســوق، وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة، أو مركــز 

اإليداع.
صناديــق االســتثمار العامــة المؤسســة فــي المملكــة المطروحــة طرحــاً عامــاً إضافــة إلــى الصناديــق - 2

الخاصــة والتــي تســتثمر فــي األوراق الماليــة المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية إذا كانــت شــروط 
وأحــكام الصنــدوق تتيــح لــه ذلــك، مــع االلتــزام باألحــكام والقيــود المنصــوص عليهــا فــي الئحــة صناديق 

االستثمار.
األشــخاص المرخــص لهــم التعامــل فــي األوراق الماليــة بصفــة أصيــل، مــع التــزام متطلبــات الكفايــة - 3

الماليــة.
عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون ذلــك الشــخص المرخــص لــه - 4

قــد تــم تعيينــه بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار 
فــي الســوق الماليــة الســعودية نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.

أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز - 5
اإليــداع، أخــذاً باالعتبــار ضوابــط اســتثمار الشــركات المدرجــة فــي األوراق الماليــة، علــى أن ال تــؤدي 

مشــاركة الشــركة إلــى أي تعــارض فــي المصالــح.
المســتثمرين الخليجييــن مــن ذوي الشــخصية االعتباريــة والتــي تشــمل الشــركات والصناديق المؤسســة - 6

فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
المستثمرون األجانب المؤهلون.- 7
مســتفيد نهائــي مــن ذوي الصفــة االعتباريــة فــي اتفاقيــة مبادلــة مبرمــة مــع شــخص مرخــص لــه وفــق - 8

شــروط وضوابــط اتفاقيــات المبادلــة.

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية 

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية.

الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة العربيــة الســعودية، وهــو عبــارة عــن القيمــة الســوقية لــكل الســلع الناتج المحلي 
النهائيــة والخدمــات المعتــرف بهــا بشــكل محلــي.

هذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية.نشرة اإلصدار 

وتاريــخ نطاقات  )4040( رقــم  العمــل  وزيــر  معالــي  قــرار  بموجــب  )نطاقــات(  الســعودة  برنامــج  اعتمــاد  تــم 
بتاريــخ   )50( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  علــى  المبنــي  )الموافــق 2011/09/10م(  1432/10/12هـــ 
1415/04/21هـــ )الموافــق 1994/09/27م(، وقــد أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة 
بالمملكــة البرنامــج لتقديــم حوافــز للمنشــآت كــي تقــوم بتوظيــف الســعوديين، ويقيــم البرنامــج أداء 
ــذان  ــى أســاس نطاقــات محــددة )الباتينــي واألخضــر واألحمــر( وفــق النشــاط والقطــاع الل المنشــأة عل
تنــدرج تحتهمــا الشــركة. وبتاريــخ 1441/03/29هـــ )الموافــق 2019/11/16م( صــدر القــرار الــوزاري رقــم 

63717 والــذي قضــى بإلغــاء النطــاق األصفــر فــي برنامــج نطاقــات.

بتاريــخ 1442/10/11هـــ )الموافــق 2021/05/23م(، أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعية 
برنامــج »نطاقــات« المطــور الــذي يقــدم ثــاث مزايــا رئيســة: األولــى: خطــة توطيــن واضحــة الرؤى وشــفافة 
لمــدة ثــاث ســنوات قادمــة بهــدف زيــادة االســتقرار التنظيمــي لــدى منشــآت القطــاع الخــاص، الثانيــة: 
تعتمــد العاقــة الطرديــة بيــن عــدد العامليــن ونســب التوطيــن المطلوبــة لــكل منشــأة مــن خــال معادلــة 
خطيــة ترتبــط بشــكل متناســب مــع عــدد العامليــن لــدى المنشــأة، بــدالً مــن نظــام نســب التوطيــن الحاليــة 
المبنيــة علــى تصنيــف المنشــآت إلــى أحجــام محــددة وثابتــة، والثالثــة: تبســيط تصميــم البرنامــج وتحســين 
ــدد 32 نشــاًطا  ــون بع ــات المشــتركة لتك ــات األنشــطة ذات الصف ــل مــن خــال دمــج تصنيف ــة العمي تجرب
بــدلًا مــن 85 نشــاًطا فــي »نطاقــات«. كمــا سيســهم هــذا البرنامــج فــي توفيــر أكثــر مــن 340 ألــف وظيفــة 

حتــى عــام 2024م.
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النظــام األساســي للشــركات المســاهمة هــو المســتند الــذي يحتــوي علــى القواعــد واللوائــح الخاصــة النظام األساسي
بــإدارة الشــركة والــذي ينبغــي أن يصــدر وفقــاً ألحــكام نظــام الشــركات الســعودي واعتمــاده مــن الجمعيــة 
ــل  ــى نصــوص النظــام األساســي مــن قب العامــة للمســاهمين؛ وبالنســبة لشــركة وفــرة تمــت الموافقــة عل
المســاهمين وقــد تــم آخــر تعديــل علــى النظــام األساســي للشــركة بنــاًء علــى قــرار الجمعيــة العامــة )غيــر 
العاديــة( بتاريــخ 1441/12/14هـــ )الموافــق 2020/08/04م(، وتــم تدقيــق النظــام األساســي واعتمــاده مــن 
قبــل وزارة التجــارة )إدارة حوكمــة الشــركات( بتاريــخ 1441/12/21هـــ )الموافــق 2020/08/11م( ويمكــن 

معاينتــه فــي المقــر الرئيســي للشــركة.

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.نظام التداول

نظام السجل التجاري
نظــام الســجل التجــاري الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1416/02/21هـــ )الموافــق 
1995/07/19م( والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزاري رقــم )1003( وتاريــخ 1416/09/21هـــ 

)الموافق 1996/02/11م(. 

)الموافــق نظام السوق المالية 1424/06/02هـــ  وتاريــخ  م/30  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الماليــة  الســوق  نظــام 
وتاريــخ   )2018-45-3( رقــم  الماليــة  الســوق  هيئــة  مجلــس  بقــرار  والمعدلــة  2003/07/31م(، 
رقــم )1-104-2019(  الهيئــة  بقــرار مجلــس  والمعدلــة  )الموافــق 2018/04/23م(،  1439/08/07هـــ 
ــخ  ــم )م/16( وتاري ــي رق ــى المرســوم الملك ــاًء عل ــق 2019/09/30م( بن ــخ 1441/02/01هـــ )المواف وتاري

2019/09/18م(. )الموافــق  1441/01/19هـــ 

نظام الشركات 

نظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/3( بتاريــخ 
1437/01/28هـــ )الموافــق 2015/11/10م( والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي تاريــخ 1437/07/25هـــ 
)الموافــق 2016/05/02م( والمعــدل بالمرســوم الملكــي رقــم )م/79( وتاريــخ 1439/07/25هـــ )الموافــق 

2018/04/11م(.

ــخ 1423/05/28هـــ )الموافــق نظام العامات التجارية  ــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/21( وتاري نظــام العامــات التجاري
2002/08/07م(.

نظام الغذاء والئحته 
التنفيذية

نظــام الغــذاء والئحتــه التنفيذيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والصــادر بتاريــخ 1436/01/06هـــ 
ــدف هــذا النظــام  ــم )م/1(. يه ــي رق ــي مرســوم ملك ــق 2014/10/30م( بموجــب المرســوم الملك )المواف
ــة الصحــة العامــة للمســتهلك  ــه. )2( حماي ــى تحســين جودت ــذاء، والعمــل عل ــى )1( ضمــان ســامة الغ إل
مــن خــال تقليــل المخاطــر المرتبطــة بالغــذاء، ونشــر التوعيــة الغذائيــة الســليمة. )3( حمايــة المســتهلك 
مــن الغــذاء الضــار أو المغشــوش أو المضلــل أو غيــر الصالــح لاســتهاك. )4( عــدم إعاقــة حركــة تجــارة 

الغــذاء.

نظام العمل 
الموافــق  وتاريــخ 1426/08/23هـــ  رقــم )م/51(  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الســعودي  العمــل  نظــام 
2005/09/27م والتعديــات التــي طــرأت عليــه وإن آخــر تعديــل لــه صــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم 

)م/5( بتاريــخ 1442/01/07هـــ )الموافــق 2020/08/26م(.

التقويم الهجري.هـ

التقويم الميادي. م 

هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية. *

الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ســابقاً )مصلحــة الــزكاة والدخــل ســابقاً(، وهــي إحــدى الجهــات الحكوميــة 
التــي ترتبــط تنظيميــاً بوزيــر الماليــة، وهــي الجهــة الموكلــة بأعمــال جبايــة الــزكاة وتحصيــل الضرائــب.

*بتاريــخ 1442/09/22هـــ )الموافــق 2021/05/04م(، أقر مجلــس الوزراء دمــج الهيئــة العامــة للــزكاة 

ــة واحــدة باســم »هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك«. ــي هيئ ــارك، ف ــة للجم ــة العام والدخــل والهيئ
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التعريفالمصطلح

الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية 

)ُمدن(

ــى  ــة والبن ــر األراضــي الصناعي ــدن( بتطوي ــة )ُم ــة ومناطــق التقني ــة الســعودية للمــدن الصناعي ــم الهيئ تهت
التحتيــة المتكاملــة. كمــا بتاريــخ نشــرة هــذه النشــرة، تشــرف ُمــدن علــى 36 مدينــة صناعيــة قائمــة وتحــت 
التطويــر فــي مختلــف أنحــاء المملكــة، باإلضافــة إلــى إشــرافها علــى المجمعــات والمــدن الصناعيــة 

الخاصــة.

الهيئة السعودية للمراجعين 
)SOCPA( والمحاسبين

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.
)الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سابقاً(.

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.هيئة السوق المالية أو الهيئة

الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تــم إنشــاؤها بموجــب قــرار مجلــس الهيئة العامة للغذاء والدواء
الــوزراء رقــم )1( وتاريــخ 1424/1/7هـــ؛ كهيئــة مســتقلة ذات شــخصية اعتباريــة وترتبــط مباشــره برئيــس 
ــات  ــا الجه ــوم به ــي تق ــة الت ــة والرقابي ــة والتنفيذي ــع المهمــات اإلجرائي ــا جمي ــاط به ــوزراء، وتن ــس ال مجل
القائمــة حاليــا لضمــان ســامة الغــذاء والــدواء لإلنســان والحيــوان وســامة المســتحضرات الحيويــة 

والكيميائيــة وكذلــك المنتجــات االلكترونيــة التــي تمــس صحــة اإلنســان.

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.وزارة التجارة
)وزارة التجارة واالستثمار سابقاً(.

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.وزارة الداخلية

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان* في المملكة العربية السعودية.
*بتاريــخ 1442/06/11هـــ والموافــق 2021/01/24م، صــدر األمــر الملكــي رقــم أ/322 والــذي قضــى 

بضــم وزارة »اإلســكان« إلــى وزارة »الشــؤون البلديــة والقرويــة«، وتعديــل اســمها ليكــون »وزارة الشــؤون 
واإلســكان«. والقرويــة  البلديــة 

وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية

وزارة الصناعة والثروة المعدنية* في المملكة العربية السعودية.
)وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً(.

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

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

هــم مؤسســات الســوق المرخــص لهــم عــن طريــق هيئــة الســوق الماليــة بمزاولــة نشــاط التعامــل بــاألوراق الوسطاء 
ماليــة بصفــة وكيــل.

يوم عمل
أي يــوم عمــل فيمــا عــدا يومــي الجمعــة والســبت وأي يــوم يكــون عطلــة رســمية فــي المملكــة العربيــة 
ــة الســارية  ــل بموجــب األنظم ــا عــن العم ــة أبوابه ــه المؤسســات المصرفي ــق في ــوم تغل الســعودية أو أي ي

واإلجــراءات الحكوميــة األخــرى.

إحــدى العامــات التجاريــة لشــركة وفــرة والخاصــة بمنتجــات المعكرونــة والمأكــوالت الجاهــزة والمنتجــات »وفرة«
الخضرية للشــركة.

 Saudi« »حدائق السعودية«
»Gardens

إحدى العامات التجارية لشركة وفرة والخاصة بمنتجات المعكرونة للشركة.

إحدى العامات التجارية لشركة وفرة والخاصة بمنتجات المعكرونة للشركة.»كابريني«

إحدى العامات التجارية لشركة وفرة والخاصة بالمنتجات الخضرية للشركة.»أغصان«
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2.  عوامل المخاطرة

يتعيــن علــى كل مــن يرغــب فــي االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة لاكتتــاب دراســة كافــة المعلومــات التــي تحتويهــا هــذه النشــرة بعنايــة بمــا فيهــا 
عوامــل المخاطــرة المبينــة أدنــاه قبــل اتخــاذ قــرار شــراء األســهم المطروحــة لاكتتــاب، علمــاً بــأن المخاطــر الموضحــة أدنــاه قــد ال تشــمل كافــة 
المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة. ومــن الممكــن وجــود عوامــل مخاطــرة إضافيــة ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت الحالــي والتــي قــد 
يكــون مــن شــأنها التأثيــر علــى عملياتهــا. وال يعلــم أعضــاء مجلــس اإلدارة بأيــة مخاطــر جوهريــة أخــرى قــد تؤثــر ســلباً علــى نشــاط الشــركة وأدائهــا 

المالــي خــاف المخاطــر المبينــة أدنــاه كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة. 

إن االســتثمار فــي األســهم المطروحــة ال يعــد مناســباً إال للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم مخاطــر ومزايــا ذلــك االســتثمار ومــن لديهــم مــوارد 
كافيــة لتحمــل أيــة خســارة قــد تنجــم عــن ذلــك االســتثمار، وينبغــي علــى المســتثمرين المحتمليــن الذيــن لديهــم أي شــكوك بشــأن قــرار االســتثمار 
فــي الشــركة أن يســتعينوا بمستشــار مالــي مرخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة للحصــول علــى المشــورة المائمــة بشــأن االســتثمار فــي 

األســهم المطروحــة.

ويقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة بأنــه حســب علمهــم واعتقادهــم، ال توجــد أيــة مخاطــر أخــرى، غيــر المذكــورة فــي هــذا القســم، يمكــن أن يؤثــر 
عــدم ذكرهــا علــى قــرار المســتثمرين كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة. وفــي حــال حــدوث أو تحقــق أحــد عوامــل المخاطــرة التــي تعتقــد إدارة الشــركة 
)»اإلدارة«( فــي الوقــت الحالــي أنهــا مهمــة، أو أي مخاطــر أخــرى لــم يتســنى لــإلدارة أن تحددهــا أو التــي تعتقــد أنهــا غيــر جوهريــة، فــي حــال 
حدثــت أو أصبحــت جوهريــة، فــإن نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج أعمالهــا وتدفقاتهــا النقديــة وتوقعاتهــا المســتقبلية قــد تتأثــر بشــكل 
ســلبي وجوهــري. وســيؤدي حــدوث إحــدى أو بعــض هــذه المخاطــر إلــى انخفــاض ســعر األســهم فــي الســوق، ممــا يــؤدي إلــى خســارة المســتثمرين 

المحتمليــن لكامــل أو لجــزء مــن اســتثماراتهم فــي أســهم الشــركة.

إن المخاطــر والشــكوك المبينــة أدنــاه مقدمــة بترتيــب ال يعبــر عــن مــدى أهميتهــا. كمــا أن المخاطــر والشــكوك اإلضافيــة بمــا فــي ذلــك المخاطــر 
والشــكوك غيــر المعلومــة حاليــاً أو التــي تعتبــر غيــر جوهريــة فــي الوقــت الراهــن قــد يكــون لهــا التأثيــرات المبينــة أعــاه. 

2-١  المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

2-1-1  المخاطر المتعلقة بتلوث منتجات اللحوم

قــد تحتــوي منتجــات اللحــوم علــى كائنــات مجهريــة مســببة لألمــراض، وحيــث أن هــذه الكائنــات المجهريــة قــد تتواجــد فــي البيئــة، تكــون هنــاك 
مخــاوف مــن احتماليــة وجودهــا فــي منتجــات اللحــوم المصنعــة والتــي تنتجهــا الشــركة كنتيجــة آلليــة صنــع األغذيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن 
أن يتعــرض المنتــج للتلــوث بســبب اســتخدام المــواد مثــل المعــادن أو الباســتيك أو غيرهــا مــن المــواد المســتخدمة فــي مصانــع الشــركة أثنــاء 
إعــداد تلــك األغذيــة. وكذلــك قــد تتأثــر منتجــات الشــركة بالمــواد الملوثــة أو المســتخدمة بعــد شــحنها لعمــاء الشــركة أو المســتهلكين أو األطــراف 
الخارجيــة، وقــد تتحمــل الشــركة مســؤولية ذلــك ســواء كان التقصيــر مــن قبــل الشــركة أو عمائهــا أو المســتهلكين أو األطــراف األخــرى. كمــا أن 
انتشــار أخبــار عــن وجــود منتجــات ملوثــة أو أمــراض ناتجــة عــن تلــوث المنتجــات الغذائيــة ســوف يكــون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال 

الشــركة وســمعتها. 

ــى التقيــد بالمعاييــر المعتمــدة مــن أجــل تقليــل كميــات اللحــوم التــي يتــم إتافهــا، والتقيــد بالكميــات المحــددة وفقــاً  هــذا وتحــرص الشــركة عل
للمعاييــر التــي تضعهــا الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء. والتزمــت الشــركة بإنشــاء مصنــع اللحــوم الخــاص بهــا وفقــاً ألحــدث المعاييــر، وخاصــة نظــام 
الصــرف الصحــي والنظــام البيئــي المعتمــد، والــذي يمثــل العامــل المهــم فــي تلــوث المصانــع وارتفــاع نســب الحمــل البكتيــري بهــا، حيــث تــم تصميــم 
النظــام البيئــي بالمصنــع وفقــاً لتقنيــة انجليزيــة حديثــة وبشــكل احترافــي يمنــع انتشــار أو خــروج األبخــرة منــه. كمــا تــم تصميــم المصنــع كوحــدة 
تبريــد متكاملــة ويشــمل ذلــك منطقــة التعبئــة واإلنتــاج حيــث يمكنــك التحكــم بدرجــة الحــرارة إلــى مــا دون العشــر درجــات مئويــة، وبالتالــي تكــون 
الشــركة ملتزمــة بالمعاييــر الســعودية فيمــا يخــص درجــات الحــرارة المطلوبــة فــي صــاالت اإلنتــاج والتعبئــة بمصانــع اللحــوم. كذلــك تلتــزم الشــركة 

بالمعاييــر التــي تضعهــا الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء فــي كافــة المراحــل التصنيعيــة المتبعــة فــي مصنــع اللحــوم ومصانعهــا األخــرى.

وبالرغــم مــن اتخــاذ الشــركة للتدابيــر الازمــة مــن أجــل تافــي التلــوث فــي منتجــات اللحــوم المصنعــة لديهــا وبالتالــي وجــوب اتافهــا ومــا يترافــق 
ــوث منتجاتهــا أو تلفهــا إلــى ســحب منتجاتهــا مــن الســوق  مــع ذلــك مــن مخاطــر أخــرى، إال أن الشــركة قــد تضطــر فــي المســتقبل فــي حــال تل
أو إلــى إغــاق مصانعهــا، ممــا قــد ينتــج عنــه نشــوء مطالبــات ضــد الشــركة وتكبدهــا لخســائر عاليــة متمثلــة بإتــاف مخــزون المنتــج أو هبــوط 



21نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

فــي المبيعــات أو فقــدان العمــاء إمــا بســبب عــدم توفــر المنتــج أو بســبب الدعايــة الســلبية التــي قــد تضــر بســمعة الشــركة وبثقــة المســتهلكين 
بمنتجاتهــا. إن حــدوث أي مــن العوامــل المذكــورة أعــاه ســيكون لــه تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا 

وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-2  المخاطر المتعلقة بالعيوب التصنيعية

يتمحــور عمــل الشـــركة حــول تصنيــع وبيـــع المــواد الغذائيــة وهـــذه العمليـــات معرضـــة لبعـــض المخاطــر المتعلقــة بالعيـــوب التـــي قـــد تحـــدث فــي 
هــذه المــواد خــال إنتاجهـــا أو تعبئتهـــا أو نقلهـــا، أو العيـــوب الناتجـــة مـــن أخطـــاء نتيجـــة ســـوء ســـلوك أو تصـــرف مـــن الموظفيــن. إن أي عيــــب 
فــــي المنتجات المصنعة مــــن قبــــل الشــــركة أو عــــدم التزامهــــا بالمواصفات قـــد يعرضهـــا إلـــى مخاطـــر ســـحب منتجاتهـــا مـــن األسواق والمتاجر 
ومطالبتهـا بشـأن المسؤولية عـن تلـك المنتجات، وبالتالـي التأثيـر بشـكل سـلبي وجوهـري علـى سـمعة الشـركة، باإلضافة إلـى تكبـد الشـركة ألي 
تكاليـــف أو تعويضـــات ناتجـــة عـــن صـــدور أي أحـــكام ضـــد الشـــركة تتعلـــق بـــأي مطالبـــات بشـــأن مســـؤولية الشـــركة عـــن المنتجات المسحوبة مـن 

الســـوق، مما ســـيكون لـــه تأثيـــر ســـلبي وجوهـــري علـــى توقعـــات أعمــــال الشــــركة ونتائــــج عملياتهــا ووضعهــــا المالي.

2-1-3  المخاطر المتعلقة بالمعدات واآلالت المستخدمة 

إن لــــدى الشــــركة آالت ومعــــدات متخصصــــة تســــتخدمها فــــي إنتــــاج منتجاتهــــا تتراوح معدالت إهاكها من )2.5%( إلى )5%( بشكل سنوي، كما 
بلغــت نســبة اإلهــاك المجمــع مــن إجمالـــي اآلالت والمعــدات )71.7%( و)73.3%( و)74.8%( كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م علــى 

التوالــي و)76.3%( كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م. 

وتُعــد المعــدات واآلالت المســتخدمة فــي عمليــة اإلنتــاج مهمــــة للغايــــة لنجــــاح عمليــات الشــركة. لذلـــك تعتمـــد الشـــركة علـــى التشـــغيل الموثــوق 
والمتســق لهـــذه المعدات مـــن أجـــل تحقيـــق أهدافهـــا وتوقعاتهـــا المالية. إن أي عطـــل غيـــر متوقـــع يطـــرأ علـــى اآلالت أو المعدات أو أي صيانـــة 
مطولـــة لهـــا مـــن شـــأنه أن يعطـــل إنتـــاج الشـــركة ويضعـــف قدرتهـــا علـــى إنتـــاج كميـــات كافيـة مـــن المنتجات بصـورة مسـتمرة أو علـــى تأميـن جـودة 
ــلبي  ــي مطالــــب عمائهــا أو االلتــزام بمتطلباتهــا التعاقديــة. وفــي حــال وجــود أي إخفــاق ســيؤثر ذلــك بشــكل ســ ــذي يلبــ ــكل الــ المنتجــات بالشـ

وجوهــري علــــى أعمــــال الشــــركة وتوقعاتهــــا ونتائــــج عملياتهــا.

2-1-4  المخاطر المتعلقة بسوء إدارة المخزون

ــات  ــا مــن المكون ــة إلدارة مخزونه ــى المنتجــات الغذائي ــب عل ــة ومعرفــة توقعــات الطل ــا فــي ســوق المنتجــات الغذائي ــى خبرته تعتمــد الشــركة عل
الغذائيــة ومنتجاتهــا. وقــد تطــرأ تغيــرات جوهريــة فــي الطلــب علــى منتجــات الشــركة خــاف مــا تــم توقعــه، إذ قــد يتأثــر الطلــب بإطــاق منتجــات 
جديــدة فــي الســوق، أو بالتغيــرات فــي دورات المنتــج، أو التســعير، أو التغيــرات فــي أنمــاط إنفــاق العمــاء، أو دخــول منافســين جــدد إلــى الســوق 
وغيرهــا مــن العوامــل. نتيجــة لذلــك، قــد تقــل طلبــات العمــاء علــى منتجــات الشــركة. وبالتالــي، إذا عجــزت الشــركة عــن تقديــر حجــم المنتجــات 
التــي يبحــث عنهــا عماؤهــا بدقــة أو إدارة كميــات اإلنتــاج بطريقــة مائمــة، فقــد يتــم إنتــاج منتجــات غذائيــة أكثــر ممــا قــد يطلبــه العمــاء، ممــا 
يــؤدي إلــى زيــادة فــي مســتويات المخــزون. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد تــؤدي الزيــادة فــي المخــزون وســوء إدارتــه إلــى احتماليــة انتهــاء صاحيــة 
المنتجــات الغذائيــة ممــا قــد يجبــر الشــركة إلــى تخفيــض األســعار لبيــع مخزونهــا قبــل تاريــخ انتهــاء الصاحيــة، وســينعكس ذلــك ســلباً علــى أعمــال 

الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

هذا وقد بلـــغ رصيـــد المخزون حوالـــي ســبعة عشــر مليون ومائتين وأربعة وســتين ألف وخمســمائة واثنين وثمانين )17.264.582( ريال ســعودي 
وســبعة عشــر مليــون وســتة آالف وســتمائة وتســعة وخمســين )17.006.659( ريــال ســعودي وواحــد وعشــرين مليــون ومائتيــن وثمانيــة وأربعيــن 
ألــف وســبعمائة وواحــد وتســعين )21.248.791( ريــال ســعودي، مــا يمثــل نســبة )9.94%( و)10.36%( و)13.17%( مــن إجمالــي أصــول الشــركة 
ــا فـــي 31 ديســـمبر 2018م و2019م و2020م، علـــى التوالـــي. فــي حيــن خصصــت الشــركة ثاثمائــة وســبعة آالف ومائتيــن وأربعــة وخمســين  كمـ
)307.254( ريــال ســعودي وتســعمائة وســبعة وعشــرين ألــف وســتين )927.060( ريــال ســعودي ومليونيــن واثنيــن وثاثيــن ألــف وتســعمائة وواحــد 
ــا فـــي 31 ديســـمبر 2018م و2019م و2020م، علــى التوالــي. علمــاً أن الشــركة  وســتين )2.032.961( ريــال ســعودي كمخصصــات للمخــزون كمـ
نجحــت بعــدم تســجيل هــدر للمخــزون للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م. فيمــا بلــغ رصيــد المخــزون للفتــرة 
المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م ســتة عشــر مليــون ومائتيــن وثاثــة وثمانيــن ألــف وثاثمائــة وثمانيــة وســبعين )16.283.378( ريــال ســعودي 
تمثــل )10.37%( مــن إجمالــي أصــول الشــركة. وبلــغ رصيــد مخصــص المخــزون كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م تســعة وعشــرين ألــف ومائــة وأربعــة 
وســتين ريــال وخمســة وأربعيــن هللــة )29.164.45( ريــال ســعودي. يجــدر بالذكــر بأنــه بلــغ مخصــص المخــزون بطــيء الحركــة )4.8%( و)%9.5( 

و)12.4%( كمــا بتاريــخ 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م، علــى التوالــي. 

علمــاً أن الشــركة تدخــل أوامــر الشــراء بمعــدل مرتيــن فــي األســبوع مــع مهلــة زمنيــة متوقعــة تتــراوح مــن 3 إلــى 5 أيــام مــن المورديــن المحلييــن و10 
إلــى 14 يــوم مــن المورديــن الخارجييــن. ويتــم تحويــل المــواد الخــام إلــى ســلع نهائيــة خــال يــوم واحــد.
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تجــدر اإلشــارة بأنــه ليــس لــدى الشــركة سياســة صارمــة فيمــا يتعلــق بالمســتويات الدنيــا مــن المــواد الخــام والســلع التامــة الصنــع التــي تشــكل 
مخزون الشركة، تتمثل سياســـة الشـــركة العامة فـــي الســـعي إلـــى المحافظة علـــى المستوى األمثل مـــن المخزون لمراقبة تكاليـــف حيـــازة المخزون 
وزيـــادة كفـــاءة رأس المال العامـــل، مـــع ضمـــان تســـليم المنتجات المصنعة فـــي الوقـــت المناسب والحفـــاظ علـــى جـــودة المنتجات المتاحة للعماء. 
نظراً ألن اإلنتاج يعتمد بشكل كبير على توفر المواد الخام في مخزون الشركة وسعرها، فـــإذا لـــم تتمكـــن الشـــركة مـــن الحفـــاظ علـــى مســـتويات 
المخزون األمثل ومراقبـــة المخزون بشـــكل دوري، ســـيؤدي ذلـــك إلـــى انخفـــاض شـــديد أو إلـــى فائـــض فـــي مســـتويات المخزون، ممـــا قـــد يلحـــق 
الشـــركة بخســـائر لعـــدم تمكنهـــا مـــن تلبيـــة متطلبـــات العماء، فـــي الحالـــة األولى، أو تصريـــف المخزون، فـــي الحالـــة الثانيـــة، ممـــا قـــد يؤثـر علـى 

عمليـــات الشـــركة التجاريـــة بصـــورة سـلبية وجوهريـة، ووضعهـــا المالي، ونتائـج عملياتهـا.

2-1-5  المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مصانع الشركة

تعتمـــد الشـــركة فـــي اســـتمرار عملياتهـــا علـــى ســـير وفاعليـــة خطـــوط اإلنتــاج وأنظمـــة العمـــل فيهـــا. وإذ تعتبـــر المنشــآت الصناعيـــة، فــي جميــع 
األحــوال، عرضـــة لمخاطــر تشـــغيلية كبيـــرة نتيجـــة لعـــدة عوامـــل بمـــا فـــي ذلـــك عــدم التــزام الشــركة بالقيــام بالصيانــة الدوريــة، أو تقــادم قطــع 
الغيــار، أو الحرائــق والكـــوارث الطبيعيـــة، أو توقـــف خطـــوط اإلنتــاج وأجهـــزة الحاســـب اآللــي، أو توقـــف إمـــداد الطاقـــة والكهربـــاء، وقـــد تتســـبب 
تلـــك المخاطر فـــي إلحـــاق ضـــرر كبيـــر بمرافـــق المنشآت الصناعيـــة أو القـــوة العاملـــة بهـــا، أو تتســـبب فـــي تعطـــل عمليـــة اإلنتاج وقـــدرة الشـــركة 
علـــى تســـليم منتجاتهــا، ممــا يترتــب عليهــا تكبــد الشـــركة لخســـائر، وبالتالــي التأثيــر بشـــكل ســـلبي وجوهــري علــى أعمــال الشـــركة ونتائــج عملياتهــا 

ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية. يجــدر بالذكــر أنــه لــم يســبق للشــركة أن تعرضــت ألعطــال مفاجئــة أدت إلــى انقطــاع أعمالهــا. 

2-1-6  المخاطر المتعلقة بتوزيع ونقل منتجات الشركة

تشــكل منتجــات الخضــار والمعكرونــة مبيعــات الشــركة الرئيســية، والتــي تتركــز عمليــة توزيعهــا وســائر منتجــات الشــركة علــى عــدد مــن قنــوات 
ــي )%60.3(  ــا نســبته حوال ــوات م ــذه القن ــات الشــركة له ــي مبيع ــي تشــكل إجمال ــة، والت ــت وتجــار الجمل ــع، أبرزهــا محــات الســوبر مارك التوزي
و)59.7%( و)65.5%( مــن إجمالــي مبيعــات الشــركة لألعــوام 2019م و2020م والفتــرة المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر2021م، علــى التوالــي. وإن حــدوث 
أي عامــل كدخــول منافســين جــدد وتبــدل أذواق المســتهلكين، أو انخفــاض مبيعــات الشــركة مــن خــال محــات الســوبرماركت أو تجــار الجملــة، 

قــد تؤثــر بشــكل ســلبي علــى مبيعــات الشــركة وبالتالــي إيراداتهــا وعلــى وضعهــا المالــي.

هــذا وتقـــوم الشـــركة بتقديـــم خدمـــات نقـــل منتجاتهــا لعمائهــا لجميــع مــدن المملكــة العربيــة الســعودية، وتعتمــد فــي تقديــم خدمــات النقــل علــى 
أســطول مكــون مــن )22( مركبــة بأحجــام مختلفــة. كمــا قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع عــدد مــن الشــركات المتخصصــة للنقــل الجــاف والمجمــد 
لمنتجاتهــا. هــذا وال تقــوم الشــركة بتحميــل العميــل تكاليــف النقــل بشــكل مباشــر، كمــا حرصــت الشــركة علــى توفيــر التغطيــة التأمينيــة للمنتجــات 
أثناء النقل. إن أي تعطـــل فـــي توفـــر خدمـــات النقـــل هـــذه ســـواء بســـبب تعطـــل أسطول النقـــل الـــذي تملكـــه الشـــركة أو الشركات المتعاقد معها، أو 
بسـبب تغييـر قوانيـن وأنظمـة النقـل أو االشتراطات النظاميـة لنقـل منتجـات الشـركة، أو ارتفـاع التكاليـف المرتبطة بالنقـل مثـل تكاليـف البنزيـن 
والصيانـــة وقطـــع الغيـــار وتكاليـــف العمالـــة المرتبطة بالنقـــل، ســـيؤثر بشـــكل مؤقـــت علـــى قـــدرة الشـــركة علـــى توريـــد منتجاتهـــا لعمائها، والـــذي 

ســـيؤثر بشـــكل ســـلبي وجوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ونتائـج عملياتهـــا ووضعهـا المالي وعلـــى توقعاتهـا المستقبلية. 

2-1-7  المخاطر المتعلقة بتوفر وارتفاع أسعار المواد الخام  

لــدى الشــركة أربعــة مصانــع، ولــكل منهــا خطــوط انتــاج رئيســية. وتتأثــر عمليــة اإلنتــاج لــدى هــذه المصانــع بتوفــر المــواد الخــام وأســعارها بشــكل 
رئيســي، باإلضافــة إلــى سلســلة التوريــد وشــراء المــواد الخــام والمخــزون الــذي تحتفــظ فيــه الشــركة. وتعتمـــد الشـــركة فـــي اســـتمرار عملياتهـــا 
علـــى اإلمــدادات مـــن مورديــن محلييــن وخارجييــن للمــواد األوليــة والخــام المســتخدمة فـــي عمليـــة اإلنتــاج منهـــا مثــل البطاطــس، الدقيــق ومــادة 
الســميد واللحــوم ولحــوم الدواجــن ونشــاء الــذرة، حيـــث شـــكلت مـــا نســـبته )59.7%( و)61.9%( و)63.5%( مـــن إجمالـــي تكلفـــة إيـــرادات الشـــركة 
للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م، علــى التوالــي. هــذا وبلغــت نســبة اإلمــدادات )96 %( مــن مورديــن محلييــن 
و)4%( مــن مورديــن خارجييــن مـــن إجمالـــي تكلفـــة إيـــرادات الشــركة كمــا فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م. وقــد تراوحــت 
نســبة اســتخدام المــواد الخــام، والتــي شــملت مصانــع الشــركة كافــة، مــا بيــن )35.2%( إلــى )53%( مــن العــام 2018م حتــى 30 ســبتمبر 2021م.

إن أســـعار المــواد الخـــام عرضـــة للتقلبـــات، وتــزداد تكاليــف هــذه المــواد بشــكل كبيــر عندمــا يكــون اإلنتاج محدوداً، وقـــد تتعـــرض األســعار لتقلبـــات 
فـــي المستقبل ألي سبب من األســـباب منهـــا علـــى ســـبيل المثال تغيـــر فـــي قوانيـــن الـــدول التـــي تســـتورد منهـــا الشـــركة المواد الخـــام أو أي تغيـــر 
فـــي األنظمة واللوائـــح المحلية فـــي المملكة العربيـــة الســـعودية بشـــأن اســـتيراد المواد الخـــام مـــن تلـــك الـــدول، وكذلـــك ارتفاع الرســـوم والتكاليـف 
المرتبطــة بعمليـــة اســـتيراد ونقـــل المــواد الخـــام أو ارتفـــاع أســـعار المــواد الخـــام عامليــاً، نتيجـــة للعوامـــل المرتبطــة بالطلـــب أو العـــرض أو ألي 
تأثيـــرات أخـــرى. كمـــا أن الشـــركة تعمـــل دائمـــاً علـــى الحفـــاظ علـــى مســـتوى معيـــن مـن المخزون لتفـــادي أي مشـكلة فـي إمـــدادات السـوق، وأيضاً 
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عـدم التأثـر بشـكل كبيـر فـي حـال ارتفـاع أسـعار المواد األولية، فـإذا أصبحـت الشـركة غيـر قـادرة علـى الحصـول علـى إمـدادات كافيـة مـن المواد 
األولية فـي الوقـت المناسب أو بشـروط مقبولـة، أو كان هنـاك زيـادة كبيـرة فـي تكلفـة هـذه المواد، فـإن ذلـك سـيؤثر بشـكل سـلبي وجوهـري علـى 

أعمـــال الشـــركة ومركزهـــا المالي ونتائـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـا المستقبلية.

2-1-8  المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة

ــة وســتة  ــة وتســعون مليــون وثمانمائ ــغ وقــدره ثماني بتاريــخ 1441/02/01هـــ )الموافــق 2019/09/30م(، بلغــت الخســائر المتراكمــة للشــركة مبل
وســبعون ألــف وتســعمائة وخمســة )98.876.905( ريــال ســعودي مثلــت نســبة )49.44%( مــن رأس المــال. وعلــى إثــر ذلــك أوصــى مجلــس اإلدارة 
ــة وواحــد  ــى مائ ــال إل ــون )200.000.000( ري ــي ملي ــخ 1441/04/22هـــ )الموافــق 2019/12/19م(، بتخفيــض رأســمال الشــركة مــن مائت بتاري
مليــون ومائــة وثاثــة وعشــرين ألــف ومائــة )101.123.100( ريــال ســعودي، بنســبة تخفيــض بلغــت )49.438%( مــن رأس المــال. ونظــراً لبلــوغ 
خســائر الشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م مبلــغ مائــة واثنــان وعشــرون مليــون وثمانمائــة وتســعة وعشــرون ألــف وســتمائة وتســعة وخمســون 
)122.829.659( ريــال ســعودي والتــي مثلــت نســبة )61%( مــن رأس مــال الشــركة، قــرر مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1441/07/20هـــ )الموافــق 
ــر  ــة العامــة غي ــى الجمعي ــة إل ــخ 1441/04/22هـــ )الموافــق 2019/12/19م( والتوصي ــه الســابقة الصــادرة بتاري ــل توصيت 2020/03/15م( تعدي
العاديــة بتخفيــض رأس مــال الشــركة مــن مائتــي مليــون )200.000.000( ريــال ســعودي إلــى ســبعة وســبعين مليــون ومائــة وســبعين ألــف وثاثمائــة 

ــال ســعودي. وخمســين )77.170.350( ري

ــل اإلجــراءات  ــم )1-130-2016( بتعدي ــة رق ــس الهيئ ــرار مجل ــق 2016/10/24م( صــدر ق ــخ 1438/01/23هـــ )المواف ــه بتاري تجــدر اإلشــارة أن
ــر مــن رأســمالها فــي ضــوء نظــام  ــي بلغــت خســائرها المتراكمــة )50%( فأكث والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق الت
الشــركات، وتــم تعديــل مســماها لتصبــح »اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغت خســائرها المتراكمة 
)20%( فأكثــر مــن رأســمالها«، وتــم العمــل بهــا ابتــداءً مــن تاريــخ 1438/07/25هـــ )الموافــق 2017/04/22م(. عليــه فــإن الشــركة خاضعــة لهــذه 
اإلجــراءات والتعليمــات، ال ســيما المادتيــن الخامســة والسادســة منهــا. بحيــث تنــص المــادة الخامســة مــن هــذه اإلجــراءات والتعليمــات، علــى أنــه 
فــي الحالــة التــي تبلــغ فيهــا خســائر الشــركة المتراكمــة )50%( فأكثــر مــن رأس مالهــا، يجــب علــى الشــركة أن تفصــح للجمهــور فــوراً ودون تأخيــر 
بإعــان مســتقل عنــد بلــوغ خســائرها المتراكمــة )50%( فأكثــر مــن رأس مالهــا. وتقــوم الســوق بإضافــة عامــة إلــى جانــب اســم الشــركة فــي موقــع 

الســوق اإللكترونــي ترمــز إلــى بلــوغ الخســائر المتراكمــة )50%( فأكثــر مــن رأس مالهــا فــور صــدور إعــان الشــركة. 

بعــد هــذا اإلعــان عــن بلــوغ الخســائر المتراكمــة )50%( فأكثــر مــن رأس المــال، ينبغــي علــى الشــركة اإلعــان عــن )1( تاريــخ آخــر يــوم يتســنى 
فيــه لمجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لاجتمــاع، وتاريــخ آخــر يــوم النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمعالجــة الخســائر 
المتراكمــة، )2( توصيــة مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة حيــال خســائرها المتراكمــة فــور صدورهــا – تبعــاً لمتطلبــات المــادة 150 مــن 
نظــام الشــركات – إمــا بزيــادة رأس مــال الشــركة أو خفضــه، أو حــل الشــركة قبــل األجــل المحــدد فــي نظامهــا األســاس و)3( تاريــخ آخــر يــوم إلتمــام 
عمليــة االكتتــاب فــي زيــادة رأس المــال لمعالجــة الخســائر المتراكمــة )حيثمــا ينطبــق(. وبالمقابــل، فــي حــال خفــض الخســائر المتراكمــة عــن %50 
مــن رأس المــال، يجــب علــى الشــركة أن تفصــح للجمهــور عــن ذلــك فــوراً ودون تأخيــر بإعــان مســتقل علــى أن يتضمــن اإلعــان اإلجــراءات التــي 
اتخذتهــا الشــركة لتعديــل أوضاعهــا. ويُصــار بعــد ذلــك إلــى حــذف الســوق العامــة المشــار إليهــا أعــاه، فــور إعــان الشــركة عــن تعديــل أوضاعهــا.

وبمــا أن الخســائر المتراكمــة للشــركة قــد بلغــت )50%( فأكثــر مــن رأس مالهــا، تكــون الشــركة خاضعــة لمتطلبــات المــادة 150 مــن نظــام الشــركات 
التــي تلــزم أي مســؤول فــي الشــركة أو مراجــع الحســابات فــور علمــه ببلــوغ الخســائر المتراكمــة للشــركة )50%( أو أكثــر مــن رأس مالهــا بإبــاغ رئيس 
مجلــس اإلدارة، وعلــى رئيــس مجلــس اإلدارة إبــاغ أعضــاء المجلــس فــوراً بذلــك، وعلــى مجلــس اإلدارة خــال )15( يــوم مــن علمــه بذلــك دعــوة 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لاجتمــاع خــال )45( يــوم مــن تاريــخ علــم المجلــس بالخســائر؛ لتقــرر إمــا زيــادة رأس مــال الشــركة أو تخفيضــه إلــى 
الحــد الــذي تنخفــض معــه نســبة الخســائر إلــى مــا دون نصــف رأس المــال المدفــوع، أو حــل الشــركة قبــل األجــل المحــدد فــي النظــام األساســي 
للشــركة، وســتعد الشــركة منقضيــة بقــوة النظــام إذا لــم تجتمــع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة خــال المــدة المحــددة أعــاه، أو إذا اجتمعــت وتعــذر 
عليهــا إصــدار قــرار فــي الموضــوع، أو إذا قــررت زيــادة رأس المــال وفــق األوضــاع المقــررة فــي المــادة 150 مــن نظــام الشــركات ولــم يتــم االكتتــاب 
فــي كل زيــادة رأس المــال خــال )90( يــوم مــن صــدور قــرار الجمعيــة بالزيــادة. وفــي حــال انقضــاء الشــركة بموجــب المــادة 150 مــن نظــام الشــركات 
أو بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى الشــركة ونتائجهــا الماليــة وتوقعاتهــا المســتقبلية. علمــاً 
أنــه وبموجــب المــادة السادســة مــن اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة 
)20%( فأكثــر مــن رأســمالها، يلغــى إدراج أســهم الشــركة عنــد انقضــاء الشــركة بقــوة النظــام أو إذا قــررت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة حــل الشــركة 
قبــل األجــل المحــدد. هــذا وتجــدر اإلشــارة أنــه وبتاريــخ 1442/03/16هـــ )الموافــق 2020/11/02م(، صــدر األمــر الملكــي الكريــم رقــم )15016( 
بشــأن تعليــق العمــل ببعــض أحــكام مــواد نظــام الشــركات، وقــد صــدر قــرار معالــي وزيــر التجــارة رقــم )348( وتاريــخ 1442/04/10هـــ )الموافــق 
ــخ 1441/08/01هـــ  ــن تاري ــدة ســنتين م ــن نظــام الشــركات لم ــادة 150 م ــل بالم ــق العم ــم بتعلي ــي الكري ــر الملك ــى األم ــاًء عل 2020/11/25م( بن

)الموافــق 2020/03/25م(. 
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علمــاً أن الشــركة التزمــت باإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة )%20( 
فأكثــر مــن رأســمالها باإلضافــة للمــادة 150 مــن نظــام الشــركات، إال أن تكبــد الشــركة لخســائر إضافيــة فــي المســتقبل ســيؤثر علــى توفــر الســيولة 
الازمــة ألعمــال الشــركة وخططهــا التوســعية وســينعكس ســلباً علــى نتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي. تجــدر اإلشــارة أنــه كمــا فــي القوائــم الماليــة 
للفتــرة المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م، بلغــت الخســائر المتراكمــة للشــركة ســبعة عشــر مليــون وســبعمائة وخمســة آالف وخمســمائة وســبعة 

عشــر ألــف )17.705.517( ريــال ســعودي.

2-1-9  المخاطر المتعلقة بالمواقع المستأجرة 

ترتبــط الشــركة بعقــود إيجــار مــع الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة ومؤجريــن آخريــن )لمزيــد مــن التفصيــل، الرجــاء االطــاع 
علــى الفقــرة الفرعيــة )9-5-2( »عقــود اإليجــار« مــن الفقــرة )9-5( »ملخــص العقــود الجوهريــة« مــن القســم )9( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه 
النشــرة(. وإن عــدم مقــدرة الشــركة علــى المحافظــة علــى اســتمرارية عقــود اإليجــار المتعلقــة بهــذه المواقــع وتجديدهــا بنفــس الشــروط الحاليــة أو 
بشــروط تفضيليــة أو عــدم تمكنهــا مــن اســتخدام العيــن المســتأجرة للغــرض المخصــص لهــا ألي ســبب كان، ســيضطرها إلخــاء العيــن المســتأجرة 
وإيجــاد أماكــن أخــرى مناســبة أكثــر لمزاولــة نشــاط الشــركة، مــن دون أن تضمــن شــروط عقــود إيجــار مائمــة كتلــك الموجــودة حاليــاً. وفــي حــال 
حــدوث أي مــن المخاطــر التــي تــم ذكرهــا والمرتبطــة بعقــود االيجــار للمواقــع المســتأجرة، قــد يؤثــر علــى نتائــج أعمــال الشــركة المتوقعــة وبياناتهــا 

التشــغيلية والماليــة. 
تجــدر اإلشــارة إلــى صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )292( وتاريــخ 1438/05/16هـــ )الموافــق 2017/02/13م(، المتضمــن عــدم اعتبــار عقــد 
االيجــار غيــر المســجل فــي الشــبكة االلكترونيــة عقــداً صحيحــاً منتجــاً آلثــاره اإلداريــة والقضائيــة وحيــث أنــه قــد تــم إطــاق الشــبكة االلكترونيــة 
لخدمــات اإليجــار بالتعــاون بيــن وزارتــي العــدل واإلســكان فــي تاريــخ 1439/05/17هـــ، وقــد صــدر تعميــم وزارة العــدل باعتمــاد تطبيــق ذلــك علــى 
كافــة العقــود المبرمــة بعــد تاريــخ 1440/05/04هـــ )الموافــق 2019/01/10م(. كمــا بتاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه، لــدى الشــركة تســعة )9( عقــود 
إيجــار مبرمــة مــع الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة، وجميعهــا موثــق علــى نظــام Emodon، أمــا بالنســبة لعقــود اإليجــار المبرمــة 
مــع جهــات خاصــة وعددهــا )4(، مــن بينهــا عقــد واحــد )1( موثــق الكترونيــاً علــى شــبكة إيجــار أمــا ســائر هــذه العقــود وعددهــا ثاثــة )3( فهــي غيــر 
موثقــة، وبالتالــي فــي حــال نشــوء أي نــزاع بيــن الشــركة وأي مــن المؤجريــن فيمــا يتعلــق بعقــود االيجــار غيــر المســجلة الكترونيــاً، فإنــه قــد ال يتــم 
النظــر بهــا مــن قبــل المحاكــم الســعودية وبالتالــي قــد ال تتمكــن الشــركة بصفتهــا ُمدعــي مــن حمايــة حقوقهــا فــي حــال إخــال أي مــن المؤجريــن 

بالتزاماتهــم التعاقديــة وســيؤثر ذلــك ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة وتطلعاتهــا المســتقبلية.

2-1-10  المخاطــر المتعلقــة بتفشــي األمــراض المعديــة أو غيرهــا ممــا يهــدد الصحــة العامــة بمــا 
)COVID-19( فــي ذلــك االنتشــار العالمــي المســتمر لجائحــة فيــروس كورونــا

نظــراً للتأثيــرات الســلبية علــى اقتصــاد المملكــة واالقتصــاد العالمــي ككل الناتجــة عــن تبعــات تفشــي جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( المســتجدة، والذي 
بــدأ بالتفشــي منــذ أواخــر شــهر ديســمبر 2019م بدايــة مــن الصيــن ومــن ثــم فــي جميــع أنحــاء العالــم، ومــا صاحــب ذلــك مــن القــرارات الصــادرة 
مــن الجهــات المختصــة بالمملكــة العربيــة الســعودية بشــأن اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة للتصــدي والحــد مــن انتشــار الجائحــة، والتــي 
تقتضــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: بحظــر التجــول الجزئــي أو الكامــل فــي بعــض مــدن ومحافظــات المملكــة وإغــاق مراكــز التســوق ومعــارض 
البيــع بالتجزئــة وتقليــص عــدد ســاعات العمــل لبعــض القطاعــات أو إلــزام بعضهــا بالعمــل عــن بعــد وغيــر ذلــك، وتعليــق جميــع رحــات الطيــران 
الداخلــي والحافــات وســيارات األجــرة والقطــارات، وتعليــق الدخــول ألغــراض العمــرة وزيــارة المســجد النبــوي مــن خــارج المملكــة وفــرض قيــود 
مؤقتــة علــى جميــع الحجــاج والمعتمريــن المقيميــن فــي المملكــة لمنعهــم مــن زيــارة مدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة وإغــاق المجمعــات 
ــا الحكومــة  ــي اتخذته ــة الت ــر الصحي ــات. وباإلضافــة للتدابي ــة والصيدلي ــع المــواد الغذائي ــع األنشــطة داخلهــا باســتثناء محــال بي ــة وجمي التجاري
الحتــواء تفشــي هــذه الجائحــة، اتخــذت الحكومــة تدابيــر اقتصاديــة الحتــواء تبعــات الجائحــة مــن خــال الدعــم المالــي للمواطنيــن والمتضرريــن 
مــن الجائحــة، واإلجــازات العائليــة والمرضيــة المدفوعــة مــن الدولــة، والتوســع فــي تعويضــات البطالــة، وتأخيــر مدفوعــات الضرائــب، وتدابيــر 

أخــرى لدعــم الشــركات.

بالنســبة لعمليــات الشــركة، فهــي لــم تتأثــر بشــكل جوهــري بحيــث شــهدت مبيعــات الشــركة لــدى مراكــز الهايبــر ماركــت زيــادة فــي الطلــب خــال 
الجائحــة، نتيجــة لحالــة »الشــراء بدافــع الذعــر« لــدى المســتهلكين، مقابــل انخفــاض فــي الطلــب علــى منتجــات الشــركة مــن قبــل المطاعــم وتجــار 
ــن  ــرادات الشــركة اثني ــت إي ــد بلغ ــي. وق ــى التوال ــغ )-21.3%( و)-18.7%( عل ــب بل ــو ســنوي مرك ــدل نم ــم بمع ــن انخفضــت مبيعاته ــة الذي الجمل
وثمانيــن مليــون وثمانمائــة وســتة عشــر ألــف وتســعمائة وســتة وســتين )82.816.966( ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م مقابــل ثاثــة 
وثمانيــن مليــون وســبعمائة وســبعة وســبعين ألــف وثمانمائــة وثاثــة وخمســين )83.777.853( ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م، كمــا 
بلغــت إيــرادات الشــركة واحــد وســبعين مليــون وتســعمائة وخمســة عشــر ألــف وســتة وثاثيــن )71.915.036( ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 
2020م مقابــل أربعيــن مليــون ومائــة وتســعة وخمســين ألــف ومائتيــن وواحــد وأربعيــن )40.159.241( ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م. 

ومــع انتشــار طفــرات )كوفيــد 19( ال ســيما متحــور اوميكــرون (B. 1.1.529) ودلتــا وســواها مــن المتحــورات التــي قــد تظهــر مســتقبًا، وفــي حــال 
تفشــي أي مــرض مــن األمــراض المعديــة – منهــا علــى ســبيل المثــال: متازمــة الشــرق األوســط التنفســية »ميــرس« )MERS(، متازمــة العــدوى 
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التنفســية الحــادة »ســارس« )SARS( – فــي منطقــة الشــرق األوســط أو أي منطقــة أخــرى، ممــا قــد يســتدعي إعــادة فــرض االغــاق الكامــل أو 
الجزئــي فــي بعــض مــدن المملكــة وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى اقتصــاد المملكــة بشــكل عــام. ويصعــب التنبــؤ بأثــر جائحــة كورونــا علــى نشــاط 
الشــركة فــي حــال تــم إعــادة فــرض الحظــر الكامــل أو الجزئــي فــي مــدن المملكــة ممــا ســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي وبشــكل جوهــري علــى أعمــال 

الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-11  المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والشهادات 

يتعيــن علــى الشــركة الحصــول علــى التصاريــح والتراخيــص والموافقــات النظاميــة المختلفــة فيمــا يتعلــق بأنشــطتها والمحافظــة عليهــا. وتشــمل 
هــذه التراخيــص: شــهادة تســجيل الشــركة الصــادرة مــن وزارة التجــارة، شــهادة عضويــة الغرفــة التجاريــة، شــهادة الســعودة وشــهادة الــزكاة والدخــل 
وشــهادة تســجيل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة والتأمينــات االجتماعيــة، ورخصــة البلديــة وتصريــح الدفــاع المدنــي. باإلضافــة إلــى الشــهادات 
العائــدة ألنشــطة متخصصــة تقــوم بهــا الشــركة كالتراخيــص الصــادرة عــن وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة ورخــص التشــغيل الصــادرة عــن الهيئــة 
الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة والحصــول علــى موافقــات مــن هيئــة الغــذاء والــدواء وتصاريــح المركــز الوطنــي للرقابــة علــى االلتــزام 
البيئــي )ولمزيــد مــن المعلومــات حــول التراخيــص والشــهادات التــي حصلــت عليهــا الشــركة، فضــًا راجــع الفقــرة الفرعيــة )9-2( »التراخيــص 
»االلتزامــات  الفقــرة )4-9(  مــن  الفرعيــة )9-4-7( و)9-4-8( و)9-4-9( و)10-4-9(  والفقــرات  التــي حصلــت عليهــا الشــركة«  والتصاريــح 

المســتمرة التــي تفرضهــا الجهــات الحكوميــة علــى الشــركة بصفتهــا صاحــب الترخيــص« مــن القســم رقــم )9( »المعلومــات القانونيــة«(. 

ينبغــي علــى الشــركة بصفتهــا )صاحــب الترخيــص(، االلتــزام بالشــروط واألحــكام الخاصــة بــكل رخصــة وشــهادة حصلــت عليهــا. وفــي حــال عــدم 
قــدرة الشــركة علــى ذلــك، فقــد ال تتمكــن مــن تجديــد هــذه التراخيــص والشــهادات أو الحصــول علــى تراخيــص أخــرى جديــدة والتــي قــد تتطلبهــا 
مــن حيــن إلــى آخــر ألغــراض التوســع فــي أنشــطتها، األمــر الــذي قــد ينتــج عنــه إيقــاف أو تعثــر أعمــال الشــركة أو فــرض غرامــات ماليــة عليهــا مــن 

الجهــات الحكوميــة ممــا ســيؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

يجــب علــى الشــركة الحصــول علــى تراخيــص البلديــة والدفــاع المدنــي لممارســة أنشــطتها. وباســتثناء فــروع الشــركة الواقعــة فــي مواقــع مســتأجرة 
مــن الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة حيــث أن الشــركة غيــر ملزمــة بالحصــول علــى رخــص بلديــة، باإلضافــة لفــرع الشــركة 
فــي مدينــة الدمــام والــذي اســتخرجت لــه الشــركة رخصــة بلديــة ســارية، لــم تقــم الشــركة بالحصــول علــى رخــص البلديــة لفروعهــا فــي مــدن جــدة 
وخميــس مشــيط والخــرج. وبالتالــي تكــون الشــركة مخالفــة ألنظمــة البلديــة ممــا ســيعرضها إلــى العقوبــات المنصــوص عليهــا بائحــة الغرامــات 
والجــزاءات عــن المخالفــات البلديــة الصــادرة بتاريــخ 1442/02/05هـــ )الموافــق 2020/09/22م(، وقــد تصــل إلــى حــد إغــاق الموقــع )الفــرع( 

ممــا قــد يؤثــر ســلباً علــى عمليــات الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي.

إن الشــركة غيــر ملتزمــة بالحصــول علــى شــهادة ســامة لفروعهــا فــي مدينتــي جــدة وخميــس مشــيط، كمــا أنهــا لــم تقــم بتجديــد شــهادة الســامة 
الخاصــة بفــرع الدمــام، ممــا يعــد مخالفــة قــد يُعــرض الشــركة للعقوبــات والغرامــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )30( مــن نظــام الدفــاع المدنــي، 
والتــي تنــص علــى أنــه »يعاقــب المخالــف ألي حكــم مــن أحــكام هــذا النظــام أو لوائحــه أو القــرارات الصــادرة بنــاء عليــه بالســجن مــدة ال تزيــد علــى 
ســتة أشــهر، أو بغرامــة ال تزيــد علــى 30 ألــف ريــال أو بهمــا معــًا« عــن كل مخالفــة، كمــا قــد تصــل العقوبــة إلــى األمــر بإغــاق الموقــع المســتأجر مــن 

الشــركة ممــا ســيؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

كذلــك فــإن الشــركة غيــر ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري حيــث لــم تســتخرج الشــركة شــهادة اشــتراك الغرفــة التجاريــة الصناعيــة لفروعهــا فــي 
ــد  ــي ال تزي ــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )15( مــن نظــام الســجل التجــاري والت مــدن جــدة وخميــس مشــيط والخــرج، ممــا يعرضهــا للعقوب
قيمتهــا عــن خمســين ألــف )50.000( ريــال عــن كل مخالفــة، ممــا قــد يؤثــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى وضــع الشــركة المالــي ونتائــج عملياتهــا.

وعليــه، فــإن عــدم تمكــن الشــركة مــن تجديــد تراخيصهــا وتصاريحهــا وشــهاداتها الحاليــة أو الحصــول علــى أي مــن التراخيــص الازمــة ألعمالهــا أو 
إذا تــم تعليــق أو انتهــاء أي مــن تراخيصهــا أو إذا تــم تجديــد أي مــن تلــك التراخيــص بشــروط غيــر مناســبة لهــا، أو فــي حالــة عــدم قــدرة الشــركة 
علــى الحصــول علــى الرخــص والتصاريــح والشــهادات اإلضافيــة التــي قــد تطلــب منهــا فــي المســتقبل، فــإن ذلــك يعــرض الشــركة للتوقــف والمنــع 
مــن القيــام بأعمالهــا ممــا ســينتج عنــه تعطيــل عمليــات الشــركة وتكبدهــا تكاليــف إضافيــة، ممــا ســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي وبشــكل جوهــري علــى 

أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

ــل  ــن قب ــة م ــات المطلوب ــودة والمواصف ــر الج ــزام بمعايي ــدم االلت ــة بع ــر المتعلق 2-1-12  المخاط
ــاء العم

تســـعى الشـــركة إلـــى المحافظة علـــى رضـــا عمائها مـــن خال االستمرار فـــي المحافظة على مســـتوى جـــودة منتجاتهـــا المقدمة، ولكـــن فـــي حـــال 
عـــدم قـــدرة الشـــركة علـــى االستمرار بتقديـــم منتجاتهـــا بنفـــس مســـتوى الجـــودة أو عدم تمكنها من توفير منتجاتها، فـــإن ذلـــك ســـوف يؤثـــر ســـلباً 
علـــى ســـمعتها لـــدى عمائها وبالتالـــي العـــزوف عـــن التعامـــل معهـــا، ممـــا يؤثـــر بشـــكل سـلبي وجوهـــري علـى مبيعـات الشـــركة وبالتالـي علـى نتائـج 

عملياتهـــا ومركزهـــا المالي وتوقعاتهـــا المستقبلية.
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تجــدر اإلشــارة انــه بلغــت مرتجعــات المبيعــات )265( ألــف ريــال ســعودي، )1.1( مليــون ريــال ســعودي و)900( ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2018م و31 ديســمبر 2019م و31 ديســمبر 2020م، علــى التوالــي، فيمــا بلغــت مرتجعــات المبيعــات مليــون وأربعمائــة وعشــرة آالف 
ــع  ــال ســعودي. وتعلقــت معظــم هــذه المرتجعــات فــي منتجــات البطاطــس بســبب اســتعمال مصن ــة وســبعين )1.410.478( ري ــة وثماني وأربعمائ
البطاطــس مــواد خــام مختلفــة عمــا كان يســتعمله المصنــع حيــث أدى هــذا التغييــر فــي تغيــر ذائقــة العمــاء واســترجاع هــذه الكميــات للشــركة.

2-1-13  المخاطر المتعلقة بالعقود المبرمة مع الغير 

أبرمــت الشــركة العديــد مــن العقــود واالتفاقيــات اإلطاريــة لتوريــد وتســويق منتجاتهــا، )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول العقــود الجوهريــة التــي أبرمتهــا 
الشــركة، الرجــاء االطــاع علــى الفقــرة )9-5( »ملخــص العقــود الجوهريــة« مــن القســم )9( »المعلومــات القانونيــة«(. وليــس هنــاك أي ضمــان 
بعــدم إخــال الشــركة بالبنــود التعاقديــة بموجــب هــذه العقــود واالتفاقيــات أو بقــدرة الشــركة علــى تجديــد تلــك العقــود. وفــي حــال تــم تجديدهــا، 
ال يوجــد أي ضمــان علــى أن تجــدد بشــروط مماثلــة للشــروط الحاليــة. إن إخــال الشــركة بالبنــود التعاقديــة لعقودهــا المبرمــة مــع الغيــر أو عــدم 
قدرتهــا علــى تجديــد أي مــن تلــك العقــود أو تجديدهــا بشــروط غيــر مناســبة للشــركة ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة 

ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-14  المخاطر المتعلقة بعدم وجود عقود توريد موقعة مع بعض الموردين الرئيسيين

لــدى الشــركة مورديــن رئيســيين تتعامــل معهــم لتوريــد المــواد األوليــة )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول عقــود التوريــد، الرجــاء االطــاع علــى الفقــرة 
ــم )9( »المعلومــات القانونيــة«(.  ــن القســم رق ــم )9-5( »ملخــص العقــود الجوهريــة« م ــرة رق ــن الفق ــم )9-5-3( »عقــود التوريــد« م ــة رق الفرعي
تقــوم تعامــات الشــركة بموجــب عقــود أو اتفاقيــات توريــد أو بنــاًء علــى أوامــر شــراء وفواتيــر وليــس وفقــاً لعاقــة تعاقديــة مبينــة علــى عقــود أو 
اتفاقيــات مبرمــة. وعليــه، قــد يصعــب علــى الشــركة أن تضمــن اســتمرار التوريــد وعــدم تأثــر العمــل فــي ظــل عــدم وجــود عقــود أو اتفاقيــات مــع 
هــؤالء المورديــن الرئيســيين، وقــد ال تتمكــن الشــركة مــن تلبيــة متطلبــات عمائهــا مــن حيــث اســتمرار توريــد المنتجــات والعامــات التجاريــة التــي 
اعتــادوا عليهــا. وســتتأثر أعمــال الشــركة وعاقتهــا بعمائهــا ســلباً، فــي حــال قــام أي مــن هــؤالء المورديــن الرئيســيين بإنهــاء تعاماتهــم مــع الشــركة 

فــي المســتقبل ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

ــامية  ــة اإلس ــة بالطريق ــات المذبوح ــهادة المنتج ــى ش ــول عل ــة بالحص ــر المتعلق 2-1-15  المخاط
)حــال( مــن قبــل الشــركة والمورديــن

وفقــاً لألنظمــة الســارية فــي المملكــة، ال يســمح إال ببيــع منتجــات اللحــوم الحــال المعتمــدة فــي المملكــة. وبمــا أن بعــض المنتجــات الغذائيــة التــي 
ــا المتعلقــة بشــهادة المنتجــات المذبوحــة بالطريقــة اإلســامية  ــح المعمــول به ــزام باألنظمــة واللوائ ــى الشــركة االلت ــا الشــركة تفــرض عل تصّنعه
ــى هــذه الشــهادة  ــى المحافظــة عل ــى عــدم قــدرة الشــركة عل ــك إل ــح ســيؤدي ذل ــزام الشــركة بهــذه األنظمــة واللوائ )حــال(، وفــي حــال عــدم الت
وبالتالــي عــدم تمكنهــا مــن بيــع منتجاتهــا فــي أســواق المملكــة أو خارجهــا، األمــر الــذي ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة أو 

وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو توقعاتهــا المســتقبلية.

كمــا أنــه وفــي حــال غيــرت الجهــات المختصــة معاييــر الحصــول علــى شــهادة المنتجــات المذبوحــة بالطريقــة اإلســامية )حــال(، فــإن مــوردي 
الشــركة المعنييــن قــد ال يحصلــون علــى الشــهادات الازمــة عنــد عــدم التزامهــم بتلــك المعاييــر. إن عــدم التــزام مــوردي الشــركة باألنظمــة 
والمعاييــر المعمــول بهــا المتعلقــة بشــهادة المنتجــات المذبوحــة بالطريقــة اإلســامية )حــال(، ســيؤدي الــى عــدم قــدرة الشــركة علــى اســتيراد 
منتجاتهــم وبالتالــي عــدم تمكنهــا مــن بيعهــا فــي أســواق المملكــة، األمــر الــذي ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج 

عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-16  المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمــد الشــركة فــي تشــغيل المعــدات فــي مصانعهــا علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات. كمــا تعتمــد الشــركة فــي إدارة أعمالهــا بفعاليــة علــى كفــاءة قــدرة 
هــذه األنظمــة، بحيــث تســتخدم الشــركة نظــام ERP برنامــج Oracle المســتخدم مــن قبــل جميــع اإلدارات فــي الشــركة، وهــو برنامــج يديــر وظائــف 
المؤسســات بمــا فــي ذلــك المحاســبة واإلدارة الماليــة وإدارة المشــاريع والمشــتريات وتخطيــط مــوارد المشــروعات. وســيكون ألي إخفــاق محتمــل 

فــي إدارة هــذه األنظمــة أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

قــد تتعــرض أنظمــة تقنيــة المعلومــات بالشــركة للتلــف الناجــم عــن فيروســات الحاســوب والكــوارث الطبيعيــة وهجمــات المتســللين أو القراصنــة 
وتعطــل األجهــزة أو البرامــج وتذبــذب التيــار الكهربائــي واإلرهــاب اإللكترونــي وغيــر ذلــك مــن االضطرابــات المماثلــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن 
أيضــا أن يــؤدي خــرق تدابيــر األمــن الســيبراني للشــركة إلــى فقــدان البيانــات الســرية أو الخاصــة بالملكيــة أو إتافهــا أو ســرقتها، ممــا قــد يعــرض 
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الشــركة للمســؤولية أو لتكبــد خســائر ماديــة تجــاه العمــاء أو المورديــن أو المتعامليــن مــع الشــركة. وتوجــد مخاطــر مماثلــة فيمــا يتعلــق باألطــراف 
الخارجيــة التــي قــد تمتلــك بيانــات ســرية خاصــة بالشــركة، وفــي حــال تعــرض الشــركة ألي مــن المخاطــر المذكــورة أعــاه فســيكون لذلــك تأثيــر 

ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-17  المخاطر المتعلقة بالتعامات مع األطراف ذات العاقة

ينــدرج ضمــن نطــاق المعامــات مــع األطــراف ذات عاقــة التعامــات مــع الشــركات الشــقيقة، أعضــاء مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب وموظفــي 
اإلدارة العليــا، علــى أن تتــم هــذه التعامــات ضمــن إطــار ســياق العمــل االعتيــادي، ودون أن تقــدم الشــركة أيــة شــروط تفضيليــة أكثــر مــن المعامــات 

المتوفــرة للعامــة فــي الســوق. وكما بتاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه، تبيــن أن لــدى الشــركة تعامــات مــع أطــراف ذات عاقــة وفــق اآلتــي:

شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي والتنميــة )شــركة شــقيقة(: بلــغ حجــم التعامــل كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م ســبعمائة وخمســة وعشــرين ألــف - 
وخمســمائة وســتة وســبعين )725.576( ريــال ســعودي.

شــركة عالــم الطعــام )طــرف ذو عاقــة بعضــو مجلــس اإلدارة(: بلــغ حجــم التعامــل كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م ســتمائة واثنيــن وأربعيــن ألــف - 
وثاثمائــة وأربعــة عشــر )642.314( ريــال ســعودي كمشــتريات وثاثمائــة وخمســة وســبعين ألــف وثاثمائــة وثاثــة ســبعين )375.373( ريــال 

ســعودي كمبيعــات.
ــة آالف وســبعمائة -  ــغ حجــم التعامــل كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م ثاث شــركة اللحــوم المتميــزة )طــرف ذو عاقــة بعضــو مجلــس اإلدارة(: بل

ــال ســعودي. وخمســة وتســعين )3.795( ري

)ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول التعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة الرجــاء االطــاع علــى الفقــرة رقــم )9-5-1( »عقــود وتعامــات األطــراف ذات 
العاقــة« مــن القســم )9( »المعلومــات القانونيــة«(.

علــى الشــركة أن تعتمــد بخصــوص التعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة، سياســة تقــوم علــى الحصــول علــى الموافقــة أو المصادقــة علــى جميــع 
معامــات األطــراف ذات العاقــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة والجمعيــة العامــة، التزامــاً بكافــة األنظمــة واللوائــح المنظمــة لمعامــات األطــراف ذات 
العاقــة بمــا فــي ذلــك االرشــادات والقواعــد واللوائــح التنظيميــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ومعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة مــن 

الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين القانونييــن. 

وحتــى تاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه، لــم تقــم الشــركة بالحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة للمســاهمين علــى هــذه التعامــات ألن طبيعــة هــذه 
التعامــات ال تنطــوي علــى مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وهــي عبــارة عــن تمويــل ومســتحق مــن أطــراف ذات 
ــم  ــا، وهــي شــركة عال ــس اإلدارة الســابق محمــد البغــدادي مصلحــة فيه ــي كان لعضــو مجل ــح الشــركة. أمــا بالنســبة للتعامــات الت عاقــة لصال
الطعــام وشــركة اللحــوم المتميــزة، )وكمــا بتاريــخ إصــدار هــذه النشــرة، اســتقال مــن منصبــه(، فإنــه لــم يتــم عرضهــا – حيــن إبرامهــا وأثنــاء تولــي 
الســيد محمــد البغــدادي منصــب عضويــة مجلــس اإلدارة – علــى الجمعيــة العامــة العاديــة للموافقــة عليهــا، فيمــا تنــص المــادة )71( مــن نظــام 
الشــركات علــى أنــه ال يجــوز أن يكــون لعضــو مجلــس اإلدارة أي مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة 

إال بترخيــص مســبق مــن الجمعيــة العامــة العاديــة يجــدد كل ســنة.

إن جميــع المعامــات التجاريــة مــع األطــراف ذات العاقــة يجــب أن تخضــع لموافقــة الجمعيــة العامــة لمســاهمي الشــركة وفــي حــال عــدم موافقتهــم 
علــى هــذه التعامــات، فســتضطر الشــركة للبحــث عــن أطــراف آخريــن مــن غيــر ذوي العاقــة للتعامــل معهــم، باإلضافــة إلــى أنــه وفــي حــال عــدم 
توثيــق العقــود والمعامــات مــع األطــراف ذوي العاقــة بموجــب اتفاقيــات اطاريــة مســتقبًا، أو فــي حــال عــدم ابرامهــا علــى أســس تجاريــة أو عــدم 
حصولهــا علــى ترخيــص الجمعيــة العامــة أو عــدم قــدرة الشــركة علــى تحصيــل هــذا المبالــغ، فمــن شــأن ذلــك أن يؤثــر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى 

أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-18  المخاطر المرتبطة باستحقاقات الزكاة الشرعية القائمة والمحتملة

ــزكاة  ــة ال ــة مــن هيئ ــزكاة النهائي ــى شــهادة ال ــت عل ــة فــي 2020/12/31م، وحصل ــرة المنتهي ــة عــن الفت ــم اقراراتهــا الزكوي التزمــت الشــركة بتقدي
والضريبــة والجمــارك بالرقــم )1110848131( وتاريــخ 1442/11/09هـــ )الموافــق 2021/06/19م(، وهــي صالحــة حتــى تاريــخ 1443/09/29هـــ 

)الموافــق 2022/04/30م(.

خــال عــام 2018م، أصــدرت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك ربوطــات أوليــة لألعــوام مــن 2008م حتــى 2011م، وبنــاًء عليــه قــد قامــت الشــركة 
باالعتــراض عليهــا وتــم اســتام الربــط الزكــوي المعــدل، الــذي نتــج عنــه فروقــات زكويــة بقيمــة أربعــة ماييــن وواحــد وعشــرين ألــف وأربعمائــة 
ــزكاة  ــة وإثباتهــا ضمــن مخصــص ال ــغ الفروقــات الزكوي ــال ســعودي. وقــد قامــت الشــركة بســداد كامــل مبل وخمســة وعشــرين )4.021.425( ري

التقديريــة لعــام 2018م. 
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وخــال عــام 2020م، أصــدرت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك ربوطــات أوليــة لألعــوام مــن 2014م حتــى 2018م، وبنــاًء علــى هــذه الربوطــات، 
قامــت الشــركة باالعتــراض عليهــا وتــم اســتام الربــط الزكــوي المعــدل والــذي نتــج عنــه فروقــات زكويــة بقيمــة ثاثــة ماييــن وخمســمائة واثنيــن 
وثمانيــن ألــف وتســعة وثاثيــن )3.582.039( ريــال ســعودي، وقــد قامــت الشــركة باالعتــراض علــى الربــط الزكــوي المعــدل. بعدهــا تــم اســتام 
ربــط زكــوي معــدل بقيمــة مليونيــن وســبعمائة وثمانيــة وعشــرين ألــف وتســعمائة وســتة وأربعيــن )2.728.946( ريــال ســعودي، وقــد قامــت الشــركة 
باالعتــراض عليهــا وبانتظــار الــرد مــن قبــل هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك. علمــاً أن هــذه الفروقــات قــد تــم اثباتهــا ضمــن المخصــص زكاة 

التقديريــة لعــام 2020م.

بلــغ مخصــص الــزكاة ثاثــة ماييــن وتســعمائة وواحــد وســبعون ألــف وأربعمائــة وثمانيــة )3.971.408( ريــال ســعودي ومليــون ومائتــان وثمانيــة 
وثمانــون ألــف وســبعمائة واثنــان وســتون )1.288.762( ريــال ســعودي وثاثــة ماييــن وخمســمائة واثنــان وعشــرون ألــف وثمانمائــة وســبعة وتســعون 

)3.522.897( ريــال ســعودي كمــا فــي الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م. 

وعليــه فــإن الشــركة ال تســتطيع التنبــؤ مــا ســيؤول إليــه االعتــراض علــى الربــوط الزكويــة لألعــوام 2014م حتــى 2018م، أو مــا إذا كانــت هيئــة الــزكاة 
والضريبــة والجمــارك ســتقبل تقديراتهــا الزكويــة أو ســتطالبها بدفــع أي فروقــات زكــویة مســتقبًا. وإذا قامــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك 
بمطالبــة الشــركة بدفــع مثــل هــذه الفروقــات، فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أربــاح الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي 
وتوقعاتهــا المســتقبلة )لاطــاع علــى تفاصيــل اســتحقاقات الــزكاة الشــرعية الرجــاء االطــاع علــى الفقــرة رقــم )9-4-2( »االلتزامــات المســتمرة 

حســب متطلبــات هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك« مــن القســم )9( »المعلومــات القانونيــة »(.

2-1-19  المخاطر المتعلقة بالرأي المتحفظ لمراجع الحسابات القانوني

ــاً متحفظــاً لمراجــع الحســابات المســتقل القائــم علــى عــدم  لقــد تضمنــت القوائــم الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م رأي
توصلــه لقناعــة كافيــة حــول صحــة األســس واالفتراضــات المســتخدمة فــي تقييــم الممتلــكات والمعــدات كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م. كمــا لــم 
يتمكــن مراجــع الحســابات المســتقل، مــن خــال اإلجــراءات البديلــة، مــن التوصــل لقناعــة حــول عــدم تدنــي قيمــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات 
للفتــرة نفســها، ونتيجــة لذلــك لــم يتمكــن مــن الوصــول إلــى تحديــد مــا إذا كان مــن الضــروري إجــراء أي تســويات تتعلــق برصيــد الممتلــكات واآلالت 
والمعــدات بقائمــة المركــز المالــي، والبنــود التــي تشــكل قوائــم الدخــل الشــامل والتغيــرات فــي حقــوق المســاهمين والتدفقــات النقديــة، وعلــى هــذا 

األســاس قــد بنــى مراجــع الحســابات رأيــه المتحفــظ.

علمــاً أن القوائــم الماليــة لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م لــم تتضمــن رأيــاً متحفظــاً لمراجــع الحســابات، غيــر أن أي رأي 
متحفــظ قــد تتضمنــه القوائــم الماليــة األوليــة أو الســنوية فــي المســتقبل قــد تؤثــر بشــكل ســلبي علــى عمليــات الشــركة ووضعهــا المالــي.

2-1-20  المخاطر المتعلقة بعدم تأكد مراجع الحسابات الجوهري حول استمرارية الشركة

شــملت القوائــم الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م وللقوائــم الماليــة للفتــرة المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م علــى شــك 
كبيــر لــدى مراجــع الحســابات بشــأن قــدرة الشــركة علــى البقــاء كشــركة مســتمرة، ويعــود ســبب ذلــك إلــى تكبــد الشــركة لخســارة قدرهــا اثنــي عشــر 
مليــون ثاثمائــة وتســعة وســبعون ألــف وثمانيــة وثمانــون )12.379.088( ريــال ســعودي تقريبــاً وخمســة وعشــرون مليــون وثاثمائــة وتســعة وســتون 
ألــف وســبعمائة وثاثــة وثاثــون )25.369.733( ريــال ســعودي للســنتين الماليتيــن المنتهيتيــن فــي 31 ديســمبر 2019م و2020م علــى التوالــي، 
وخســارة قدرهــا أربعــة ماييــن وخمســمائة وثمانيــة عشــر ألــف وثاثمائــة وثاثــة )4.518.303( ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م، كمــا 
تجــاوزت المطلوبــات المتداولــة للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م موجوداتهــا المتداولــة بمقــدار خمســة عشــر مليــون وثمانمائــة وســتة وثاثيــن 
ألــف وســبعمائة وثاثيــن )15.836.730( ريــال ســعودي، وثمانيــة مليــون وخمســمائة وثاثــة وســتون ألــف ومائتــان وثمانيــة وثمانــون )8.563.288( 
ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م. فيمــا بلغــت الخســائر المتراكمــة للشــركة ســبعة عشــر مليــون وســبعمائة وخمســة أالف وخمســمائة 

وســبعة عشــر )17.705.517( ريــال ســعودي.

ــة وســتين ألــف  ــة ماييــن وخمســمائة وثاث ــغ ثماني ــة بمبل ــة للشــركة أصبحــت تتجــاوز موجوداتهــا المتداول ــات المتداول وبالرغــم مــن أن المطلوب
ومائتيــن وثمانيــة وثمانيــن )8.563.288( ريــال ســعودي كمــا بتاريــخ 30 ســبتمبر 2021م، إال أن الشــك الهــام والمرتبــط باســتمرارية الشــركة مــا زال 
قائمــاً. وفــي حــال لــم تنجــح الشــركة فــي زيــادة إيراداتهــا وموجوداتهــا المتداولــة، تكــون الشــركة أمــام مخاطــر متعلقــة بأدائهــا المالــي واســتمراريتها 

مــا ســيؤدي إلــى التأثيــر ســلباً وجوهريــاً علــى قــدرة الشــركة فــي البقــاء كمنشــأة مســتمرة فــي المســتقبل.



29نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

2-1-21  المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة

قــد تنشــأ بعــض االلتزامــات المحتملــة علــى الشــركة، مثــل التكاليــف المتعلقــة بالــزكاة والضرائــب، وغيرهــا مــن االلتزامــات أو التكاليــف المتعلقــة 
بنشــاط الشــركة مثــل اصــدار التراخيــص الحكوميــة الازمــة لمزاولــة النشــاط، وفــي حــال تحقــق ذلــك، فــإن تلــك االلتزامــات ســوف تؤثــر ســلباً 
الوضــع المالــي للشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية )ولمزيــد مــن المعلومــات عــن االلتزامــات المســتمرة علــى شــركة 
وفــرة، فضــًا راجــع الفقــرة الفرعيــة )9-4( »االلتزامــات المســتمرة التــي تفرضهــا الجهــات الحكوميــة علــى الشــركة بصفتهــا صاحــب الترخيــص« 

مــن القســم )9( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(.

2-1-22  المخاطر المتعلقة بمصادر التمويل

بتاريــخ 1433/06/18هـــ )الموافــق 2012/05/09م(، حصلــت الشــركة علــى قــرض رقــم )1247( مــن صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودية، لغــرض 
تمويــل مشــروع توســعة مصنــع إنتــاج الخضــراوات البطاطــس المجمــدة. بلــغ إجمالــي قيمــة القــرض، عنــد إبرامــه، ســبعة وخمســين مليــون وثاثمائــة 
وخمســة وأربعيــن )57.345.000( ريــال ســعودي.  وحيــث أن الشــركة قامــت بســداد مبلــغ مــن إجمالــي القــرض ومقــداره تســعة وعشــرون مليــون 
ــد تمــت إعــادة  ــق 2019/10/31م(، وق ــخ 1441/03/03هـــ )المواف ــا بتاري ــال ســعودي كم ــف )29.345.000( ري ــون أل ــة وخمســة وأربع وثاثمائ
جدولــة ســداد المبلــغ القائــم ومقــداره ثمانيــة وعشــرون مليــون )28.000.000( ريــال ســعودي بموجــب ســتة )6( أقســاط نصــف ســنوية. علــى أن 
تتــراوح قيمــة القســط الواحــد مــن ثاثــة ماييــن )3.000.000( ريــال ســعودي إلــى خمســة ماييــن وخمســمائة ألــف )5.500.000( ريــال ســعودي، 
ويكــون اســتحقاق القســط األول بعــد إعــادة الجدولــة بتاريــخ 1442/04/15هـــ )الموافــق 2020/11/30م( والقســط األخير بتاريــخ 1444/10/15هـ 
)الموافــق 2023/05/05م(. تمــت إعــادة الجدولــة مــرة أخــرى وتأجيــل اســتحقاق القســط األول ليدفــع خــال العــام 2021م، علــى أن يتــم ســداد 
كامــل المبلــغ القائــم خــال العــام 2023م. )ولمزيــد مــن المعلومــات، فضــًا راجــع الفقــرة رقــم )9-5-6( »القــروض والتســهيات« مــن القســم رقــم 

)9( »المعلومــات القانونيــة«(. 

يتضمــن القــرض رقــم )1247( شــروط وتعهــدات علــى عاتــق الشــركة كمــا يســتوجب عليهــا تقديــم ضمانــات بموجبــه، وفيمــا يلــي أبــرز مــا تضمنــه 
هــذا القــرض:

أ( مخاطر عدم االلتزام بشروط وتعهدات القرض:

تحــد شــروط القــرض القائــم مــن قــدرة الشــركة علــى القيــام بأنــواع معينــة مــن اإلجــراءات، فيفــرض علــى الشــركة تعهــدات ماليــة لناحيــة أال تقــل 
نســبة رأس المــال العامــل عــن واحــد )1( إلــى واحــد )1( طــوال أجــل القــرض، كمــا ال تزيــد نســبة المطلوبــات إلــى صافــي الموجــودات الملموســة 
عــن ثاثــة )3( إلــى واحــد )1( طــوال أجــل القــرض. باإلضافــة إلــى ذلــك، تعهــدت الشــركة بموجــب هــذا القــرض االلتــزام بشــروط وضعهــا الصنــدوق 

كالصيانــة والتشــغيل واالمتثــال للقوانيــن واألنظمــة والتأميــن وغيرهــا. 

ب( الضمانات المقدمة من الشركة بموجب القرض: 

ســند رهــن يشــمل: )1( كامــل مصنــع الشــركة لتجميــد الخضــراوات والمبانــي والمنشــآت القائمــة أو التــي ســتقام علــى قطعــة األرض البالــغ - 
مســاحتها )27.661( م2 فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض مــع آالت المصنــع ومعداتــه وتوابعــه وملحقاتــه و)2( كامــل مصنــع الشــركة 

إلنتــاج اللحــوم المقــام علــى األرض البالــغ مســاحتها )15.631( م2 فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض.

ضمان غير قابل للنقض وغير مشروط بمبلغ أربعة وثاثين مليون )34.000.000( ريال سعودي محرر باسم الشركة. - 

إذا لــم تتمكــن الشــركة مــن الوفــاء بالتزامــات الســداد المترتبــة عليهــا بموجــب القــرض رقــم )1247(، أو أخلــت فــي المســتقبل بــأي مــن االلتزامــات 
أو التعهــدات الخاصــة بالديــون المترتبــة عليهــا، فقــد يطلــب صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودية ســداد الديــن علــى الفــور وتحصيــل الضمانــات 
المقدمــة مــن الشــركة. وفــي هــذه الحالــة، ال يوجــد ضمــان بــأن الشــركة ســتتمكن مــن الحصــول علــى مصــادر تمويــل بديلــة كافيــة للوفــاء بســداد 

تلــك الديــون. وســيكون ألي مــن هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي.

2-1-23  المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقبًا

قـد تحتـاج الشـركة إلـى الحصـول علـى قـروض وتسهيات بنكيـة لتمويـل خطـط التوسـع فـي المسـتقبل، ومـن الجديــر بالذكــر، أن الحصــول علــى 
التمويــل يعتمــد علــى رأس مــال الشــركة ومركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة والضمانـات المقدمـة وسـجلها االئتماني. وال تعطـي الشـركة أي 
تأكيـد أو ضمـان بشـأن حصولهـا علـى التمويـل المناســب إذا اســتدعت الحاجــة، لذلــك فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى التمويــل 
الــــذي تحتاجــــه مــــن جهـــات ممولـــة، أو تمويـــل بشـــروط تفضيليـــة مقبولـــة تتناسـب مـع الشـركة، سـيكون لـه أثـر سـلبي وجوهـري علـى أداء الشـركة 

وعملياتهـا التشـغيلية وخططهـا المسـتقبلية.
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2-1-24  المخاطر المتعلقة بانخفاض مستويات السيولة ورأس المال العامل

ــات  ــون المطلوب ــة حــال اســتحقاقها. وتك ــات المالي ــة بالمطلوب ــا المتعلق ــة التزاماته ــى مقابل ــدرة الشــركة عل ــي عــدم ق ــل مخاطــر الســيولة ف تتمث
للشــركة مــن قــروض وذمــم دائنــة متمثلــة فــي ذمــم تجاريــة والتزامــات عقــود اإليجــار للمؤجريــن، ومصاريــف مســتحقة. قــد ال تكــون الشــركة قــادرة 
علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الحاليــة أو المســتقبلية فــي مواعيــد اســتحقاقها ال ســيما القصيــرة األجــل منهــا حيــث بلغــت نســبة الســيولة الســريعة لــدى 
الشــركة )59.6%( و)62.6%( و)44.5%( للســنوات المنتهيــة فــي 31 ديســمبر2018م و2019م و2020م، علــى التوالــي، ونســبة )65.62%( للفتــرة 

المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م. 

ــى  ــا ســيولة الشــركة، إل ــي فرضته ــود الت ــة القي ــى خلفي ــر فــي تســوية المســتحقات عل ــة، بســبب التأخي ــة الدائن ــم التجاري ــم الذم هــذا وأدى تراك
انخفــاض مســتويات رأس المــال العامــل بشــكل كبيــر مــن حوالــي ســبعة عشــر مليــون وثاثمائــة ألــف )17.300.000( ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2018م إلــى خمســمائة وإحــدى عشــر ألــف )511.000( ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م. وارتفــع معــدل أيــام الدفــع المســتحقة 
مــن 133 يــوم كمــا فــي العــام 2018م إلــى 244 يــوم كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م، وبلغــت نســبة الذمــم الدائنــة التــي تزيــد أعمارهــا عــن 120 يــوم 
)78.5%( كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م. وفــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن إدارة الذمــم الدائنــة بشــكل فعــال وســدادها فــي الوقــت المحــدد فقــد 
ــرادات  ــر اإلي ــات فــي توفي ــي قــد تواجــه الشــركة صعوب ــال ال الحصــر وقــف التعامــل مــع الشــركة وبالتال ــى ســبيل المث يلجــأ أصحــاب الذمــم عل
الازمــة لتســيير أعمالهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد تكــون الشــركة عرضــة للقضايــا القانونيــة التــي قــد ينتــج عنهــا خســائر ماليــة وإضــرار بســمعة 
الشــركة. وعليــه فــإن هــذه المخاطــر ســتؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-25  المخاطر المتعلقة باالئتمان والتحصيل

تنشــأ مخاطــر االئتمــان عندمــا يعجــز أحــد األطــراف عــن الوفــاء بالتــزام مالــي معيــن للطــرف اآلخــر. وقــد تواجــه الشــركة مخاطــر االئتمــان فــي 
عــدة حــاالت مؤقتــة أو دائمــة منهــا وجــود أرصــدة مدينــة مــن العمــاء، وفشــل أطــراف أخــرى دائنــة بالوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الشــركة. علمــاً بأنــه 
قــد بلــغ صافــي الذمــم المدينــة للشــركة ثمانيــة عشــر مليــون وخمســمائة وســبعة وســتين ألــف وثمانمائــة وتســعة وأربعيــن )18.567.849( ريــال 
ــون  ــال ســعودي وعشــرين ملي ــن )18.459.848( ري ــة وأربعي ــة وثماني ــف وثمانمائ ــة وتســعة وخمســين أل ــون وأربعمائ ــة عشــر ملي ســعودي وثماني
وســتمائة وثاثيــن ألــف وســبعمائة وخمســة وتســعين )20.630.795( ريــال ســعودي كمــا بتاريــخ 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م، علــى 
التوالــي، وبلــغ صافــي الذمــم المدينــة للشــركة واحــد وعشــرون مليــون وثمانمائــة واثنيــن وثمانيــن ألــف ومائتيــن وخمســة وســتين )21.882.265( 
ريــال ســعودي كمــا بتاريــخ 30 ســبتمبر 2021م. وارتفــع معــدل أيــام تحصيــل اإليــرادات مــن 97 يــوم كمــا بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م و31 ديســمبر 

2020م إلــى 135 يــوم كمــا بتاريــخ 30 ســبتمبر 2021م. 

وكمــا بتاريــخ 30 ســبتمبر 2021م، بلغــت الذمــم المدينــة التــي تزيــد أعمارهــا عــن )365( يــوم حوالــي عشــرة ماييــن وســتمائة ألــف )10.600.000( 
ريــال ســعودي، وتلــك التــي تزيــد عــن )121( يــوم وتقــل عــن )265( يــوم مبلــغ وقــدره حوالــي تســعة ماييــن وتســعمائة ألــف )9.900.000( ريــال 

سعودي.

وعليــه، ال تســتطيع الشــركة ضمــان عــدم فشــل األطــراف التــي تتعامــل معهــا فــي الوفــاء بالتزاماتهــم، وهــي ال تســتطيع أيضــاً توقــع القــدرة 
ــك األطــراف قــد تلجــأ الشــركة إلقامــة  ــل تل ــزام مــن قب ــاء بااللت ــة عــدم الوف ــق. وفــي حال ــزام بشــكل دقي ــى االلت ــك األطــراف عل المســتقبلية لتل
الدعــاوى ضــد هــذه األطــراف لتحصيــل المســتحقات، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة وعلــى وضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا. باإلضافــة إلــى 
أن عــدم التــزام تلــك األطــراف قــد يكــون نتيجــة لعــدم قــدرة الشــركة علــى تحصيــل مســتحقاتها لــدى الغيــر، األمــر الــذي يؤثــر ســلباً علــى أعمــال 

الشــركة ووضعهــا المالــي.

ــر  2-1-26  المخاطــر المتعلقــة بتطبيــق تطــورات للمعاييــر المحاســبية الدوليــة أو بتطبيــق معايي
محاســبية دوليــة جديــدة )IFRS( فــي المســتقبل 

قــد يــؤدي تغييــر المعاييــر المحاســبية الدوليــة )IFRS( المتعــارف عليهــا إلــى معاييــر محاســبية دوليــة معدلــة أو جديــدة إلــى عــدم إمكانيــة مقارنــة 
ــي  ــرات الت ــة والفت ــة عــن الســنوات المالي ــم الشــركة المالي ــون قوائ ــد ال تك ــى وجــه الخصــوص، ق ــة الســابقة بســهولة. وعل ــم الشــركة المالي قوائ
تبــدأ بعــد 31 ديســمبر 2020م والتــي قــد يتــم إعدادهــا وتقديمهــا بموجــب معاييــر محاســبية دوليــة معدلــة أو جديــدة قابلــة للمقارنــة بســهولة مــع 
 )IFRS( تلــك الخاصــة بالفتــرات الماليــة الســابقة الــواردة فــي هــذه النشــرة والتــي تــم إعدادهــا وتقديمهــا بموجــب المعاييــر المحاســبية الدوليــة

المتعــارف عليهــا حاليــاً. ويؤثــر ذلــك بشــكل ســلبي وجوهــري علــى مســتوى نتائــج عمليــات الشــركة ووضعهــا المالــي.
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2-1-27  المخاطر المتعلقة باالعتماد على العناصر البشرية المهمة

تهــدف الشــركة إلــى اســتقطاب وتوظيــف األشــخاص المؤهليــن لضمــان كفــاءة وجــودة أعمالهــا مــن خــال اإلدارة الفعالــة والتشــغيل الســليم، باعتبــار 
أن نجــاح الشــركة يعتمــد علــى قدرتهــا علــى اســتقطاب الموظفيــن المؤهليــن واالحتفــاظ بهــم. إال أّنــه قــد تواجــه الشــركة مــا يدفعهــا لاســتغناء عــن 

موظفيهــا وذلــك لتخفيــض حجــم االنفــاق والمصروفــات الشــهرية.

وعليــه فــإن فقــدان الشــركة للعناصــر البشــرية المهمــة أو عــدم قدرتهــا علــى االحتفــاظ بهــا ســينعكس ســلباً علــى أعمــال الشــركة وقــد تتأثــر ربحيــة 
الشــركة فــي حــال اضطــرت الشــركة لدفــع رواتــب ومزايــا أعلــى مقابــل االحتفــاظ بهــم.

بلــغ إجمالــي عــدد الموظفيــن فــي الشــركة )293( عامــل كمــا بتاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه، مــن بينهــم )74( عامــل ســعودي و)219( عامــل غيــر 
ســعودي. ومــن ضمــن العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى قــدرة الشــركة باالحتفــاظ علــى العناصــر المهمــة مــن الموظفيــن غيــر الســعوديين فــرض حكومــة 
المملكــة العربيــة الســعودية رســوم إضافيــة مقابــل كل موظــف غيــر ســعودي ورســوم مقابــل مالــي علــى تابعــي ومرافقــي الموظفيــن غيــر الســعوديين. 
لمزيــد مــن المعلومــات، فضــًا راجــع الفقــرة )2-11( »المخاطــر المتعلقــة بالرســوم الحكوميــة المطبقــة علــى الموظفيــن غيــر الســعوديين« مــن 

القســم )2( »عوامــل المخاطــرة«.

2-1-28  المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم

ــن  ــة. ويجــوز للشــركة تضمي ــة االجتماعي ــّد مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنمي ــق النمــوذج الُمع ــم العمــل وف ــزم الشــركة بإعــداد الئحــة لتنظي تلت
الائحــة بشــروط وأحــكام إضافيــة، بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام نظــام العمــل والئحتــه والقــرارات اإلداريــة الخاصــة بــه. ويجــب علــى الشــركة أن 
ــم الخاضعيــن لهــا بأحكامهــا.  تعلــن الئحــة تنظيــم العمــل وأي تعديــل يطــرأ عليهــا فــي مــكان ظاهــر فــي المنشــأة أو أي وســيلة أخــرى تكفــل عل
يوجــد لــدى الشــركة الئحــة تنظيــم عمــل داخليــة معتمــدة مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالرقــم )399363( وتاريــخ 
1442/08/23هـــ )الموافــق 2021/04/05م(. وقــد تــم اطــاع جميــع موظفــي ومنســوبي للشــركة عليهــا فــور التحاقهــم للعمــل لــدى الشــركة وأيــة 

ــن.  ــب الموظفي ــا فــي مكات ــم وضعه ــي( ويت ــد االلكترون ــة )البري ــة الحديث ــر وســائل التقني ــم ارســالها عب تعديــات يت

ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الشــركة ال تســتطيع أن تضمــن تافــي ســوء ســلوك الموظفيــن أو أخطائهــم كالغــش واألخطــاء المتعمــدة أو غيــر 
المتعمــدة واالختــاس واالحتيــال والســرقة والتزويــر وإســاءة اســتخدام ممتلكاتهــا والتصــرف نيابــًة عنهــا دون الحصــول علــى التفويضــات اإلداريــة 
ــذا فــإن  ــة. ل ــة، أو مســؤولية مالي ــات نظامي ــك التصرفــات تبعــات ومســؤوليات تتحملهــا الشــركة، أو عقوب ــي قــد يترتــب عــن تل ــة. وبالتال المطلوب

الشــركة ال تســتطيع أن تضمــن أن ســوء ســلوك موظفيهــا لــن يــؤدي إلــى اإلضــرار بشــكل جوهــري بوضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا.

2-1-29  المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين 

تمثــل نســبة الموظفيــن الســعوديين فــي الشــركة حوالــي )20.62%( مــن إجمالــي الموظفيــن، وتبلــغ نســبة الموظفيــن غيــر الســعوديين فــي الوظائــف 
القياديــة )54.54%(. ووفقــاً لبرنامــج نطاقــات المطــور، تــم تصنيــف كيــان الشــركة علــى أنهــا منشــأة متوســطة )فئــة ج( تعمــل فــي نشــاط الصناعــات 

وتنــدرج الشــركة فــي النطــاق األخضــر المتوســط، بحيــث أن نســبة الســعودة قــد بلغــت )%24.87(.

وعليــه إذا لــم تتمكــن الشــركة مــن المحافظــة علــى كوادرهــا مــن غيــر الموظفيــن الســعوديين أو إيجــاد بــدالء عنهــم بنفــس المهــارات والخبــرات 
أو حــدث تغيــر فــي سياســات ولوائــح وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة نتــج عنهــا زيــادة فــي نســبة ســعودة القطــاع، فــإن نتائــج أعمــال 

الشــركة ووضعهــا المالــي ســيتأثران بشــكل ســلبي جوهــري.

علمــاً أنــه يوجــد تبايــن فــي أعــداد الموظفيــن الســعوديين المســجلين تحــت اســم الشــركة لــدى مختلــف الدوائــر الحكوميــة، ويتوجــب علــى الشــركة 
تحديــث بياناتهــا لــدى مختلــف الجهــات الحكوميــة للداللــة علــى التزامهــا بنظــام العمــل ونظــام اإلقامــة والــذي قــد يترتــب علــى مخالفتهمــا عقوبــات 

وغرامــات ماليــة. وفــي حــال فــرض مثــل هــذه العقوبــات أو الغرامــات، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى التأثيــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي.

2-1-30  المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين

ــة الســعودية خــال العــام 2016م عــدداً مــن القــرارات التــي تهــدف إلجــراء إصاحــات شــاملة لســوق العمــل فــي  أقــرت حكومــة المملكــة العربي
المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي مــن ضمنهــا إقــرار فــرض رســوم إضافيــة مقابــل كل موظــف غيــر ســعودي يعمــل لــدى جهــة ســعودية اعتبــاراً مــن 
2018/01/01م بواقــع أربعمائــة )400( ريــال ســعودي شــهرياً عــن كل موظــف غيــر ســعودي لعــام 2018م، تزيــد إلــى ســتمائة )600( ريــال ســعودي 
شــهرياً لعــام 2019م ثــم إلــى ثمانمائــة )800( ريــال ســعودي شــهرياً لعــام 2020م. وســيؤدي ذلــك إلــى زيــادة فــي تكاليــف الشــركة بشــكل عــام، األمــر 

الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمالهــا وأدائهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
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باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد فرضــت الحكومــة رســوم مقابــل مالــي علــى تابعــي ومرافقــي الموظفيــن غيــر الســعوديين اعتبــاراً مــن 2017/07/01م، 
بواقــع مائــة )100( ريــال ســعودي شــهرياً عــن كل تابــع فــي عــام 2017م، وترتفــع ســنوياً لتصــل إلــى أربعمائــة )400( ريــال ســعودي شــهرياً لــكل 
تابــع فــي عــام 2020م، وعليــه فــإن رســوم المقابــل المالــي التــي ســيتحملها الموظــف غيــر الســعودي عــن عائلتــه ســتؤدي إلــى زيــادة تكلفــة المعيشــة 
ــر  ــل هــذا األم ــا حــدث مث ــل، وإذا م ــا أق ــة المعيشــة فيه ــون تكلف ــي دول أخــرى تك ــل ف ــه للعم ــى توجه ــؤدي إل ــن شــأنه أن ي ــذي م ــر ال ــه، األم علي
فســتواجه الشــركة صعوبــة فــي المحافظــة علــى موظفيهــا غيــر الســعوديين، األمــر الــذي قــد يضطرهــا إلــى تحمــل تلــك التكاليــف عــن الموظفيــن 
غيــر الســعوديين أو جــزء منهــا بشــكل مباشــر، أو بطريقــة غيــر مباشــرة عــن طريــق رفــع األجــور الخاصــة بموظفيهــا غيــر الســعوديين، األمــر الــذي 

ســيؤدي إلــى زيــادة فــي تكاليــف الشــركة ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى نتائــج عملياتهــا.

2-1-31  مخاطر توطين الوظائف »السعودة«

يعتبــر االلتــزام بمتطلبــات التوطيــن متطلبــاً نظاميــا صــادر مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالمملكــة، بحيــث تلتــزم بموجبــه 
جميــع الشــركات العاملــة فــي المملكــة، بمــا فــي ذلــك الشــركة، بتوظيــف نســبة معينــة مــن الموظفيــن الســعوديين بيــن مجمــوع موظفيهــا والمحافظــة 
علــى تلــك النســبة. ووفقــاً لبرنامــج نطاقــات المطــور الصــادر مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، بلغــت نســبة التوطيــن لكيــان الشــركة 

حوالــي )24.87%( وهــي مصنفــة ضمــن النطــاق األخضــر المتوســط.

علمــاً أنــه بتاريــخ 1442/10/11هـــ )الموافــق 2021/05/23م(، أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة برنامــج »نطاقــات« المطــور 
الــذي يقــدم ثــاث مزايــا رئيســة: األولــى: خطــة توطيــن واضحــة الــرؤى وشــفافة لمــدة ثــاث ســنوات قادمــة بهــدف زيــادة االســتقرار التنظيمــي 
لــدى منشــآت القطــاع الخــاص، الثانيــة: تعتمــد العاقــة الطرديــة بيــن عــدد العامليــن ونســب التوطيــن المطلوبــة لــكل منشــأة مــن خــال معادلــة 
خطيــة ترتبــط بشــكل متناســب مــع عــدد العامليــن لــدى المنشــأة، بــدالً مــن نظــام نســب التوطيــن الحاليــة المبنيــة علــى تصنيــف المنشــآت إلــى 
أحجــام محــددة وثابتــة، والثالثــة: تبســيط تصميــم البرنامــج وتحســين تجربــة العميــل مــن خــال دمــج تصنيفــات األنشــطة ذات الصفــات المشــتركة 
لتكــون بعــدد 32 نشــاًطا بــدلًا مــن 85 نشــاًطا فــي »نطاقــات«. كمــا سيســهم هــذا البرنامــج فــي توفيــر أكثــر مــن ثاثمائــة وأربعيــن ألــف )340.000( 
وظيفــة حتــى عــام 2024م. إن برنامــج »نطاقــات« المطــور قــد يفــرض علــى الشــركة متطلبــات وقــد يصعــب عليهــا المحافظــة علــى النســبة ذاتهــا 
مــن المواطنيــن الســعوديين واالحتفــاظ بهــا فــي المســتقبل، ومــن ثــم ال تصبــح مســتوفية لمتطلبــات برنامــج »نطاقــات«. وإذا لــم تتمكــن الشــركة 
مــن التقيــد بمتطلبــات برنامــج »نطاقــات« وأصبــح تصنيفهــا ضمــن النطــاق األحمــر، فــي هــذه الحالــة قــد تتعــرض الشــركة لعــدد مــن العقوبــات 

مــن بينهــا:

تعليق طلباتها للحصول على تأشيرات عمل جديدة.- 
تعليق طلباتها لنقل كفالة موظف حالي أو موظف محتمل.- 
منع الموظفين غير السعوديين العاملين معها من تغير مهنهم في تأشيرات العمل.- 
إمكانيــة قيــام عــدد مــن الموظفيــن غيــر الســعوديين العامليــن لديهــا بنقــل كفاالتهــم إلــى شــركات أخــرى تقــع ضمــن النطــاق األخضــر أو النطــاق - 

)الباتينــي( دون الحصــول علــى موافقتهــا.
استبعاد الشركة من المشاركة في المزايدات الحكومية أو حرمانها من الحصول على قروض حكومية.- 

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الحكومــة تتخــذ تدابيــر لتنظيــم توظيــف العمــال غيــر الســعوديين فــي المملكــة وفقــاً لقانــون العمــل وقوانيــن اإلقامــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية. وتشــمل هــذه التدابيــر اتخــاذ إجــراءات صارمــة ضــد الموظفيــن غيــر الســعوديين الذيــن 1( ال يعملــون لــدى كفيلهــم 
و2( ال تتطابــق طبيعــة عملهــم مــع متطلباتهــم الوظيفيــة )كمــا جــاء فــي تصريــح عملهــم( خاصــة بعــد إلغــاء نظــام كفيــل )ابتــداء مــن الربــع الثانــي 
2021م( الــذي سيســمح للموظــف األجنبــي عنــد انتهــاء عقــد عملــه االنتقــال للعمــل مــن جهــة إلــى جهــة أخــرى مــن دون موافقــة صاحــب العمــل وذلــك 
ضمــن مبــادرة »تحســين العاقــة التعاقديــة« لعاملــي منشــآت القطــاع الخــاص. كمــا تحــد المبــادرة مــن آليــات االنتقــال خــال ســريان العقــد شــريطة 
االلتــزام بفتــرة اإلشــعار والضوابــط المحــددة، وتســمح خدمــة الخــروج والعــودة للعامــل الوافــد بالســفر خــارج المملكــة وذلــك عنــد تقديــم الطلــب مــع 
إشــعار صاحــب العمــل إلكترونيــاً، فيمــا تُمكــن خدمــة الخــروج النهائــي العامــل الوافــد مــن المغــادرة بعــد انتهــاء العقــد مباشــرة مــع إشــعار صاحــب 
العمــل إلكترونيــاً دون اشــتراط موافقتــه ، إضافــة إلــى إمكانيــة مغــادرة المملكــة مــع تحمــل العامــل جميــع مــا يترتــب مــن تبعــات فســخ العقــد، علمــاً 

بــأن جميــع هــذه الخدمــات ســتتاح عبــر منصــة »أبشــر« ومنصــة » قــوى« التابعــة لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.

هــذا وتواجــه الشــركة مخاطــر توفــر األيــدي العاملــة وصعوبــة ارتفــاع تكلفــة العمالــة مــن الخــارج، فتقــوم الشــركة بمواجهــة هــذه العوامــل عــن طريــق 
تجهيــز مراكــز تدريــب حديثــة لتدريــب كــوادر ســعودية بحيــث يتــم احــال العمالــة مــن الخــارج بعمالــة ســعودية مدربــة. كمــا تســتعين الشــركة، عنــد 

الضــرورة بشــركات، مرخصــة لتأجيــر العمالــة.

وال يوجــد أي ضمــان بــأن الشــركة ســوف تكــون قــادرة علــى تأميــن اليــد العاملــة الازمــة أو توظيــف العــدد المطلــوب مــن العمالــة األجنبيــة وفقــاً 
لشــروط مواتيــة للشــركة. كمــا قــد تواجــه الشــركة تحديــات فــي الحفــاظ علــى موظفيهــا مــن المواطنيــن الســعوديين، وفــي حــال انخفــاض عــدد هــذه 
الفئــة مــن الموظفيــن فــإن ذلــك ســيودي إلــى انخفــاض نســبة الســعودة اإلجماليــة لديهــا. إن وقــوع أو تحقــق أيــا مــن األحــداث المشــار إليهــا أعــاه 

ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2-1-32  المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال

تهــدف الشــركة عنــد إدارة رأس المــال إلــى ضمــان قدرتهــا علــى االســتمرار حتــى تتمكــن مــن االســتمرار فــي توفيــر العوائــد للمســاهمين، والحفــاظ 
علــى رأس مــال أساســي مناســب لدعــم أعمالهــا، وقــد تتعــرض الشــركة إلــى مخاطــر ســوء إدارة رأس المــال وفقــدان قدرتهــا علــى االســتمرار فــي 
توفيــر العوائــد للمســاهمين، ودعــم أعمالهــا. وتقــوم إدارة الشــركة بــإدارة رأس المــال عــن طريــق مراقبــة العوائــد علــى صافــي الموجــودات ومراقبــة 
نســبة إجمالــي التزامــات الشــركة إلــى إجمالــي أصولهــا، وقــد تقــوم بإجــراء التعديــات علــى رأس المــال بمــا يتناســب مــع التغيــرات فــي الظــروف 
االقتصاديــة مســتقبًا. ولغــرض الحفــاظ أو التعديــل علــى رأس المــال، قــد تقــوم الشــركة بزيــادة رأس مالهــا مســتقبًا بمــا يضمــن تحقيــق أهــداف 
وخططهــا االســتراتيجية، وفــي حــال عــدم تمكــن إدارة الشــركة مــن إجــراء التعديــات الازمــة علــى راس المــال فإنهــا قــد تواجــه مخاطــر عــدم 

اســتمرار الشــركة.

2-1-33  المخاطر المتعلقة بقرارات اإلدارة

تعتمــد نتائــج أعمــال الشــركة بشــكل رئيــس علــى قــدرة إدارتهــا علــى اتخــاذ القــرارات الصحيحــة والمناســبة فيمــا يتعلــق بأعمالهــا وبأنشــطتها. وفــي 
حــال قامــت إدارة الشــركة باتخــاذ قــرارات خاطئــة فيمــا يخــص أعمالهــا، فســوف ينعكــس ذلــك ســلباً علــى أداء الشــركة ونتائــج عملياتهــا وربحيتهــا.

2-1-34  المخاطر المتعلقة بعدم نجاح استراتيجية التوسع

يعتمــد النمــو المســتقبلي المتوقــع للشــركة علــى نجــاح اســتراتيجيتها التوســعية وتحديــث األنشــطة القائمــة والتوســع فيهــا، حيــث تنــوي الشــركة 
تطويــر وتجديــد خطــوط اإلنتــاج فــي مصانعهــا )فضــًا راجــع القســم )6( »اســتخدام متحصــات الطــرح والمشــاريع المســتقبلية« مــن هــذه 
النشــرة(. إن عــدم قــدرة الشــركة علــى تنفيــذ خططهــا التوســعية المرســومة أو فشــل تلــك الخطــط التوســعية، ســيؤثر علــى فــرص النمــو المســتقبلية 
بشــكل ســلبي ممــا يؤثــر علــى الوضــع المالــي للشــركة، وبالتالــي نتائــج عملياتهــا. كمــا أنــه فــي حــال تــم تنفيــذ هــذه الخطــط التوســعية، فإنــه ال يمكــن 
إعطــاء تأكيــد علــى تحقــق النتائــج المرجــوة مــن عمليــة التوســع هــذه كونهــا مرتبطــة بتوقعــات مســتقبلية. وبالتالــي فــي حــال عــدم تحقــق النتائــج 

المرجــوة كليــاً أو جزئيــاً، فــإن ذلــك ســيؤثر علــى األداء المالــي للشــركة ونتائــج عملياتهــا بشــكل ســلبي جوهــري.

2-1-35  المخاطر المتعلقة بالتأخر في تنفيذ المشاريع المستقبلية

تعتــزم الشــركة مــن خــال زيــادة رأس مالهــا عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق األولويــة موضــوع هــذه النشــرة إلــى التوّســع فــي نشــاطاتها، وأتمتــة 
خطــوط اإلنتــاج، واالســتغال األمثــل النتشــار عامتهــا التجارٍيــة لتغطــي كافــة مناطــق المملكــة )فضــًا راجــع القســم )6( »اســتخدام متحصــات 
الطــرح والمشــاريع المســتقبلية« مــن هــذه النشــرة(. وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة قــد أعــدت خطــة عمــل لتنفيــذ هــذه المشــاريع وفقــاً لجــدول 
زمنــي معيــن، إال أن هنــاك عــدة عوامــل خارجــة عــن ســيطرة الشــركة والتــي يمكــن أن تــؤدي فــي حــال حدوثهــا إلــى التأخــر فــي تنفيــذ المشــاريع أو 
التوقــف عــن تنفيذهــا بشــكل مؤقــت أو دائــم. وتشــمل هــذه العوامــل علــى ســبيل المثــال: الحصــول علــى الموافقــات والتراخيــص الحكوميــة، والتــزام 
المقاوليــن، وكذلــك التوصــل إلــى اتفاقيــات مــع األطــراف األخــرى، وتوافــر األيــدي العاملــة وغيرهــا مــن العوامــل المؤديــة إلــى توقــف العمــل بشــكل 
مؤقــت أو دائــم، وبالتالــي التأثيــر علــى إمكانيــة تحقيــق الفائــدة المرجــوة مــن هــذه المشــاريع كمــا هــو مخطــط لهــا، ممــا ســينعكس بشــكل ســلبي 

علــى عمليــات الشــركة ومركزهــا المالــي.

ــن  ــتقبلية ع ــاريع المس ــذ المش ــمالية لتنفي ــف الرأس ــادة التكالي ــة بزي ــر المتعلق 2-1-36  المخاط
ــة ــة المتوقع القيم

علــى الرغــم مــن أن الشــركة قامــت بمجموعــة مــن الدراســات الازمــة لتحديــد التكاليــف الرأســمالية للمشــاريع المســتقبلية، إال أنــه مــن الممكــن 
ولظــروف خارجــة عــن إرادة الشــركة أن ترتفــع تلــك التكاليــف عــن القيمــة المتوقعــة ممــا قــد يؤثــر علــى الجــدوى الماليــة لتلــك المشــاريع، كمــا أن 
الشــركة ســتكون مضطــرة إلــى البحــث عــن مصــادر تمويليــة جديــدة لتغطيــة هــذه الزيــادة، وبالتالــي ســتتأثر ربحيــة هــذه المشــاريع بشــكل ســلبي 
ممــا ســينعكس ســلباً علــى ربحيــة الشــركة ومركزهــا المالــي. إن عــدم تحقيــق المشــاريع الحاليــة أو التــي تنــوي الشــركة الدخــول فيهــا مســتقبا 
للنتائــج المرجــوة واألربــاح المتوقعــة أو فــي حالــة تعرضهــا لخســائر، فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى نتائــج عمليــات الشــركة ووضعهــا المالــي.
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ــاء  ــة أعض ــراء ذم ــدم إب ــابقين وع ــس اإلدارة الس ــاء مجل ــزل أعض ــة بع ــر المتعلق 2-1-37  المخاط
مجلــس اإلدارة للعــام 2020م

بتاريــخ 1442/06/01هـــ )الموافــق 2021/01/14م(، وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة )رقــم 36 – االجتمــاع األول( علــى عــزل أعضــاء مجلــس 
اإلدارة الســابق، بنــاًء علــى الطلــب المقــدم مــن بعــض مســاهمي الشــركة، والذيــن يملكــون مجتمعيــن أســهماً تمثــل نســبة )7.14%( مــن رأس مــال 
الشــركة. وتــم العــزل وفقــاً ألحــكام نظــام الشــركات الــذي يقــر أيضــاً بحــق العضــو أو األعضــاء المعزوليــن تجــاه الشــركة بالمطالبــة بالتعويــض إذا 

وقــع العــزل لســبب غيــر مقبــول أو فــي وقــت غيــر مناســب.

وبتاريــخ 1442/10/20هـــ )الموافــق 2021/06/01م(، لــم توافــق الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة علــى إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن 
الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م. وتبعــاً لعــدم إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة، والــذي يعتبــر إجــراء أولــي شــكلي مــن الناحيــة 
القانونيــة مــا لــم يتبعــه إقامــة دعــوى المســؤولية ضــد االعضــاء تثبــت وقــوع الضــرر علــى الشــركة والمســاهمين. علــى أن تقــام هــذه الدعــوى قبــل 
انقضــاء مــدة تقادمهــا، والتــي حددهــا نظــام الشــركات بثــاث ســنوات مــن تاريــخ اكتشــاف الفعــل الضــار، وفيمــا عــدا حالتــي الغــش والتزويــر ال 
تســمع دعــوى المســؤولية فــي جميــع األحــوال بعــد مــرور خمــس ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة التــي وقــع فيهــا الفعــل الضــار أو ثــاث 

ســنوات مــن انتهــاء عضويــة عضــو مجلــس اإلدارة المعنــي أيهمــا أبعــد.

فضــًا عــن حــق الشــركة فــي إقامــة دعــوى المســؤولية وفــق مــا أقرتــه المــادة التاســعة والســبعون )79( مــن نظــام الشــركات، تنــص المــادة الثمانــون 
)80( مــن النظــام والمــادة الســابعة واألربعــون )47( مــن النظــام األساســي للشــركة، علــى حــق كل مســاهم فــي رفــع هــذه الدعــوى المقــررة للشــركة 
علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة إذا كان مــن شــأن الخطــأ الــذي صــدر منهــم إلحــاق ضــرر خــاص بــه. إال أنــه ال يجــوز للمســاهم رفــع الدعــوى المذكــورة 
إال إذا كان حــق الشــركة فــي رفعهــا ال يــزال قائمــاً. ويجــب علــى المســاهم أن يبلــغ الشــركة بعزمــه علــى رفــع الدعــوى، مــع قصــر حقــه علــى المطالبــة 

بالتعويــض عــن الضــرر الخــاص الــذي لحــق بــه.

كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة، لــم تقــم الشــركة بتعييــن أي طــرف خارجــي إلجــراء التدقيــق الــازم للوقــوف حــول األســباب التــي أدت إلــى تراكــم 
ــة دعــوى  ــى إقام ــدم الشــركة أو أي مــن المســاهمين عل ــم تق ــا ل ــس اإلدارة الســابق. كم ــة أعضــاء مجل ــراء ذم ــى عــدم إب ــي أدت إل الخســائر والت
المســؤولية بحــق أعضــاء مجلــس اإلدارة الســابق. وقــد تتكبــد الشــركة مبالــغ ماليــة فــي حــال رغبــت بتكليــف أي جهــة متخصصــة فــي التدقيــق 
بالوضــع المالــي للشــركة، باإلضافــة للتكاليــف والمــوارد التــي قــد تضطــر إلــى تخصيصهــا خــال الســير فــي دعــوى المســؤولية، إذا تمــت إقامــة 
هــذه الدعــوى مســتقبًا. وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الســياق إلــى جــواز تحميــل الشــركة النفقــات التــي تكلفهــا المســاهم إلقامــة دعــوى أيــاً كانــت 
نتيجتهــا – وفقــاً لنظــام الشــركات – شــرط إقامتهــا بالشــروط اآلتيــة: )1( إذا أقــام الدعــوى بحســن نيــة، )2( إذا تقــدم إلــى الشــركة بالســبب الــذي 
مــن أجلــه أقــام الدعــوى ولــم يحصــل علــى رد خــال ثاثيــن يومــاً، )3( إذا كان مــن مصلحــة الشــركة إقامــة هــذه الدعــوى بنــاء علــى حكــم المــادة 
)التاســعة والســبعين( مــن النظــام و)4( أن تكــون الدعــوى قائمــة علــى أســاس صحيــح. وتواجــه الشــركة إذاً مخاطــر تكبــد تكاليــف دعــوى المســؤولية 

فــي حــال أقامهــا أي مــن المســاهمين ضمــن الشــروط التــي أجــاز لــه نظــام الشــركات إقامتهــا وتحميــل نفقاتهــا علــى عاتــق الشــركة.
وفــي حــال تحقــق أي مــن العوامــل المذكــورة أعــاه، ســيترتب علــى عاتــق الشــركة تكاليــف وأعبــاء ماليــة ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى 

ســمعة الشــركة وأعمالهــا ووضعهــا المالــي.

2-1-38  مخاطر التقاضي والدعاوى القانونية

إن الشــركة معرضــة للدعــاوى والشــكاوى بحكــم طبيعــة أنشــطتها ومعاماتهــا مــع الغيــر فــي إطــار قطاعــات األعمــال التــي تعمــل فيهــا، وقــد تشــمل 
هــذه الدعــاوى – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر – المســائل الزكويــة والضريبيــة والقضايــا العماليــة واألضــرار األخــرى التــي تنجــم عــن اإلهمــال 
أو االحتيــال مــن قبــل أشــخاص أو مؤسســات بشــكل يكــون خــارج عــن نطــاق ســيطرة الشــركة. وتكــون الشــركة عرضــة ألن تُتخــذ إجــراءات قانونيــة 
ضدهــا أو أن تكــون طرفــاً مدعيــاً فــي أي مــن الدعــاوى أو اإلجــراءات. لذلــك ال تســتطيع الشــركة أن تتوقــع بشــكل دقيــق حجــم تكلفــة الدعــاوى أو 
االجــراءات القضائيــة التــي يمكــن أن تقــام ضدهــا أو تقيمهــا أو النتائــج النهائيــة لتلــك الدعــاوى أو األحــكام التــي تصــدر فيهــا ومــا تتضمنــه مــن 
تعويضــات وجــزاءات. وبالتالــي فــإن أي نتائــج ســلبية لمثــل هــذه القضايــا قــد تؤثــر ســلباً علــى الشــركة ونتائــج عملياتهــا. علمــاً أنــه وبغــض النظــر 
عــن نتائــج هــذه القضايــا أو الدعــاوى أو اإلجــراءات، فقــد تضطــر الشــركة أن تتكبــد تكاليــف عاليــة وتخصيــص مــوارد لهــا خــال الســير بهــا مــا 

ســيكون لــه تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

وكمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، هنــاك عــدد مــن الدعــاوى المقامــة ضــد شــركة وفــرة بصفتهــا مدعــى عليهــا مــن قبــل مؤسســات وشــركات أفــراد أمــام 
المحاكــم العماليــة أو التجاريــة، وتقــدر قيمــة هــذه الدعــاوى بحوالــي أربعــة ماييــن وخمســة آالف وســبعمائة واثنيــن وســتين )4.005.762( ريــال 
ــة وتقــدر  ــة بوجــه شــركات ومؤسســات أمــام المحكمــة التجاري ــاك دعــاوى أخــرى مقامــة مــن قبــل شــركة وفــرة بصفتهــا مدعي ســعودي. كمــا هن
قيمــة هــذه الدعــاوى بحوالــي مليونيــن وثمانمائــة وثاثــة عشــر ألــف وســبعمائة وأربعــة )2.813.704( ريــال ســعودي )ولمزيــد مــن المعلومــات، 
فضــًا راجــع الفقــرة )9-8( »التقاضــي« مــن القســم )9( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(. وفــي حــال صــدرت أحــكام فــي هــذه الدعــاوى 

والقضايــا بحــق الشــركة تُلزمهــا بدفــع المبالــغ الُمطالــب بهــا، فســيؤثر ذلــك علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية. 
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2-1-39  المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية 

لقــد قامــت الشــركة بتوفيــر التغطيــة التأمينيــة الازمــة مــن خــال إبــرام عــدد مــن وثائــق التأميــن لــدرء بعــض المخاطــر وحفــظ أصولهــا وممتلكاتها، 
)لمزيــد مــن المعلومــات عــن التغطيــة التأمينيــة، فضــًا راجــع الفقــرة الفرعيــة )9-10( »التأميــن« مــن القســم )9( »المعلومــات القانونيــة« مــن 

هــذه النشــرة(.

علمــاً أن التأميــن الصحــي للعامليــن لــدى الشــركة لــم يعــد ســارياً كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، وباإلضافــة إلــى أن عقــود التأميــن المبرمــة وفــق مــا 
تبينــه الفقــرة  الفرعيــة )9-10( »التأميــن« مــن القســم )9( »المعلومــات القانونيــة«، تتضمــن هــذه العقــود مبالــغ مقتطعــة وعوامــل مســتثناة مــن 
التغطيــة التأمينيــة، باإلضافــة إلــى قيــود أخــرى تتعلــق بالغطــاء التأمينــي يتــم التفــاوض عليــه مــع شــركات التأميــن، كمــا تعتمــد إمكانيــة حصــول 
الشــركة علــى التعويــض المســتحق لهــا مــن قبــل شــركة التأميــن ذات العاقــة علــى ماءتهــا الماليــة وقدرتهــا علــى الوفــاء بقيمــة هــذا التعويــض، 
لــذا قــد ال يغطــي التأميــن جميــع الخســائر التــي تكبدتهــا الشــركة وال يتــم إعطــاء أي ضمــان بــأن لــن تتكبــد الشــركة خســائر تتجــاوز حــدود وثائــق 
ــواردة فــي هــذه الوثائــق. ومــن الممكــن أن تنشــأ حــاالت تتجــاوز فيهــا قيمــة المطالبــة قيمــة التأميــن الــذي  ــة ال التأميــن أو خــارج نطــاق التغطي
ــة  ــرة المطالب ــن ذات العاقــة أو أن تطــول فت ــل الشــركة لشــركة التأمي ــة التعويــض المقدمــة مــن قب ــم رفــض مطالب ــه الشــركة أو أن يت تحتفــظ ب

والتعويــض، ممــا ســيؤثر ســلبياً علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا المســتقبلية ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي.

2-1-40  المخاطر المتعلقة بالعامات التجارية 

لــدى الشــركة أربــع )4( عامــات تجاريــة مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية لــدى وزارة التجــارة )إدارة العامــات التجاريــة( تحــت الفئتيــن 
)29( و)30( وهــي »وفــرة« و»كابرينــي« و»حدائــق الســعودية« و»أغصــان«. وباإلضافــة للعامــات التجاريــة المذكــورة، تقدمــت الشــركة بتاريــخ 
1443/04/15هـــ )الموافــق 2021/11/20م( لتســجيل عامــة تجاريــة تحــت الفئــة )29( تحمــل اســم »المأكــوالت الراقيــة« )MACOLATE(. هــذا 
وقــد قامــت الشــركة بتســجيل نطاقهــا االلكترونــي لــدى المركــز الســعودي لمعلومــات الشــبكة. وتعتمــد الشــركة علــى عامتهــا التجاريــة فــي أعمالهــا 
فــي المملكــة وعلــى قدرتهــا فــي االســتمرار باســتخدامها وحمايــة حقوقهــا فيمــا يخــص تلــك العامــة فــي مواجهــة أي اســتخدام غيــر مشــروع لهــا 
)مــن دون ترخيــص مــن الشــركة( مــن جانــب الغيــر.  )ولمزيــد مــن المعلومــات، فضــًا راجــع الفقــرة الفرعيــة رقــم )9-9( »العامــات التجاريــة« مــن 

القســم رقــم )9( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(.

علمــاً أن إحــدى العامــات التجاريــة وهــي حدائــق الســعودية قــد انتهــت مــدة حمايتهــا وتقــوم الشــركة بإجــراءات تجديدهــا، كمــا ال يــزال طلــب 
تســجيل شــعار المأكــوالت الراقيــة قيــد الدراســة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، بالتالــي فــإن لــم يتــم تجديــد 
الحمايــة القانونيــة الازمــة لهــذا الشــعار أو عــدم قبــول تســجيل الشــعار اآلخــر، وفقــاً لنظــام العامــات التجاريــة ســيعّرض ذلــك مصالــح الشــركة 
المرتبطــة بــه للمخاطــر، ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا. علمــاً بأنــه قــد تضطــر 
الشــركة للدفــاع عــن عامتهــا التجاريــة إلــى الدخــول فــي إجــراءات قضائيــة مكلفــة. وقــد يتســبب ذلــك فــي إلحــاق أضــرار جوهريــة بســمعة العامــة 
التجاريــة ممــا يترتــب عليــه أثــر ســلبي علــى قــدرة الشــركة علــى جــذب عمــاء جــدد يــؤدي إلــى تراجــع إيــرادات الشــركة والــذي ســيؤثر ســلباً وبشــكل 

جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-41  المخاطر المتعلقة بفرض الغرامة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل

يُلــزم نظــام العمــل والئحتــه التنفيذيــة جميــع أصحــاب العمــل بــأن يكــون عقــد العمــل مــع أي موظــف وعامــل مكتــوب ومــن نســختين. كذلــك ألزمــت 
ــاً مــن خــال رفــع وتحديــث المعلومــات الخاصــة بعقــود عمــل  وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة أن يتــم توثيــق عقــود العمــل الكتروني
العامليــن وإتاحــة الفرصــة للعامليــن التحقــق مــن صحــة بيانــات عقودهــم مــن خــال توثيــق العقــود عبــر بوابــة الخدمــات االلكترونيــة للمؤسســة 
ــه  ــاً بأن ــق 2019/04/23م(. علم ــخ 1440/08/18هـــ )المواف ــم )156309( وتاري ــوزاري رق ــرار ال ــا للق ــك وفق ــة، وذل ــات االجتماعي ــة للتأمين العام
يجــب توثيــق جميــع عقــود العامليــن الذيــن يتــم التعاقــد معهــم بعــد تاريــخ هــذا القــرار مباشــرة، أمــا المتعاقــد معهــم مســبقاً فيكــون توثيــق عقودهــم 
إلزاميــاً وعلــى مراحــل زمنيــة تنتهــي بنهايــة الربــع الرابــع مــن العــام 2020م. إن عــدم التــزام الشــركة بذلــك قــد يعتبــر مخالفــة لنظــام العمــل والئحتــه 
ــال تتعــدد بتعــدد العمــال المخالفيــن، وذلــك وفــق مــا ورد فــي جــدول  ــة غرامــة مقدارهــا  )1.000( ألــف ري ــة وســيعرض الشــركة لعقوب التنفيذي
المخالفــات والعقوبــات الصــادر بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )178743( وتاريــخ 1440/09/27هـــ )الموافــق 2019/06/01م(، األمــر الــذي ســيؤثر 

بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا.

2-1-42  المخاطر المتعلقة بتطبيق نظام الشركات

التزمــت الشــركة بنظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/3( وتاريــخ )1437/01/28هـــ( الموافــق 2015/11/10م )والمنشــور 
بالجريــدة الرســمية( أم القــرى بتاريــخ 1437/01/22هـــ )الموافــق 2015/12/04م(، والــذي دخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ 1437/01/27هـــ )الموافــق 
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2016/05/04م( والمعــدل بالمرســوم الملكــي رقــم )م/79( وتاريــخ 1439/07/25هـــ )الموافــق 2018/04/11م(. كمــا التزمــت بالمــادة )224( مــن 
نظــام الشــركات مــن ناحيــة تعديــل نظامهــا األساســي وفقــاً ألحــكام نظــام الشــركات وقــد تــم اصــدار آخــر نســخة للنظــام األساســي بنــاء علــى قــرار 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 1441/12/14هـــ )الموافــق 2020/08/04م(، وتــم اعتمــاده مــن قبــل وزارة التجــارة بتاريــخ 1441/12/21هـــ 

ــق 2020/08/11م(.  )المواف

يفـــرض نظـــام الشـــركات بعـــض المتطلبات النظاميـــة التـــي يتوجـــب علـــى الشـــركة االلتزام بهـــا. وسيســـتلزم ذلـــك قيـــام الشـــركة باتخـــاذ اإلجراءات 
والتدابيـــر لالتزام بمثـــل هـــذه المتطلبات والتـــي مـــن الممكن أن تؤثـــر علـــى خطـــة أعمالهـــا أو تســـتغرق وقـــت طويـــل. كمـــا فـــرض نظـــام الشـركات 
الحالـــي عقوبـــات أشـــد صرامـــة علـــى مخالفـــة أحكامـــه وقواعـــده اإللزامية حيـــث تصـــل حســـب نظـــام الشـــركات )المادة 213( إلى )500.000( 
ريـــال، كمـــا نصـــت المادة )214( مـــن نظـــام الشـــركات علـــى تضاعـــف العقوبـات فـي حـال تكـــرار المخالفات، وبالتالـي فـإن الشـركة سـتكون عرضـة 
إلـــى مثـــل هـــذه العقوبـــات فـــي حـــال عـــدم التزامهـــا بتلـــك القواعـد واألحكام، والـذي مـن شـأنه التأثيـر ســـلباً وبشكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة 

ووضعهـــا المالي ونتائـــج عملياتهـــا.

ــح والسياســات ذات الصلــة بحوكمــة  2-1-43  المخاطــر المتعلقــة بعــدم االلتــزام بالقواعــد واللوائ
الشــركة 

ــم  ــة بموجــب القــرار رق ــة الســوق المالي ــات الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئ ــاً لمتطلب ــم إعدادهــا وفق ــدى الشــركة الئحــة حوكمــة ت ل
ــخ  ــم م/3 وتاري ــي رق ــى نظــام الشــركات الصــادرة بالمرســوم الملك ــاًء عل ــق 2017/02/13م( بن ــخ 1438/05/16هـــ )المواف )2017-16-8( وتاري
1437/01/28هـــ المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )3-5-2019( وتاريــخ 1440/09/15هـــ )الموافــق 2019/05/20م( وكان آخــر 
تعديــل لهــا وآخــر تعديــل لهــا بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )1-7-2021( وتاريــخ 1442/06/01هـــ )الموافــق 2021/01/14م(، وفيمــا يلــي المــواد التــي 

لــم تلتــزم بهــا الشــركة كمــا بتاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه:

الجدول رقم )1(: مواد الئحة الحوكمة التي لم تلتزم بها الشركة

الجهة المسؤولةالتفصيلالمادة

وضــع الهيــاكل التنظيميــة والوظيفيــة للشــركة ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة للنظــر 5/26
مجلس اإلدارةفــي اعتمادها.

1/61

تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بإعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء 
مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة، ورفعهــا 
إلــى مجلــس اإلدارة للنظــر فيهــا تمهيــداً العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة، عــل 
أن يــراع فــي تلــك السياســة اتبــاع معاييــر ترتبــط بــاألداء، واإلفصــاح عنهــا، 

والتحقــق مــن تنفيذهــا.

الجمعية العامة للمساهمين

سياســات أو إجــراءات يتبعهــا أصحــاب المصالــح فــي تقديــم شــكواهم أو اإلباغ 84
مجلس اإلدارة عــن الممارســات المخالفة.

مجلس اإلدارة نشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع االلكتروني للشركة.91/ب

علمــاً أن الشــركة قــد ســبق أن تعرضــت لعقوبــة تعليــق تــداول أســهمها فــي الســوق الماليــة الســعودية لمخالفتهــا نظــام الســوق الماليــة ولوائحــه 
التنفيذيــة عامــي 2018م و2020م، باإلضافــة لغرامــة ماليــة خــال العــام 2014م، )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول العقوبــات والغرامــات التــي ســبق أن 
تعرضــت لهــا الشــركة لمخالفتهــا نظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة، الرجــاء االطــاع علــى الفقــرة الفرعيــة )9-4-5( »االلتزامــات المســتمرة 
حســب متطلبــات هيئــة الســوق الماليــة« مــن الفقــرة )9-4( »االلتزامــات المســتمرة التــي تفرضهــا الجهــات الحكوميــة علــى الشــركة بصفتهــا صاحــب 

الترخيــص« مــن القســم )9( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(.

إن إخفــاق الشــركة فــي تطبيــق الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن الهيئــة قــد يعرضهــا لغرامــات ماليــة بموجــب الفقــرة )ج( مــن المــادة )59( 
مــن نظــام الســوق الماليــة الصــادر بموجــب أمرســوم الملكــي رقــم )م/30( بتاريــخ 1424/06/02هـــ )الموافــق 2003/07/31م(، والمعدلــة بقــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )52( وتاريــخ 1441/01/18هـــ )الموافــق 2019/09/17م( والتــي تنــص علــى أنــه يجــوز لهيئــة الســوق الماليــة – إذا تبيــن لهــا 
أن الشــركة ارتكبــت أو شــرعت فــي أعمــال تشــكل مخالفــة ألي مــن أحــكام النظــام أو القواعــد التــي تصدرهــا الهيئــة – القيــام بــكل مــا يأتــي أو 

أيــاً منهــا:
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إنذار الشركة.- 1
إلزام الشركة باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية الازمة لمعالجة نتائج المخالفة.- 2
ــداع - 3 ــة، ولوائــح الســوق ومركــز اإلي ــى أي شــخص مســؤول عــن مخالفــة هــذا النظــام ولوائحــه التنفيذي ــة مــن المجلــس عل فــرض غرامــة مالي

ومركــز المقاصــة وقواعدهــا، ويجــب أال تزيــد الغرامــة المفروضــة عــن خمســة ماييــن )5.000.000( ريــال ســعودي عــن كل مخالفــة ارتكبهــا 
المخالــف.

ــج  ــال الشــركة ونتائ ــى أعم ــر ســلبي عل ــه تأثي ــة الشــركات فســيكون ل ــق الئحــة حوكم ــا يخــص تطبي ــة بم ــات مالي ــم فــرض أي غرام ــي حــال ت وف
عملياتهــا.

2-1-44  المخاطر المتعلقة بتعليق تداول أسهم الشركة أو من قبل هيئة السوق المالية

بموجــب المــادة السادســة والثاثيــن )36( مــن قواعــد اإلدراج، يعــود للهيئــة صاحيــة تعليــق األوراق الماليــة المدرجــة أو إلغــاء إدراجهــا فــي أي وقــت 
حســبما تــراه مناســباً، وذلــك فــي حــاالت محــددة، منهــا: عــدم االلتــزام بالمواعيــد المحــددة لإلفصــاح عــن المعلومــات الماليــة الدوريــة وفــق اللوائــح 
التنفيذيــة ذات العاقــة، عنــد تضمــن تقريــر مراجــع الحســابات علــى القوائــم الماليــة للُمصــدر رأي معــارض أو امتنــاع عــن إبــداء رأي وغيرهــا مــن 

الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة.

لقــد واجهــت الشــركة مخاطــر تعليــق التــداول بأســهمها للتأخــر فــي نشــر نتائجهــا الماليــة األوليــة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 2018/06/30م. 
وبتاريــخ  )تــداول(  الســعودية  الماليــة  الســوق  فــي  الشــركة  ســهم  تــداول  تعليــق  تــم  2018/08/12م(،  )الموافــق  1439/12/01هـــ  فبتاريــخ 
1440/01/09هـــ )الموافــق 2018/09/19م(، أعلنــت شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( رفــع تعليــق تــداول ســهم الشــركة ابتــداًء مــن يــوم 
ــة فــي  ــة المنتهي ــرة المالي ــة للفت ــة االولي ــم المالي االربعــاء 1440/01/09هـــ )الموافــق 2018/09/19م( وذلــك بعــد أن أعلنــت الشــركة عــن القوائ

2018/06/30م. 

وبتاريــخ 1441/08/16هـــ )الموافــق 2020/04/09م(، تــم تعليــق تــداول ســهم الشــركة فــي الســوق الماليــة الســعودية )تداول( لجلســتي تــداول ابتداًء 
مــن يــوم الخميــس 1441/08/16هـــ )الموافــق 2020/4/09م( وذلــك علــى إثــر تخفيــض رأس مــال الشــركة مــن مائتيــن مليــون )200.000.000( 
ريــال ســعودي إلــى ســبعة وســبعين مليــون ومائــة وســبعين ألــف وثاثمائــة وخمســين )77.170.350( ريــال ســعودي، إلــى أن تقــوم شــركة مركــز 
ــداول ســهم  ــق ت ــم رفــع تعلي ــق تخفيــض أســهم شــركة وفــرة فــي محافــظ المســاهمين االســتثمارية. وقــد ت ــداع( بتطبي ــة )إي ــداع األوراق المالي إي

الشــركة ابتــداًء مــن يــوم االحــد بتاريــخ 1441/08/19هـــ )الموافــق 2020/04/12م(.

إن وجــود الشــركة فــي أي مــن الحــاالت التــي تجيــز للهيئــة علــى إثرهــا تعليــق أســهم الشــركة أو إلغــاء إدراجهــا، يعّرضهــا لمخاطــر تعليــق أو إلغــاء 
إدراج أســهمها، ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى مصلحــة مســاهمي الشــركة وعلــى ســمعة الشــركة ونتائــج عملياتهــا.

2-1-45  المخاطر المتعلقة بالقيود على البيانات والتقارير المالية

تواجــه الشــركة بعــض القيــود للحصــول علــى تقاريرهــا الرئيســية وبعــض البيانــات الماليــة. حيــث يتــم حســاب تكلفــة المبيعــات لمصانــع الشــركة 
بشــكل يــدوي مــن قبــل الشــركة ممــا يعيــق مــن قــدرة الشــركة علــى تقييــم ربحيتهــا بدقــة بحســب المصنــع وحســب خــط اإلنتــاج. وال تمتلــك الشــركة 
طريقــة واضحــة الحتســاب ربحيتهــا بحســب قنــوات البيــع. األمــر الــذي يعيــق الشــركة مــن تقييــم أداء كل قنــاة بيــع وإيقــاف أو إضافــة قنــوات بيــع 
جديــدة تزيــد مــن ربحيــة الشــركة. وقــد تعــرض هــذه القيــود الشــركة إلــى ضوابــط داخليــة ضعيفــة وأوجــه قصــور تشــغيلية، ممــا قــد يؤثــر ســلبياً 

علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا. 

2-2  المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع

ــاط  ــى نش ــي ترع ــح الت ــة واللوائ ــب األنظم ــددة بموج ــر المح ــة بالمعايي ــر المتعلق 2-2-1  المخاط
ــركة الش

ــة الصــادرة عــن وزارة  ــة بشــكل أساســي بموجــب تراخيــص المنشــآت الصناعي تمــارس الشــركة أنشــطتها فــي قطــاع صناعــة المنتجــات الغذائي
الصناعــة والثــروة المعدنيــة وتراخيــص المنشــآت الغذائيــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء. وإذ أن لنشــاط الشــركة أنظمــة ولوائــح 
ترعــاه باإلضافــة لتراخيــص وشــهادات يســتوجب علــى الشــركة اســتصدارها، تكــون الشــركة خاضعــة لألنظمــة واللوائــح )ولمزيــد مــن التفاصيــل، 
فضــًا مراجعــة الفقــرة )9-2( »التراخيــص والتصاريــح التــي حصلــت عليهــا الشــركة« مــن القســم )9( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(:
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األنظمة والتعليمات المتعلقـــة بحمايـــة البيئـــة والصحـــة والســـامة: تخضـــع عمليـــات الشـــركة إلـــى األنظمة واللوائـــح المتعلقـــة بحمايـــة البيئـة  	
والصحـة والسـامة فـي المملكــة، والتــي تفــرض بصــورة متزايــدة معاييــر صارمــة يتوجــب علــى الشــركة االلتزام بهــا بصــورة مســتمرة. وقـد 
تكـــون تكاليـــف االلتزام بتلـــك األنظمة واللوائـــح والغرامـــات الناتجـــة عـــن مخالفتهـــا كبيـرة، كمـا يتطلـب االلتزام بمعاييــر جديــدة وصارمــة إلــى 
تحمــــل مصروفــــات إضافيــــة مــــن رأس المــــال أو نشــــوء تعديــــات فــي الممارســات التشـغيلية. وقـد تنشـأ الحـوادث المتعلقـة بالبيئـة والصحـة 
والسـامة، فعلـى سـبيل المثـال يمكـن أن ينتـج عـن عمليــات الشــركة عــدد مــن المــواد الملوثــة المنبعثــة التــي يمكــن أن تــؤدي، فــي حــال لــم 

يتــم الســيطرة عليهــا وإدارتهــا بالشــكل الصحيــح أو فــي حــال تُركــت مــن دون معــالجة أو إدارة ســليمة، إلــى خطــر تلــوث البيئــة. 
إن عــــدم االلتزام واالمتثال الكامـــل بالتشـــريعات واألنظمة البيئيـــة يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى إغـــاق المنشـــآت الصناعيـــة التابعـــة للشــــركة كمــــا 
ســــوف يعــــرض الشــــركة إلــــى مخالفــــات أو غرامــــات أو عقوبــــات قــــد تفرضهــــا الجهــــات الرقابيــــة عليهــا مثـل ســـحب أو إيقـاف التصريـح 
البيئـــي للتشـــغيل الصـــادر عـــن المركــز الوطنــي للرقابــة علــى االلتــزام البيئــي، ومـــن األمثلـــة عــن المخالفـــات التــي مــن الممكــن ارتكابهــا فــي 
هــذا الســياق، نذكــر علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر: مخالفـــة االلتــزام ببرامـــج المراقبـــة الذاتيـــة بمصـــادر االنبعــاث، أو مخالفــــة التهــــاون 
فــــي صيانــــة أجهــــزة كبــــح التلــــوث والمراقبــــة والرصــــد أو مخالفة عــــدم االلتزام باإلجراءات الخاصــة بمعالجـــة االنبعاثات والتسـرب. وقد 
تفــرض علــى الشــركة غرامـــة ال تتجـــاوز عشـــرة آالف )10.000( ريـــال الرتكابهــا أي مــن المخالفــات المذكــورة أو غيرهـــا مـــن المخالفــــات، 
والتــــي ســــتؤثر ســــلباً علــــى عمليات الشركة بحيــــث تحــــد مــــن نمــــو إيراداتهــــا أو تعليــــق عملهــــا أو ترخيصهــــا وســــوف يؤثــــر ذلــــك علــــى 
مقدرتهــــا علــــى مزاولــــة أعمالهــــا وبالتالــــي التأثيــــر ســــلباً وبشــــكل جوهــــري علــى وضعهــا المالــــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــــا المســتقبلية.

نظــام الغــذاء والائحــة التنفيذيــة: إن الهــدف مــن هــذا النظــام والئحتــه التنفيذيــة هــو ضمــان ســامة الغــذاء، العمــل علــى تحســين جودتــه  	
وحمايــة الصحــة العامــة للمســتهلك مــن خــال تقليــل المخاطــر المرتبطــة بالغــذاء، ونشــر التوعيــة الغذائيــة الســليمة باإلضافــة لحمايــة 
المســتهلك مــن الغــذاء الضــار أو المغشــوش أو المضلــل أو غيــر الصالــح لاســتهاك وعــدم إعاقــة حركــة تجــارة الغــذاء. يفــرض هــذا النظــام 
علــى المنشــآت الغذائيــة التقيــد بمــواده لناحيــة التســجيل لــدى الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء واســتصدار التراخيــص الازمــة لممارســة 
ــة  ــم الرقاب ــة والخاصــة بتنظي ــة والقروي ــة الصــادرة عــن وزارة الشــؤون البلدي ــاً لائحــة االشــتراطات الصحي ــذاء. ووفق ــداول الغ األنشــطة وت
الصحيــة علــى المــواد الغذائيــة وأماكــن تداولهــا ومقدمــي الخدمــة، وحيــث مــن الشــروط األساســية التــي يجــب توافرهــا فــي مقدمــي الخدمــة 
داخــل الفــروع أن يكــون لديهــم بطاقــة صحيــة تثبــت صاحيتهــم للعمــل فــي القطــاع الغذائــي وخلوهــم مــن االمــراض المعديــة، والتزامــاً مــن 
الشــركة بهــذه االشــتراطات فقــد قامــت باســتخراج رخــص صحيــة للعامليــن فــي الفــروع وقــد بلــغ عــدد الرخــص )95( بطاقــة صحيــة جميعهــا 
ســارية كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة. إال أنــه وفــي حــال مخالفــة الشــركة ألحــكام نظــام الغــذاء بعــدم اصــدار شــهادات صحيــة ألي عامــل يســتوجب 
عملــه حصولــه عليهــا، تُفــرض غرامــة ماليــة قيمتهــا ألفــي )2.000( ريــال ســعودي لــكل عامــل )مخالفــة جســيمة(، كمــا أن عــدم تجديــد الشــهادة 
الصحيــة ألي عامــل يســتوجب عملــه حصولــه عليهــا غرامــة ماليــة قيمتهــا ألــف )1.000( ريــال ســعودي لــكل عامــل مــع مضاعفــة حــد الغرامــة 
فــي حــال التكــرار وذلــك وفقــاً لجــدول المخالفــات والجــزاءات البلديــة الصــادر بالقــرار الــوزاري رقــم )4300204497( وتاريــخ 1443/03/12هـــ 
)الموافــق 2021/10/18م(. وباإلضافــة إلــى الغرامــة، يتــم توقيــف العامــل او العامليــن المخالفيــن عــن العمــل فضــًا عــن عــدم تمكــن العامــل مــن 
تجديــد رخصــة عملــه واقامتــه مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن غرامــات ماليــة تفرضهــا الجهــات المختصــة، باإلضافــة الــى إمكانيــة اغــاق الفــرع 
او نقطــة البيــع المخالفــة ممــا ســينتج عنــه تعطــل عمليــات الشــركة وتكبدهــا تكاليــف إضافيــة وعقوبــات ماليــة حســب األنظمــة ذات العاقــة، 

وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي.

وتكــون المنشــأة الغذائيــة إذاً مســؤولة عــن ضمــان تطبيــق أحــكام هــذا النظــام ولوائحــه ضمــن النشــاط الغذائــي الواقــع تحــت مســؤوليتها، تحــت 
طائلــة فــرض العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي النظــام وهــي: )1( غرامــة ال تزيــد علــى مليــون )1.000.000( ريــال، )2( منــع المخالــف مــن ممارســة 

أي عمــل غذائــي، وذلــك لمــدة ال تتجــاوز مائــة وثمانيــن يومــاً، )3( تعليــق الترخيــص لمــدة ال تتجــاوز عامــاً و)4( إلغــاء الترخيــص.

انطاقــاً ممــا ورد أعــاه، تكــون الشــركة عرضــة لعقوبــات قــد ًتفــرض عليهــا عنــد مخالفتهــا لألنظمــة واللوائــح وشــروط التراخيــص التــي تعمــل 
بموجبهــا. ومــن شــأن تحمــل الشــركة لعقوبــة ماديــة و/أو عقوبــة تــؤدي لعــدم تمكنهــا مــن ممارســة نشــاطها بشــكل مؤقــت أو كلــي، أن يكــون لــه أثــر 

ســلبي علــى أدائهــا وعملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-2  المخاطر المتعلقة بسحب التراخيص الصناعية ورخص التشغيل والتصاريح البيئية

تمــارس الشــركة أنشــطة صناعــة المنتجــات الغذائيــة بموجــب أربعــة )4( تراخيــص صــادرة عــن وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة. وإذ يعــود كل 
ــا اســتحصلت  ــا. كم ــكل منه ــة ل ــة اإلنتاجي ــان الطاق ــع بي ــا م ــد المنتجــات المســموح بصناعته ــم تحدي ــع الشــركة، يت ــن مصان ــع م ــص لمصن ترخي
الشــركة لمصانعهــا علــى رخــص تشــغيل الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة. ويتطلــب ممارســة النشــاط الصناعــي 
ــزام البيئــي.  ــى االلت ــة عل ــة الصــادرة عــن المركــز الوطنــي للرقاب ــذا قامــت الشــركة باســتخراج التصاريــح البيئي ــة، ل ــى تصاريــح بيئي الحصــول عل
وتتضمــن التعليمــات الخاصــة بتنفيــذ هــذه التراخيــص والتصاريــح عــدد مــن الشــروط وااللتزامــات علــى عاتــق الشــركة، )ولمزيــد مــن التفاصيــل 
حــول التراخيــص الصناعيــة ورخــص التشــغيل والتصاريــح البيئيــة التــي اســتحصلت عليهــا الشــركة لمصانعهــا وشــروطها، فضــًا مراجعــة الفقــرة 
الفرعيــة )9-4-8( »االلتزامــات المســتمرة حســب متطلبــات وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة« والفقــرة الفرعيــة )9-4-9( »االلتزامــات المســتمرة 
حســب متطلبــات الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة« والفقــرة الفرعيــة )9-4-10( »االلتزامــات المســتمرة حســب متطلبــات 
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المركــز الوطنــي للرقابــة علــى االلتــزام البيئــي« مــن الفقــرة )9-4( »االلتزامــات المســتمرة التــي تفرضهــا الجهــات الحكوميــة علــى الشــركة بصفتهــا 
صاحــب الترخيــص« مــن القســم )9( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(.

ــة  ــح البيئي ــة أو رخــص التشــغيل أو التصاري ــق التراخيــص الصناعي ــة الشــركة لهــذه التعليمــات، تكــون معرضــة لســحب أو تعلي وفــي حــال مخالف
الخاصــة بهــا، وفــي حــال ســحب هــذه التراخيــص والتصاريــح فإنــه لــن يكــون باســتطاعتها االســتمرار فــي ممارســة نشــاطها. وســيكون لذلــك تأثيــر 

ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وعلــى توقعاتهــا المســتقبلية وســعر أســهمها فــي الســوق.

2-2-3  المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة

يعتمــد األداء المســتقبلي المتوقــع للشــركة علــى عــدد مــن العوامــل التــي تتعلــق باألوضــاع االقتصاديــة فــي المملكــة بشــكل عــام وتشــمل، علــى ســبيل 
المثــال، عوامــل التضخــم ونمــو الناتــج المحلــي ومتوســط دخــل الفــرد ونحــو ذلــك. ويعتمــد اقتصــاد المملكــة الكلــي والجزئــي بشــكل أساســي علــى 
النفــط والصناعــات النفطيــة والتــي ال تــزال تســيطر علــى حصــة كبيــرة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وعليــه فــإن أي تقلبــات غيــر مواتيــة تحــدث 
فــي أســعار النفــط ســيكون لهــا أثرهــا المباشــر والجوهــري علــى خطــط ونمــو اقتصــاد المملكــة بشــكل عــام وعلــى معــدالت اإلنفــاق الحكومــي، 

والتــي مــن شــأنها التأثيــر ســلباً علــى أداء الشــركة المالــي، نظــرا لعملهــا ضمــن منظومــة اقتصــاد المملكــة وتأثرهــا بمعــدالت اإلنفــاق الحكومــي.

2-2-4  المخاطر المتعلقة بارتفاع سعر الطاقة والمياه

أصــدر مجلــس الــوزراء قــراره رقــم )95( وتاريــخ 1437/03/17هـــ )الموافــق 2015/12/28م( برفــع أســعار منتجــات الطاقــة وتعريفــة اســتهاك 
الكهربــاء وتســعيرة بيــع الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي للقطــاع الســكني والتجــاري والصناعــي، كجــزء مــن السياســات المتعلقــة بترشــيد 
اســتهاك الطاقــة وتقليــل الدعــم الحكومــي فــي المملكــة. كمــا أصــدرت وزارة الطاقــة بيانــاً فــي تاريــخ 1439/03/24هـــ )الموافــق 2017/12/12م( 
حــول خطــة برنامــج التــوازن المالــي لتصحيــح أســعار منتجــات الطاقــة وذلــك ابتــداًء مــن يــوم 1439/04/14هـــ )الموافــق 2018/01/01م(. وتعتمــد 
عمليــات الشــركة التشــغيلية علــى توفــر منتجــات الطاقــة والكهربــاء، لــذا فــإن أي انقطــاع أو تقليــص فــي اإلمــدادات مــن هــذه المنتجــات أو أي 

ارتفــاع فــي أســعارها مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل كبيــر علــى ربحيــة الشــركة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-5  المخاطر المتعلقة بتأثر عمليات الشركة بالمخاطر االقتصادية في المملكة

تتمركــز جميــع عمليــات الشــركة وتوجــد كافــة أصولهــا فــي المملكــة التــي تعتبــر مــن األســواق الناشــئة. وبالرغــم مــن اســتمرار المملكــة فــي تطبيــق 
سياســة تنويــع االقتصــاد لزيــادة مســاهمات القطاعــات غيــر النفطيــة، إال أنهــا ال تــزال تعتمــد علــى دخلهــا مــن القطــاع النفطــي فــي تنفيــذ خططهــا 
االقتصاديــة وتطويرهــا. وبالتالــي فقــد يــؤدي أي انخفــاض فــي أســعار النفــط إلــى تباطــؤ اقتصــادي أو يحــد مــن االنفــاق الحكومــي بشــكل ملحــوظ، 
ــى أعمــال  ــك عل ــي ســيؤثر ذل ــا، وبالتال ــى كافــة القطاعــات واألعمــال القائمــة فيه ــى اقتصــاد المملكــة إجمــاالً وعل ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي عل

الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي. 

2-2-6  المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في المنطقة

تعانــي بعــض دول منطقــة الشــرق األوســط مــن عــدم االســتقرار االقتصــادي أو السياســي أو األمنــي فــي الوقــت الراهــن. وال توجــد ضمانــات بــأن 
تلــك الظــروف االقتصاديــة والسياســية واألمنيــة فــي تلــك البلــدان أو أي بلــدان أخــرى ســوف لــن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج 

عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-7  المخاطر المتعلقة بفرص النمو

تعتمــد قــدرة الشــركة فــي تطويــر أعمالهــا علــى مســتوى المنافســة فــي الســوق، وتوفــر المــوارد الماديــة والبشــرية، وقــدرة فريــق إدارتهــا، واألنظمــة 
القانونيــة، وغيرهــا. وليــس هنالــك ضمــان بالمحافظــة علــى مســتوى مــن النمــو المتواصــل، حيــث أن الشــركة قــد تواجــه صعوبــات فــي توســعة 
نشــاطها وتنميــة حصتهــا الســوقية وزيــادة مبيعاتهــا، وعليــه فإنــه فــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن إدارة نموهــا بشــكل ايجابــي فقــد تتأثــر قدرتهــا 
فــي تطويــر نشــاطها وزيــادة حصتهــا الســوقية أو الحفــاظ عليهــا وزيــادة أربــاح أعمالهــا وتعزيــز العوائــد لمســاهميها، ممــا يعنــي تأثــر الوضــع المالــي 

للشــركة بشــكل ســلبي.
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2-2-8  المخاطر المتعلقة بالمنافسة 

تنشــأ المنافســة عنــد وجــود شــركات أخــرى تعمــل فــي نفــس قطــاع أعمــال الشــركة وتقــدم خدمــات مشــابهة أو منافســة، ويعتبــر قطــاع الصناعــات 
الغذائيــة مــن القطاعــات عاليــة المنافســة. لــذا تلجــأ الشــركة إلــى الحــد مــن المخاطــر التنافســية عــن طريــق فتــح أســواق جديــدة واســتهداف 
قطاعــات مختلفــة فــي مناطــق متنوعــة باإلضافــة إلــى إبــرام عقــود طيلــة األجــل، خاصــة أن بعــض منافســي الشــركة لديهــم مصــادر ماليــة وغيــر 

ماليــة كبيــرة وبخاصــة الشــركات المحليــة التــي تحظــى بحصــص ســوقية كبيــرة وتســتحوذ علــى ثقــة العمــاء المحلييــن. 

وعليــه فإنــه ال يوجــد ضمــان أن تنافــس الشــركة بكفــاءة عاليــة، وقــد يــؤدي حــدوث أي تغيــر فــي البيئــة التنافســية إلــى تغيــر األســعار أو انخفــاض 
الهوامــش الربحيــة أو فقــدان الحصــة الســوقية، الشــيء الــذي يؤثــر ســلباً علــى ربحيــة الشــركة. 

2-2-9  المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث الطبيعية

ــات والــزالزل والعواصــف وغيرهــا قــد تلحــق ضــرراً بمرافــق الشــركة فــي حــال  ــة الخارجــة عــن ســيطرة الشــركة كالفيضان إن الكــوارث الطبيعي
حدوثهــا، ممــا يترتــب عليــه تكبــد الشــركة لتكاليــف باهظــة، كمــا قــد يؤثــر ذلــك علــى قــدرة الشــركة علــى االســتمرار فــي ممارســة عملياتها التشــغيلية 
وبالتالــي يقلــص دخلهــا مــن تلــك العمليــات. وعليــه فــي حــال حــدوث مثــل هــذه الكــوارث وإضرارهــا بمرافــق الشــركة، فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي 

وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي. 

2-2-10  المخاطر المتعلقة بالتغيرات في األنظمة والقوانين ذات العاقة

كغيرهــا مــن الشــركات العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، تخضــع الشــركة لعــدد مــن األنظمــة والقوانيــن كنظــام الشــركات، ونظــام العمــل 
وأنظمــة البلديــات والدفــاع المدنــي واألنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة وغيرهــا، والتــي قــد تتغيــر أو يتــم تحديثهــا مــن قبــل 
الجهــات المختصــة. كذلــك، فقــد تصــدر قوانيــن وأنظمــة جديــدة مــن الجهــات الرســمية ذات العاقــة مــن حيــن إلــى آخــر. وعليــه فــإن أعمــال 
الشــركة قــد تتأثــر بشــكل ســلبي فــي حــال حــدوث أي تغيــر جوهــري ألي مــن األنظمــة ذات العاقــة أو اســتحداث أنظمــة إضافيــة لهــا تأثيــر مباشــر 

علــى أداء وربحيــة الشــركة.

كذلــك قــد تخضــع الشــركة بصفتهــا شــركة مســاهمة عامــة لعقوبــات وغرامــات فــي حالــة عــدم اســتيفائها لمتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة وقواعــد 
طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة وقواعــد اإلدراج الصــادرة عــن الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( 
ــة وااللتزامــات المســتمرة  ــة وفــق المــادة )62( مــن قواعــد طــرح األوراق المالي ــة عــدم اإلفصــاح عــن بعــض األحــداث المعتبــرة جوهري مــن ناحي
باإلضافــة للتقاريــر الماليــة المطلوبــة فــي الوقــت المحــدد لهــا بحســب المادتيــن )63( و)64( مــن  قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات 
المســتمرة أو التأخــر فــي توقيــت االفصــاح ، األمــر الــذي ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي 

وتوقعاتهــا المســتقبلية.

كذلــك تلــزم الفقــرة الفرعيــة )ب( مــن المــادة )54( مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الشــركات المســاهمة العامــة علــى 
اإلفصــاح للجمهــور عنــد وجــود اختــاف بنســبة )5%( أو أكثــر مــن بيــن االســتخدام الفعلــي لمتحصــات إصــدار أســهم حقــوق األولويــة مقابــل مــا 
أفصــح عنــه فــي نشــرات اإلصــدار ذات العاقــة فــور علمــه بذلــك. تبيــن الفقــرة الفرعيــة )6-2( »اســتخدام متحصــات الطــرح« مــن القســم )6( 
)»اســتخدام متحصــات الطــرح والمشــاريع المســتقبلية«(، طريقــة اســتخدام الشــركة لمتحصــات الطــرح موضــوع نشــرة اإلصــدار هــذه، وفــي حــال 
عــدم التــزام إدارة الشــركة بذلــك أو حــدوث إي انحــراف فســتضطر الشــركة لإلفصــاح عــن ذلــك فــي موقــع تــداول مــن دون تأخيــر وعليهــا كذلــك 
عــرض الموضــوع فــي أول اجتمــاع للجمعيــة العامــة للمســاهمين يلــي حصــول هــذا الحــدث وذلــك العتمــاد التعديــل أو االنحــراف الــذي طــرأ علــى 
طريقــة اســتخدام المتحصــات المفصــح عنهــا فــي نشــرة اإلصــدار هــذه.  وفــي حــال عــدم االلتــزام باإلجــراءات ســيترتب عليــه مخاطــر قانونيــة 
علــى الشــركة فــي حــال قــام أحــد المســاهمين باالحتجــاج علــى عــدم أخــذ موافقــة الجمعيــة العامــة. وفــي حــال حــدوث ذلــك، فــإن ذلــك ســينعكس 

بشــكل ســلبي علــى عمليــات الشــركة ومركزهــا المالــي. 

2-2-11  المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين

أقــرت الحكومــة خــال عــام 2016م عــدداً مــن القــرارات التــي تهــدف إلجــراء إصاحــات شــاملة لســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
والتــي مــن ضمنهــا إقــرار فــرض رســوم إضافيــة مقابــل كل موظــف غيــر ســعودي يعمــل لــدى جهــة ســعودية اعتبــاراً مــن 2018/01/01م بواقــع 
أربعمائــة )400( ريــال ســعودي شــهرياً عــن كل موظــف غيــر ســعودي لعــام 2018م، تزيــد إلــى ســتمائة )600( ريــال ســعودي شــهرياً لعــام 2019م ثــم 
إلــى ثمانمائــة )800( ريــال ســعودي شــهرياً لعــام 2020م. وســيؤدي ذلــك إلــى زيــادة فــي تكاليــف الشــركة بشــكل عــام، األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل 

ســلبي علــى أعمالهــا وأدائهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
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باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد، فرضــت الحكومــة رســوم إصــدار وتجديــد اإلقامــة لتابعــي ومرافقــي الموظفيــن غيــر الســعوديين )رســوم المرافقيــن( 
والتــي أصبحــت نافــذة اعتبــاراً مــن 2017/07/01م، علمــاً أنهــا ارتفعــت تدريجيــاً مــن مائــة )100( ريــال ســعودي شــهرياً عــن كل تابــع فــي عــام 
2017م، حتــى وصلــت إلــى أربعمائــة )400( ريــال ســعودي شــهرياً لــكل تابــع فــي عــام 2020م، وعليــه فــإن رســوم المقابــل المالــي التــي ســيتحملها 
الموظــف غيــر الســعودي عــن عائلتــه ســتؤدي إلــى زيــادة تكلفــة المعيشــة عليــه، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى توجهــه للعمــل فــي دول أخــرى 
تكــون تكلفــة المعيشــة فيهــا أقــل، وإذا مــا حــدث مثــل هــذا األمــر فســتواجه الشــركة صعوبــة فــي المحافظــة علــى موظفيهــا غيــر الســعوديين، األمــر 
الــذي قــد يضطرهــا إلــى تحمــل تلــك التكاليــف عــن الموظفيــن غيــر الســعوديين أو جــزء منهــا بشــكل مباشــر، أو بطريقــة غيــر مباشــرة عــن طريــق 
رفــع األجــور الخاصــة بموظفيهــا غيــر الســعوديين، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة فــي تكاليــف الشــركة ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى نتائــج 

عملياتهــا.

والجديــر بالذكــر أيضــاً أنــه بتاريــخ 1442/03/18هـــ )الموافــق 2020/11/04م(، أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، مبــادرة تحســين العاقــة التعاقديــة، التــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي تاريــخ 2021/03/14م،و تســتهدف دعــم رؤيــة وزارة المــوارد 
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــي بنــاء ســوق عمــل جــاذب وتمكيــن وتنميــة الكفــاءات البشــرية وتطويــر بيئــة العمــل وإلغــاء نظــام الكفيــل، حيــث 
تقــدم المبــادرة ثــاث خدمــات رئيســة، هــي: خدمــة التنقــل الوظيفــي، وتطويــر آليــات الخــروج والعــودة والخــروج النهائــي، وتشــمل خدمــات المبــادرة 
جميــع العامليــن الوافديــن فــي منشــآت القطــاع الخــاص ضمــن ضوابــط محــددة تراعــي حقــوق طرفــي العاقــة التعاقديــة وشــروط التعاقــد بيــن 
صاحــب العمــل والعامــل الوافــد. وتتيــح خدمــة التنقــل الوظيفــي للعامــل الوافــد االنتقــال لعمــل آخــر عنــد انتهــاء عقــد عملــه دون الحاجــة لموافقــة 
صاحــب العمــل، كمــا تحــدد المبــادرة آليــات االنتقــال خــال ســريان العقــد شــريطة االلتــزام بفتــرة اإلشــعار والضوابــط المحــددة.  وبنــاء عليــه، عنــد 
دخــول هــذه المبــادرة حيــز التنفيــذ، ال تضمــن الشــركة أن تحافــظ علــى كوادرهــا مــن العمالــة غيــر الســعودية وتجديــد عقودهــم بشــروط مرضيــة 
لهــم، األمــر الــذي ســيدفعهم إلــى االنتقــال إلــى عمــل آخــر وفــق اآلليــات المشــار إليهــا أعــاه، وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن المحافظــة علــى كوادرهــا 
مــن العمالــة غيــر الســعودية أو إيجــاد بــدالء عنهــم بنفــس المهــارات والخبــرات المطلوبــة، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى زيــادة التكلفــة الماليــة علــى الشــركة 

والــذي مــن شــأنه التأثيــر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-12  المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل

أصـــدرت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك التعميـــم رقـــم )1438/16/6768( بتاريـــخ 1438/03/05هـــ )الموافــق 2016/12/05م( والـــذي يلـــزم 
الشـــركات الســـعودية المدرجة فـــي الســـوق المالية بحســـاب الدخـــل والـــزكاة علـــى أســـاس جنســـية المساهمين والملكية الفعليـــة بيـــن المواطنين 
الســـعوديين والخليجييـــن وغيرهـــم علـــى النحـــو الـــوارد فـــي »نظـــام تداوالتــي« فـــي نهايـــة العـــام. وقبـــل إصـــدار هـــذا التعميـــم، كانـــت الشـــركات 
المدرجة فـــي الســـوق المالية خاضعـــة بوجـــه عـــام لدفـــع الـــزكاة أو الضريبـــة علـــى أســـاس ملكيـــة مؤسســـيها وفقاً لنظامهـــا األساســي، ولـــم يتـــم 
األخــذ باالعتبــار أثـــر األســهم المدرجــة فـــي تحديـــد وعـــاء الـــزكاة. وكان مـــن المقــرر تطبيـــق هـــذا التعميـــم فـــي الســـنة المنتهيــة فـــي 31 ديســمبر 
2016م والســـنوات الاحقة لذلـــك. ولكـــن أصـــدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطابهـــا رقـــم )1438/16/12097( بتاريـــخ 1438/04/19هـ 
)الموافــق 2017/01/17م( الـــذي يقتضــي تأجيـــل تنفيـــذ التعميـــم للســـنة الماليــة المنتهيــة فـــي 31 ديســـمبر 2017م والســـنوات التـــي تليهـــا. وإلــى 
أن تصــدر هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك توجيهاتهــا فيمــا يتعلــق بآليــات وإجــراءات تنفيــذ هــذا التعميــم، فــإن تنفيــذ هــذا التعميــم بمــا فــي 
ذلــك المتطلبــات النهائيــة التــي يجــب الوفــاء بهــا ال يــزال قيــد النظــر، وكذلــك القواعــد التــي تفــرض ضريبــة الدخــل علــى جميــع المقيميــن غيــر 
الخليجييــن المســاهمين فــي الشــركات الســعودية المدرجــة والتــي تطبــق ضريبــة االســتقطاع علــى توزيعــات األربــاح الخاصــة بالمســاهمين غيــر 
المقيميــن بغــض النظــر عــن جنســياتهم. ولــم تقــم الشــركة بتقييــم األثــر المالــي لهــذا التعميــم واتخــاذ الخطــوات الكافيــة لضمــان االلتــزام بــه، وفــي 
حــال كان األثــر المالــي لهــذا التعميــم حــال تطبيقــه كبيــراً أو فــي حــال تكبــدت الشــركة تكاليــف إضافيــة التخــاذ الخطــوات الازمــة لضمــان االلتــزام 

بــه فســيؤثر ذلــك ســلباً علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

)VAT( 2-2-13  المخاطر المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة

قــرر مجلــس الــوزراء فــي الثانــي مــن جمــادى األولــى 1438هـــ الموافقــة علــى االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون 
ــة  ــع، تضــاف لبقي ــغ 5% مــن ســعر البي ــدة تبل ــة جدي ــر 2018م، كضريب ــاراً مــن األول مــن يناي ــا اعتب ــدأ العمــل به ــي ب ــة، والت ــج العربي ــدول الخلي ل
ــخ 1441/10/17هـــ  ــي تعمــل فيهــا الشــركة. وبتاري ــى قطاعــات محــددة بالمملكــة، بمــا فــي ذلــك القطاعــات الت الضرائــب والرســوم األخــرى عل
)الموافــق 2020/06/09م( صــدر قــرار مجلــس إدارة هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك رقــم )20-3-2( بزيــادة نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة 
لكــي تصبــح 15% مــن ســعر البيــع ابتــداء مــن تاريــخ 2020/07/01م. وتقــوم الشــركة بــإدراج الضريبــة علــى عمائهــا مقابــل الخدمــات التــي تقدمهــا 

وفقــاً للنســبة المقــررة مــن الدولــة.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية 42

2-2-14  المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة

بالرغــم مــن أن الشــركة ال تخضــع فــي الوقــت الراهــن ألي نــوع مــن الضرائــب بخــاف الــزكاة الشــرعية وضريبــة القيمــة المضافــة البالغــة 15% مــن 
رســوم الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة، إال أنــه مــن المحتمــل فــرض رســوم أخــرى أو ضرائــب علــى الشــركات مــن قبــل الحكومــة فــي المســتقبل. 
وعليــه فــي حــال تــم فــرض ضرائــب جديــدة علــى الشــركات أو رســوم بخــاف المطبقــة حاليــاً، فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أربــاح الشــركة 

الصافية.

2-2-15  المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار صرف العمات

ــدوالر األميركــي، وبمــا أن سياســة المملكــة  ــم بال ــي تت ــة والت ــة األجنبي ــا مــن خــارج المملكــة بالعمل علمــاً أن الشــركة تســتورد بعــض مــن بضائعه
تقتضــي التعامــل بالريــال الســعودي كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، وبمــا أن الريــال الســعودي مربــوط بســعر الــدوالر األميركــي بموجــب ســعر صــرف 
يقــدر بـــ 3.75 ريــال ســعودي مقابــل 1.00 دوالر أمريكــي، لــذا ال يوجــد أي ضمانــات علــى ثبــات ســعر صــرف الريــال الســعودي مقابــل الــدوالر 
األمريكــي.  وعليــه، فــإن أي انخفــاض فــي قيمــة الريــال الســعودي مقابــل العمــات األجنبيــة األخــرى )بمــا فــي ذلــك الــدوالر األميركــي( ســوف 
يــؤدي إلــى زيــادة فــي التكاليــف التشــغيلية للشــركة. وإذا كانــت الشــركة غيــر قــادرة علــى رفــع أســعار البيــع مــن خــال تمريــر الزيــادات فــي تكاليــف 
التشــغيل الناجمــة عــن انخفــاض قيمــة الريــال إلــى العمــاء، فســيؤثر ذلــك بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا 

المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-16  المخاطر المتعلقة بموسمية األعمال

يتأثـــر قطـــاع الشـــركة، كغيـــره مـــن القطاعـــات، بتقلبـــات العـــرض والطلـــب فـــي الســـوق حســب المواســم، بحيــث تظهــر مبيعــات الشــركة اتجاهــاً 
تصاعديــاً خــال الفتــرة التــي تســبق شــهر رمضــان، والعــودة إلــى المــدارس باإلضافــة للفتــرات التــي تقــدم فيهــا الشــركة خصومــات علــى منتجاتهــا، 

وتميــل المبيعــات إلــى ذروتهــا فــي الربــع الثانــي والرابــع مــن كل ســنة ماليــة.

وفــي الحالــة التــي ينخفــض فيهــا الطلــب علــى مبيعــات الشــركة ســــيؤثر ذلــك ســلباً علــــى إيــــراداتها وبالتالــــي، ســــيؤثر ســــلباً علــــى أداء الشــــركة 
ونتائــــج عملياتهــــا ومركزهــــا المالــــي وتوقعاتهــــا المســتقبلية.

2-3  المخاطر المتعلقة باألسهم

2-3-1  مخاطر متعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم 

قــد يتعــرض ســعر ســهم الشــركة لدرجــة كبيــرة مــن التذبــذب وقــد ال يكــون مســتقراً نتيجــة لعــدة عوامــل تشــمل دون حصــر ظــروف الســوق المتعلقــة 
باألســهم، وأي تغييــرات تنظيميــة فــي القطــاع، وتدهــور نتائــج أعمــال الشــركة، وعــدم القــدرة علــى تنفيــذ الخطــط المســتقبلية، ودخــول شــركات 
منافســة جديــدة والمضاربــة علــى عمليــات الشــركة. كمــا ينبغــي التنبــه إلــى أن الســعر الســوقي ألســهم الشــركة فــي فتــرة طــرح حقــوق األولويــة ليــس 
مؤشــراً للســعر الســوقي لهــا بعــد الطــرح، وليــس هنالــك أي ضمــان بــأن ال يقــل الســعر الســوقي ألســهم الشــركة فــور إدراجهــا فــي الســوق الماليــة 

عــن ســعر شــرائها، ممــا يؤثــر ســلباً علــى المســتثمرين.

2-3-2  المخاطر المرتبطة بالتذبذبات المحتملة في سعر الحقوق األولوية

قــد يخضــع الســعر الســوقي لحقــوق األولويــة لتذبذبــات كبيــرة بســبب تغييــر فــي توجهــات الســوق فيمــا يخــص أســهم الشــركة. وهــذه التذبذبــات قــد 
تكــون كبيــرة نظــراً الختــاف نطــاق التغيــر المســموح بــه ألســعار تــداول حقــوق األولويــة بالمقارنــة مــع التغيــر المســموح بــه لألســهم العاديــة. ونظــراً 
ألن ســعر تــداول حقــوق األولويــة يعتمــد علــى ســعر ســهم الشــركة الحالــي، وتصــور الســوق للســعر المحتمــل لألســهم بعــد عمليــة االكتتــاب، فقــد 
تؤثــر هــذه العوامــل باإلضافــة إلــى مــا ذكــر فــي فقــرة »مخاطــر التذبذبــات المحتملــة فــي ســعر الســهم« الــواردة أعــاه، علــى ســعر حقــوق األولويــة.

 
2-3-3  المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع الحقوق األولوية

ال يوجــد مــا يضمــن ربحيــة الســهم مــن خــال التــداول بــه بســعر أعلــى. كمــا أنــه ليــس هنالــك ضمــان لوجــود الطلــب الكافــي فــي الســوق لممارســة 
حقــوق األولويــة أو الســتام تعويــض مــن قبــل الشــركة عــن عــدم ممارســة الحقــوق. 
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2-3-4  مخاطر نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة

ال يوجــد ضمــان بــأن يكــون هنــاك طلــب كاف علــى حقــوق أولويــة اكتتــاب الشــركة خــال فتــرة التــداول وذلــك لتمكيــن حاملــي حقــوق األولويــة مــن 
بيــع تلــك الحقــوق وتحقيــق ربــح منهــا. كمــا أنــه ليــس هنــاك أي ضمــان بأنــه ســيكون هنــاك طلــب كاف علــى أســهم الشــركة مــن قبــل المؤسســات 
االســتثمارية خــال فتــرة الطــرح المتبقــي. وفــي حالــة عــدم قيــام المؤسســات االســتثمارية بتقديــم عــروض لألســهم المتبقيــة بســعر أعلــى مــن ســعر 
الطــرح، فلــن يكــون هنــاك تعويــض ألصحــاب الحقــوق غيــر الممارســة. وكذلــك، ففــي حالــة عــدم رغبــة هــذه المؤسســات باالكتتــاب أو عنــد تبقــي 
أســهم لــم يكتتــب بهــا مــن قبلهــم، فــإن متعهــد التغطيــة سيشــتري تلــك األســهم بســعر مســاوي لســعر الطــرح، وبالتالــي فلــن يكــون هنــاك تعويــض 

ألصحــاب الحقــوق غيــر الممارســة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، ليــس هنــاك ضمــان أنــه ســيكون هنــاك طلــب كاف فــي الســوق علــى األســهم التــي يحصــل عليهــا المكتتــب مــن خــال ممارســة 
حقــوق األولويــة، أو مــن خــال الطــرح المتبقــي، أو مــن الســوق، ممــا يؤثــر ســلباً علــى ســعر الســهم وربحيــة الشــركة والمســاهم.

2-3-5  مخاطر المضاربة في حقوق األولوية

تخضــع المضاربــة فــي حقــوق األولويــة لمخاطــر مــن شــأنها أن تتســبب فــي خســائر جوهريــة. إن نطــاق التغييــر المســموح بــه ألســعار تــداول حقــوق 
األولويــة )»قيمــة الحــق اإلرشــادية«( يفــوق النســبة التــي يخضــع لهــا الســهم، كمــا أن هنــاك عاقــة طرديــة بيــن ســعر ســهم الشــركة وقيمــة الحــق 

اإلرشــادية. وبنــاًء علــى ذلــك، تتأثــر الحــدود الســعرية اليوميــة لتــداول الحــق بالحــدود الســعرية اليوميــة لتــداول الســهم.

وفــي حــال عــدم قيــام المضــارب ببيــع حقــوق األولويــة الموجــودة قبــل نهايــة فتــرة التــداول فإنــه ســيضطر إلــى اســتخدام هــذه الحقــوق لممارســة 
االكتتــاب باألســهم الجديــدة وبالتالــي فإنــه ســيكون عرضــة للخســائر.

2-3-6  مخاطر انخفاض نسبة الملكية

إذا لــم يكتتــب أصحــاب الحقــوق بكامــل حقوقهــم، ســوف تنخفــض نســبة ملكيتهــم وحقــوق التصويــت التابعــة لهــا فــي الشــركة. كمــا أنــه ليــس هنــاك 
أي ضمــان بــأن يكــون العائــد الــذي يتلقــاه مــن يرغــب فــي بيــع حقوقــه مــن حاملــي حقــوق األولويــة المقيديــن خــال فتــرة التــداول عائــداً كافيــاً 

لتعويضــه بالكامــل عــن انخفــاض نســبة ملكيتــه فــي رأس مــال الشــركة.

2-3-7  مخاطر عدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب

تبــدأ فتــرة االكتتــاب فــي **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(، وتنتهــي فــي **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(. ويجــب علــى المســاهمين 
المســتحقين، والوســطاء المالييــن الذيــن يمثلونهــم التصــرف بمــا يضمــن اســتيفاء جميــع التعليمــات الازمــة قبــل انقضــاء فتــرة االكتتــاب. وقــد يتــم 
رفــض طلــب االكتتــاب فــي حالــة عــدم تمكــن أصحــاب حقــوق األولويــة والوســطاء المالييــن مــن إتبــاع اإلجــراءات الازمــة )يرجــى االطــاع علــى 

قســم رقــم )12( »المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه«(.

إذا لــم يتمكــن المســاهمون المســتحقون مــن ممارســة حقــوق االكتتــاب بشــكل صحيــح بحلــول نهايــة فتــرة االكتتــاب، بنــاًء علــى مــا يملكونــه مــن حقــوق 
األولويــة، فإنــه ال يوجــد ضمــان أن يكــون هنــاك مبلــغ تعويــض يــوزع علــى المســاهمين المســتحقين غيــر المشــاركين أو ممــن لــم يقومــوا بإجــراءات 

ممارســة االكتتــاب بشــكل صحيــح.

2-3-8  مخاطر توزيع األرباح لحاملي األسهم

إن قــرار الشــركة بتوزيــع األربــاح يعتمــد علــى العديــد مــن العوامــل منهــا تحقــق األربــاح فــي المســتقبل، والموقــف المالــي ومتطلبــات رأس المــال، 
ــى  ــام، إضافــة إل ــات االســتثمارية للشــركة، والوضــع االقتصــادي الع ــع، وحــدود االئتمــان المتاحــة للشــركة، والمتطلب ــة للتوزي واالحتياطــات القابل
عــدة عوامــل أخــرى يقــرر أهميتهــا مجلــس اإلدارة مــن وقــت آلخــر. هــذا، وســتؤدي زيــادة رأس المــال إلــى انخفــاض ربحيــة الســهم فــي المســتقبل، 
وبالتالــي فقــد تؤثــر علــى القيمــة الســوقية ألســهم الشــركة حيــث أن أربــاح الشــركة ســتتم قســمتها علــى عــدد أكبــر مــن األســهم نتيجــة لزيــادة رأس 

المــال.

وال تضمــن الشــركة دفــع أي أربــاح للمســاهمين فــي المســتقبل، كمــا أنهــا ال تقــدم أي ضمــان فيمــا يتعلــق بالمبلــغ الــذي ســيدفع فــي أيــة ســنة معينــة. 
ويخضــع توزيــع األربــاح لشــروط وضوابــط معينــة منصــوص عليهــا فــي النظام األساســي للشــركة.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية 44

2-3-9  مخاطر بيع عدد كبير من األسهم

إن بيــع عــدد كبيــر مــن أســهم الشــركة فــي الســوق الماليــة بعــد االكتتــاب أو توقــع مثــل هــذه العمليــة ســوف يؤثــر ســلباً علــى أســعار هــذه األســهم 
فــي الســوق.

2-3-10  المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم جديدة

فــي حــال قــررت الشــركة إصــدار أســهم جديــدة مســتقبًا، فــإن ملكيــة األســهم ســوف تنخفــض بشــكل تناســبي وكذلــك حقــوق التصويــت وتوزيعــات 
األربــاح، ممــا قــد يؤثــر ســلباً علــى الســعر الســوقي للســهم.

2-3-11  المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية 

إن النتائــج المســتقبلية وبيانــات األداء للشــركة ال يمكــن توقعهــا فعليــاً وقــد تختلــف عمــا هــي موجــودة فــي هــذه النشــرة. إذ إن إنجــازات وقــدرة 
الشــركة علــى التطــور هــي مــن تحــدد النتائــج الفعليــة والتــي ال يمكــن توقعهــا أو تحديدهــا. إن عــدم دقــة البيانــات والنتائــج تعتبــر إحــدى المخاطــر 

التــي يجــب علــى المســاهم التعــرف عليهــا حتــى ال تؤثــر فــي قــراره االســتثماري.

2-3-12  المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة

ليــس هنــاك مــا يضمــن أنــه ســيكون هنــاك طلــب كاٍف علــى حقــوق األولويــة خــال فتــرة التــداول وذلــك لتمكيــن حامــل حقــوق األولويــة )ســواء كان 
مســاهم مقيــد أو مســتثمر جديــد( مــن بيــع حقــوق األولويــة وتحقيــق ربــح منهــا، أو تمكينــه مــن بيــع الحقــوق علــى اإلطــاق. كمــا أنــه ليــس هنــاك 
أي ضمــان بأنــه ســيكون هنــاك طلــب كاٍف علــى أســهم الشــركة مــن قبــل المؤسســات االســتثمارية خــال فتــرة الطــرح المتبقــي. وفــي حــال لــم تقــم 
المؤسســات االســتثمارية بتقديــم عــروض لألســهم المتبقيــة بســعر عالــي، قــد ال يكــون هنــاك تعويــض كاٍف لتوزيعــه علــى أصحــاب حقــوق األولويــة 
الذيــن لــم يمارســوا حقهــم باالكتتــاب. وعــاوة علــى ذلــك، ليــس هنــاك ضمــان وجــود طلــب كاٍف فــي الســوق علــى األســهم التــي حصــل عليهــا مكتتــب 

إمــا مــن خــال ممارســة حقــوق األولويــة لهــذه األســهم، أو مــن خــال الطــرح المتبقــي أو مــن خــال الســوق المفتوحــة. 
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3-  خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها

3-١  نبذة عن الشركة

شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ »الشــركة« أو »شــركة وفــرة« أو »المصــدر«(، تأسســت كشــركة مســاهمة باالســم التجــاري 
»شــركة المنتجــات الغذائيــة« شــركة مســاهمة ســعودية وقــد بلــغ رأس المــال عنــد التأســيس مبلغــاً وقــدره مائتــان مليــون )200.000.000( ريــال 
ســعودي مقســم إلــى مليونــي )2.000.000( ســهم متســاوية القيمــة، تبلــغ القيمــة االســمية للســهم الواحــد مائــة )100( ريــال ســعودي وكلهــا أســهم 
عاديــة ونقديــة. تــم تدقيــق عقــد التأســيس لــدى وزارة التجــارة وتوثيقــه لــدى كاتــب عــدل الريــاض فــي صحيفــة )مــن 1 إلــى نهايــة ص 12( مــن الجلــد 
الثالــث بعــدد )208( لعــام 1409هـــ بتاريــخ 1409/09/19هـــ )الموافــق 1989/04/25م(. تــم قيــد الشــركة فــي الســجل التجــاري بمدينــة الريــاض، 

بموجــب شــهادة تســجيل شــركة مســاهمة تحمــل الرقــم )1010076996( وتاريــخ 1410/10/24هـــ )الموافــق 1990/05/19م(.

بتاريــخ 1409/11/25هـــ )الموافــق 1989/06/29م( صــدر القــرار الــوزاري رقــم )893( للترخيــص بتأســيس »شــركة المنتجــات الغذائيــة« شــركة 
مســاهمة ســعودية، وبتاريــخ 1410/09/20هـــ )الموافــق 1990/04/16م( صــدر القــرار الــوزاري رقــم )834( بإعــان تأســيس »شــركة المنتجــات 
الغذائيــة« شــركة مســاهمة ســعودية. يقــع المركــز الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الريــاض – الصناعيــة الثالثــة، ص.ب 131، الرمــز البريــدي 11383، 
هاتــف 4023456. علمــاً أنــه وبتاريــخ 1434/08/24هـــ )الموافــق 2013/07/03م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة )االجتمــاع الثانــي( 

المنعقــدة علــى تعديــل االســم التجــاري للشــركة مــن »شــركة المنتجــات الغذائيــة« إلــى »شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة«. 

تتلخص األغراض الرئيسة للشركة وفقا لنظامها األساسي في:

تصنيع وتعليب وحفظ ومعالجة وتطوير المواد الغذائية، وتسويقها في الداخل والخارج	 
االستثمار في مجال إنشاء وتطوير وتملك المشاريع الصناعية لصالح الشركة	 
االستثمار في مجال األراضي والعقار	 

وتشــير بيانــات الســجل التجــاري للشــركة بــأن النشــاط المرخــص لهــا بممارســته )هــو انتــاج اللحــوم المبــردة والمجمــدة، صناعــة المنتجــات 
الغذائيــة المصنعــة مــن البطاطــس، يشــمل )رقائــق البطاطــس(، صناعــة أطعمــة اإلفطــار مــن الحبــوب علــى شــكل رقائــق، يشــمل )كــورن فليكــس 

ــا(. ــة أنواعه ــة بكاف وشــيبس(، صناعــة المعكرون

3-2  تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها

تأسســت شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة كشــركة مســاهمة باالســم التجــاري »شــركة المنتجــات الغذائيــة« شــركة مســاهمة ســعودية، بموجــب  	
ــص بتأســيس »شــركة المنتجــات الغذائيــة« شــركة  ــق 1989/06/29م( للترخي ــخ 1409/11/25هـــ )المواف ــم )893( وتاري ــوزاري رق ــرار ال الق
مســاهمة ســعودية، والقــرار الــوزاري رقــم )834( وتاريــخ 1410/09/20هـــ )الموافــق 1990/04/16م( بإعــان تأســيس »شــركة المنتجــات 
الغذائيــة« شــركة مســاهمة ســعودية. تــم تدقيــق عقــد التأســيس لــدى وزارة التجــارة وتوثيقــه لــدى كاتــب عــدل الريــاض فــي صحيفــة )مــن 1 
إلــى نهايــة ص 12( مــن المجلــد الثالــث بعــدد )208( لعــام 1409هـــ بتاريــخ 1409/09/19هـــ )الموافــق 1989/04/25م(. وقــد بلــغ رأس المــال 
عنــد التأســيس مبلغــاً وقــدره مائتــان مليــون )200.000.000( ريــال ســعودي مقســم إلــى مليونــي )2.000.000( ســهم متســاوية القيمــة، تبلــغ 
القيمــة االســمية للســهم الواحــد مائــة )100( ريــال ســعودي وكلهــا أســهم عاديــة ونقديــة. اكتتــب المؤسســون بتســعمائة وخمســة وســتين ألــف 

)965.000( ســهم، أمــا األســهم الباقيــة وعددهــا مليــون وخمســة وثاثــون ألــف )1.035.000( ســهم فقــد تــم طرحهــا لاكتتــاب العــام.

خــال العــام 2000م، قــررت الشــركة تجزئــة القيمــة االســمية للســهم الواحــد مــن مائــة )100( ريــال ســعودي إلــى خمســين )50( ريــال ســعودي  	
ليصبــح عــدد أســهم الشــركة أربعــة ماييــن )4.000.000( ســهم. 

بتاريــخ 1427/02/27هـــ )الموافــق 2006/03/27م(، وعلــى إثــر صــدور قــرار هيئــة الســوق الماليــة رقــم )4-154-2006(، الــذي قضــى بتجزئــة  	
أســهم الشــركات المســاهمة علــى أربعــة مراحــل والمبنــي علــى قــرار مجلــس الــوزراء القاضــي بــأن تكــون القيمــة األســمية ألســهم الشــركات 
ــن )4.000.000( ســهم  ــغ عددهــا أربعــة مايي ــة أســهم الشــركة والبال ــاالت ســعودية للســهم الواحــد، تمــت تجزئ المســاهمة عشــرة )10( ري
بقيمــة اســمية قدرهــا خمســون )50( ريــال ســعودي للســهم الواحــد إلــى عشــرين مليــون )20.000.000( ســهم متســاوية القيمــة قيمــة كل منهــا 

عشــرة )10( ريــاالت ســعودية وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة. 
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بتاريــخ 1434/08/24هـــ )الموافــق 2013/07/03م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة )االجتمــاع الثانــي( علــى تعديــل االســم التجــاري  	
ــى »شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة«. للشــركة مــن »شــركة المنتجــات الغذائيــة« إل

بتاريــخ 1441/02/01هـــ )الموافــق 2019/09/30م(، بلغــت الخســائر المتراكمــة للشــركة مبلــغ وقــدره ثمانيــة وتســعون مليــون وثمانمائــة وســتة  	
وســبعون ألــف وتســعمائة وخمســة )98.876.905( ريــال ســعودي والتــي تمثــل )49.44%( مــن رأس المــال. وعلــى إثــر ذلــك أوصــى مجلــس 
اإلدارة بتاريــخ 1441/04/22هـــ )الموافــق 2019/12/19م(، بتخفيــض رأســمال الشــركة مــن مائتــي مليــون )200.000.000( ريــال إلــى مائــة 
ــال.  ــض بلغــت )49.438%( مــن رأس الم ــال ســعودي، بنســبة تخفي ــة )101.123.100( ري ــف ومائ ــة وعشــرين أل ــة وثاث ــون ومائ وواحــد ملي
ونظــراً لبلــوغ خســائر الشــركة كمــا فــي 1441/07/02هـــ )الموافــق 2020/02/26م(، مبلغــاً وقــدره مائــة وواحــد وعشــرون مليــون ومائتــان واثنان 
وثمانــون ألــف وســتمائة وخمســة وأربعــون )121.282.645( ريــال ســعودي والتــي تمثــل نســبة )61%( مــن رأس مــال الشــركة، قــرر مجلس اإلدارة 
بتاريــخ 1441/07/20هـــ )الموافــق 2020/03/15م( تعديــل توصيتــه الســابقة الصــادرة بتاريــخ 1441/04/22هـــ )الموافــق 2019/12/19م( 
ــى ســبعة  ــال ســعودي إل ــون )200.000.000( ري ــي ملي ــال الشــركة مــن مائت ــة بتخفيــض رأس م ــر العادي ــة العامــة غي ــى الجمعي ــة إل والتوصي
وســبعين مليــون ومائــة وســبعين ألــف وثاثمائــة وخمســين )77.170.350( ريــال ســعودي، علمــاً ان هــذه التوصيــة مشــروطة بحصــول الشــركة 
علــى موافقــات الجهــات المختصــة )هيئــة الســوق الماليــة »الهيئــة« وشــركة الســوق الماليــة »تــداول« ووزارة التجــارة( والمســاهمين فــي الجمعيــة 

العامــة )غيــر العاديــة(. وقــد حصلــت الشــركة علــى موافقــة الهيئــة بتاريــخ 1441/07/29هـــ )الموافــق 2020/03/24م(. 

بتاريــخ 1441/08/15هـــ )الموافــق 2020/04/08م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة – بنــاًء علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتاريخ  	
1441/07/20هـــ )الموافــق 2020/03/15م( الُمعّدلــة لتوصيتــه الســابقة الصــادرة بتاريــخ 1441/04/22هـــ )الموافــق 2019/12/19م( – علــى 
تخفيــض رأس مــال الشــركة مــن مائتيــن مليــون )200.000.000( ريــال ســعودي إلــى ســبعة وســبعين مليــون ومائــة وســبعين ألــف وثاثمائــة 
وخمســين )77.170.350( ريــال ســعودي. وتكــون نســبة التخفيــض قــد بلغــت )61.4%(، وذلــك إلطفــاء الخســائر المتراكمــة بقيمــة مائــة واثنيــن 
وعشــرين مليــون وثمانمائــة وتســعة وعشــرين ألــف وســتمائة وخمســين )122.829.650( ريــال ســعودي، وبالتالــي تــم إلغــاء عــدد اثنــي عشــر 
مليــون ومائتيــن واثنيــن وثمانيــن ألــف وتســعمائة وخمســة وســتين )12.282.956( ســهم. وبتاريــخ 1441/11/01هـ )الموافــق 2020/06/22م(، 

أعلنــت الشــركة انخفــاض خســائرها المتراكمــة الــى صفــر )0%( مــن رأس المــال كمــا فــي 1441/08/15هـــ )الموافــق 2020/04/08م(.

يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي ســبعة وســبعين مليــون ومائــة وســبعين ألــف وثاثمائــة وخمســين )77.170.350( ريــال ســعودي، مقســم إلــى  	
ســبعة ماييــن وســبعمائة وســبعة عشــر ألــف وخمســة وثاثيــن )7.717.035( ســهم اســمي متســاوية القيمــة، قيمــة كل منهــا عشــرة )10( ريــال 

ســعودي وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة.

بتاريــخ 1442/10/10هـــ )الموافــق 2021/05/22م(، أوصــى مجلــس إدارة الشــركة بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال طــرح أســهم حقــوق  	
أولويــة بقيمــة مائــة وأربعــة وخمســين مليــون وثاثمائــة وأربعيــن ألــف وســبعمائة )154.340.700( ريــال ســعودي ليصبــح رأس مــال الشــركة 
مائتيــن وواحــد وثاثيــن مليــون وخمســمائة وإحــدى عشــر ألــف وخمســين )231.511.050( ريــال ســعودي، وذلــك بعــد الحصــول علــى 

ــة(. ــر العادي ــة العامــة )غي ــة الازمــة وموافقــة الجمعي الموافقــات النظامي

 )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول تأســيس الشــركة وتاريخهــا والتغييــرات التــي طــرأت علــى رأس مالهــا، الرجــاء االطــاع علــى الفقــرة الفرعيــة 
)9-1-2( » تأســيس الشــركة ومراحــل تطــور رأس المــال« مــن الفقــرة )9-1( » مقدمــة عــن الشــركة وأبــرز التغييــرات التــي طــرأت عليهــا« مــن القســم 

)9( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(.

3-3  األنشطة الرئيسية للشركة
تنقسم أنشطة شركة وفرة إلى ثاثة )3( أنشطة رئيسية:

نشاط تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية:

وهو النشاط الرئيسي للشركة، ويشمل هذا النشاط صناعة المنتجات الغذائية اآلتية:

المعكرونة والسباجيتي والشعيرية. 	
اللحوم المجمدة والمبردة والمطبوخة. 	
أصابع البطاطس المجمدة. 	
منتجات حبوب اإلفطار )كورن فليكس( والمكسرات وتعبئة البهارات. 	
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تتم صناعة المنتجات الغذائية للشركة عن طريق المصانع التالية:

مصنــع المعكرونــة واالســباجيتي والشــعيرية: يقــدم مصنـــع المعكرونـــة مجموعــة مــن منتجـــات المعكرونــة تحـــت عــدة أســماء تجاريــــة منهــا:  	
»وفـــــرة« و»كابرينـــي« و»أغضــان«، كمـــا أن الشــركة ننتــج منتجـــات معكرونــة مختلفــــة بأسمــــاء أكبــر مجموعــات الســوبر ماركــت تحــت األســماء 
التجاريــة الخاصـــة بهــا. تســتخدم الشــركة ســــميد القمــــح القاســــي المســــتورد، وتســــتخدم أيضــاً دقيــــق القمــــح الســـعودي إلنتــاج المعجنــات 

والمنتجــــات المتفاوتــــة الدرجـــات. ويشــمل المصنــع أربعــة خطــوط إنتــاج:

خط إنتاج المعكرونة القصيرة بأنواعها )عدد 2 من الخطوط(.- 
خط إنتاج المعكرونة الطويلة )اإلسباجيتي(.- 
خط إنتاج الشعيرية.- 

ــق  	 ــاب والسجـ ــر والكبـ ــل ذلــك البرجـــ ــوم مجمــدة، ويشمـ ــات لحـ مصنــع اللحــوم المجمــدة والمبــردة والمطبوخــة: ينتــج مصنــع اللحــوم منتجـــ
)النقانـــــق( وشــــرائح اللحــــم المطهية مثل المرتديا واللحوم المفرومة وغيرها، مــــع مــــرونة فــــي إنتــــاج أصنــــاف أكثـــر من منتجـــــات اللحــــم 
والدجاج. يتم تسويق هـــذه المنتجات تحـــت العامتين التجاريتين »وفرة« و»أغصان« مع منتجات خاصـــة أخـــرى تصـــنع تحـــت أسمـــاء خاصــــة 

لموزعيــن آخـــرين ولعــدد مــن مشــغلي محــات الوجبــات السريعـــة.

مصنع المنتجات الخضرية )المنتج ألصابع البطاطس المجمدة(: للمصنـع خطـان مستقان:  	

خـــط إنتـــاج شـــرائح البطاطـــس وزوايـــا وحلقـــات البطاطـــس والهــاش بــراون المجمــدة: تعبـــأ المنتجـــات تحـــت العامــات التجاريــة »وفـــرة«    - 
و»المأكوالت الراقية« و»أغصان«. وبفضـــل الجـــودة التـــي تحافـــظ الشــركة عليهـــا وبفضـــل السعــــر المتـــوازن، أصبحت العامة التجاريـــة 

»وفــرة« واحـــدة مـــن أفضــــل العامــات التجاريــة فــي ســـوق شـــرائح البطاطــس الســعودي.
خطوط إنتاج المخلات: تم إيقاف خط انتاج المخلات عام 1998م بقرار من مجلس اإلدارة في ذلك الوقت.- 

منتجــات حبــوب اإلفطــار )كــورن فليكــس( والمكســرات وتعبئــة البهــارات: يقــوم هــذا المصنــع بإنتــاج حبــوب اإلفطــار تحــت عامــات تجاريــة ذات  	
جــودة عاليــة وأســعار تنافســية وهــي »حدائــق الســعودية« و»كابرينــي«، مثــل الكــورن فليكــس فروســتد وبــران فليكــس والرايــس كريســبي والشــوكو 
كريســبي. بالنســبة للخــط اآلخــر مــن المصنــع فهــو إلنتــاج منتجــات الفــول الســوداني، حيــث ينتــج المصنــع أصنافــاً مــن زبــدة الفــول الســوداني 
والفــول الســوداني المحمــص المملــح. علمــاً أن مبيعــات مصنــع حبــوب االفطــار وخطــوط المكّســرات ظلــت متواضعــة لســنوات مقارنــة بمصانــع 
الشــركة األخــرى، لكــن بــدأت الجهــود تثمــر للتعاقــد مــع جهــات مختلفــة إلنتــاج عامــات خاّصــة بهــا مــن حبــوب اإلفطــار والمكّســرات. إضافــة 
لذلــك بــدأت الشــركة فــي إدخــال منتجاتهــا فــي بعــض منافــذ الســوبر ماركــت والهايبــر ماركــت لرفــع مســاهمة المصنــع فــي إجمالــي إيــرادات 

الشركة.

مصنــع التمــور بالخــرج: تــم تصميــم المصنــع لتصنيــع المنتجــات التحويليــة للتمــور مثــل عجينــة التمــور ودبــس التمــور والخــل وإنتــاج األعــاف  	
مــن مخلفــات التمــور، كمــا يشــتمل علــى خــط إلنتــاج المربــى مــن التمــور والفواكــه األخــرى. أفــادت الشــركة أنــه تــم إيقــاف المصنــع عــن العمــل 

وذلــك بســبب وقوعــه علــى مجــرى وادي غيانــة ولعــدم مطابقتــه اشــتراطات صحــة البيئــة للموافقــة علــى إصــدار رخصــة البلديــة.

يتــم توزيــع الســلع لقطاعــات الهايبــر والجملــة والقطاعــي مــن خــال أســطول للنقــل تمتلكــه أو تســتأجره الشــركة. كمــا تمتلــك الشــركة مســتودعات 
كافيــة للمــواد الخــام والمنتجــات التاّمــة الجافــة والمبــّردة والمجمــدة تعينهــا لوضــع خطــط اإلنتــاج والتوزيــع.

النشاط العقاري:

يتمثل النشاط العقاري للشركة، وفق نظامها األساسي، باالستثمار في مجال األراضي والعقار ويشمل ذلك ما يلي:

شراء وبيع األراضي لصالح الشركة- 
إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )السكنية وغير السكنية(- 
إدارة وصيانة وتشغيل وتملك المشاريع الصناعية وإنشائها لصالح الشركة- 

ــس اإلدارة فــي جلســته  ــى قــرار مجل ــاًء عل ــات لاســتثمار التجــاري، بن وقــد قامــت بشــراء أراٍض اســتثمارية فــي منطقــة جــازان مــن شــركة تنمي
الســابعة بتاريــخ 1436/02/12هـــ )الموافــق 2014/12/04م(. هــذه األراضــي هــي عبــارة عــن ثمانــي عشــرة )18( قطعــة فــي مخطــط المحمديــة 

ــة )10.803.60( م2.  ــغ مســاحتها اإلجمالي ــزان وتبل ــة جي االســتثماري بمدين
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وبنــاًء علــى توصيــة اللجنــة التنفيذيــة، وافــق مجلــس اإلدارة بموجــب محضــر تمريــر )6-12( وتاريــخ )الموافــق 2021/09/12م( علــى صفقــة بيــع 
جميــع هــذه األراضــي االســتثمارية فــي مخطــط المحّمديــة االســتثماري فــي مدينــة جيــزان )المشــتري: عمــر عبــد اللــه عبــد الرحمــن(، والتــي تبلــغ 
مســاحتها اإلجمالّيــة )10.803.6( متــر مرّبــع بســعر إجمالــي قــدره عشــرة ماييــن وخمســمائة وســتة عشــر ألــف )10.516.000( ريــال ســعودي. 
تــم ســداد قيمــة عــن طريــق شــيكات مصدقــة، ويعــود الســبب فــي عقــد هــذه الصفقــة إلــى رغبــة الشــركة بزيــادة الســيولة ودعــم رأس المــال العامــل. 

وكما بتاريخ نشر هذه النشرة، ال يوجد لدى الشركة أي عقارات مسجلة باسمها.

النشاط االستثماري: 

قامت شركة وفرة للصناعة والتنمية باالستثمار في ثاث )3( شركات، فيما يلي نبذة عن هذه االستثمارات:

ــال  	 ــن رأس الم ــا )14.285%( م ــل نســبة االســتثمار فيه ــة، تمث ــة واالســتثمار الزراعــي وهــي شــركة مســاهمة مقفل شــركة شــرق آســيا للتنمي
المدفــوع والبالــغ ســبعين مليــون )70.000.000( ريــال ســعودي.

شــركة جنــات لاســتثمار الزراعــي وهــي شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة )تحــت التصفيــة(، تمثــل نســبة االســتثمار فيهــا )11.1%( مــن  	
رأس المــال المدفــوع والبالــغ ثاثــة وســتين مليــون )63.000.000( ريــال ســعودي. كمــا بلغــت حصــة الشــركة خمســين ألــف )50.000( ريــال 

ســعودي فــي مصاريــف التأســيس.
شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي وهــي شــركة مســاهمة مصريــة، تمثــل نســبة االســتثمار فيهــا )8.628%( مــن رأس المــال المدفــوع والبالــغ  	

ثمانيــن مليــون )80.000.000( جنيــه مصــري. ويعــود اســتثمار شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة فــي شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي )شــركة 
مســاهمة مصريــة(، بعــد أن تنازلــت شــركة جنــات لاســتثمار الزراعــي عــن ملكيــة عــدد مــن أســهمها لصالــح شــركة وفــرة. 

3-٤  فروع الشركة

باإلضافــة لفــرع الشــركة الرئيســي، لــدى شــركة وفــرة عشــرة )10( فــروع داخــل المملكــة العربيــة الســعودية، وفيمــا يلــي جــدول بأبــرز تفاصيــل 
ســجاتها التجاريــة:

الجدول رقم )2(: فروع شركة وفرة للصناعة والتنمية

نوع اسم الفرعالرقم
رقم السجل الموقعالكيان 

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار النشاطالتجاري

شركة وفرة 1. 
للصناعة 
والتنمية 

شركة 
مساهمة

الرياض – 
الصناعية 

الثالثة 

انتاج اللحوم المبردة 1010076996
والمجمدة، صناعة 
المنتجات الغذائية 

المصنعة من 
البطاطس، يشمل 

)رقائق البطاطس(، 
صناعة أطعمة 

اإلفطار من الحبوب 
على شكل رقائق، 

يشمل )كورن فليكس، 
شيبس... الخ(، 

صناعة المعكرونة 
بكافة أنواعها 

1410/10/24هـ 
)الموافق 

1990/05/19م(

1443/10/23هـ 
)الموافق 

2022/05/24م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض

شركة وفرة 2. 
للصناعة 
والتنمية 

فرع 
شركة 

مساهمة 

الدمام 
– شارع 

الملك عبد 
العزيز – 

حي الرابية 

البيع بالجملة لألغذية 2050028895
والمشروبات، مراكز 

التوزيع لألغذية 
والمشروبات

1415/06/12هـ 
)الموافق 

1994/11/16م( 

1444/06/12هـ 
)الموافق 

2023/01/05م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الدمام 
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نوع اسم الفرعالرقم
رقم السجل الموقعالكيان 

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار النشاطالتجاري

شركة وفرة 3. 
للصناعة 
والتنمية

فرع 
شركة 
مساهمة

جدة – 
طريق 

الحرمين 
– تقاطع 

شارع 
التحلية – 

حي الصفا 

البيع بالجملة لألغذية 4030108227
والمشروبات، مراكز 

التوزيع لألغذية 
والمشروبات

1415/07/04هـ 
)الموافق 

1994/12/07م(

1443/07/04هـ 
)الموافق 

2022/02/05م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
جدة

شركة وفرة 4. 
للصناعة 
والتنمية*

فرع 
شركة 
مساهمة

الخرج – 
منطقة 

السهباء 

تجفيف وتعبئة التمور 1011016028
وصناعة منتجاتها 

1433/01/03هـ 
)الموافق 

2011/11/28م(

1445/01/13هـ 
)الموافق 

2023/07/31م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الخرج

فرع شركة 5. 
وفرة 

للصناعة 
والتنمية* 

فرع 
شركة 
مساهمة

الخرج – 
منطقة 
السهباء

انتاج أعاف بموجب 1011016029
ترخيص صناعي رقم 

)26/ص( وتاريخ 
1411/01/20هـ 

1433/01/03هـ 
)الموافق 

2011/11/28م(

1446/01/03ه 
)الموافق 

2024/07/09م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الخرج

مصنع وفرة 6. 
لمنتجات 

الحبوب فرع 
شركة وفرة 

للصناعة 
والتنمية 

فرع 
شركة 
مساهمة

الرياض – 
المنطقة 

الصناعية 
الثالثة 

صناعة أطعمة 1010320952
اإلفطار من الحبوب 

على شكل رقائق، 
يشمل )كورن فليكس، 

شيبس... الخ(

1433/01/03هـ 
)الموافق 

2011/11/28م(

1446/01/03هـ 
)الموافق 

2024/07/09م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض 

مصنع وفرة 7. 
لتجميد 

الخضروات 
فرع شركة 

وفرة 
للصناعة 
والتنمية

فرع 
شركة 
مساهمة

الرياض – 
المنطقة 

الصناعية 
الثالثة

صناعة المخلات 1010320956
والطرشي )التخليل(

1433/01/03هـ 
)الموافق 

2011/11/28م(

1446/01/09هـ 
)الموافق 

2024/07/15م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض

مصنع وفرة 8. 
للمأكوالت 

الجاهزة فرع 
شركة وفرة 

للصناعة 
والتنمية

فرع 
شركة 
مساهمة

الرياض – 
المنطقة 

الصناعية 
الثالثة

انتاج اللحوم المبردة 1010320955
والمجمدة 

1433/01/03هـ 
)الموافق 

2011/11/28م(

1446/01/03هـ 
)الموافق 

2024/07/09م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض

مصنع وفرة 9. 
للمكرونة 

والشعيرية 
فرع شركة 

وفرة 
للصناعة 
والتنمية

فرع 
شركة 
مساهمة

الرياض – 
المنطقة 

الصناعية 
الثالثة

صناعة المعكرونة 1010320947
بكافة أنواعها 

1433/01/03هـ 
)الموافق 

2011/11/28م(

1446/01/03هـ 
)الموافق 

2024/07/09م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض
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نوع اسم الفرعالرقم
رقم السجل الموقعالكيان 

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار النشاطالتجاري

مصنع وفرة 10. 
للمأكوالت 

الجاهزة فرع 
شركة وفرة 

للصناعة 
والتنمية**

فرع 
شركة 
مساهمة

الرياض – 
المنطقة 

الصناعية 
الثالثة 

صناعة أطعمة 1010320946
اإلفطار من الحبوب 

على شكل رقائق، 
يشمل )كورن فليكس، 

شيبس... الخ(

1433/01/03هـ 
)الموافق 

2011/11/28م(

1446/01/09ه 
)الموافق 

2024/07/15م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض 

فرع شركة 11. 
وفرة 

للصناعة 
والتنمية 

فرع 
شركة 
مساهمة

خميس 
مشيط – 

حي ضمك 
– سوق 

الثاجات 

تسويق منتجات 5855339110
الشركة

1439/05/22هـ 
)الموافق 

2018/02/08م( 

1444/02/28هـ 
)الموافق 

2022/09/24م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
خميس مشيط

المصدر: الشركة

* أفــادت الشــركة أنــه تــم إيقــاف المصنــع عــن العمــل وذلــك بســبب وقوعــه علــى مجــرى وادي غيانــة ولعــدم مطابقتــه اشــتراطات صحــة البيئــة 

للموافقــة علــى إصــدار رخصــة البلديــة.
**بحسب إفادة الشركة، سوف يتم شطب السجل.

3-٥  النشاط االستثماري

وفقــاً للمــادة الرابعــة مــن النظــام األساســي للشــركة، يجــوز لهــا إنشــاء شــركات بمفردهــا )ذات مســؤولية محــدودة أو مســاهمة مقفلــة(، بشــرط 
أال يقــل رأس المــال عــن خمســة ماييــن )5.000.000( ريــال، كمــا يجــوز لهــا أن تتملــك األســهم والحصــص فــي شــركات أخــرى قائمــة أو تندمــج 
معهــا، ولهــا حــق االشــتراك مــع الغيــر فــي تأســيس الشــركات المســاهمة أو ذات المســؤولية المحــدودة وذلــك بعــد اســتيفاء مــا تتطلبــه األنظمــة 
والتعليمــات المتبعــة فــي هــذا الشــأن. كمــا يجــوز للشــركة أن تتصــرف فــي هــذه األســهم أو الحصــص علــى أال يشــمل ذلــك الوســاطة فــي تداولهــا. 
وكمــا بتاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه، ليــس لــدى الشــركة أي شــركة تابعــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا، غيــر أنــه لــدى الشــركة 
اســتثمارات فــي ثــاث )3( شــركات: )1( شــركة شــرق آســيا للتنميــة واالســتثمار الزراعــي و)2( شــركة جنــات لاســتثمار الزراعــي )تحــت التصفيــة( 

داخــل المملكــة، و)3( شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي خــارج المملكــة )مصــر(.

يبين الجدول التالي أبرز تفاصيل هذه االستثمارات:

الجدول رقم )3(: االستثمارات في الشركات األخرى

األسهم/ الحصص النشاطمكان التأسيساسم الشركة
المملوكة

القيمة 
الدفترية بتاريخ 

2020/12/31م
نسبة الملكية

شركة شرق آسيا للتنمية 
واالستثمار الزراعي

المملكة العربية 
السعودية

التصنيع 
14.285%صفر705.000 سهمالزراعي

شركة جنات لاستثمار الزراعي 
– تحت التصفية

المملكة العربية 
السعودية

زراعي )عن 
طريق شركة 
رخاء المصرّية(

11.1%صفر699.300 حصة

8.628%صفر6.902 سهماستثمار زراعيمصرشركة رخاء لاستثمار الزراعي

المصدر: الشركة
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3-٦  كبار مساهمي الشركة

كما بتاريخ نشرة اإلصدار هذه، ليس لدى الشركة أي مساهم رئيسي ممن يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة. 

3-7  رؤية الشركة

تقديم منتجات متميزة ومفضلة لدى المستهلكين.

3-8  رسالة الشركة 

توفيــر منتجــات غذائيــة صحيــة ذات جــودة عاليــة مــن خــال االلتــزام بتطبيــق معاييــر الجــودة العالميــة واســتخدام تقنيــات صناعيــة متطــورة تراعــي 
متطلبــات البيئــة، بــروح الفريــق بمــا يحقــق التميــز واالســتثمار األمثــل للمــوارد المتاحــة ورضــى المســاهمين والعمــاء والعامليــن.

3-٩  استراتيجية الشركة

تتمثل األهداف االستراتيجية المعلنة للشركة فيما يلي:

تطوير موظفي الشركة وتحسين أدائهم. 	
تطوير خطوط اإلنتاج وتحسين جودة المنتجات لتقليل نسبة التالف منها. 	
زيادة أرباح الشركة.  	
زيادة مبيعات الشركة المحلية. 	
زيادة مبيعات الشركة الخارجية )التصدير(. 	

3-١٠  نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة

تتمثل نواحي القوة والمميزات التنافسية للشركة فيما يلي:

امتــاك الشــركة لعــدد أربعــة )4( مصانــع تنتــج عــدد كبيــر مــن المنتجــات الغذائيــة األساســية والمتنوعــة التــي تكــون حاضــرة بقــوة بشــكل يومــي  	
فــي مائــدة المســتهلكين بمختلــف أذواقهــم.

امتــاك الشــركة لعــدد كبيــر مــن العامــات التجاريــة وبأســعار تنافســية مختلفــة مــا يمكــن كافــة المســتهلكين مــن شــراء منتجــات الشــركة وفقــاً  	
ألذواقهــم المختلفــة.

تمثل الجودة العالية للمنتجات وااللتزام الكبير بالمعايير الدولية والخليجية والسعودية ميزة تنافسية كبيرة للشركة. 	

3-١١  انقطاع األعمال

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خال الـ )12( شهراً األخيرة.

3-١2  الموظفون والسعودة

وفقــاً لبرنامــج نطاقــات الصــادر مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، بلغــت نســبة التوطيــن كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة )%20.62( 
وهــي مصنفــة ضمــن النطــاق )األخضــر المتوســط( علــى أنهــا منشــأة متوســطة )فئــة ج( لبرنامــج نطاقــات، وهــي تنــدرج تحــت قطــاع »التصنيــع 
ــي أعــداد موظفــي الشــركة آلخــر ثــاث ســنوات 2018م  – المــواد الخــام المعالجــة واألغذيــة والمابــس واألثــاث والبنــاء«. يوضــح الجــدول التال

و2019م و2020م وحتــى تاريــخ 2021/06/30م:
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الجدول رقم )4(: توزيع أعداد موظفي الشركة آلخر ثاث سنوات )2018م، 2019م و2020م( وحتى تاريخ 2021/09/30م

البيان

2021م )حتى 2020م2019م2018م
2021/09/30م(

غير السعوديين 
غير السعوديين السعوديين

غير السعوديين السعوديين
غير السعوديين السعوديين

السعوديين

شركة وفرة للصناعة 
55209592015923953239والتنمية 

264260295292اإلجمالي

المصدر: الشركة

الجدول رقم )5(: توزع أعداد موظفي الشركة بحسب بيانات الجهات الحكومية

البيان

شهادة التأمينات 
مسير الرواتبمستخرج مقيمنطاقاتاالجتماعية

غير السعوديين
غير السعوديونالسعوديين

غير السعوديونغير السعوديينالسعوديين
السعوديين

692354717924168225شركة وفرة للصناعة والتنمية

---2254--مصنع وفرة لمنتجات الحبوب

المصدر: الشركة

وكمــا فــي ينايــر 2022م، بلــغ عــدد إجمالــي شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة مائتيــن وثاثــة وتســعين )293( عامــل منهــم أربعــة وســبعين )74( عامــل 
ســعودي ومائتيــن وتســعة عشــر )219( عامــل غيــر ســعودي. 

ويعود سبب التباين في أعداد الموظفين لعملية التحديث التي تقوم بها الشركة لبياناتها لدى مختلف الجهات الحكومية.
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الهيكل التنظيمي للشركة

٠٤



55نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

٤-  الهيكل التنظيمي للشركة

٤-١  الهيكل التنظيمي

لــدى الشــركة هيــكل تنظيمــي يحــّدد تقســيم اإلدارات وتوزيــع الصاحيــات واألعمــال بيــن أقســامها. ويتألــف الهيــكل اإلداري الرئيســي للشــركة مــن 
مجلــس اإلدارة وفريــق مــن المســؤولين التنفيذييــن )اإلدارة التنفيذيــة(. يتــرأس الهيــكل التنظيمــي اإلداري مجلــس إدارة وتعاونــه اإلدارة التنفيذيــة 
التــي تتولــى مســؤولية اإلشــراف علــى نشــاطات الشــركة اليوميــة. كمــا يتولــى المجلــس المســؤولية عــن وضــع الخطــط واالســتراتيجيات الشــاملة 
واالهــداف الرئيســية لهــا، والقيــام بالتوجيــه والرقابــة علــى اداء اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة واقتــراح القــرارات المناســبة فــي المواضيــع واألعمــال 
التــي مــن صاحيــة الجمعيــة العامــة للمســاهمين والتوجيــه واإلشــراف العــام والرقابــة علــى الشــركة. وقــد خــّول المجلــس مســؤولية تنفيــذ الخطــط 
االســتراتيجية وإدارة األعمــال اليوميــة للشــركة إلــى اإلدارة التنفيذيــة، والتــي يترأســها العضــو المنتــدب وكذلــك يشــرف مباشــرًة علــى وضــع 
السياســات واإلجــراءات الازمــة لضمــان كفــاءة وفعاليــة إدارة الشــركة ونظــام الرقابــة الداخليــة ودرء المخاطــر بأقصــى حــد ممكــن. باإلضافــة إلــى 
لجنــة المراجعــة، لــدى الشــركة لجنــة المكافــآت والترشــيحات واللجنــة التنفيذيــة، وتكــون مهمتهــا رفــع التقاريــر إلــى مجلــس اإلدارة. وتقــع مســؤولية 

إدارة العمليــات اليوميــة فــي الشــركة علــى عاتــق اإلدارة التنفيذيــة الذيــن خّولهــم مجلــس اإلدارة صاحيــات تنفيذيــة محــّددة.

وفيمــا يلــي رســم توضيحــي يبيــن الهيــكل التنظيمــي للشــركة الــذي تــم اعتمــاده مــن قبــل مجلــس اإلدارة بموجــب محضــر تمريــر رقــم )13-12( 
ــخ 1443/04/13هـــ )الموافــق 2021/11/18م( وتاري

الشكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي للشركة

المصدر: الشركة
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٤-2  مجلس اإلدارة

ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة:

الجدول رقم )6(: أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر*
مجلس اإلدارة المعين بتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(

العمرالجنسيةممثًا لـالمنصباالسم
األسهم المملوكةالصفة

تاريخ العضوية
غير مباشرمستقلتنفيذي

نسبة )%(إجماليمباشر**

محمد 
يعقوب 
يوسف 

المخضب

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

صفة 
غير 44سعوديشخصّية

1000.0012958-100مستقلتنفيذي
1442/06/01هـ 

)الموافق 
2021/01/14م(

محمد 
هندي شجاع 

العتيبي

نائب 
رئيس 
مجلس 
اإلدارة

صفة 
غير 45سعوديشخصّية

4.9950.0647269-4.995مستقلتنفيذي
1442/06/01هـ 

)الموافق 
2021/01/14م(

منصب 
-----------شاغر***

 اياد 
عبد الرحمن 

محمد 
البنيان

عضو 
مجلس 
اإلدارة

صفة 
غير 47سعوديشخصّية

12.0000.1555001-12.000مستقلتنفيذي
1442/06/01هـ 

)الموافق 
2021/01/14م(

محمد سعود 
عبد الله 
السماري

عضو 
مجلس 
اإلدارة 

صفة 
غير 48سعوديشخصّية

1.0000.0129583-1.000مستقلتنفيذي
1442/06/01هـ 

)الموافق 
2021/01/14م(

 فيصل محمد 
عبد العزيز 

الخضيري

عضو 
مجلس 
اإلدارة 
والعضو 
المنتدب

صفة 
غير تنفيذي45سعوديشخصّية

100.0001295-10مستقل
1442/06/01هـ 

)الموافق 
2021/01/14م(

فيصل 
عبد الله 

محمد جلده 
القحطاني

عضو 
مجلس 
اإلدارة

صفة 
غير 47سعوديشخصّية

1000.0012958-100مستقلتنفيذي
1442/06/01هـ 

)الموافق 
2021/01/14م(

أمين سر مجلس اإلدارة 

صفة صاح علي محجوب
غير تنفيذي 71سوداني شخصية

----مستقل
1442/06/05هـ 

)الموافق 
2021/01/18م(

*بتاريــخ 1442/06/01هـــ )الموافــق 2021/01/14م(، وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة )رقــم 36 – االجتمــاع األول( علــى عــزل أعضــاء مجلــس 

اإلدارة الســابق، بنــاًء علــى الطلــب المقــدم مــن بعــض مســاهمي الشــركة، والذيــن يملكــون أســهماً تمثــل نســبة )7.14%( مــن رأس مــال الشــركة. 
وانتخبــت الجمعيــة العامــة المنعقــدة مجلــس اإلدارة المذكــور أعــاه للــدورة الحاليــة )الــدورة 12(، والتــي تبــدأ مــن تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة 
العاديــة بتاريــخ 1442/06/01هـــ )الموافــق 2021/01/14م(، ولمــدة ثــاث ســنوات تنتهــي بتاريــخ 1445/07/01هـــ )الموافــق 2024/01/13م(. 
ــس  ــن محمــد يعقــوب يوســف المخضــب رئيســاً للمجل ــس اإلدارة المجتمــع تعيي ــخ 1442/06/05هـــ )الموافــق 2021/01/18م(، قــرر مجل وبتاري
ومحمــد هنــدي شــجاع العتيبــي نائبــاً لــه. كمــا تقــرر تعييــن فيصــل محمــد عبــد العزيــز الخضيــري كعضــو منتــدب وصــاح علــي محجــوب أمينــاً 

لســر مجلــس اإلدارة.
** تعنــي األســهم المملوكــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل غيــر مباشــر فــي الشــركة مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي 

الشــركة أو األســهم المملوكــة مــن قبــل أقربــاء أعضــاء مجلــس اإلدارة ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي 
الشــركة.
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***بتاريــخ 1443/03/28هـــ )الموافــق 2021/11/03م(، تقــّدم عضــو مجلــس اإلدارة الســابق محمــد عبــد الــرزاق عبــود البغــدادي باســتقالته وقــد 

وافــق مجلــس اإلدارة عليهــا بموجــب قــرار بالتمريــر رقــم )12-11( وتاريــخ 1443/03/29هـــ )الموافــق 2021/11/04م( علــى أن تُعتبــر ســارية مــن 
تاريــخ تقديمهــا.

٤-3  المناصب اإللزامية في مجلس اإلدارة 

وفقــاً للمــادة العشــرين )20( مــن النظــام األساســي للشــركة، يعيــن مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه رئيســاً ونائبــاً للرئيــس ويجــوز لــه أن يعيــن عضــواً 
منتدبــاً، وال يجــوز الجمــع بيــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة وأي منصــب تنفيــذي آخــر بالشــركة. وقــد تــم تحديــد صاحيــات مجلــس اإلدارة فــي 
المــادة الثامنــة عشــرة )18( مــن النظــام األساســي كمــا تــم تفصيــل صاحيــات رئيــس المجلــس ونائبــه والعضــو المنتــدب وأميــن الســر فــي المــادة 
العشــرين )20( مــن النظــام األساســي. ويتولــى أميــن ســر المجلــس المهــام والصاحيــات التــي يحددهــا لــه مجلــس اإلدارة. إن الشــركة ملتزمــة 

بالنظــام األساســي والئحــة الحوكمــة لناحيــة التعييــن االلزامــي فــي هــذه المناصــب وفقــاً للتالــي: 
 

الجدول رقم )7(: ملخص عن قرارات التعيين في المناصب اإللزامية

اسم الشخص المعينتاريخ قرار المجلس بالتعيينالمنصب

محضــر اجتمــاع مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1442/06/05هـــ )الموافــق رئيس مجلس اإلدارة 
2021/01/18م(

محمد يعقوب المخضب

محضــر اجتمــاع مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1442/06/05هـــ )الموافــق نائب رئيس مجلس اإلدارة 
2021/01/18م(

محمد هندي شجاع العتيبي

محضــر اجتمــاع مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1442/06/05هـــ )الموافــق العضو المنتدب 
2021/01/18م(

محمــد  العزيــز  عبــد  فيصــل 
ي لخضيــر ا

محضــر اجتمــاع مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1443/06/17هـــ )الموافــق الرئيس التنفيذي )بالتكليف(*
2022/01/20م(

خالد صالح أبوبكر العامودي 

محضــر اجتمــاع مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1442/06/05هـــ )الموافــق أمين سر مجلس اإلدارة 
2021/01/18م(

صاح علي محجوب

المصدر: الشركة

ــم  ــد إبراهي ــذي الســابق األســتاذ مقع ــس التنفي ــى اســتقالة الرئي ــس اإلدارة عل ــق مجل ــق 2021/12/12م(، واف ــخ 1443/05/08هـــ )المواف *بتاري

رمثــان العتيبــي والتــي تقــدم بهــا بتاريــخ 1443/04/04هـــ )الموافــق 2021/11/09م( ألســباب خاصــة. وبتاريــخ 1443/06/17هـــ )الموافــق 
2022/01/20م(، قــرر مجلــس اإلدارة – بنــاًء علــى توصيــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات – تكليــف األســتاذ خالــد صالــح أبوبكــر العامــودي 

كرئيــس تنفيــذي للشــركة. 

اجتماعات مجلس اإلدارة

وفــق المــادة الحاديــة والعشــرين )21( مــن النظــام األساســي، يجتمــع المجلــس مرتيــن )2( علــى األقــل فــي الســنة بدعــوة مــن رئيســه، وتكــون  	
الدعــوة خطيــة ويجــوز أن تســلم أو ترســل بالبريــد أو الفاكــس أو أي وســيلة أخــرى يحددهــا المجلــس ويجــب علــى رئيــس المجلــس أن يدعــو 

الــى االجتمــاع متــى طلــب إليــه ذلــك اثنــان مــن األعضــاء.
يتبين من محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة عن األعوام 2018م 2019م 2020م، بأن الشركة ملتزمة بأحكام النظام األساسي. 	
يبين الجدول التالي التزام الشركة بالنظام األساسي من ناحية عدد االجتماعات )باإلضافة الى عدد من االجتماعات الهاتفية(: 	
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الجدول رقم )8(: عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خال آخر ثاث سنوات وحتى تاريخ نشرة اإلصدار

العام 2021م العام 2020مالعام 2019مالعام 2018مالجهة اإلدارية

5666مجلس اإلدارة

المصدر: الشركة

٤-٤  لجان مجلس اإلدارة

قــام المجلــس بتكويــن عــدد مــن اللجــان المتخصصــة، ســواء وفــق متطلبــات نظــام الشــركات ونظــام هيئــة الســوق الماليــة ولوائحهــا التنفيذيــة أو 
علــى ضــوء حاجــة العمــل بالشــركة، لمســاعدة المجلــس فــي إدارة مهامــه بفعاليــة أكبــر، وهــي علــى النحــو التالــي:

4-4-1  لجنة المراجعة

قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجنــة المراجعــة وفقــاً للمــادة الخامســة والثاثيــن )35( مــن النظــام األساســي للشــركة والبنــد أوالً مــن الئحــة لجنــة 
ــن ســواء  ــس اإلدارة التنفيذيي ــر أعضــاء مجل ــة )3( أعضــاء مــن غي ــة مــن ثاث ــه يجــب أن تتشــكل هــذه اللجن ــة الخاصــة بالشــركة، وعلي المراجع
مــن المســاهمين أو غيرهــم. تــم تعييــن أعضــاء لجنــة المراجعــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 1442/08/05هـــ )الموافــق 
2021/03/18م(، بنــاًء علــى قــرار مجلــس اإلدارة بالتمريــر بتاريــخ 1442/07/02هـــ )الموافــق 2021/02/14م(، وذلــك لــدورة جديــدة تنتهــي بنهايــة 

دورة مجلــس اإلدارة الحاليــة فــي تاريــخ 1445/07/01هـــ )الموافــق 2024/01/13م(، وهــي تتكــون مــن األعضــاء التاليــة أســمائهم:

الجدول رقم )9(: أعضاء لجنة المراجعة

تاريخ العضويةالصفة المنصباالسم

مستقل – من داخل رئيس لجنة المراجعةفيصل عبد الله محمد القحطاني
مجلس اإلدارة

1442/08/05هـ )الموافق 
2021/03/18م(

1442/08/05هـ )الموافق من خارج المجلسعضو لجنة المراجعةهاني عبد الله سراج أبو النجا
2021/03/18م(

1442/08/05هـ )الموافق من خارج المجلسعضو لجنة المراجعةعبد الرحمن عبد المحسن سليمان بالغنيم
2021/03/18م(

المصدر: إدارة الشركة

4-4-1-1  مهام واختصاصات وصاحيات لجنة المراجعة

ــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن  ــة المراجعــة بمراقب ــة المراجعــة )الــدورة 12، 2021م – 2024م(، تختــص لجن ــاً مــن الئحــة لجن وفقــاً للبنــد ثاني
ســامة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم الماليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة فيهــا، ودون المســاس بعموميــة النــص أعــاه، تشــمل مهــام اللجنــة مــا يلــي:

التقارير المالية: 	

ــا . 1 ــة فــي شــأنها لضمــان نزاهته ــا والتوصي ــداء رأيه ــس اإلدارة وإب ــى مجل ــا عل ــل عرضه ــة والســنوية للشــركة قب ــة األولي ــم المالي دراســة القوائ
وعدالتهــا وشــفافيتها.

إبــداء الــرأي الفنــي – بنــاًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة – فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة . 2
وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين والمســتثمرين مــن تقييــم المركــز المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا وإســتراتيجيتها.

دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.. 3
البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.. 4
التحقق من التقديرات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.. 5
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المراجعة الداخلية: 	

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.. 1
دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.. 2
الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة المراجــع الداخلــي فــي الشــركة للتحقــق مــن توفــر المــوارد الازمــة وفعاليتهــا فــي أداء األعمــال والمهــام . 3

المنوطــة بهــا.
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المراجع الداخلي واقتراح مكافآته. . 4

مراجع الحسابات: 	

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم، بعــد التحقــق مــن اســتقالهم ومراجعــة نطــاق . 1
عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم.

التحقــق مــن اســتقال مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه، والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــاالً فنيــة وإداريــة تخــرج عــن نطــاق أعمــال المراجعــة، . 2
وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.

ضمان االلتزام: 	

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الازمة بشأنها.. 1
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العاقة.. 2
مراجعة العقود والتعامات المقترح ان تجريها الشركة مع األطراف ذوي العاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.. 3
رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.. 4
دراسة ومراجعة إدارة المخاطر في الشركة.. 5

ووفقاً للبند ثالثاً من الائحة، للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها الصاحيات التالية:

حق االطاع على سجات الشركة ووثائقها.. 1
حــق طلــب أي إيضــاح أو بيــان مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة، أو موظفــي الشــركة بغــرض التحــري واالستفســار عــن أي . 2

معلومــات.
أن تطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة للشــركة لانعقــاد إذا أعــاق مجلــس اإلدارة عملهــا أو تعرضــت الشــركة ألضــرار أو خســائر . 3

. جسيمة
دراسة تقرير مراجع الحسابات وماحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.. 4
حق التحري عن أي أمر يدخل ضمن مهماتها، أو أي موضوع يطلبه مجلس اإلدارة على وجه التحديد.. 5
حــق االســتعانة بالمشــورة القانونيــة والفنيــة مــن أي جهــة خارجيــة أو أي جهــة استشــارية مســتقلة أخــرى متــى كان ذلــك ضروريــاً لمســاعدة . 6

اللجنــة فــي أداء مهامهــا.
التحقق من أي خلل يتعلق بإدارة المخاطر وإدارة المراجعة الداخلية.. 7
أن تطلب من اإلدارة التنفيذية إباغ رئيس لجنة المراجعة بأي خلل أو احتيال أو تجاوز وفقاً لمدى خطورته. . 8

4-4-1-2  اجتماعات لجنة المراجعة

وفــق المــادة )57( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات والبنــد رابعــاُ مــن الئحــة لجنــة المراجعــة الخاصــة بالشــركة، تجتمــع لجنــة المراجعــة بصفــة  	
دوريــة علــى أال تقــل اجتماعاتهــا عــن أربــع )4( اجتماعــات خــال الســنة  الماليــة للشــركة. 

يبين الجدول أدناه عدد اجتماعات لجنة المراجعة خال األعوام 2018م و2019م و2020م 2021م: 	

الجدول رقم )10(: عدد اجتماعات لجنة المراجعة خال آخر ثاث سنوات 

لجنة المراجعة
العام 2021م العام 2020مالعام 2019مالعام 2018م

43312

المصدر: الشركة



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية 60

4-4-2  لجنة المكافآت والترشيحات

تــم تشــكيل لجنــة المكافــآت والترشــيحات وفقــاً لمتطلبــات الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق المالية والئحــة لجنة المكافآت والترشــيحات 
الخاصــة بالشــركة، بحيــث تُشــّكل بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن، علــى أن يكــون مــن بينهــم عضــو 
مســتقل علــى األقــل. وتتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت الحاليــة مــن ثاثــة )3( أعضــاء باإلضافــة ألميــن اللجنــة )صــاح علــي محجــوب(، وقــد 
تــم تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1442/07/13هـــ )الموافــق 2021/02/25م( علــى أن تكــون مــدة 
العضويــة متزامنــة مــع دورة المجلــس وتنتهــي بنهايــة الــدورة بتاريــخ تاريــخ 1445/07/01هـــ )الموافــق 2024/01/13م(، وهــي تتكــون مــن األعضــاء 

التاليــة أســمائهم:

الجدول رقم )11(: أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

تاريخ العضويةالصفةالمنصباالسم

رئيس لجنة المكافآت محمد سعود عبد الله السماري
والترشيحات

مستقل –
من داخل المجلس

1442/07/13هـ )الموافق 
2021/02/25م(

عضو لجنة المكافآت محمد هندي شجاع العتيبي
والترشيحات

مستقل –
من داخل المجلس

1442/07/13هـ )الموافق 
2021/02/25م(

عضو لجنة المكافآت فيصل عبد الله محمد القحطاني
والترشيحات

مستقل –
من داخل المجلس

1442/07/13هـ )الموافق 
2021/02/25م(

المصدر: إدارة الشركة

4-4-2-1  اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات 

وفقاً للبند الثاني من الئحة لجنة المكافآت والترشيحات الخاصة بالشركة، تختص اللجنة بما يلي:

إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة، ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة للنظــر . 1
فيهــا تمهيــداً العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة، علــى أن يراعــى فــي تلــك السياســة اتبــاع معاييــر ترتبــط بــاألداء، واإلفصــاح عنهــا، والتحقــق مــن 

تنفيذها.
توضيح العاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.. 2
المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها. . 3
التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين وفقاً للسياسة المعتمدة.. 4
اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.. 5
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء لــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــاً للسياســات والمعاييــر المعتمــدة، مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص . 6

ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة.
إعداد وصف للقدرات والمؤهات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية. . 7
تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. . 8
المراجعة السنوية لاحتياجات الازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية. . 9

10. مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. 
ــة مجلــس إدارة  ــح إذا كان العضــو يشــغل عضوي 11. التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقال األعضــاء المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــارض مصال

شــركة أخــرى.
12. وضع توصيف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذين. 

13. وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين. 
14. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
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4-4-2-2  اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات آلخر ثاث سنوات

وفــق البنــد الســابع مــن الئحــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات، تجتمــع اللجنــة بصفــة دوريــة كل ســتة )6( أشــهر علــى األقــل وكلمــا دعــت الحاجــة  	
لذلك.

ــخ نشــرة  	 ــى تاري ــة الترشــيحات والمكافــآت خــال األعــوام 2018م و2019م و2020م و2021م )حت ــاه عــدد اجتماعــات لجن ــن الجــدول أدن يبي
اإلصــدار(:

الجدول رقم )12(: عدد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خال آخر ثاث سنوات 

لجنة الترشيحات والمكافآت
العام 2021م العام 2020مالعام 2019مالعام 2018م

2237

المصدر: الشركة

4-4-3  اللجنة التنفيذية 

ــى اإلدارة  ــل مســؤولياته أمــام المســاهمين والجهــات األخــرى، باإلشــراف عل ــة لمســاعدته فــي تحّم ــة التنفيذي قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل اللجن
التنفيذّيــة للشــركة ومراجعــة أعمالهــا واتخــاذ القــرارات فيمــا يفّوضهــا فيــه مجلــس اإلدارة. تــم تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة وفقــاً لمتطلبــات الئحــة 
عمــل اللجنــة التنفيذيــة الخاصــة بالشــركة، علــى أن تتكــون مــن ثاثــة أعضــاء مــن بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ويكــون مــن بينهــم العضــو المنتــدب، 
وتختــار أمينــاً للســر مــن بيــن أعضاهــا أو مــن خارجهــا. تتألــف اللجنــة التنفيذيــة الحاليــة مــن ثاثــة )3( أعضــاء تــم تعينهــم مــن قبــل مجلــس اإلدارة 

بتاريــخ 1442/07/13هـــ )الموافــق 2021/02/25م( مــن بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، وهــي تتكــون مــن األعضــاء التاليــة أســمائهم:

الجدول رقم )13(: أعضاء اللجنة التنفيذية

تاريخ العضويةالصفةالمنصباالسم

مستقل –رئيس اللجنة التنفيذيةمحمد يعقوب يوسف المخضب
من داخل المجلس

1442/07/13هـ )الموافق 
2021/02/25م(

غير مستقل –عضو اللجنة التنفيذيةفيصل محمد عبد العزيز الخضيري
من داخل المجلس

1442/07/13هـ )الموافق 
2021/02/25م(

مستقل –عضو اللجنة التنفيذيةإياد عبد الرحمن محمد البنّيان
من داخل المجلس

1442/07/13هـ )الموافق 
2021/02/25م(

المصدر: إدارة الشركة

4-4-3-1  مهام وصاحيات اللجنة التنفيذية 

وفق البند ثانياً من الئحة عمل اللجنة التنفيذية الخاصة بالشركة، تشمل مهام هذه اللجنة ومسؤولياتها ما يلي:

متابعة خطط الشركة اإلستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة األجل وتحديثها ومراجعتها من حين آلخر.. 1
متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالّية واإلدارّية والرقابّية واقتراح التعديل عليها لمجلس اإلدارة.. 2
االجتمــاع مــع مديــري اإلدارات ورؤســاء األقســام ومراقــب الحســابات والمراجــع الداخلــي وكل مــن لــه عاقــة لمراقبــة األداء العملــّي والمالــّي . 3

للشــركة.
متابعة تنفيذ الموازنات التقديرّية للشركة وتحليل أسباب االنحرافات – إن وجدت – وتقديم التوصيات بشأنها.. 4
مراجعة ومراقبة المصاريف الرأسمالية المعتمدة.. 5
مراجعة القوائم المالية الشهرية والربع سنوية والحسابات الختامية للشركة.. 6
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متابعة تنفيذ التوصيات الهامة المقدمة من المدقق الداخلي ومراقب الحسابات.. 7
اتخاذ ما يلزم من قرارات لزيادة إيرادات الشركة وتخفيض منصرفاتها.. 8
اختيار وتكليف جهات استشارّية حسب ما تراه لمصلحة العمل.. 9

10. أي مهام أخرى يوكلها مجلس اإلدارة للجنة.

ولكــي تتمكــن اللجنــة مــن القيــام بمســؤولياتها، يفوضهــا مجلــس اإلدارة – بموجــب البنــد ثالثــاً مــن الئحــة عمــل اللجنــة – بصاحيــة الحصــول علــى 
المعلومــات التــي تحتاجهــا مــن:  

موظفي الشركة )وعلى جميع موظفي الشركة التعاون مع اللجنة ومّدها بأّي معلومات تطلبها(. 	
مستشارين قانونيين ومهنيين من داخل الشركة أو خارجها. 	
دعوة موظفي الشركة المختصين لحضور اجتماعات اللجنة لمناقشتهم متى ما تطلّب األمر ذلك. 	
االستعانة بمن تراه من االستشاريين والخبراء المختصين لمساعدتها على تقويم ما يعرض عليها من الدراسات والخطط. 	

4-4-3-2  اجتماعات اللجنة التنفيذية 

وفق الفقرة )8( من البند رابعاً من الئحة عمل اللجنة التنفيذية الخاصة بالشركة، تجتمع اللجنة على األقل أربع )4( مرات سنوياً.  	
تجــدر اإلشــارة الــى أنــه بتاريــخ 1440/11/01هـــ )الموافــق 2019/07/04م(، قــرر مجلــس اإلدارة الغــاء اللجنــة التنفيذيــة قبــل ان يقــرر إعــادة  	

تشــكيلها فــي العــام 2021م.
يبين الجدول أدناه عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خال األعوام 2018م و2019م و2020م و2021م )حتى تاريخ نشرة اإلصدار(: 	

الجدول رقم )14(: عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خال آخر ثاث سنوات 

اللجنة التنفيذية 
العام 2021م العام 2020مالعام 2019مالعام 2018م

3ال ينطبق30

المصدر: الشركة

٤-٥  اإلدارة التنفيذية 

ــخ 1442/06/05هـــ  ــه فــي هــذا المنصــب بتاري ــس اإلدارة بتعيين ــن بموجــب قــرار مجل ــدب المعي ــة العضــو المنت ــة الحالي ــرأس اإلدارة التنفيذي يت
)الموافــق 2021/01/18م(، ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل أســماء موظفــي اإلدارة التنفيذيــة للشــركة:

الجدول رقم )15(: موظفي اإلدارة التنفيذية

اإلدارة التنفيذية

تاريخ االلتحاق العمر الجنسيةالمنصب*االسم
بالشركة

األسهم المملوكة 

غير مباشرمباشر

النسبةالعددالنسبةالعدد 

فيصل محمد عبد العزيز 
--2021/01/14100.0001295م45سعوديالعضو المنتدبالخضيري

الرئيس التنفيذي  خالد صالح العامودي**
----2021/07/01م44سعودي)بالتكليف(
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اإلدارة التنفيذية

تاريخ االلتحاق العمر الجنسيةالمنصب*االسم
بالشركة

األسهم المملوكة 

غير مباشرمباشر

النسبةالعددالنسبةالعدد 

المدير المالي خالد رضا الخراز***
----2021/08/01م43أردني)بالتكليف(

 عمر عبد الكريم 
----2003/11/08م49سوداني مدير العملياتعبد العزيز 

سليمان محمد مرشد أبو 
غزال 

مدير الموارد 
----2013/06/01م30يمني البشرية 

----2013/06/30م37سودانيمدير المشترياتبابكر عثمان إبراهيم

-------المراجع الداخليطرف خارجي

محلل نظم شاهنواز حسان علي
----2013/03/07م33هنديمعلومات 

مدير إدارة وائل أحمد الغامدي
----2021/09/26م37سعودي الجودة

المدير -
-------التجاري****

المصدر: الشركة

*سوف يتم تعديل تسميات المناصب المذكورة في هذا الجدول لتتناسب مع الهيكل التنظيمي الجديد المعتمد.

ــى اســتقالة الرئيــس التنفيــذي الســابق األســتاذ مقعــد إبراهيــم  **بتاريــخ 1443/05/08هـــ )الموافــق 2021/12/12م(، وافــق مجلــس اإلدارة عل

رمثــان العتيبــي والتــي تقــدم بهــا بتاريــخ 1443/04/04هـــ )الموافــق 2021/11/09م( ألســباب خاصــة. وبتاريــخ 1443/06/17هـــ )الموافــق 
2022/01/20م(، قــرر مجلــس اإلدارة – بنــاًء علــى توصيــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات – تكليــف األســتاذ خالــد صالــح أبوبكــر العامــودي 

ــذي للشــركة.  ــس تنفي كرئي
ــد رضــا الخــراز بمنصــب  ــا بتكليــف خال ــة المكافــآت والترشــيحات توصيته ــخ 1443/07/23هـــ )الموافــق 2022/02/24م(، رفعــت لجن ***بتاري

ــم اعتمادهــا مــن قبــل رئيــس مجلــس اإلدارة. ــي ت ــة والت ــر المالــي لشــركة وفــرة للصناعــة والتنمي المدي
****كما بتاريخ هذه النشرة، فإن منصب المدير التجاري ما يزال شاغراً.
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٤-٦  تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

تتكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة وفقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة التاســعة عشــرة )19( مــن النظــام األساســي، مــن مبلــغ مقطــوع يصــرف ســنوياً، أو بــدل 
حضــور عــن الجلســات، او مزايــا عينيــة أو نســبة معينــة مــن صافــي األربــاح بعــد خصــم االحتياطــات المقــررة مــن الجمعيــة العامــة تطبيقــاً ألحــكام 
نظــام الشــركات وهــذا النظــام مــع مراعــاة أال تزيــد مــن النســبة عــن 10% وبعــد توزيــع أربــاح علــى المســاهمين ال يقــل عــن 5% مــن رأس المــال 
المدفــوع. ال يجــوز فــي جميــع االحــوال أن يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه العضــو مــن مكافــآت مزايــا ماليــة او عينيــة خمســمائة ألــف )500.000( 

ريــال وأن يكــون االســتحقاق متناســباً مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو. 

ويجــب أن يشــمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال الســنة 
الماليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا، وأن يشــتمل كذلــك علــى بيــان ماقبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن أو 
إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو إستشــارات وأن يشــتمل أيضــاً علــى بيــان بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات التــي 

حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.

الجدول رقم )16(: تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

2020م2019م2018مبالرياالت السعودية

1.294.787 1.610.402  1.546.539 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان

1.757.023  1.656.507  1.567.984  كبار التنفيذيين 

3.051.810 3.266.909  3.114.523  اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة 

هــذا وقــد بلغــت قيمــة المكافــآت والبــدالت والتعويضــات المخصصــة لكبــار التنفيذيــن مبلــغ وقــدره مليــون وســتة وأربعــون ألــف ومائتيــن وواحــد 
وعشــرون )1.046.221( ريــال ســعودي حتــى تاريــخ 2021/06/30م.

٤-7  الموظفون 

ــة  ــرح األوراق المالي ــجيل وط ــب التس ــم طل ــل تقدي ــة قب ــن القائم ــهم للموظفي ــج األس 4-7-1  برام
الخاضعــة لهــذه النشــرة

كما بتاريخ هذه النشرة. ال يوجد لدى الشركة أي برامج تخصيص أسهم لموظفيها.

4-7-2  ترتيبات تشرك الموظفين في رأس المال

كما بتاريخ هذه النشرة، ال يوجد أي ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.
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المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة

٠٥
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٥-  المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة

٥-١  مقدمة

ــي لشــركة  ــة لــألداء التشــغيلي والوضــع المال يســتعرض هــذا القســم »مناقشــة اإلدارة وتحليــل الوضــع المالــي ونتائــج العمليــات« مراجعــة تحليلي
وفــرة للصناعــة والتنميــة )»الشــركة«( خــال الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة 
فــي 30 ســبتمبر 2020م و2021م. تــم إعــداد هــذا القســم باالعتمــاد علــى القوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
ــة فــي 30 ســبتمبر 2020م و2021م واإليضاحــات المرفقــة  ــرة التســعة أشــهر المنتهي ــة المفحوصــة لفت ــم المالي 2018م و2019م و2020م والقوائ
ــل شــركة العظــم والســديري وآل الشــيخ  ــة مــن قب ــة للمراجع ــر الدولي ــا وفــق المعايي ــي قامــت إدارة الشــركة بإعداداهــا وتمــت مراجعته بهــم والت
وشــركاؤهم )محاســبون ومراجعــون قانونيــون( للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م، ومــن قبــل شــركة الخراشــي 

وشــركاه )محاســبون ومراجعــون قانونيــون( لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م.

حيــث طبقــت الشــركة المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي مــع تفســيراتها الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة )IFRS( والمعتمــدة فــي 
 )SOCPA( المملكــة العربيــة الســعودية باإلضافــة إلــى اصــدارات المعاييــر األخــرى المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين
والتــي يشــار إليهــا بـ»المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية« للســنوات المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و 

2019م و2020م وفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م و2021م.

كمــا ال تملــك شــركة العظــم والســديري وآل الشــيخ وشــركاؤهم )محاســبون ومراجعــون قانونيــون( وال شــركة الخراشــي وشــركاه )محاســبون 
ومراجعــون قانونيــون(  وال أي مــن شــركاتهما التابعــة أي حصــة أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي الشــركة وتــم اعطــاء الموافقــة الكتابيــة بــدون تراجــع 

فيمــا يتعلــق بنشــر اســمهم وشــعارهم وإفادتهــم فــي نشــرة اإلصــدار هــذه كمراجعــي حســابات للشــركة للفتــرات المذكــورة ســابقاً.

تضمنــت القوائــم الماليــة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م رأي متحفــظ للمراجــع القانونــي وتــم اإلفصــاح عنهــا فــي 
هــذا القســم.

وننبــه أنــه قــد يشــتمل هــذا الجــزء علــى بيانــات ذات طبيعــة مســتقبلية اســتناداً إلــى خطــط اإلدارة وتوقعاتهــا الحاليــة فيمــا يتعلــق بنمــو األربــاح 
ونتائــج العمليــات واألوضــاع الماليــة وبنــاءاً علــى ذلــك فهــي تحتــوي علــى مخاطــر وتوقعــات غيــر مؤكــدة قــد تــؤدي إلــى إختــاف جوهــري عــن النتائــج 
الفعليــة للشــركة وذلــك نتيجــة لعوامــل وأحــداث متعــددة بمــا فــي ذلــك العوامــل التــي تمــت مناقشــتها فــي هــذا القســم مــن نشــرة اإلصــدار أو فــي 

أماكــن أخــرى منهــا كمــا ذكــر فــي القســم رقــم )2( تحــت عنــوان »عوامــل المخاطــرة«.

تــم عــرض جميــع المعلومــات الماليــة فــي هــذا القســم بالريــال الســعودي مالــم ينــص علــى خــاف ذلــك. وتــم تقريــب المبالــغ والنســب المئويــة إلــى 
أقــرب عــدد عشــري، وعليــه فإنــه فــي حــال تــم جمــع األرقــام الــواردة فــي الجــداول، قــد ال يتوافــق مجموعهــا مــع المجاميــع المذكــورة فــي تلــك 

الجــداول أو مــع القوائــم الماليــة للشــركة.

٥-2  إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

ــة . 1 ــم المالي ــع القوائ ــة تتســق م ــا بصيغ ــة وعرضه ــات جوهري ــم اســتخراجها دون تعدي ــد ت ــواردة فــي هــذه القســم ق ــة ال أن المعلومــات المالي
ــرة التســعة  ــة المفحوصــة لفت ــم المالي ــى القوائ ــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م باإلضافــة ال ــة المنتهي المراجعــة للســنوات المالي
أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م و2021م واإليضاحــات المرفقــة بهــم، وأنهــا تشــمل علــى معلومــات ماليــة مقدمــة علــى أســاس موحــد 
فــي شــكل يتفــق مــع القوائــم الماليــة والتــي قــد تــم إعدادهــا مــن قبــل الشــركة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين.
أن الشــركة تكبــدت خســائر خــال الســنوات الثــاث الماضيــة، وباســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذا القســم والقســم )2( »عوامــل . 2

المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة فيمــا يتعلــق بالخســائر المتراكمــة، لــم يكــن هنــاك أي تغييــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي والتجــاري للشــركة 
خــال الســنوات الماليــة الثــاث الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب اصــدار أســهم حقــوق أولويــة إضافــة إلــى نهايــة الفتــرة التــي يشــملها 
تقريــر المحاســب القانونــي حتــى إعتمــاد نشــرة اإلصــدار. ويؤكــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن كل الحقائــق الجوهريــة المتعلقــة بالشــركة وأدائهــا 
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المالــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي هــذه النشــرة، وأنــه ال توجــد أي معلومــات أو مســتندات أو حقائــق أخــرى لــو تــم إغفــال ذكرهــا ســتصبح البيانــات 
الــواردة فــي هــذه النشــرة بيانــات مضللــة.

أنــه ليــس لــدى الشــركة أي ممتلــكات بمــا فــي ذلــك أوراق ماليــة تعاقديــة أو غيرهــا مــن األصــول التــي تكــون قيمتهــا عرضــة للتقلبــات أو يصعــب . 3
التأكــد مــن قيمتهــا ممــا يؤثــر بشــكل كبيــر فــي تقييــم الموقــف المالــي باســتثناء مــا تــم االفصــاح عنــه فــي هــذا القســم.

لــم يتــم منــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل الشــركة ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، أو كبــار . 4
التنفيذييــن، أو القائميــن بعــرض أو طــرح األوراق الماليــة او الخبــراء خــال الســنوات الثــاث الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب اصــدار 

أســهم حقــوق أوليــة. 
أنــه ال يوجــد لــدى الشــركة أي قــروض أو مديونيــات أخــرى بمــا فــي ذلــك الســحب علــى المكشــوف مــن الحســابات المصرفيــة، كمــا يقــر بعــدم . 5

وجــود أي التزامــات ضمــان )بمــا فــي ذلــك الضمــان الشــخصي أو غيــر المشــمولة بضمــان شــخصي أو المضمونــة برهــن أو غيــر المضمونــة 
برهــن( أو التزامــات تحــت القبــول أو ائتمــان القبــول أو التزامــات الشــراء التأجيــري باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذا القســم والفقــرة 

الفرعيــة )9-5-6( »القــروض والتســهيات االئتمانيــة« مــن القســم )9( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة.
أنــه – علــى حــد علمهــم – ال توجــد أي رهونــات أو حقــوق أو أي أعبــاء أو تكاليــف علــى ممتلــكات الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة باســتثناء . 6

مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذا القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة.
أن ليــس لديهــم معلومــات عــن أي عوامــل موســمية أو دورات اقتصاديــة متعلقــة بالنشــاط قــد يكــون لهــا تأثيــر فــي األعمــال والوضــع المالــي . 7

للشــركة باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي القســم رقــم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة.
ــم . 8 ــى شــرائها أو إســتئجارها بخــاف مــا ت ــة مهمــة مزمــع عل ــات أو أي أصــول ثابت ــة أو ضمان ــه اليوجــد لــدى الشــركة أي التزامــات محتمل أن

ــه فــي هــذا القســم والقســم )6( »اســتخدام متحصــات الطــرح والمشــاريع المســتقبلية« مــن هــذه النشــرة. االفصــاح عن
أن رأس مال الشركة ال يخضع لحق الخيار.. 9

10. أن الشــركة ليــس لديهــا معلومــات عــن أي سياســات حكوميــة أو اقتصاديــة أو ماليــة أو نقديــة أو سياســية أو أّي عوامــل أخــرى أثــرت أو يمكــن 
أن تؤثــر بشــكل جوهــري )مباشــر أو غيــر مباشــر( علــى عمليــات الشــركة باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن 

هــذه النشــرة.

٥-3  الرأي المتحفظ للمراجع القانوني عن القوائم المالية

أساس الرأي المتحفظ للسنة المالية 2020م 

ــكات واآلالت  ــم الممتل ــة حــول صحــة األســس واإلفتراضــات المســتخدمة فــي تقيي ــى قناعــة كافي ــي مــن الوصــول إل ــم يتمكــن المراجــع القانون ل
ــة  والمعــدات كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م والبالــغ قيمتهمــا الدفتريــة 95.5 مليــون ريــال ســعودي، كمــا لــم يتمكــن مــن خــال اإلجــراءات البديل
الوصــول إلــى قناعــة حــول عــدم تدنــي قيمــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م، ونتيجــة لذلــك لــم يتمكــن مــن تحديــد مــا 
إذا كان مــن الضــروري اجــراء أي تســويات تتعلــق برصيــد الممتلــكات واآلالت والمعــدات بقائمــة المركــز المالــي، والبنــود التــي تشــكل قوائــم الدخــل 

الشــامل والتغيــرات فــي حقــوق المســاهمين والتدفقــات النقديــة.

لفت انتباه لفترة التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2021م 

حققــت الشــركة خســائر متراكمــة بلغــت 17.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م، كمــا تجــاوزت المطلوبــات المتداولــة للشــركة 
موجوداتهــا المتداولــة بمبلــغ 8.6 مليــون ريــال ســعودي فــي ذات التاريــخ، وتشــير هــذه الظــروف الــى وجــود حالــة عــدم تأكــد جوهــري، قــد يلقــى 

شــكا كبيــرا بشــأن قــدرة الشــركة علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة، ولــم يتــم تعديــل اســتنتاج المراجــع القانونــي قيمــا يتعلــق بهــذا األمــر.

٥-٤  السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة:

المعايير الجديدة والتعديات على المعايير والتفسيرات

ال يوجــد معاييــر جديــدة تــم إصدارهــا ومــع ذلــك فــإن عــدداً مــن التعديــات علــى المعاييــر ســارية اعتبــاراً مــن 1 ينايــر2020م والموضحــة أدنــاه 
ولكــن ليــس لهــا أثــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة للشــركة.
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فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديات على المعايير المطبقة للسنوات التي بدأت في أو بعد 1 يناير 2020م:
تعديات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )3( - تعريف النشاط التجاري

يراجــع هــذا التعديــل تعريــف النشــاط التجــاري. وفًقــا للــردود التــي تلقاهــا مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة، يُعتقــد أن تطبيــق التوجيــه الحالــي 
معقــد جــًدا، ويــؤدي إلــى عــدد كبيــر جــًدا مــن المعامــات المؤهلــة لتكويــن دمــج األعمــال.

تعديات على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )8( بشأن تعريف الجوهري
هــذه التعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )1( »عــرض القوائــم الماليــة«، ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم )8(، »السياســات المحاســبية 

والتغيــرات فــي التقديــرات واألخطــاء المحاســبية« والتعديــات الاحقــة علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي األخــرى:

استخدام تعريف ثابت للجوهري في جميع المعايير الدولية للتقرير المالي واإلطار المفاهيمي للتقرير المالي؛. 1
توضيح شرح تعريف الجوهري؛. 2
إدراج بعض اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي رقم )1( حول المعلومات الغير جوهرية.. 3

تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )9(، ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم )39(، والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )7( إصــاح 
مؤشــر ســعر الفائــدة 

توفــر هــذه التعديــات بعــض اإلعفــاءات فيمــا يتعلــق باإلصــاح لســعر الفائــدة القياســي. تتعلــق اإلعفــاءات بمحاســبة التحــوط ولهــا تأثيــر علــى أن 
إصــاح ســعر الفائــدة الســائد بيــن البنــوك ال ينبغــي عموًمــا أن يتســبب فــي إنهــاء محاســبة التحــوط. ومــع ذلــك، ينبغــي االســتمرار فــي تســجيل أي 

تحــوط غيــر فعــال فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.

تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )16( »عقــود اإليجــار« اســتجابة لتأثيــرات كوفيــد- 19 علــى 
المســتأجرين

اعتبــاًرا مــن 1 يونيــو 2020م، تــم تعديــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 لتوفيــر وســيلة عمليــة للمســتأجرين الذيــن يحســبون امتيــازات 
اإليجــار التــي تنشــأ كنتيجــة مباشــرة لوبــاء كوفيــد-19 وفقــط فــي حــال اســتيفاء جميــع الشــروط اآلتيــة:

ل لعقــد اإليجــار يماثــل إلــى حــد كبيــر عــوض عقــد اإليجــار قبــل التغييــر مباشــرة، أو  	 أن يــؤدي التغييــر فــي دفعــات اإليجــار إلــى عــوض ُمعــدَّ
أقــل منــه؛

أن يؤثر أي تخفيض في دفعات اإليجار فقط على الدفعات المستحقة، ابتداًء، في أو قبل 30 سبتمبر 2021، و 	
ال يكون هناك أي تغيير جوهري في الشروط واألحكام األخرى لعقد اإليجار. 	

قــد يتــم احتســاب امتيــازات اإليجــار التــي تســتوفي هــذه المعاييــر وفًقــا للشــروط العمليــة، ممــا يعنــي أن المســتأجر ال يحتــاج إلــى تقييــم مــا إذا 
كان امتيــاز اإليجــار يســتوفي تعريــف تعديــل اإليجــار. يطبــق المســتأجرون متطلبــات أخــرى فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16 فــي حســاب 

االمتيــاز.

المعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد

فيمــا يلــي بيــان بالمعاييــر الجديــدة والتعديــات علــى المعاييــر المطبقــة للســنوات التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2021م مــع الســماح بالتطبيــق 
المبكــر ولكــن لــم تقــم الشــركة بتطبيقهــا عنــد إعــداد هــذه القوائــم الماليــة.

تعديات على معيار المحاسبة الدولي رقم 1، »عرض القوائم المالية« على تصنيف المطلوبات
توضــح هــذه التعديــات ضيقــة النطــاق علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 1، »عــرض القوائــم الماليــة«، علــى أن المطلوبــات يتــم تصنيفهــا علــى 
أنهــا متداولــة أو غيــر متداولــة، اعتمــاًدا علــى الحقــوق الموجــودة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. ال يتأثــر التصنيــف بتوقعــات المنشــأة أو باألحــداث بعــد 
تاريــخ التقريــر )علــى ســبيل المثــال، اســتام تنــازل أو إخــال بتعهــد(. يوضــح التعديــل أيًضــا مــا يعنيــه معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 1 عندمــا 

يشــير إلــى »تســوية« التــزام.

 تعديات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 ومعايير المحاسبة الدولية رقم 16 و37

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 3 »اندمــاج األعمــال« تحديــث إلشــارة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 3 لإلطــار المفاهيمــي - 
للتقاريــر الماليــة دون تغييــر المتطلبــات المحاســبية إلندمــاج األعمــال.

حظــر معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 16، »الممتلــكات واآلالت والمعــدات« علــى الشــركة أن تخصــم مــن تكلفــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات - 
ــرف  ــك، ســوف تعت ــدالً عــن ذل ــه. ب ــر الشــركة لألصــل لإلســتخدام المقصــود من ــاء تحضي ــع العناصــر المنتجــة أثن ــغ المســتلمة مــن بي المبال

ــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة. الشــركة بعائــدات المبيعــات هــذه والتكاليــف ذات الصل
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يحــدد المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 37، »المخصصــات والمطلوبــات والموجــودات المحتملــة« التكاليــف التــي تتضمنهــا الشــركة عنــد تقييــم - 
مــا إذا كان العقــد سيتســبب فــي خســارة.

التعديات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي )دورة 2018م – 2020م(

هذه التعديات هي سارية المفعول في أو بعد 1 يناير 2021م.

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9، »األدوات الماليــة« يوضــح الرســوم التــي تضمنهــا الشــركة عنــد إجــراء »اختبــار 10 %« مــن أجــل تقييــم - 
مــا إذا كان ســيتم إلغــاء االعتــراف بمطلــوب مالــي

ــق بحوافــز اإليجــار مــن خــال تعديــل -  ــة احتمــال حــدوث التبــاس فيمــا يتعل ــر المالــي رقــم 16، »عقــود اإليجــار«، إزال ــار الدولــي للتقري  المعي
ــي رقــم 16. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــال التوضيحــي 13 المصاحــب للمعي المث

تصنيف المتداول مقابل غير المتداول

تقوم الشركة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس متداول / غير متداول.
تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفاذها خال دورة العمليات العادية.  	
في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.  	
عندما يتوقع تحققها خال اثني عشر شهراً بعد السنة المالية، أو  	
عندمــا تكــون نقديــة وشــبه نقديــة مــا لــم تكــن هنــاك قيــود علــى اســتبدالها أو اســتخدامها لســداد أيــة مطلوبــات لمــدة ال تقــل عــن اثنــي عشــر  	

شــهراً بعــد الســنة الماليــة. 

تصنف كافة الموجودات األخرى كـ »غير متداولة«.
تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:

عندما يتوقع سدادها خال دورة العمليات العادية  	
في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.  	
عندما تستحق السداد خال اثني عشر شهراً بعد السنة المالية، أو  	
عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد السنة المالية. 	

تصنف كافة المطلوبات األخرى كـ »غير متداولة«.
تصنف موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.

ممتلكات وآالت ومعدات 

االعتراف والقياس 	

تظهر بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهاك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة.
تتضمن الكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء الممتلكات، اآلالت والمعدات.

عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات فيتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة.
 يتــم تحديــد المكاســب والخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد بنــود مــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات بمقارنــة المقبوضــات مــن االســتبعاد مــع القيمــة 

المدرجــة لتلــك البنــود وتســجل بالصافــي فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.

التكاليف الاحقة 	

تســجل كلفــة الجــزء المســتبدل لبنــد مــن بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات ضمــن القيمــة المدرجــة لذلــك البنــد إذا كان مــن المحتمــل تدفــق 
منافــع اقتصاديــة مســتقبلية للشــركة تكمــن فــي ذلــك الجــزء إضافــة إلــى إمكانيــة قيــاس كلفــة ذلــك الجــزء بشــكل موثــوق، ويتــم شــطب القيمــة 

ــم المســتبدل. المدرجــة للجــزء القدي
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تســجل التكاليــف والمصاريــف اليوميــة التــي تتحملهــا الشــركة علــى صيانــة وتشــغيل الممتلــكات واآلالت والمعــدات فــي قائمــة الربــح أو الخســارة 
عنــد تكبدهــا.

االستهاك  	

يتــم االعتــراف بمصــروف االســتهاك فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر لــكل بنــد مــن 
بنــود الممتلــكات، اآلالت والمعــدات. يتــم اســتهاك األصــول المؤجــرة علــى مــدة اإليجــار أو علــى األعمــار اإلنتاجيــة لألصــول أيهمــا اقــل.

إن نسب االستهاك السنوية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات خال السنة الحالية هي نفسها للسنة السابقة وتفاصيلها كما يلي:

الجدول رقم )17(: نسب االستهاك السنوية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات:

النسبةاألصل

2.5 - 5%آالت ومعدات

3 - 15%مباني

5 - 15%عدد وأدوات

5%آبار ارتوازية

2.5 - 15%أثاث ومفروشات

15%أجهزة تكييف

25%سيارات

10%تجهيزات وتركيبات

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

االستثمارات العقارية 

االســتثمار العقــاري هــو عقــار يتــم اقتنــاؤه إمــا لكســب إيــرادات مــن التأجيــر أو للزيــادة فــي قيمتــه أو كاهمــا ولكــن ليــس بهــدف بيعــه مــن خــال 
نشــاطات الشــركة االعتياديــة، وال يســتخدم فــي اإلنتــاج أو توريــد البضائــع او الخدمــات او ألغــراض إداريــة. يتــم إظهــار االســتثمارات العقاريــة 

بالتكلفــة.

أصول غير ملموسة 

يتم قياس األصول غير الملموسة ما عدا الشهرة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة لانخفاض في القيمة، إن وجدت.
يتم إطفاء األصول غير الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى العمر االقتصادي 7 سنوات.

يتــم رســملة النفقــات الاحقــة فقــط عندمــا يكــون مــن المحتمــل تدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة بالنفقــات إلــى الشــركة، ويمكــن 
قيــاس النفقــات بشــكل موثــوق. 

يتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة لألصــول غيــر الملموســة وأعمارهــا اإلنتاجيــة ومؤشــرات االنخفــاض فــي القيمــة فــي نهايــة كل ســنه ماليــة وتعــدل 
بأثــر مســتقبلي، عنــد الضــرورة.

الذمم المدينة

يتــم تســجيل الذمــم المدينــة مبدئيــا بالقيمــة الســوقية ويتــم قياســها الحقــا بالتكلفــة المطفــأة مســتخدما طريقــة الفائــدة الفعليــة ناقــص مخصــص 
االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات الماليــة النخفــاض األدوات الماليــة.
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مخزون
 

يقيــد المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، أيهمــا أقــل. تحــدد التكلفــة علــى أســاس المتوســط المرجــح. تشــتمل التكلفــة علــى كافــة 
تكاليــف التصنيــع المباشــرة علــى أســاس المســتوى العــادي مــن النشــاط باإلضافــة إلــى تكاليــف النقــل والمناولــة. يتكــون صافــي القيمــة القابلــة 
ــب  ــع. يجن ــع والتوزي ــى االكتمــال، وحصــة مائمــة مــن مصاريــف البي ــة حت ــع اإلضافي ــري ناقصــا تكاليــف التصني ــع التقدي للتحقــق مــن ســعر البي

مخصــص عنــد الضــرورة، مقابــل أي مخــزون بطــيء الحركــة. يتــم اثبــات تكلفــة المخــزون كمصــروف.

النقد وما في حكمه

يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن األرصــدة لــدى البنــوك والنقــد فــي الصنــدوق والودائــع قصيــرة األجــل التــي لهــا تاريــخ اســتحقاق لثاثــة أشــهر 
أو أقــل )إن وجــدت(.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

االلتزامات قصيرة األجل

هــي االلتزامــات المتعلقــة باألجــور والرواتــب وأي مزايــا قصيــرة األجــل والتــي مــن المتوقــع أن يتــم تســويتها بالكامــل خــال 12 شــهراً بعــد نهايــة 
الســنة الماليــة فــي مقابــل قيــام الموظفيــن بتقديــم خدماتهــم ويتــم قياســها بالمبالــغ المتوقــع دفعهــا عنــد ســداد االلتزامــات. ويتــم عرضهــا 

ــي. ــز المال ــن فــي قائمــة المرك كالتزامــات اســتحقاقات العاملي

منافع الموظفين بعد انتهاء الخدمة

 تعريف اشتراكات العاملين

هــي مســاهمة الشــركة فــي خطــط االشــتراكات التقاعديــة ويتــم تســجيلها كمصروفــات عندمــا يقــدم الموظفــون الخدمــة التــي تتيــح لهــم قيمــة 
االشــتراكات.

اســتحقاقات التقاعــد فــي نمــوذج المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة هــي خطــة مســاهمة محــددة.  ال يوجــد لــدى الشــركة أي التــزام، 
باســتثناء المســاهمات المســتحقة للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة. تعتــرف الشــركة بالمســاهمات المســتحقة الدفــع للمؤسســة العامــة 

ــة. ــم الخدمــة ذات الصل ــة كمصــروف عندمــا يقــوم الموظــف بتقدي ــات االجتماعي للتأمين

تعريف منافع الموظفين

يتــم تحديــد تكلفــة تقديــم المنافــع بموجــب خطــط المنافــع باســتخدام طريقــة الوحــدات المكتســبة المتوقعــة. يتــم االعتــراف بإعــادة القيــاس، التــي 
تتضمــن األربــاح والخســائر االكتواريــة، مباشــرة فــي قائمــة المركــز المالــي مــع قيــد الفــرق مديــن أو دائــن مقابــل األربــاح المحتفــظ بهــا مــن خــال 
الدخــل الشــامل اآلخــر فــي الســنة التــي حدثــت فيهــا. وال تتــم إعــادة تصنيــف إعــادة القيــاس إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة فــي الفتــرات الاحقــة.

يجــب أن يكــون معــدل خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية الخارجــة المقــدرة علــى أســاس العائــد علــى ســندات الشــركة لنفــس المــدة والعملــة بمــا 
يتفــق مــع االلتزامــات. وفــي حالــة عــدم وضــوح أســعار ســوق ســندات الشــركة بالعملــة قيــد التقييــم، يتــم اســتخدام العائــد علــى الســندات الحكوميــة.

يتــم االعتــراف بتكاليــف الخدمــة الســابقة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر فــي وقــت ســابق مــن تاريــخ تعديــل الخطــة أو تقليصهــا والتاريــخ الــذي 
تقــوم فيــه الشــركة بتســجيل تكاليــف إعــادة الهيكلــة ذات الصلــة. ويتــم احتســاب صافــي الفائــدة بتطبيــق معــدل الخصــم علــى صافــي مطلوبــات 
المنافــع المحــددة. تعتــرف الشــركة بالتغيــرات التاليــة فــي صافــي التــزام المنافــع المحــددة ضمــن »تكلفــة المبيعــات« و»المصروفــات العموميــة 

واإلداريــة« فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.

الذمم الدائنة 

يتــم إثبــات االلتزامــات لقــاء المبالــغ الواجــب دفعهــا فــي المســتقبل عــن البضاعــة أو الخدمــات المســتلمة، ســواًء قدمــت أم لــم تقــدم بهــا فواتيــر 
مــن قبــل المورديــن.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية 72

المخصصات 

يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى الشــركة التزامــات )قانونيــة أو تعاقديــة( بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي ناشــئة عــن أحــداث ســابقة 
وأن تســديد االلتزامــات محتمــل أن ينشــأ عنــه تدفــق خــارج لمنافــع اقتصاديــة ويمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه. يتــم تحديــد المخصصــات 
عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة بمعــدل يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المحــددة 

لذلــك االلتــزام.

زكاة تقديرية 

يجنــب مخصــص للــزكاة وفقــاً ألنظمــة الهيئــة العامــة لــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ويحمــل المخصــص علــى قائمــة الربــح أو 
الخســارة. ويتــم إجــراء تســويات للفروقــات، إن وجــدت، الناتجــة عــن إجــراء الربــوط النهائيــة خــال الســنة التــي يتــم فيهــا إصــدار مثــل هــذه الربوط. 
يتــم احتســاب الــزكاة علــى أســاس االســتحقاق وتحتســب علــى أســاس صافــي الدخــل المعــدل ألغــراض الــزكاة خــال العــام أو علــى أســاس الــزكاة 
المحســوبة بنــاءا علــى القوانيــن. ويتــم تســوية أيــة فروقــات فــي المخصــص الــذي تــم االعتــراف بــه ســابقا عندمــا يتــم الحصــول علــى الموافقــة 

النهائيــة مــن قبــل هيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.

معامات أطراف ذات عاقة

الطرف ذو العاقة

الطرف ذو العاقة هو الشخص أو الكيان المرتبط بالشركة التي تعد قوائمها المالية.

إذا كان الشخص أو أحد أعضاء أفراد أسرته وثيق الصلة بالشركة التي تعد قوائمها المالية: 	

لديه سيطرة أو سيطرة مشتركة على الشركة التي تعد قوائمها المالية؛ . 1
له تأثير جوهري على الشركة التي تعد قوائمها المالية. أو. 2
هو عضو في اإلدارة العليا للشركة التي تعد قوائمها المالية أو الشركة األم للشركة التي تعد قوائمها المالية. . 3

إذا كانت المنشأة مرتبطة بالشركة التي تعد قوائمها المالية في حال تحققت أي من الشروط التالية: 	

ان المنشــأة والشــركة التــي تعــد قوائمهــا الماليــة همــا أعضــاء فــي نفــس المجموعــة )ممــا يعنــي أن كل مــن الشــركة األم والشــركات التابعــة . 1
والزميلــة لهــا صلــة باألخــرى.

أحــد الشــركتين هــو شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك للشــركة األخــرى )أو شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك لعضــو فــي مجموعــة تكــون . 2
الشــركة األخــرى عضــوا فيهــا.

كا الشركتين هما مشروعان مشتركان لنفس الطرف الثالث.. 3
إحدى الشركتين هي مشروع مشترك لشركة ثالثة والشركة األخرى هي شركة زميلة للشركة الثالثة.. 4
الشــركة هــو خطــة منافــع مــا بعــد التوظيــف لفائــدة موظفــي أي مــن الشــركات التــي تعــد تقاريرهــا الماليــة أو شــركة ذي صلــة بالشــركة . 5

التــي تعــد قوائمهــا الماليــة. وإذا كانــت الشــركة التــي تعــد قوائمهــا الماليــة هــي نفســها التــي تعــد تلــك الخطــط، فــإن كفــاء العمــل الراعييــن 
لهــم صلــة أيضــا بالشــركة التــي تعــد قوائمهــا الماليــة.

تســيطر الشــركة أو يســيطر عليهــا بصــورة مشــتركة مــن قبــل شــخص محــدد )إذا كان الشــخص أو أحــد أعضــاء أفــراد أســرته وثيــق الصلــة . 6
بالشركة(.

ــى . 7 ــر جوهــري عل ــه تأثي ــة بالشــركة( ل ــق الصل يكــون للشــخص المحــدد فــي فقــرة )إذا كان الشــخص أو أحــد أعضــاء أفــراد أســرته وثي
ــي الشــركة أوالشــركة األم. ــا ف ــي اإلدارة العلي ــون عضــوا ف الشــركة أو يك

تقــدم الشــركة أو أي عضــو فــي مجموعــة منهــا جــزءا مــن خدمــات موظفــي اإلدارة العليــا للشــركة التــي تعــد قوائمهــا الماليــة أو إلــى الشــركة . 8
األم للشــركة التــي تعــد قوائمهــا المالية.
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االعتراف باإليراد 

يتم قياس اإليرادات على أساس المبلغ المحدد في العقد مع العميل ويستثنى المبلغ الذي يتم جمعه نيابة عن أطراف ثالثة. 
تعتــرف الشــركة باإليــرادات عندمــا تنقــل الســيطرة علــى منتــج أو خدمــة إلــى عميــل. ويتــم تطبيــق المبــادئ فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 

رقــم 15 باســتخدام الخطــوات الخمــس التاليــة:

الخطوة األولى: تحاسب الشركة العقد مع العميل في الحاالت التالية:

أطراف العقد قد اتفقت على العقد وأن تكون ملتزمة بأداء التزاماتها.- 
بإمكان الشركة تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها. - 
بإمكان الشركة تحديد شروط السداد مقابل السلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها. - 
للعقد مضمون تجاري.- 
من المتوقع الحصول على العوض.- 

الخطــوة الثانيــة: تحــدد الشــركة جميــع الســلع أو الخدمــات المتعهــدة بهــا فــي العقــد مــع العميــل ويجــب عليهــا تحديــد مــا إذا كان ســيتم احتســاب 
كل ســلعة أو خدمــة كالتــزام أداء منفصــل.

تعتبر السلعة أو الخدمة متميزة ويتم فصلها عن االلتزامات األخرى في العقد إذا كان كاهما:

يستطيع العميل االنتفاع من سلعة أو خدمة في حد ذاتها أو االنتفاع من السلعة أو الخدمة إلى جانب موارد أخرى متاحة فوراً.- 
أن السلعة أو الخدمة ال تعتمد بدرجة عالية أو ال ترتبط بدرجة عالية مع سلع أو خدمات أخرى متعهد بها في العقد.- 

الخطــوة الثالثــة: تحــدد الشــركة قيمــة المعاملــة وهــو مبلــغ العــوض الــذي تتوقــع الشــركة أن يكــون لهــا حــق فيــه مقابــل تحويــل الســلع أو الخدمــات 
المتعهــد بهــا إلــى عميــل.

الخطــوة الرابعــة: تخصــص الشــركة ســعر المعاملــة علــى كل التــزام أداء بمبلــغ يصــف مبلــغ العــوض / المقابــل الــذي تتوقــع الشــركة أن يكــون لهــا 
حــق فيــه مقابــل تحويــل الســلع أو الخدمــات المتعهــد بهــا إلــى العميــل.

الخطــوة الخامســة: يتــم االعتــراف باإليــرادات عندمــا تتــم نقــل الســيطرة علــى الســلع أو الخدمــات إلــى العميــل. تحصــل عمليــة نقــل الســلع أو 
الخدمــات عندمــا يتملــك العميــل الســيطرة علــى تلــك الســلع أو الخدمــات المحولــة لــه. يحصــل العميــل علــى الســيطرة علــى الســلع أو الخدمــات 

إذا كانــت لديــه القــدرة علــى االســتخدام المباشــر واســتحقاق الفائــدة مــن الســلعة أو الخدمــة.

فــي فتــرة المقارنــة، يتــم إثبــات اإليــراد إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه مــن المحتمــل تدفــق المنافــع االقتصاديــة إلــى الشــركة مــن الممكــن قيــاس 
ــوق، بغــض النظــر عــن تاريــخ اســتام الدفعــة.  ــرادات بشــكل موث اإلي

يتــم قيــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة لمبلــغ العــوض أو المبالــغ المســتحقة، مــع مراعــاة شــروط الدفــع المحــددة تعاقدًيــا واســتبعاد الضرائــب أو 
الرســوم. اســتنتجت الشــركة علــى أنهــا المصــدر الرئيســي فــي جميــع الترتيبــات المتعلقــة بإيراداتهــا بمعنــى أن المنشــأة هــي المســؤول الرئيســي 

عــن الوفــاء بالعقــد وتتحمــل المخاطــر عــن المخــزون ولهــا القــدرة علــى تحديــد األســعار.

أحكام وتقديرات محاسبية هامة لإليرادات

ما يلي هو وصف السياسات المحاسبية واألحكام الهامة لألنشطة الرئيسية التي تحقق منها الشركة إيراداتها:

بيع المنتجات 	

يتــم إثبــات اإليــرادات عندمــا يتــم نقــل الســيطرة علــى تلــك المنتجــات أو الخدمــات، ويتــم ذلــك عندمــا يتــم تســليم المنتجــات أو الخدمــات إلــى 
العميــل. يحــدث التســليم عندمــا يتــم شــحن المنتجــات إلــى الموقــع المحــدد، وقــد تــم نقــل مخاطــر اإلهــاك والخســارة إلــى العميــل.

فــي هــذه العقــود، تكــون الشــركة مســؤولة بشــكل أساســي عــن الوفــاء بااللتــزام نحــو تقديــم المنتجــات الغذائيــة والمنتجــات األخــرى المحــددة. 
تتحمــل الشــركة مخاطــر المخــزون قبــل أن يتــم نقــل المنتجــات الغذائيــة إلــى العمــاء. باإلضافــة إلــى ذلــك، لــدى الشــركة ســلطة تقديريــة فــي 
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تحديــد أســعار المنتجــات الغذائيــة المحــددة. كمــا أن الشــركة تتحمــل مخاطــر االئتمــان علــى هــذه المعامــات حيــت أنهــا ملتزمــة بالدفــع للمــورد 
حتــى لــو تخلــف العميــل عــن الســداد. 

خصومات على حجم المبيعات 	

يتــم االعتــراف باإليــراد غالًبــا مــع خصومــات علــى حجــم المبيعــات علــى مــدار 12 شــهًرا. يتــم إثبــات اإليــرادات مــن هــذه المبيعــات علــى أســاس 
الســعر المحــدد فــي العقــد، بعــد حســم الخصومــات المقــدرة.

يتــم اســتخدام نســبة الخصــم المتعاقــد عليهــا والخبــرة المتراكمــة لتحديــد حجــم تلــك الخصومــات، ويتــم االعتــراف باإليــراد فقــط إلــى الحــد الــذي 
يكــون فيــه مــن المحتمــل جــًدا أال يحــدث العكــس. يتــم االعتــراف بااللتــزام التعاقــدي للخصومــات المتوقعــة فــي حجــم المبالــغ المســتحقة الدفــع 

للعمــاء فيمــا يتعلــق بالمبيعــات التــي تتــم حتــى نهايــة الفتــرة المشــمولة بالتقريــر. 

مرتجعات المبيعات 	

يتم االعتراف باإليراد مطروحا منه مرتجعات المبيعات.
ــراد فقــط إلــى  ــم االعتــراف باإلي ــم اســتخدام الخبــرة المتراكمــة لتقديــر حجــم مرتجعــات المبيعــات باســتخدام طريقــة القيمــة المتوقعــة، ويت يت
الحــد الــذي يكــون فيــه مــن المحتمــل جــًدا أال يحــدث العكــس. يتــم االعتــراف بمرتجعــات المبيعــات المتوقعــة فــي حجــم المبالــغ المســتحقة الدفــع 

للعمــاء فيمــا يتعلــق بالمبيعــات التــي تتــم حتــى نهايــة الفتــرة المشــمولة بالتقريــر.
تتمثــل اإليــرادات فــي القيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو المســتحق لقــاء البضاعــة المباعــة بالصافــي بعــد خصــم المرتجعــات والخصــم التجــاري 

والحســومات. تقــوم الشــركة باالعتــراف باإليــراد عندمــا يحصــل العميــل علــى البضائــع أو اإلقــرار بقبولهــا. 
يتــم بيــع المنتجــات بشــكل رئيســي علــى أســاس البيــع أو اإلرجــاع، ويتــم احتســاب مخصــص المبيعــات المرتجعــة علــى أســاس المرتجــع المتوقــع 
مــن المنتجــات المنتهيــة الصاحيــة أو التالــف. يتــم مقاصــة مرتجعــات البيــع المتوقعــة مقابــل اإليــرادات مــع التأثيــر المصاحــب فــي مخصــص 

المبيعــات.

ــرادات هــذه المبيعــات  ــات إي ــم إثب ــى مــدى 12 شــهرا. يت ــة عل ــى أســاس المبيعــات اإلجمالي ــر رجعــي عل ــرة بأث ــع البضائــع بخصومــات كبي ــم بي يت
اســتنادا إلــى الســعر المحــدد فــي العقــد ناقــص حجــم الخصومــات المقــدر. تســتخدم الخبــرة المتراكمــة لتقديــر وتقديــم الخصومــات ويتــم إثبــات 

اإليــرادات إلــى الحــد المحتمــل بشــكل كبيــر أنــه لــن يكــون هنــاك عكــس جوهــري.
ال يوجد عنصر لمكون تمويل حالي حيث أن المبيعات تتم إما نقدا أو دين ألجل يتماشى مع ممارسة السوق.

المصاريف  

تتكــون المصاريــف التــي تتكبدهــا الشــركة مــن مصاريــف بيعيــة وتســويقية ومصاريــف إداريــة وعموميــة ومصاريــف التشــغيل. ويتــم تحميــل تكاليــف 
اإلنتــاج بكامــل تكلفــة المــواد والعمالــة المباشــرة والتكاليــف الصناعيــة غيــر المباشــرة. ويتــم تصنيــف المصاريــف الناتجــة مــن مجهــودات الشــركة 
المتعلقــة فــي عمليــات تســويق وبيــع وتوزيــع المنتجــات التامــة الصنــع فــي بنــد مســتقل تحــت مســمى مصاريــف البيعيــة والتســويقية. ويتــم تصنيــف 
المصاريــف المباشــرة وغيــر المباشــرة األخــرى المتعلقــة بــاإلدارة والتــي ال تتعلــق بوظيفــة اإلنتــاج أو وظيفــة البيــع والتســويق كمصاريــف إداريــة 
ــه والتســويقية  ــف البيعي ــة والمصاري ــة والعمومي ــف اإلداري ــن المصاري ــك بي ــف المشــتركة إذا دعــت الحاجــة لذل ــع المصاري ــم توزي ــة. ويت وعمومي
ومصاريــف التشــغيل علــى أســاس ثابــت. ويتــم تطبيــق مبــدأ االســتحقاق فــي تحميــل الفتــرة الماليــة بالمصاريــف اإلداريــة والعموميــة والمصاريــف 

البيعيــة والتســويقية.

األدوات المالية

تعترف الشركة باألصول المالية أو االلتزامات المالية في قائمة المركز المالي عندما تصبح طرًفا في األحكام التعاقدية لألداء.
يجــب علــى الشــركة عنــد االعتــراف األولــي، أن تقيــس األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي بقيمتــه العادلــة زائــدا أو مطروحــا منــه، تكاليــف المعاملــة 
التــي يمكــن عــزوھا - بشــكل مباشــر - إلــى اقتنــاء أو إصــدار األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي. باســتثناء أصــل مالــي أو التــزام مالــي بالقيمــة 

العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.

يقــدم المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 المتطلبــات الجديــدة للتصنيــف والقيــاس لألصــول الماليــة. يتطلــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 
الماليــة رقــم 9 تصنيــف جميــع األصــول الماليــة وقياســها الحقــا بالتكلفــة المســتنفذة أو القيمــة العادلــة. يعتمــد التصنيــف علــى نمــوذج العمــل إلدارة 
األصــول الماليــة وخصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة للموجــودات الماليــة، والتــي يتــم تحديدهــا فــي وقــت االعتــراف األولــي. يتــم تصنيــف 
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األصــول الماليــة فــي الفئــات المحــددة التاليــة بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9:

أدوات دين بالتكلفة المستنفذة- 
أدوات دين بالقيمة العادلة من خال بنود الدخل الشامل اآلخر )مع إعادة التبويب الى قائمة الربح أو الخسارة( أو- 
أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خال بنود الدخل الشامل اآلخر )مع عدم إعادة التبويب الى قائمة الربح أو الخسارة( أو- 
بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة.- 

األصول المالية المصنفة كتكلفة مستنفذة 	

ــن )باســتثناء  ــم اســتيفاء كل مــن الشــرطين التاليي ــة المســتنفذة ناقصــاً خســائر االنخفــاض فــي القيمــة إذا ت ــي بالتكلف ــاس األصــل المال ــم قي يت
ــي(: ــراف األول ــد االعت ــح أو الخســارة عن ــة مــن خــال الرب ــا كمدرجــة بالقيمــة العادل ــم تعيينه ــي ت ــن الت اســتثمارات الدي

يحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج اعمال هدفه هو االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.. 1
الشروط التعاقدية لألصل المالي تنشأ تدفقات نقدية في تواريخ محددة لمدفوعات األصل والفائدة على المبلغ األصلي.. 2

إذا لم يستوف أحد األصول المالية هذين الشرطين، فإنه يتم قياسها بالقيمة العادلة.
تقــوم الشــركة بإجــراء تقييــم لنمــوذج األعمــال علــى مســتوى الشــركة حيــث يعكــس هــذا أفضــل طريقــة تــدار بهــا األعمــال وتوفيــر المعلومــات إلــى 
اإلدارة. عنــد إجــراء تقييــم مــا إذا كان األصــل محتفــظ بــه ضمــن نمــوذج األعمــال الــذي يهــدف إلــى االحتفــاظ باألصــول لجمــع التدفقــات النقديــة 

التعاقديــة، فــإن الشــركة تأخــذ بعيــن االعتبــار:

سياسات اإلدارة المعلنة وأهداف الشركة وتشغيل هذه السياسات في ممارسة؛- 
المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال )واألصــول الماليــة المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج العمــل(، وعلــى وجــه الخصــوص، الطريقــة - 

التــي تــدار بهــا تلــك المخاطــر؛
كيف تقوم اإلدارة بتقييم أداء الشركة؛- 
ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على كسب إيرادات العموالت التعاقدية؛- 
درجة تكرار أي مبيعات لألصول المتوقعة؛- 
السبب وراء أي مبيعات لألصول و- 
مــا إذا كانــت األصــول التــي يتــم بيعهــا يتــم االحتفــاظ بهــا لفتــرة ممتــدة مــن الوقــت بالنســبة إلــى تعاقداتهــا النضــج أو بيعهــا بعــد فتــرة - 

وجيــزة مــن اكتســابها أو لفتــرة طويلــة قبــل االســتحقاق.

فــي حالــه تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي مجــرد مدفوعــات ألصــل الديــن أو الفائــدة، فســتقوم الشــركة بالنظــر فــي الشــروط 
التعاقديــة لــألداة. وسيشــمل هــذا تقييــم مــا إذا كان األصــل المالــي يحتــوي علــى مــدة تعاقديــة يمكــن أن تغيــر توقيــت أو مقــدار التدفقــات النقديــة 

التعاقديــة بحيــث ال تســتوفي هــذا الشــرط.
يتــم إثبــات الدخــل علــى أســاس الفائــدة الفعالــة ألدوات الديــن التــي تــم قياســها الحقــاً بالتكلفــة المســتنفذة ويتــم إثبــات الفائــدة فــي قائمــة الربــح 

أو الخســارة.
أدوات الدين التي يتم قياسها الحقا بالتكلفة المستنفذة، تخضع الختبار الهبوط في القيمة.

األصول المالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل األخر مع إعادة التبويب إلى قائمة الربح أو الخسارة 	

يتم القياس الاحق ألدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية في )القيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر(:

يتــم االحتفــاظ باألصــول الماليــة ضمــن نمــوذج أعمــال والــذي يتحقــق الهــدف منــه مــن خــال تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع - 
األصــول الماليــة 

الشروط التعاقدية لألصل المالي تنشأ تدفقات نقدية في تواريخ محددة لمدفوعات األصل والفائدة على المبلغ األصلي.- 

بالنســبة لــألدوات الماليــة للديــون التــي تــم قياســها فــي )القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر(، يتــم إثبــات دخــل العمولــة وخســائر 
ــة  ــم قياســها بالتكلف ــي يت ــة الت ــي األصــول المالي ــا ف ــة كم ــم احتســابها بنفــس الطريق ــح أو الخســارة ويت ــة الرب ــي قائم ــة ف ــي القيم ــاض ف االنخف

المســتنفذة.
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ــم  ــم تحــت احتياطــي إعــادة تقيي ــة الدخــل الشــامل اآلخــر وتتراك ــي قائم ــذه األدوات ف ــة له ــة الدفتري ــي القيم ــرات األخــرى ف ــع التغي ــدرج جمي ت
االســتثمار وعندمــا يتــم اســتبعاد هــذه األدوات، يتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو الخســائر المتراكمــة المعتــرف بهــا فــي قســم الدخــل الشــامل اآلخــر 

إلــى قســم الربــح أو الخســارة.

األصول المالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة 	

يتــم تصنيــف أدوات االســتثمار فــي الحقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة، اال إذا قامــت الشــركة بتعيــن ذلــك االســتثمار 
علــى أنــه محتفــظ بــه لغيــر المتاجــرة كمــا فــي القيمــة العادلــة مــن خــال بنــود الدخــل الشــامل األخــر عنــد االعتــراف األولــي.

يتــم قيــاس أدوات الديــن التــي ال تفــي بالتكلفــة المســتنفذة لمعاييــر القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر بالقيمــة العادلــة مــن خــال 
الربــح أو الخســارة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم قيــاس أدوات الديــن التــي تســتوفي معاييــر التكلفــة المســتنفذة، والتــي تــم تحديدهــا بالقيمــة العادلــة 

مــن خــال الربــح أو الخســارة لتجنــب عــدم مطابقــة الحســابات، بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل.

يمكــن تصنيــف أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة عنــد التحقــق المبدئــي إذا كان هــذا التصنيــف يلغــي أو يقلــل بشــكل 
كبيــر مــن عــدم تناســق القيــاس أو االعتــراف الــذي قــد ينشــأ مــن قيــاس األصــول أو المطلوبــات أو االعتــراف بالمكاســب والخســائر علــى أساســات 
مختلفــة. لــم تقــم الشــركة بتحديــد أي أداة ديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة منــذ تاريــخ التطبيــق األولــي للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر 

الماليــة رقــم 9 كمــا فــي 1 ينايــر 2018م.

يتــم إعــادة تصنيــف أدوات الديــن مــن التكلفــة المســتنفذة الــى القيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة عندمــا يتــم تغييــر نمــوذج األعمــال 
ــح أو  ــن خــال الرب ــة م ــة العادل ــن المحــددة بالقيم ــف أدوات الدي ــمح بإعــادة تصني ــة المســتنفذة. ال يُس ــر التكلف ــد مســتوفي معايي ــم يع ــث ل بحي

ــي. ــراف األول ــد االعت الخســارة عن

يتــم قيــاس األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة كل فتــرة مراجعــة، مــع إدراج أي أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن إعــادة قيــاس فــي قائمــة الربــح 
أو الخســارة. 

تدرج إيرادات العمولة على أدوات الدين بالقيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.
يتــم إثبــات دخــل توزيعــات األربــاح علــى االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة فــي قائمــة الربــح 
أو الخســارة عندمــا يتــم تأســيس حــق الشــركة فــي اســتام توزيعــات األربــاح وفًقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة 15 اإليــرادات مــن 

العقــود مــع العمــاء.

االستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر 	

عنــد االعتــراف األولــي، يمكــن للشــركة إجــراء قــرار ال رجعــة فيــه )علــى أســاس كل أداة علــى حــده( حيــث يصنــف قــرار االســتثمارات فــي أدوات 
ــة مــن خــال الدخــل  ــة مــن خــال الدخــل الشــامل األخــر. ال يســمح بتصنيــف هــذه االســتثمارات بالقيمــة العادل ــة بالقيمــة العادل حقــوق الملكي

الشــامل اآلخــر إذا تــم االحتفــاظ بهــا للمتاجــرة. يتــم االحتفــاظ بأصــل مالــي أو التــزام مالــي للمتاجــرة فــي الحــاالت التاليــة:

يتم اكتسابها أو تكبدها بشكل أساسي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب؛- 
عنــد االعتــراف المبدئــي، يعــد هــذا جــزًءا مــن محفظــة أدوات ماليــة محــددة يتــم إدارتهــا معــاً والتــي يوجــد دليــل علــى وجــود نمــط حقيقــي - 

مــن جنــي األربــاح علــى المــدى القصيــر. أو
مشتق باستثناء مشتق عقد ضمان مالي أو معين وأداة تحوط فعالة.- 

مبدئيــا يتــم قيــاس االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل األخــر باإلضافــة إلــى تكاليــف المعاملــة. 
بعــد ذلــك، يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــع االعتــراف باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر 
والمتراكمــة فــي احتياطــي القيمــة العادلــة. ال يتــم أبــدا إعــادة تصنيــف األربــاح والخســائر علــى أدوات حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة 
وال يتــم إثبــات أي انخفــاض فــي قائمــة الربــح أو الخســارة. يتــم األن قيــاس االســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة الغيــر مدرجــة والتــي كانــت مســجلة 
ســابقاً بالتكلفــة وفقــاً لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 بالقيمــة العادلــة. لــن يتــم إعــادة تصنيــف الربــح أو الخســارة المتراكمــة إلــى قائمــة الربــح 

أو الخســارة عنــد بيــع االســتثمارات.

يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح علــى هــذه االســتثمارات فــي قائمــة الربــح أو الخســارة عندمــا يثبــت حــق الشــركة فــي اســتام توزيعــات األربــاح وفًقــا 
لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 18، مــا لــم تمثــل األربــاح الموزعــة بوضــوح اســترداد جــزء مــن تكلفــة االســتثمار.
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يتضمــن احتياطــي القيمــة العادلــة التغيــر التراكمــي الصافــي فــي القيمــة العادلــة لاســتثمار فــي حقــوق الملكيــة المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن 
خــال الدخــل الشــامل اآلخــر. عندمــا يتــم اســتبعاد هــذه األدوات الماليــة، فــإن المبلــغ المتراكــم فــي القيمــة العادلــة يتــم تحويــل االحتياطــي إلــى 

الخســائر المتراكمــة.

االنخفاض في قيمة األصول المالية

ــة للدخــل  ــة المســتنفذة أو بالقيمــة العادل ــم قياســها بالتكلف ــي يت ــن الت ــة ألدوات الدي ــد مخصــص خســائر االئتمــان المتوقع تقــوم الشــركة بتحدي
ــم  ــي. ال يت ــان المال ــود الضم ــات القــروض وعق ــى التزام ــة ال ــة، باإلضاف ــة التجاري ــم المدين ــة، والذم ــر المدين ــود التأجي ــل عق الشــامل األخــر، مث
االعتــراف بخســائر انخفــاض القيمــة لاســتثمارات فــي أدوات الحقــوق الملكيــة. يعكــس مبلــغ خســائر االئتمــان المتوقعــة التغيــرات فــي مخاطــر 

االئتمــان منــذ االعتــراف األولــي بــاألداة الماليــة المعنيــة.

تطبــق الشــركة الطريقــة أو المدخــل المبســط الحتســاب االنخفــاض فــي القيمــة بالنســبة للذمــم المدينــة التجاريــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر فــي التدفقــات النقديــة المقــدرة. يتــم تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى األصــول الماليــة 
ــة للشــركة، مــع تعديلهــا وفقــاً للعوامــل الخاصــة بالمدينيــن، والظــروف  ــة للخســائر االئتماني ــرة التاريخي ــى الخب ــاء عل باســتخدام معــدل تدفــق بن
االقتصاديــة العامــة وتقييــم كل مــن الظــروف الحاليــة والمســتقبلية فــي تاريــخ التقريــر، بمــا فــي ذلــك القيمــة الزمنيــة للنقــود إذا كان ذلــك مناســًبا.
بالنســبة لجميــع األدوات الماليــة األخــرى، تطبــق الشــركة الطريقــة أو النهــج المبســط لحســاب قيمــة االنخفــاض. يتــم تســجيل الخســائر االئتمانيــة 
ــة  ــم تســجيل الخســائر االئتماني ــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف األولــي ويت ــاة عندمــا تكــون هنــاك زي ــى مــدى الحي المتوقعــة عل
المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا إذا لــم تتزايــد مخاطــر االئتمــان علــى األداة الماليــة بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف األولــي. تقييــم مــا إذا كانــت المخاطــر 
االئتمانيــة لــألداة الماليــة قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف األولــي مــن خــال األخــذ فــي االعتبــار التغيــر فــي مخاطــر التخلــف عــن الســداد 

علــى مــدى العمــر المتبقــي لــألداة الماليــة.

قياس وتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة

يعــد قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة دالــة علــى احتمــال التخلــف عــن الســداد، أو الخســارة المعطــاة االفتراضيــة )بمعنــى حجــم الخســارة إذا 
كان هنــاك تخلــف عــن الســداد(. يعتمــد تقييــم احتماليــة التخلــف عــن الســداد علــى المعلومــات التاريخيــة التــي تــم تعديلهــا بواســطة المعلومــات 

المســتقبلية التــي مــن الممكــن توقعهــا كمــا هــو موضــح أعــاه.

بالنســبة للتخلــف عنــد الســداد فــي األصــول الماليــة، فــأن ذلــك يتــم تمثيلــه بالقيمــة الدفتريــة اإلجماليــة لألصــول فــي تاريــخ التقريــر. يتــم الوصــول 
إلــى التعريــض عنــد التخلــف عــن البنــود خــارج الميزانيــة عــن طريــق تطبيــق معامــل تحويــل الرصيــد علــى الجــزء غيــر المســحوب مــن التعــرض.

عندمــا يتــم قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى الحيــاة لمعرفــة الحــاالت التــي قــد ال يتوفــر فيهــا دليــل علــى حــدوث زيــادات كبيــرة فــي 
مخاطــر االئتمــان علــى مســتوى األداة الفرديــة، يتــم تجميــع األدوات الماليــة علــى أســاس التالــي:

ــى أســاس -  ــة عل ــان المتوقع ــم خســائر االئتم ــم تقيي ــة األخــرى(، يت ــم المدين ــة والذم ــة التجاري ــم المدين ــة )أي الذم ــة األدوات المالي طبيع
فــردي(؛

حاالت تخلف سابقة- 
طبيعة وحجم قطاع العمل للمدينين؛ - 
تصنيفات ائتمانية خارجية إذا كان ذلك متاًحا.- 

تعتــرف الشــركة بأربــاح أو خســائر انخفــاض القيمــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة لكافــة األدوات الماليــة مــع تعديــل مقابــل لقيمتهــا الدفتريــة مــن 
خــال حســاب مخصــص للخســارة، باســتثناء اســتثمارات فــي أدوات الديــن التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل األخــر، 
والتــي يتــم االعتــراف بمخصــص بالخســارة فيهــا مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة فــي احتياطــي القيمــة العادلــة، وال يقلــل مــن القيمــة الدفتريــة 

لألصــل المالــي فــي قائمــة المركــز المالــي.

استبعاد األصول المالية

تقــوم الشــركة بإلغــاء تحقــق األصــل المالــي فقــط عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن األصــل؛ أو تقــوم بتحويــل األصــل المالــي 
ــة  ــأة الملكي ــع مخاطــر ومكاف ــاظ بشــكل جوهــري بجمي ــل أو االحتف ــم الشــركة بنق ــم تق ــان آخــر. إذا ل ــى كي ــة إل ــا الملكي ــع مخاطــر ومزاي أو جمي
واســتمرت فــي الســيطرة علــى األصــول المحولــة، تعتــرف الشــركة بحصتهــا المحتفــظ بهــا فــي األصــول والمطلوبــات المرتبطــة بالمبالــغ التــي قــد 
تضطــر لدفعهــا. إذا احتفظــت الشــركة بكافــة مخاطــر ومزايــا ملكيــة األصــل المالــي المحــول، تســتمر الشــركة فــي االعتــراف باألصــل المالــي وتقــر 

أيًضــا باالقتــراض المضمــون للعوائــد المســتلمة.
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االلتزامات المالية

تم تصنيف وقياس المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المستنفذة باستخدام طريقة العائد الفعلي. 
بالنســبة للمطلوبــات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة، مقــدار التغييــر فــي القيمــة العادلــة لالتزامــات الماليــة التــي 
تُعــزى إلــى التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان الخاصــة بهــذه االلتــزام يتــم التعــرف عليــه مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر، مــا لــم يكــن االعتــراف 
بتأثيــرات التغييــرات فــي مخاطــر االئتمــان بااللتزامــات فــي الدخــل الشــامل األخــر ســيخلق أو يوســع عــدم تطابــق محاســبي فــي قائمــة الربــح أو 

الخســارة. التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــم يتــم إعــادة تصنيــف مخاطــر االئتمــان الناتجــة عــن االلتــزام المالــي فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.

ــح أو  ــة مــن خــال الرب ــة بالقيمــة العادل ــة لالتزامــات المالي ــرات المتراكمــة فــي القيمــة العادل ــى التغي يشــتمل احتياطــي ائتمــان االلتزامــات عل
الخســارة والتــي تُعــزى الــى التغيــرات فــي مخاطــر االتمــان لهــذه االلتزامــات التــي لــن تــؤدي إلــى إنشــاء أو عــدم تطابــق فــي المحاســبة فــي قائمــة 
الربــح أو الخســارة. ال يتــم الحقــاً تحويــل المبلــغ المقــدم فــي احتياطــي االئتمــان إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة. عندمــا تكــون هــذه االســتثمارات 
عنــد اســتبعادها، يتــم تحويــل المبلــغ المتراكــم فــي احتياطــي ائتمــان المطلوبــات إلــى األربــاح المحتجــزة. منــذ تاريــخ التطبيــق المبدئــي للمعاييــر 

الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم 9 )1 ينايــر 2018(، لــم تقــم الشــركة بوضــع التزامــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء أو إلغاء أو انتهاء التزامات الشركة.

المعامات بالعمات األجنبية 

يتــم ترجمــة المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي خــال الفتــرة بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ إجــراء المعامــات. 
يتــم ترجمــة الموجــودات النقديــة والمطلوبــات النقديــة بالعمــات األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي بتاريــخ القوائــم الماليــة بأســعار الصــرف الســائدة 

فــي ذلــك التاريــخ.
يتم االعتراف بالفروقات الناشئة عن إعادة ترجمة العمات األجنبية إلى الريال السعودي في قائمة الدخل األرباح أو الخسائر.

التقــاص

يتــم إجــراء تقــاص بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وإظهــار المبلــغ الصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق 
القانونيــة الملزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص أو أن يكــون تحقــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي نفــس الوقــت.

٥-٥  نتائج العمليات

يبيــن الجــدول التالــي قائمــة الدخــل الشــامل للشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة التســعة أشــهر 
المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م و2021م:

5-5-1  قوائم الدخل
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الجــدول رقــم )18(: قائمــة الدخــل الشــامل للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة 
فــي 30 ســبتمبر 2020م و 2021م.

ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نمو 
سنوي

2018م 
-2019م

نمو سنوي
2019م 
–2020م

نمو مركب
2018م – 

2020م

فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2020م
)المفحوصة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م
)المفحوصة(

التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

المبيعات، 
)15.2%(2.262.14952.688%1.2%3.4%80.13282.81783.778صافي 

تكلفة 
)5.3%()42.007()44.349()2.0%()2.6%()1.3%()64.363()66.058()66.952(المبيعات 

إجمالي 
الدخل 

التشغيلي 
13.17916.75919.414%27.2%15.8%21.417.79910.681)%40.0(

مصاريف 
إدارية 

وعمومية 
)9.228()9.951()9.145(%7.8)%8.1()%0.4()6.463()7.519(%16.3

مصاريف 
بيعية 

وتسويقية 
)17.481()17.290()16.764()%1.1()%3.0()%2.1()12.814()9.354()%27.0(

صافي الربح 
/ )الخسارة( 
من العمليات 

الرئيسية 

)13.529()10.482()6.495()%22.5()%38.0()%30.7()1.478()6.192(%319.0

مخصص 
ضمان قرض 

- طرف ذو 
عاقة 

-)8.063(--)%100(----

خسائر 
إستثمارات 

بالقيمة 
العادلة من 

خال األرباح 
أو الخسائر 

)6.500()4.354(-)%33.0()%100()%100(---

أرباح / 
)خسائر( 

التدني 
في قيمة 

اإلستثمارات 
العقارية 

-)1.008(333-)%133.1(----
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ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نمو 
سنوي

2018م 
-2019م

نمو سنوي
2019م 
–2020م

نمو مركب
2018م – 

2020م

فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2020م
)المفحوصة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م
)المفحوصة(

التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

مخصص 
الخسائر 
االئتمانية 
المتوقعة 

)1.959()1.176()1.326()%40.0(%12.8)%17.7()780()388()%50.3(

مخصص 
هبوط تدني 

في قيمة 
المخزون 

--)606(------

مخصص 
بضاعة بطيئة 

الحركة 
)307()927()1.426(%201.7%53.9%115.5---

مصروفات 
---41.3%110.0%)4.9%()630()300()315(تمويل 

تكاليف 
)10.4%()127()141(-)0.8%(-)188()190(-التمويل

اإلضمحال 
في ممتلكات 

وآالت 
ومعدات 

-------)469(-

رد مخصص 
قطع غيار 

انتهى الغرض 
منه

-------762-

رد مخصص 
خسائر 
ائتمانية 

انتفى الغرض 
منه

-------118-

إيرادات 
95.1%328.01.2162.373%)38.7%(2890.7%812.4201.483أخرى
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ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نمو 
سنوي

2018م 
-2019م

نمو سنوي
2019م 
–2020م

نمو مركب
2018م – 

2020م

فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2020م
)المفحوصة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م
)المفحوصة(

التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

صافي ربح 
/ )خسارة( 

السنة / 
الفترة 

قبل الزكاة 
التقديرية

)22.530()24.081()8.856(%6.9)%63.2()%37.3()1.183()3.923(%231.6

)33.8%()595()900()5.8%(173.4%)67.5%()3.523()1.289()3.971(زكاة تقديرية

صافي ربح 
/ )خسارة( 

السنة / 
الفترة

)26.501()25.370()12.379()%4.3()%51.2()%31.7()2.083()4.518(%116.9

بنود الدخل الشامل اآلخر 

صافي التغير 
في احتياطي 

القيمة 
العادلة

688384%22.1%1.2%11.13077%160.7

الخسائر 
اإلكتوارية 

لإللتزامات 
منافع 

الموظفين 

)702()372()1.056()%47.0(%183.9%22.6-)10(-

إجمالي ربح 
/ )خسارة( 

الشاملة 
للسنة / 

الفترة

)27.135()25.825()13.351()%4.8()%48.3()%29.9()2.054()4.452(%116.8

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة المفحوصــة لفتــرة 
التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م و2021م.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية 82

الجــدول رقــم )19(: مؤشــرات األداء الرئيســية للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة 
في 30 ســبتمبر 2020م و2021م.

كنسبة مئوية 
من المبيعات 

السنة المالية
2018م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2018م 
-2019م

نمو سنوي
2019م 
–2020م

نمو 
مركب

2018م – 
2020م

فترة 
التسعة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 

سبتمبر 
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

فترة 
التسعة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 

سبتمبر 
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

التغير للفترة
2020م-2021م

إجمالي الدخل 
)8.4(20.3%28.6%23.23.82.96.7%20.2%16.4%التشغيلي

مصاريف 
إدارية 

وعمومية
%11.5%12.0%10.90.5)1.1()0.6(%10.4%14.33.9

مصاريف 
بيعية 

وتسويقية
%21.8%20.9%20.0)0.9()0.9()1.8(%20.6%17.8)2.9(

هامش صافي 
الخسارة من 

العمليات 
الرئيسية

)%16.9()%12.7()%7.8(4.24.99.1)%2.4()%11.8()9.4(

هامش 
صافي ربح 
/ )خسارة( 

السنة / 
الفترة 

قبل الزكاة 
التقديرية

)%28.1()%29.1()%10.6()1.0(18.517.5)%1.9()%7.4()5.5(

هامش 
صافي ربح 
/ )خسارة( 

السنة / 
الفترة

)%33.1()%30.6()%14.8(2.415.918.3)%3.4()%8.6()5.2(

الكميات 
المباعة )ألف 

كرتون(
2.8202.9702.710%5.3)%8.8()%2.0(2.0121.729)%14.1(

متوسط سعر 
البيع لكل 

كرتون )ريال 
سعودي(

34.533.036.5)%4.5(%10.6%2.835.734.2)%4.2(

المصدر: معلومات االدارة.
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المبيعات، صافي

تتمثــل مبيعــات الشــركة فــي مبيعــات مصنــع الخضــروات، ومبيعــات مصنــع المعجنــات، ومبيعــات مصنــع اللحــوم، ومبيعــات مصنــع حبــوب اإلفطــار 
حيــث مثلــت مبيعــات مصنــع الخضــروات مــا نســبته 47% مــن إجمالــي المبيعــات ومثلــت مبيعــات مصنــع المعجنــات مــا نســبته 40% مــن إجمالــي 
المبيعــات ومثلــت مبيعــات مصنــع اللحــوم مــا نســبته 11% مــن إجمالــي المبيعــات ومثلــت مبيعــات مصنــع حبــوب اإلفطــار مــا نســبته 2% مــن إجمالــي 
ــة فــي 30 ســبتمبر 2020م  ــرة التســعة أشــهر المنتهي ــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفت ــة المنتهي المبيعــات خــال الســنوات المالي

و2021م.

ــة الخاصــة، والقطــاع  ــة التجاري ــت، وقطــاع العام ــة، والهايبرمارك ــا قطــاع  الجمل ــع منه ــوات توزي ــع منتجــات الشــركة مــن خــال عــدة قن ــم بي يت
التجــاري، وقطــاع المطاعــم واإلعاشــة، حيــث شــكلت مبيعــات قطــاع الجملــة مــا نســبته 39% مــن إجمالــي المبيعــات، ومبيعــات الهايبرماركــت مــا 
نســبته 28% مــن إجمالــي المبيعــات، وقطــاع العامــة التجاريــة الخاصــة مــا نســبته 14% مــن إجمالــي المبيعــات، ومبيعــات القطــاع التجــاري مــا 
نســبته 7% مــن إجمالــي المبيعــات، ومبيعــات قطــاع المطاعــم واإلعاشــة مــا نســبته 6% مــن إجمالــي المبيعــات، ومبيعــات القطاعــات األخــرى مــا 
نســبته 6% مــن إجمالــي المبيعــات خــال الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م و فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة 

فــي 30 ســبتمبر 2020م و2021م.

كمــا تقــدم الشــركة خصومــات تحفيزيــة للعمــاء حيــث بلغــت الخصومــات مــا نســبته 15.1% و13.3% و13.3% مــن إجمالــي المبيعــات فــي الســنوات 
الماليــة 2018م و2019م و2020م و11.4% و8.6% فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م و2021م علــى التوالــي حيــث تقــدم 
الشــركة مــا نســبته 90% مــن إجمالــي الخصومــات لقطــاع الهايبرماركــت، باإلضافــة لذلــك يتــم إســترجاع )إعــادة( بعــض المنتجــات للشــركة للبضائــع 
منتهيــة الصاحيــة أو التالفــة أو الفواتيــر الخاطئــة حيــث بلغــت المرتجعــات مــا نســبته 2.6% و2.1% و2.0% مــن إجمالــي المبيعــات فــي الســنوات 

الماليــة 2018م و2019م و2020م و2.2% و2.4% فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م و2021م علــى التوالــي.

ارتفعــت المبيعــات بنســبة 3.4% مــن 80.1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 82.8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2019م، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع مبيعــات مصنــع الخضــار بمقــدار3.3 مليــون ريــال ســعودي مــن 50.0 مليــون ريــال ســعودي إلــى 
53.2 مليــون ريــال ســعودي بســبب ارتفــاع الكميــات المباعــة بمقــدار 188 ألــف كرتــون تماشــًيا مــع ارتفــاع الطلــب علــى منتجــات البطاطــس لــدى 
الشــركة، وارتفــاع مبيعــات مصنــع حبــوب اإلفطــار بمقــدار276 ألــف ريــال ســعودي مــن 264 ألــف ريــال ســعودي إلــى 540 ألــف ريــال ســعودي بســبب 
تركيــز إدارة الشــركة علــى قطــاع حبــوب اإلفطــار والرغبــة بزيــادة مســتويات اإلنتــاج للمصنــع، باإلضافــة لدخــول الشــركة فــي اتفاقيــات مــع عــدد مــن 
متاجــر التجزئــة لتصنيــع منتجــات خاصــة لهــم حيــث كانــت معظــم هــذه المنتجــات المصنعــة منتجــات البطاطــس والمكرونــة خــال نفــس الفتــرة. 
قابــل ذلــك انخفــاض فــي مبيعــات مصنــع المعجنــات بنســبة 6.3% مــن 40.7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 38.2 مليــون 
ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة انخفــاض الكميــات المباعــة بمقــدار 30 ألــف كرتــون بســبب وانخفــاض متوســط ســعر البيــع خــال 

نفــس الفتــرة.  

خــال الســنة الماليــة 2020م، تــم فــرض العديــد مــن اإلجــراءات االحترازيــة والتــي شــملت إغــاق الحــدود البريــة والجويــة والبحريــة وقــرار حظــر 
التجــول الجزئــي والكلــي وإجــراءات التباعــد االجتماعــي وبعــض اإلجــراءات االحترازيــة األخــرى وذلــك للحــد مــن انتشــار فايــروس كورونــا المســتجد 
)COVID-19(، وخالهــا لــم تتأثــر نتائــج الشــركة فــي فتــرات حظــر التجــول الجزئــي والكلــي )التــي شــهدتها المملكــة العربيــة الســعودية بيــن شــهر 
مــارس وشــهر يونيــو مــن نفــس العــام( بشــكل كلــي. إال ان بعــض قنــوات المبيعــات قــد تأثــرت، حيــث ارتفعــت مبيعــات قطــاع التجزئــة نتيجــة الرتفــاع 
الكميــات المشــتراة مــن قبــل العمــاء، بينمــا انخفضــت مبيعــات قطــاع المطاعــم واإلعاشــة تماشــياً مــع قــرار حظــر التجــول الجزئــي والكلــي خــال 
نفــس الفتــرة، باإلضافــة لذلــك كمــا ارتفعــت معــدالت إنفــاق الفــرد علــى الســلع الغذائيــة خــال فتــرة جائحــة كورونــا ممــا أدت الــى ارتفــاع فــي 

المبيعــات خــال الســنة الماليــة 2020م. 

ــر اســتراتيجية  ــة 2020م نتيجــة: )1( تغي ــي الســنة المالي ــال ســعودي ف ــون ري ــى 83.8 ملي ــاع بنســبة 1.2% لتصــل إل ــات باالرتف اســتمرت المبيع
الشــركة فــي المنافســة بالســوق والرغبــة بزيــادة الحصــة الســوقية حيــث كان لمعظــم المنتجــات متوســط ســعر بيــع منخفــض مقارنــة بالســنة الماليــة 
2019م حيــث أدى ذلــك الرتفــاع مبيعــات مصنــع المأكــوالت و اللحــوم بمقــدار14.0 مليــون ريــال ســعودي مــن 5.9 مليــون ريــال ســعودي إلــى 19.6 
مليــون ريــال ســعودي بســبب ارتفــاع الكميــات المباعــة بمقــدار 176 ألــف كرتــون، كمــا ارتفعــت مبيعــات مصنــع المعجنــات بمقــدار 3.7 مليــون ريــال 
ســعودي مــن 38.2 مليــون ريــال ســعودي إلــى 41.8 مليــون ريــال ســعودي بســبب ارتفــاع الكميــات المباعــة بمقــدار 193 ألــف كرتــون. )2( وضــح أثــر 
االســتراتيجية التــي تــم القيــام بهــا فــي الســنة الماليــة 2018م علــى مصنــع حبــوب اإلفطــار لزيــادة مســتويات اإلنتــاج علــى مبيعــات المصنــع حيــث 
ارتفعــت مبيعــات مصنــع حبــوب اإلفطــار لتصــل إلــى 3.2 مليــون ريــال ســعودي. )3( اســتحداث قنــاة بيــع جديــدة للشــركة وهــي القطــاع التجــاري 
حيــث ســاهم هــذا القطــاع بمبيعــات إضافيــة قدرهــا 15.9 مليــون ريــال ســعودي إلجمالــي المبيعــات خــال نفــس الفتــرة والتــي عوضــت اإلنخفــاض 

فــي مبيعــات قطــاع الجملــة خــال مــن 43.1 مليــون ريــال ســعودي الــى 28.4 مليــون ريــال ســعودي الفتــرة ذاتهــا.     
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انخفضــت المبيعــات بنســبة 15.2% مــن 62.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 52.7 مليــون 
ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة انخفــاض مبيعــات مصنــع المعجنــات مــن 33.1 مليــون ريــال ســعودي 
إلــى 21.1 مليــون ريــال ســعودي بســبب تغيــر الحالــة التــي كان يمــر بهــا ســوق األغذيــة خــال فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م 
حيــث كان هنالــك الكثيــر مــن المبيعــات بســبب المخــاوف حــول فايــروس كورونــا المســتجد )COVID-19(، والنخفــاض اإلنتــاج بســبب ارتفــاع اســعار 
المــواد الخــام حيــث لــم تســتطع الشــركة بســيولتها ان تواكــب االرتفــاع فــي اســعار المــواد الخــام، باإلضافــة النخفــاض المبيعــات ألكبــر عميــل لــدى 
الشــركة )شــركة عبداللــه العثيــم( اثــر انخفــاض الخصومــات المقدمــة مــن قبــل الشــركة لجميــع العمــاء حيــث تركــز الشــركة علــى زيــادة ربحيتهــا .

تكلفة المبيعات 

تتمثــل تكلفــة المبيعــات بشــكل رئيســي فــي مصاريــف المــواد الخــام ومصاريــف األجــور والمصاريــف التشــغيلية الغيــر مباشــرة. انخفضــت تكلفــة 
المبيعــات بنســبة 1.3% مــن 66.9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 66.1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م، 
ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض المصاريــف التشــغيلية الغيــر مباشــرة بمقــدار 1.5 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة انخفــاض مصاريــف 
الكهربــاء فــي المصانــع بســبب اســتعمال الشــركة نظــام جديــد لترشــيد اســتهاك الكهربــاء ممــا ســاهم فــي إنخفــاض المصاريــف التشــغيلية الغيــر 

مباشــرة خــال نفــس الفتــرة.

اســتمرت تكلفــة المبيعــات باإلنخفــاض بنســبة 2.6% لتصــل إلــى 64.3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض المصاريف 
التشــغيلية الغيــر مباشــرة بمقــدار 2.5 مليــون ريــال ســعودي و1.0 مليــون ريــال ســعودي تماشــًيا مــع انخفــاض مســتويات التشــغيل فــي المصانــع 

خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت تكلفــة المبيعــات بنســبة 5.3% مــن 44.3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 42.0 
مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة النخفــاض المــواد الخــام بمقــدار 1.7 مليــون ريــال ســعودي 
بســبب ارتفــاع أســعار المــواد الخــام والمــواد األوليــة فــي األســواق العالميــة، باإلضافــة النخفــاض تكاليــف األجــور بمقــدار 521 ألــف ريــال ســعودي 

بســبب انخفــاض عــدد الموظفيــن بنحــو 55 موظــف خــال نفــس الفتــرة.  

إجمالي الدخل التشغيلي 

ارتفــع إجمالــي الدخــل التشــغيلي بنســبة 27.2% مــن 13.2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 16.8 مليــون ريــال ســعودي فــي 
ــال ســعودي وكان هــذا  ــى 22.2 ري ــال ســعودي إل ــى الشــركة مــن 23.7 ري ــون عل ــة الكرت ــاض متوســط تكلف ــة 2019م، نتيجــة انخف الســنة المالي
االنخفــاض مدعوًمــا بإنخفــاض كل مــن: )1( التكاليــف التشــغيلية الغيرمباشــرة اثــر تطبيــق الشــركة معيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )16(، )2( 
تكلفــة المــواد الخــام بســبب انخفــاض مصاريــف الكهربــاء نتيجــة اســتعمال نظــام جديــد لترشــيد الكهربــاء، وممــا ســاهم أيًضــا فــي هــذا االرتفــاع 

فــي إجمــال الدخــل التشــغيلي انخفــاض مســتوى الخصومــات لقطــاع الهايبرماركــت .

اســتمر إجمالــي الدخــل التشــغيلي باإلرتفــاع بنســبة 15.8% ليصــل إلــى 19.4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م )وهامــش الدخــل 
التشــغيلي بلــغ 23.2%( نتيجــة ارتفــاع المبيعــات لتصــل إلــى 83.8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م ويعــزى ذلــك الــى ارتفــاع فــي 
متوســط ســعر البيــع للمنتجــات بســبب تغيــر إيجابــي لمزيــج المبيعــات خــال فتــرة الجائحــة علــى الرغــم مــن انخفــاض الكميــات المباعــة بســبب 
ــال ســعودي حيــث كان هــذا االنخفــاض فــي  ــون ري انخفــاض مســتويات التشــغيل. باإلضافــة لذلــك انخفضــت تكلفــة المبيعــات بمقــدار 1.7 ملي
التكاليــف مدفــوع بإنخفــاض التكاليــف الصناعيــة الغيــر مباشــرة تماشــًيا مــع انخفــاض مســتويات التشــغيل والكميــات المباعــة للشــركة خــال نفــس 

الفتــرة.

ــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م  ــال ســعودي فــي فت انخفــض إجمالــي الدخــل التشــغيلي بنســبة 40.0% مــن 17.8 مليــون ري
إلــى 10.7 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة انخفــاض المبيعــات بمقــدار 9.5 مليــون ريــال 
ســعودي بســبب انخفــاض متوســط ســعر البيــع مــن 35.7 ريــال ســعودي إلــى 34.2 ريــال ســعودي بســبب الحالــة التــي كان يمــر بهــا ســوق األغذيــة 
حيــث كان هنالــك الكثيــر مــن عمليــات الشــراء بدافــع الخــوف والقلــق بشــأن فايــروس كورونــا المســتجد ممــا اثــر علــى حجــم المبيعــات، باإلضافــة 
لذلــك فقــد ارتفعــت تكلفلــة المبيعــات بمقــدار  2.3 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة ارتفــاع مصاريــف مــواد الخــام تماشــًيا مــع ارتفــاع أســعار مــواد 
ــة . أدى ذلــك الــى انخفــاض هامــش الدخــل التشــغيلي للشــركة مــن 28.6% الــى %20.3  الخــام ومــواد الطاقــة فــي األســواق الســعودية والعالمي

خــال نفــس الفتــرة.
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مصاريف إدارية وعمومية

تتمثــل المصاريــف اإلداريــة والعموميــة فــي مصاريــف أجــور ورواتــب الموظفيــن ومصاريــف رســوم واشــتراكات ومصاريــف اســتهاك حــق اســتخدام 
لألصــول باإلضافــة الــى مصاريــف أخــرى. ارتفعــت المصاريــف اإلداريــة والعموميــة بنســبة 7.8% مــن 9.2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
ــال  ــف ري ــدار 295 أل ــب بمق ــف األجــور والروات ــاع مصاري ــة 2019م، نتيجــة: )1( ارتف ــي الســنة المالي ــال ســعودي ف ــون ري ــى 10.0 ملي 2018م إل
ســعودي تماشــًيا مــع ارتفــاع عــدد الموظفيــن بنحــو 8 موظفيــن، )2( ارتفــاع مصاريــف اســتهاك حــق اســتخدام لألصــول بمقــدار 354 ألــف ريــال 
ســعودي بســبب تطبيــق الشــركة معيــار التقاريــر الماليــة رقــم )16(، )3( ارتفــاع مصاريــف اإلطفــاء بمقــدار 136 ألــف ريــال ســعودي تماشــًيا مــع 

شــراء الشــركة أصــول غيــر ملموســة خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت المصاريــف اإلداريــة والعموميــة بنســبة 8.1% لتصــل إلــى9.1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، ويعــزى ذلــك الــى 
انخفــاض مصاريــف األجــور ورواتــب الموظفيــن بمقــدار 744 ألــف ريــال ســعودي تماشــًيا مــع انخفــاض عــدد الموظفيــن بنحــو 11 موظــف، 
وانخفــاض مصاريــف التأميــن بمقــدار 140 ألــف ريــال ســعودي تماشــًيا مــع انخفــاض عــدد الموظفيــن المؤمــن لهــم وانخفــاض عــدد الســيارات 

ــرة.  ــا خــال نفــس الفت ــة أيًض المؤمن

ارتفعــت المصاريــف اإلداريــة والعموميــة بنســبة 16.3% مــن 6.5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م 
إلــى 7.5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة ارتفــاع المصاريــف األخــرى بمقــدار 905 ألــف 
ريــال ســعودي بســبب ارتفــاع مصاريــف لمتابعــة قــرض الشــركة لــدى صنــدوق التنميــة الصناعــي الســعودي وارتفــاع مصاريــف اإلعانــات ومجموعــة 

مــن المصاريــف االخــرى، باإلضافــة الرتفــاع مصاريــف أجــور ورواتــب الموظفيــن تماشــًيا مــع رفــع الشــركة مســتوى الرواتــب خــال نفــس الفتــرة.

مصاريف بيعية وتسويقية 

تتمثــل المصاريــف البيعيــة والتســويقية فــي مصاريــف األجــور ورواتــب الموظفيــن ومصاريــف االيجــارات ومصاريــف النقــل والتحميــل ومصاريــف 
اســتهاكات باإلضافــة لمصاريــف أخــرى. انخفضــت المصاريــف البيعيــة والتســويقية بنســبة 1.1% مــن 17.5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2018م إلــى 17.3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م، نتيجــة انخفــاض مصاريــف الرســوم واالشــتراكات بمقــدار 371 ألــف 
ــادرات الحكومــة الســعودية لدعــم القطــاع الصناعــي ممــا أدى  ــر مب ــد الرســوم واالشــتراكات اث ــال ســعودي بســبب انخفــاض احتياجــات تجدي ري
النخفــاض مصاريــف رســوم اإلقامــات والتأشــيرات، باإلضافــة النخفــاض المصاريــف األخــرى بمقــدار 1.1 مليــون ريــال ســعودي، ويعــزى ذلــك 

النخفــاض مصاريــف التلــف تماشــًيا مــع انخفــاض التلفيــات اثــر اتبــاع الشــركة سياســة جديــدة إلدارة التلفيــات خــال نفــس الفتــرة.
ــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة  اســتمرت المصاريــف البيعيــة والتســويقية باإلنخفــاض بنســبة 3.0% لتصــل إلــى 16.8 مليــون ري
انخفــاض المصاريــف األخــرى بمقــدار 1.4 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة انخفــاض مصاريــف النقــل والتحميــل تماشــًيا مــع انخفــاض مســتويات 

النقــل والتحميــل اثــر عوامــل حظــر التجــول بســبب فايــروس كورونــا المســتجد خــال نفــس الفتــرة.

ــة فــي 30 ســبتمبر  ــرة التســعة أشــهر المنتهي ــال ســعودي فــي فت ــون ري ــة والتســويقية بنســبة 27.0% مــن 12.8 ملي ــف البيعي انخفضــت المصاري
2020م إلــى 9.4 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة انخفــاض مصاريــف اإليجــارات )قصيــرة 
ــّم اســتئجار  ــق بتخزيــن منتجــات البطاطــس حيــث ت األجــل( بمقــدار 780 ألــف ريــال ســعودي بســبب توقــف الشــركة عــن اســتئجار مســتودع يتعل

المســتودع لمــدة ســتة أشــهر.

مخصص ضمان قرض - طرف ذو عاقة 

لــدى الشــركة التزامــات ضمــان تتمثــل فــي نصيــب الشــركة البالــغ 8.1 مليــون ريــال ســعودي بنســبة 8.6% مــن مبلــغ ضمــان القــروض الممنوحــة 
للغيــر )شــركة رخــاء لألســتثمار الزراعــي والتنميــة – شــركة مســاهمة مصريــة( مــن قبــل الصنــدوق الســعودي للتنميــة بمبلــغ 93.5 مليــون ريــال 
ســعودي. و قــد تــم تكويــن مخصــص بكامــل القيمــة لمواجهــة ذلــك اإللتــزام. حيــث بلــغ مخصــص ضمــان قــرض لطــرف ذو عاقــة مــا قيمتــه 8.1 

مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م.

خسائر إستثمارات بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر 

تتعلــق خســائر إعــادة تقييــم اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر باألربــاح أو الخســائر الرأســمالية غيــر المحققــة الناتجــة 
عــن تغيــر قيمــة االســتثمارات. بلغــت خســائر إعــادة تقييــم اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر مــا قيمتــه 6.5 مليــون ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م و4.4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م وتعلقــت هــذه الخســائر المتعلقــة بتغيــرات قيــم الشــركات 

التــي فــي محفظــة الشــركة مــن االســتثمارات فــي الشــركات األخــرى.
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أرباح / )خسائر( التدني في قيمة اإلستثمارات العقارية 

قامــت الشــركة بشــراء 18 قطعــة مــن األراضــي االســتثمارية فــي مخطــط المحمديــة اإلســتثماري فــي مدينــة جيــزان وتبلــغ مســاحتها اإلجماليــة 
10.9 ألــف متــر مربــع. تقــوم الشــركة بإعــادة تقييــم اســتثماراتها العقاريــة عــن طريــق مقيــم عقــاري مســتقل ومعتمــد مــن قبــل الهيئــة الســعودية 
للمقيميــن المعتمديــن حيــث بلغــت أربــاح / )خســائر( إعــادة تقييــم هــذه األراضــي االســتثمارية مــا قيمتــه خســائر بقيمــة 1.0 مليــون ريــال ســعودي 

فــي الســنة الماليــة 2019م وأربــاح بقيمــة 333 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م.  

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

يتعلــق مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بالخســائر المتوقعــة مــن الذمــم المدينــة باإلضافــة إلــى أرصــدة مدينــة أخــرى للشــركة نتيجــة قيــام 
الشــركة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )9( علــى النهــج المبســط علــى أســاس متوســط مخصــص ديــون مشــكوك فــي تحصيلهــا المتوقعــة 
علــى مــدى أعمــار الذمــم التجاريــة المدينــة بتاريــخ كل القوائــم الماليــة. حيــث بلغــت قيمــة مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــا قيمتــه 2.0 

مليــون ريــال ســعودي و1.2 مليــون ريــال ســعودي و1.3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنوات الماليــة 2018م و2019م و2020م علــى التوالــي. 

بلغــت قيمــة مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــا قيمتــه 780 ألــف ريــال ســعودي و388 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة 
فــي 30 ســبتمبر 2020م  و2021م علــى التوالــي.

مخصص هبوط تدني في قيمة المخزون 

خــال الســنة الماليــة 2020م رأى المراجــع القانونــي للشــركة ان هنالــك قطــع غيــار بقيمــة 606 ألــف ريــال ســعودي فــي مخــزن الشــركة يجــب 
اعتبارهــا كمصــروف للفتــرة بــدلًا مــن رســملتها علــى المخــزون، حيــث تــم تســجيل قيمــة قطــع الغيــار هــذه كمصــروف فــي الســنة الماليــة 2020م. 
والجديــر بالذكــر ان المراجــع القانونــي الجديــد للشــركة قــام بعكــس هــذا المصــروف باإلضافــة لمبالــغ اخــرى ســابقه كانــت ضمــن المخصــص 

خــال فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســيبتمر 2021م

مصروفات تمويل 

ــل مشــروع إقامــة وتوســعة  ــة الســعودي بغــرض تموي ــة الصناعي ــل بالقــرض الحكومــي لــدى الشــركة مــن صنــدوق التنمي ــق مصروفــات التموي تتعل
مصنــع إنتــاج الخضــروات والبطاطــس المجمــدة حيــث بلــغ إجمالــي التســهيات المعتمــدة 34.0 مليــون ريــال ســعودي. بلغــت مصروفــات التمويــل مــا 
قيمتــه 315 ألــف ريــال ســعودي و300 ألــف ريــال ســعودي و630 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنوات الماليــة 2018م و2019م و2020م علــى التوالــي.

تكاليف التمويل

تتعلــق تكاليــف التمويــل بإلتزامــات التأجيــر لحــق اســتخدام األصــول مــن قبــل الشــركة إثــر تطبيــق الشــركة معيــار التقاريــر الماليــة رقــم )16( فــي 
الســنة الماليــة 2019م. بلغــت تكاليــف التمويــل مــا قيمتــه 190 ألــف ريــال ســعودي و188 ألــف ريــال ســعودي للســنتين الماليــة 2019م و2020م علــى 
التوالــي. وبلغــت تكاليــف التمويــل مــا قيمتــه 94 ألــف ريــال ســعودي و84 ألــف ريــال ســعودي لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م 

و2021م علــى التوالــي.

اإلضمحال في ممتلكات وآالت ومعدات

تتعلــق خســارة اإلضمحــال فــي الممتلــكات واآلالت والمعــدات فــي تناقــص القيمــة أو الجــودة أو القــوة للممتلــكات واآلالت والمعــدات والتــي قــد 
تكــون ناتجــة عــن عــدة عوامــل داخليــة أو خارجيــة للشــركة حيــث بلغــت خســارة اإلضمحــال فــي الممتلــكات واآلالت والمعــدات مــا قيمتــه 469 ألــف 

ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م.

رد مخصص قطع غيار انتفى الغرض منه

ــة بحســاب  ــار المتعلق ــل الشــركة لقطــع الغي ــم عكســها مــن قب ــاح نتيجــة مخصصــات ت ــه بأرب ــى الغــرض من ــار انتف ــق رد مخصــص قطــع غي يتعل
ــر ورأي المراجــع  ــم رد المخصــص )عكــس المخصــص( نتيجــة تقدي ــدلًا مــن رســملتها، ت ــار كمصــروف ب ــة قطــع الغي ــم معامل ــث يت المخــزون حي
القانونــي بذلــك، حيــث بلغــت األربــاح مــن رد مخصــص قطــع غيــار انتفــى الغــرض منــه مــا قيمتــه 762 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر 

ــة فــي 30 ســبتمبر 2021م. المنتهي
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رد مخصص خسائر ائتمانية انتفى الغرض منه

يتعلــق رد مخصــص خســائر ائتمانيــة انتفــى الغــرض منــه بعكــس مخصــص خســائر ائتمانيــة لحســاب المدينــون التجارييــون، حيــث بلغــت األربــاح مــن 
رد مخصــص خســائر ائتمانيــة انتفــى الغــرض منــه مــا قيمتــه 118 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م.

إيرادات أخرى

تتعلــق اإليــرادات األخــرى بإيــرادات تأجيــر مصنــع للتمــور فــي منطقــة الخــرج لطــرف ثالــث، وإيــرادات أربــاح بيــع ممتلــكات وآالت ومعــدات، 
وإيــرادات بيــع خــردة، وإيــرادات تملــك اســتثمارات باإلضافــة إليــرادات متنوعــة أخــرى. بلغــت اإليــرادات األخــرى مــا قيمتــه 81 ألــف ريــال ســعودي 

فــي الســنة الماليــة 2018م وتعلقــت بشــكل رئيســي فــي إيــرادات أربــاح بيــع ممتلــكات وآالت ومعــدات وإيــرادات أخــرى للشــركة. 

بلغــت اإليــرادات األخــرى مــا قيمتــه 2.4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م وتعلقــت بشــكل رئيســي فــي أربــاح تملــك اســتثمارات فــي 
شــركة رخــاء لألســتثمار الزراعــي والتنميــة )شــركة مســاهمة مصريــة(. بلغــت اإليــرادات األخــرى مــا قيمتــه 1.5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2020م وتعلقــت بشــكل رئيســي فــي إيــرادات تأجيــر مســتودعات وإيــرادات أربــاح بيــع ممتلــكات وآالت ومعــدات باإلضافــة إليــرادات متنوعــة 

أخرى.

بلغــت اإليــرادات األخــرى مــا قيمتــه 1.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م و2.4 مليــون ريــال ســعودي 
فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م وتعلقــت بشــكل رئيســي فــي إيــرادات تأجيــر مســتودعات وإيــرادات أربــاح بيــع ممتلــكات 

وآالت ومعــدات.

صافي ربح / )خسارة( السنة / الفترة قبل الزكاة التقديرية

ارتفعــت صافــي خســارة الســنة قبــل الــزكاة التقديريــة قبــل الــزكاة التقديريــة بنســبة 6.9% مــن خســارة بقيمــة 22.5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2018م إلــى خســارة بقيمــة 24.1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي لمصــروف مخصــص ضمــان 
قــرض لطــرف ذو عاقــة بلــغ 8.1 مليــون ريــال ســعودي، ســاهم أيًضــا فــي ارتفــاع صافــي خســارة الســنة قبــل الــزكاة التقديريــة خســائر نتيجــة 
التدنــي فــي قيمــة االســتثمارات العقاريــة بمقــدار 1.0 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة إعــادة تقييــم لألراضــي االســتثمارية فــي مخطــط المحمديــة 
اإلســتثماري فــي مدينــة جيــزان. قابــل هــذا االنخفــاض فــي صافــي خســارة الســنة قبــل الــزكاة التقديريــة: )1( انخفــاض فــي صافــي الخســارة مــن 
العمليــات الرئيســية بمقــدار  3.0 مليــون ريــال ســعودي تماشــًيا مــع ارتفــاع الدخــل التشــغيلي بمقــدار 3.6 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة الرتفــاع 
المبيعــات بمقــدار 2.7 مليــون ريــال ســعودي )2( وجــود إيــرادات اخــرى بلغــت 2.4 مليــون ريــال ســعودي تعلقــت بشــكل رئيســي فــي أربــاح تملــك 

اســتثمارات فــي شــركة رخــاء لألســتثمار الزراعــي والتنميــة )شــركة مســاهمة مصريــة( باإلضافــة إليــرادات أخــرى متنوعــة خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت صافــي خســارة الســنة قبــل الــزكاة التقديريــة التقديريــة بنســبة 63.2% لتصــل إلــى خســارة بقيمــة 8.9  مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
ــاع الدخــل  ــال ســعودي تماشــًيا مــع ارتف ــون ري ــات الرئيســية بمقــدار 4.0 ملي ــة 2020م نتيجــة انخفــاض فــي صافــي الخســارة مــن العملي المالي
التشــغيلي بمقــدار 2.7 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة النخفــاض تكلفــة المبيعــات بمقــدار 1.7 مليــون ريــال ســعودي بســبب انخفــاض المصاريــف 
التشــغيلية الغيــر مباشــرة، ســاهم أيًضــا فــي انخفــاض صافــي خســارة الســنة قبــل الــزكاة التقديريــة أربــاح فــي قيمــة االســتثمارات العقاريــة بمقــدار 
333 ألــف ريــال ســعودي بســبب إعــادة تقييــم لألراضــي االســتثمارية، باإلضافــة النخفــاض فــي معظــم المخصصــات للشــركة خــال نفــس الفتــرة.

ارتفــع صافــي خســارة الســنة قبــل الــزكاة التقديريــة مــن 1.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 
خســارة بقيمــة  3.9 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة ارتفــاع صافــي الخســارة مــن العمليــات 
الرئيســية بمقــدار 4.7 مليــون ريــال ســعودي تماشــًيا مــع انخفــاض الدخــل التشــغيلي بمقــدار 7.1 مليــون ريــال ســعودي بســبب انخفــاض المبيعــات 
بمقــدار 9.5 مليــون ريــال ســعودي بســبب تغيــر الحالــة التــي كان يمــر بهــا ســوق األغذيــة خــال فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 
2020م حيــث كان هنالــك الكثيــر مــن المبيعــات بســبب المخــاوف حــول فايــروس كورونــا المســتجد )COVID-19(، ممــا ســاهم أيًضــا فــي انخفــاض 
صافــي الربــح مــن العمليــات الرئيســية ارتفــاع المصاريــف اإلداريــة والعموميــة بمقــدار 3.5 مليــون ريــال ســعودي بســبب ارتفــاع المصاريــف األخــرى 
بمقــدار 905 ألــف ريــال ســعودي اثــر ارتفــاع مصاريــف لمتابعــة قــرض الشــركة لــدى صنــدوق التنميــة الصناعــي الســعودي وارتفــاع مصاريــف األجــور 

والرواتــب خــال نفــس الفتــرة.
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زكاة تقديرية

خــال الســنة الماليــة 2020م أصــدرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل والجمــارك ربوطــات أوليــة لاعــوام مــن 2014م لغايــة 2018م، وبنــاًء علــى 
هــذه الربوطــات قامــت الشــركة باالعتــراض عليهــا وتــم اســتام الربــط الزكــوي المعــدل والــذي نتــج عنــه فروقــات زكويــة بقيمــة 2.7 مليــون ريــال 
ســعودي، وقامــت الشــركة باالعتــراض عليهــا وبانتظــار الــرد مــن الهيئــة، وتــم إثبــات الفروقــات الزكويــة ضمــن مخصــص الــزكاة التقديريــة للســنة 

الماليــة 2020م.

ــزكاة أو صافــي الربــح المعــدل العائــد للمســاهمين )ايهمــا أكبــر(، واســتحقت  ــزكاة للســنة الماليــة 2018م بواقــع 2.5% مــن وعــاء ال اســتحقت ال
ــزكاة.  ــح المعــدل و2.57768% مــن وعــاء ال ــة 2019م 2.5% مــن صافــي الرب ــزكاة للســنة المالي ال

بلــغ مصــروف الــزكاة التقديريــة مــا قيمتــه 900 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م، وانخفــض إلــى 595 
ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م تماشــًيا مــع انخفــاض وتغيــر وعــاء الــزكاة وصافــي الربــح المعــدل 

العائــد للمســاهمين.

صافي ربح / )خسارة( السنة / الفترة

ــال ســعودي فــي  ــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 25.4 مليــون ري انخفــض صافــي خســارة الســنة بنســبة 4.3% مــن 26.5 مليــون ري
الســنة الماليــة 2019م، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض فــي صافــي الخســارة مــن العمليــات الرئيســية بمقــدار  3.0 مليــون ريــال ســعودي 
تماشــًيا مــع ارتفــاع الدخــل التشــغيلي بمقــدار 3.6 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة الرتفــاع المبيعــات بمقــدار 2.7 مليــون ريــال ســعودي باإلضافــة 
لوجــود إيــرادات اخــرى بلغــت 2.4 مليــون ريــال ســعودي تعلقــت بشــكل رئيســي فــي أربــاح تملــك اســتثمارات فــي شــركة رخــاء لألســتثمار الزراعــي 
والتنميــة )شــركة مســاهمة مصريــة( باإلضافــة إليــرادات أخــرى متنوعــة خــال نفــس الفتــرة . قابــل ذلــك انخفــاض إثــر مصــروف لمخصــص ضمــان 
قــرض لطــرف ذو عاقــة حيــث لــدى الشــركة التزامــات ضمــان تتمثــل فــي نصيــب الشــركة مــن مبلــغ ضمــان القــروض الممنوحــة للغيــر )شــركة رخــاء 
لألســتثمار الزراعــي والتنميــة – شــركة مســاهمة مصريــة( مــن قبــل الصنــدوق الســعودي للتنميــة وقــد تــم تكويــن مخصــص بكامــل قيمــة القــرض، 
باإلضافــة لخســائر نتيجــة التدنــي فــي قيمــة االســتثمارات العقاريــة بمقــدار 1.0 مليــون ريــال ســعودي بســبب إعــادة تقييــم لألراضــي االســتثمارية 

فــي مخطــط المحمديــة اإلســتثماري فــي مدينــة جيــزان خــال نفــس الفتــرة.

اســتمر صافــي خســارة الســنة باإلنخفــاض بنســبة 51.2% ليصــل إلــى خســارة بلغــت 12.4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، ويعــزى 
ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع الدخــل التشــغيلي بمقــدار 2.7 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة النخفــاض تكلفــة المبيعــات بمقــدار 1.7 مليــون ريــال 
ســعودي بســبب انخفــاض المــواد الخــام والمصاريــف الغيــر مباشــرة تماشــًيا مــع انخفــاض الكميــات المباعــة ومســتويات اإلنتاج للمصانــع، باإلضافة 
لذلــك حققــت الشــركة أربــاح فــي قيمــة االســتثمارات العقاريــة بمقــدار 333 ألــف ريــال ســعودي بســبب إعــادة تقييــم لألراضــي االســتثمارية، ســاهم 
أيًضــا فــي  انخفــاض خســارة الســنة  انخفــاض فــي معظــم المخصصــات للشــركة تماشــًيا مــع تحســن االداء المالــي والتشــغيلي خــال نفــس الفتــرة.

ارتفــع صافــي خســارة الســنة بنســبة 116.9% مــن 2.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 4.5 
مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع صافــي الخســارة مــن 
العمليــات الرئيســية بمقــدار 4.7 مليــون ريــال ســعودي تماشــًيا مــع انخفــاض الدخــل التشــغيلي بمقــدار 7.1 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة انخفــاض 
المبيعــات بمقــدار 9.5 مليــون ريــال ســعودي لعــدة أســباب اهمهــا الحالــة التــي كان يمــر بهــا ســوق األغذيــة حيــث كان هنالــك الكثيــر مــن المتغيــرات 
االقتصاديــة والســكانية أثــرت علــى حجــم المبيعــات، باإلضافــة الــى ذلــك ســجلت الشــركة خســائر اثــر اإلضمحــال فــي قيمــة الممتلــكات واآلالت 
والمعــدات بقيمــة 469 ألــف ريــال ســعودي بســبب تناقــص القيمــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات والتــي نتجــت عــن عــدة عوامــل داخليــة للشــركة. 
قابــل ذلــك أربــاح بقيمــة 762 ألــف ريــال ســعودي و118 ريــال ســعودي تعلقــت بعكــس مخصــص قطــع غيــار انتفــى الغــرض منــه ورد مخصــص خســائر 

ائتمانيــة انتفــى الغــرض منــه علــى التوالــي خــال نفــس الفتــرة.

5-5-1-1  المبيعات بحسب المصنع

الجــدول رقــم )20(: المبيعــات بحســب المصنــع للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة التســعة أشــهر 
المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م و 2021م.
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ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نمو سنوي
2018م 
-2019م

نمو سنوي
2019م 
–2020م

نمو مركب
2018م – 

2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020م
)المفحوصة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م
)المفحوصة(

التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

مصنع 
)36.1%(1.433.09721.138%9.6%)6.3%(40.72738.17941.838المعجنات 

مصنع 
20.0%23.56228.283)17.8%()36.5%(6.5%49.97953.24833.795الخضار 

مصنع 
الماكوالت 

واللحوم 
6.3735.90519.946)%7.3(%237.8%76.913.0687.956)%39.1(

مصنع حبوب 
)17.4%(250.02.1881.807%498.7%104.6%2645403.236اإلفطار 

)17.7%(0.871.91559.183%1.0%0.5%97.34297.87198.815اإلجمالي 

يطرح: 
الخصم 

المسموح به 
)14.671()13.008()13.135()%11.3(%1.0)%5.4()8.188()5.085()%37.9(

يطرح: 
)10.6%()1.410()1.578()13.5%()7.0%()19.4%()1.902()2.046()2.540(المرتجعات 

صافي 
)15.2%(2.262.14952.688%1.2%3.4%80.13282.81783.788المبيعات

الخصم 
المسموح 
به كنسبة 

من إجمالي 
المبيعات

%15.1%13.3%13.3)1.8(0.0)1.8(%11.4%8.6)2.8(

المرتجعات 
كنسبة من 

إجمالي 
المبيعات

%2.6%2.1%1.9)0.5()0.2()0.7(%2.2%2.40.2

الكميات المباعة )ألف كرتون(

مصنع 
)39.9%(6.41.123674%16.2%)2.5%(1.2201.1901.382المعجنات 

مصنع 
39.2%939 675)19.6%()42.3%(12.2%1.5411.729997الخضار 
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ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نمو سنوي
2018م 
-2019م

نمو سنوي
2019م 
–2020م

نمو مركب
2018م – 

2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020م
)المفحوصة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م
)المفحوصة(

التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

مصنع 
الماكوالت 

واللحوم 
5544220)%20.2(%399.4%99.7139 91)%34.3(

مصنع حبوب 
)68.6%(24 505.676%1590.9%116.9%37110اإلفطار 

)14.1%(1.729  2.012)2.0%()8.8%(5.3%2.8202.9702.710اإلجمالي

متوسط سعر البيع لكل كرتون )ريال سعودي(

مصنع 
6.3% 31.3 29.5 )4.8%()5.7%()3.9%(33.432.130.3المعجنات 

مصنع 
)13.8%( 30.1 34.9 2.2%10.1%)5.0%(32.430.833.9الخضار 

مصنع 
الماكوالت 

واللحوم 
115.6134.290.8%16.1)%32.4()%11.4( 93.9 87.0 )%7.3(

مصنع حبوب 
162.7% 75.9 28.9 )42.2%()64.6%()5.7%(87.882.829.3اإلفطار 

)4.2%(2.835.734.2%10.6%)4.5%(34.533.036.5اإلجمالي

كنسبة مئوية من إجمالي المبيعات

مصنع 
)10.3(35.7%46.0%3.30.5)2.8(42.3%39.0%41.8%المعجنات 

مصنع 
47.815.0%32.8%)17.1()20.2(34.23.1%54.4%51.3%الخضار 

مصنع 
الماكوالت 

واللحوم 
%6.5%6.0%20.2)0.5(14.213.6%18.2%13.4)4.7(

مصنع حبوب 
3.10.1%3.0%3.30.32.73.0%0.6%0.3%اإلفطار 

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة المفحوصــة لفتــرة 
التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م و2021م ومعلومــات االدارة.
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مصنع المعجنات

تتعلــق مبيعــات مصنــع المعجنــات بشــكل رئيســي مــن منتجــات المكرونــة بمختلــف أنواعهــا. انخفضــت مبيعــات مصنــع المعجنــات بنســبة %6.3 
مــن 40.7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 38.2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة انخفــاض الكميــات 
المباعــة بمقــدار 30 ألــف كرتــون اثــر وقــف توزيــع بعــض المنتجــات للجمعيــات الخيريــة )المنتجــات المتبــرع بهــا( باإلضافــة النخفــاض إنتــاج بعــض 
منتجــات المكرونــة بســبب انخفــاض الطلــب عليهــا ممــا أدى ادى لهــذا االنخفــاض بالكميــات المباعــة باإلضافــة الــى انخفــاض متوســط ســعر البيــع 
للكرتــون مــن 33.4 ريــال ســعودي الــى 32.1 ريــال ســعودي بســبب حــدة المنافســة و بســبب العــروض الترويجيــة  المقدمــة مــن قبــل الشــركة خــال 

نفــس الفتــرة.

ارتفعــت مبيعــات مصنــع المعجنــات بنســبة 9.6% لتصــل إلــى 41.8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي 
الرتفــاع الكميــات المباعــة بمقــدار 193 ألــف كرتــون تماشــًيا مــع زيــادة إنفــاق الفــرد علــى المنتجــات الغذائيــة خــال جائحــة كورونــا تخوفــا مــن 
االغــاق الجزئــي والكلــي ممــا أدى لزيــادة الكميــات المباعــة، باإلضافــة لتخفيــض الشــركة أســعار منتجــات مصنــع المعجنــات مــن أجــل الرغبــة 
فــي المنافســة وزيــادة حصتهــا فــي الســوق، حيــث كان هــذا االرتفــاع لدخــول الشــركة فــي اتفاقيــات مــع عــدد مــن متاجــر التجزئــة لتصنيــع منتجــات 
خاصــة لهــم مــن منتجــات المعجنــات خــال نفــس الفتــرة ممــا أدى الــى انخفــاض فــي متوســط ســعر البيــع للكرتــون الــى 30.3 ريــال ســعودي فــي 

الســنة الماليــة 2020م.

انخفضــت مبيعــات مصنــع المعجنــات بنســبة36.1% مــن 33.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 
21.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض انتاجيــة المصنــع 
بســبب ارتفــاع اســعار مــواد الخــام المتعلقــة بمنتجــات المعجنــات اثــر تأثــر سلســلة اإلمــداد بجائحــة كورونــا العالميــة وارتفــاع أســعار المــواد الخــام 
والمــواد األوليــة فــي األســواق العالميــة، باإلضافــة لحالــة الســوق التــي كان بهــا إنفــاق الفــرد علــى المنتجــات الغذائيــة أعلــى بشــكل أكبــر فــي فتــرة 
التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م وذلــك علــى الرغــم مــن ارتفــاع متوســط ســعر البيــع للكرتــون مــن 29.5 ريــال ســعودي الــى 31.3 

ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

مصنع الخضار 

تتعلــق مبيعــات مصنــع الخضــار بشــكل رئيســي مــن منتجــات البطاطــس المجمــدة ومنتجــات الخضــروات المجمــدة باإلضافــة لمنتجــات زبــدة الفــول 
الســوداني. ارتفعــت مبيعــات مصنــع الخضــار بنســبة 6.5% مــن 50.0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 53.2 مليــون ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة: )1( ارتفــاع الكميــات المباعــة بمقــدار 188 ألــف كرتــون تماشــًيا مــع زيــادة الطلــب علــى منتجــات الشــركة 
ــرة ، )2( تخفيــض  ــال ســعودي خــال نفــس الفت مــن منتجــات البطاطــس حيــث ارتفعــت مبيعــات منتجــات البطاطــس المجمــدة بمقــدار 2.6 ري
الشــركة أســعار منتجــات مصنــع الخضــار حيــث انخفــض متوســط ســعر البيــع للكرتــون مــن 32.4 ريــال ســعودي الــى 30.8 ريــال ســعودي خــال 
نفــس الفتــرة مــن أجــل الرغبــة فــي المنافســة وزيــادة حصتهــا فــي ســوق الخضــروات، )3( دخــول الشــركة فــي اتفاقيــات مــع عــدد مــن متاجــر التجزئة 

لتصنيــع منتجــات خاصــة لهــم حيــث كانــت معظــم هــذه المنتجــات المصنعــة منتجــات البطاطــس.

انخفضــت مبيعــات مصنــع الخضــار بنســبة 36.5% لتصــل إلــى 33.8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م وذلــك يعــود إلــى تأثــر قطــاع 
المطاعــم واإلعاشــة بقــرار حظــر التجــول الجزئــي والكلــي التــي اتخذتــه حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي منتصــف شــهر مــارس 2020م 
للحــد مــن انتشــار جائحــة كورونــا باإلضافــة الــى انخفــاض مســتويات التشــغيل فــي المصنــع خــال نفــس الفتــرة ممــا أثــر علــى انخفــاض الطلــب 
علــى منتجــات البطاطــس المجمــدة للشــركة بإنخفــاض مقــداره  19.6 مليــون ريــال ســعودي علــى المبيعــات، باإلضافــة لفقــدان الشــركة لبعــض 
العمــاء حيــث تــم توزيــع منتجــات بطاطــس بجــودة أقــل خــال الســنة الماليــة 2019م بســبب نوعيــة المــواد الخــام المســتعملة. قابــل ذلــك ارتفــاع 

بمقــدار 951 ألــف ريــال ســعودي نتيجــة تقديــم الشــركة منتجــات خضــروات جديــدة للســوق خــال نفــس الفتــرة. 

ارتفعــت مبيعــات مصنــع الخضــار بنســبة 20.0% مــن 23.6 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 
28.3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة ارتفــاع الكميــات المباعــة مــن 675 ألــف كرتــون إلــى 

939 ألــف كرتــون بســبب ارتفــاع الطلــب. والجديــر بالذكــر انــه توقــف المصنــع عــن اإلنتــاج مايقــارب 20 يــوم بســبب عطــل خــال نفــس الفتــرة. 

مصنع الماكوالت واللحوم 

تتعلــق مبيعــات مصنــع المأكــوالت واللحــوم بشــكل رئيســي مــن منتجــات البرقــر والنقانــق باإلضافــة لمنتجــات الديــك الرومــي. انخفضــت مبيعــات 
ــال ســعودي فــي الســنة  ــون ري ــى 5.9 ملي ــة 2018م إل ــال ســعودي فــي الســنة المالي ــون ري ــع الماكــوالت واللحــوم بنســبة 7.3% مــن 6.4 ملي مصن
الماليــة 2019م نتيجــة انخفــاض الكميــات المباعــة بمقــدار 11 ألــف كرتــون بســبب ارتفــاع اســعار مــواد الخــام المتعلقــة بمصنــع اللحــوم ممــا أثــر 
بإنخفــاض الكميــات المنتجــة والمباعــة خــال نفــس الفتــرة. قابــل هــذا االنخفــاض فــي الكميــات المباعــة ارتفــاع فــي متوســط ســعر البيــع للكرتــون 

مــن 115.6 ريــال ســعودي الــى 134.2 ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.
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ارتفعــت مبيعــات مصنــع الماكــوالت واللحــوم  بنســبة 237.8% لتصــل إلــى 19.9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، ويعــزى ذلــك 
بشــكل رئيســي الرتفــاع الكميــات المباعــة بمقــدار 176 ألــف كرتــون تماشــًيا مــع زيــادة إنفــاق الفــرد علــى المنتجــات الغذائيــة، واســتحداث قنــاة بيــع 
جديــدة للشــركة وهــي قطــاع األعمــال التجــاري ممــا أدى لزيــادة الكميــات المباعــة، باإلضافــة لتخفيــض الشــركة أســعار منتجــات مصنــع الماكــوالت 
واللحــوم مــن أجــل الرغبــة فــي المنافســة وزيــادة حصتهــا فــي الســوق حيــث انخفــض متوســط ســعر البيــع للكرتــون الــى 90.8 ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2020م، كمــا كان هــذا االرتفــاع مدعوًمــا بشــكل رئيســي فــي مبيعــات منتجــات البرغــر بمقــدار 13.0 مليــون ريــال ســعودي خــال 

نفــس الفتــرة.

انخفضــت مبيعــات مصنــع المأكــوالت واللحــوم بنســبة 39.1% مــن 13.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 
2020م إلــى 8.0 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة انخفــاض متوســط ســعر البيــع للكرتــون 
مــن 93.9 ريــال ســعودي الــى 87.0 ريــال ســعودي بســبب انخفــاض مبيعــات منتجــات البرغــر بســبب انخفــاض متوســط ســعر البيــع لهــا، باإلضافــة 
النخفــاض مبيعــات النقانــق بســبب انخفــاض الطلــب عليهــا باإلضافــة لحالــة الســوق التــي كان بهــا إنفــاق الفــرد علــى المنتجــات الغذائيــة أعلــى 

بشــكل أكبــر فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م.

مصنع حبوب اإلفطار

تتعلــق مبيعــات مصنــع حبــوب اإلفطــار بشــكل رئيســي مــن منتجــات الكــورن فلكــس باإلضافــة لمنتجــات المكســرات. ارتفعــت مبيعــات مصنــع حبــوب 
اإلفطــار مــن 264 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 540 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م ثــم الــى 3.2 مليــون ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة تركيــز إدارة الشــركة علــى قطــاع حبــوب اإلفطــار والرغبــة بزيــادة مســتويات اإلنتــاج للمصنــع ممــا أدى 
الرتفــاع الكميــات المباعــة بمقــدار 104 ألــف كرتــون مــن 3 ألــف كرتــون فــي الســنة الماليــة 2018م و 6.5 ألــف كرتــون فــي الســنة الماليــة 2019م 
إلــى 110 ألــف كرتــون فــي الســنة الماليــة 2020م، حيــث وضــح أثــر االســتراتيجية التــي تــم القيــام بهــا فــي الســنة الماليــة 2018م لزيــادة مســتويات 

اإلنتــاج للمصنــع علــى مبيعــات المصنــع خــال الســنة الماليــة 2020م. 

انخفضــت مبيعــات مصنــع حبــوب اإلفطــار بنســبة 17.4% مــن 2.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م 
إلــى 1.8 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة انخفــاض الكميــات المباعــة بمقــدار 52 ألــف 

كرتــون خــال نفــس الفتــرة. 

الخصم المسموح به

يتعلــق الخصــم المســموح بــه بخصومــات تحفيزيــة تقدمهــا الشــركة للعمــاء مــن اجــل المنافســة وزيــادة حصتهــا فــي الســوق خــال كســب عمــاء 
جــدد، أو تقديــم خصومــات تحفيزيــة للعمــاء مــن أجــل ســداد مبكــر مــن قبلهــم. انخفــض الخصــم المســموح بــه بنســبة 11.3% مــن 14.7 
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 13.1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م و2020م نتيجــة انخفــاض مبيعــات 

ــدة وشــركة كارفــور. ــم ولشــركة بن ــه العثي الهايبرماركــت وباألخــص المبيعــات لشــركة عبدالل

ــى  ــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إل ــرة التســعة أشــهر المنتهي ــال ســعودي فــي فت ــون ري ــه بنســبة 37.9% مــن 8.2 ملي انخفــض الخصــم المســموح ب
5.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة انخفــاض مبيعــات الهايبرماركــت ، باإلضافــة لتغييــر 
اســتراتيجية الشــركة خــال تخفيــض الخصومــات مــن أجــل زيــادة الربحيــة حيــث تتجــه إدارة الشــركة لزيــادة جــودة المنتجــات وزيــادة الربحيــة.

المرتجعات

ــة أو تالفــة أو  ــة الصاحي ــع منتهي ــر كــون هــذه البضائ ــل عمــاء الشــركة أث ــم اســترجاعها )ردهــا( مــن قب ــي يت ــق المرتجعــات بالمنتجــات الت تتعل
مفوتــرة بشــكل خاطــئ. انخفضــت المســترجعات بمعــدل نمــو مركــب قــدره 13.5% مــن 2.5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 

1.9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض عــدد المنتجــات المســترجعة مــن قبــل العمــاء خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت المرتجعــات بنســبة 10.6% مــن 1.6 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 1.4 مليــون 
ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة تماشــًيا مــع انخفــاض المبيعــات خــال نفــس الفتــرة.
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5-5-1-2  المبيعات بحسب قناة التوزيع

الجــدول رقــم )21(: المبيعــات بحســب قنــاة التوزيــع للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة التســعة أشــهر 
المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م و2021م.

ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2018م 
-2019م

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو مركب
2018م – 

2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

قطاع 
)39.8%(6.522.08013.292%27.4%)11.0%(27.51824.48031.197الهايبرماركت

22.1%20.85925.468)21.3%()34.1%()6.1%(45.88943.10928.390قطاع الجملة 

القطاع 
)76.8%(11.4662.666---15.911--التجاري 

قطاع العامة 
التجارية 
الخاصة

9.24314.19815.321%53.6%7.9%28.710.12211.616%14.8

قطاع 
المطاعم 
واإلعاشة 

5.7269.2913.781%62.3)%59.3()%18.7(3.3742.908)%13.8(

)19.4%(4.0133.233)31.4%()38.0%()24.2%(8.9666.7934.215أخرى 

)17.7%(0.871.91559.183%1.0%0.5%97.34297.87198.815اإلجمالي

يطرح: 
الخصم 

المسموح به 
)14.671()13.008()13.135()%11.3(%1.0)%5.4()8.188()5.085()%37.9(

يطرح: 
)10.6%()1.410()1.578()13.5%()7.0%()19.4%()1.902()2.046()2.540(المرتجعات 

صافي 
)15.2%(2.262.14952.688%1.2%3.4%80.13282.81783.778المبيعات

عدد العماء

قطاع 
13.2%86 76 )0.6%()4.5%(3.5%8985 86 الهايبرماركت

32.1%218 165)2.5%()15.6%(12.7%232 275 244 قطاع الجملة 

القطاع 
63.6%1118---19--التجاري 
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ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2018م 
-2019م

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو مركب
2018م – 

2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

قطاع العامة 
التجارية 
الخاصة

687%33.3)%12.5(%8.077-

قطاع 
المطاعم 
واإلعاشة 

586038%3.4)%36.7()%19.1(2930%3.4

31.3%3242)35.5%()31.1%()39.6%(1016142أخرى 

25.3%320401)7.6%()14.2%()0.4%(495493423 اإلجمالي

متوسط المبيعات لكل عميل )الف ريال سعودي(

قطاع 
)46.8%(7.1291155%33.4%)14.0%(320275367الهايبرماركت

7.6%126117)19.3%()21.9%()16.6%(188157122قطاع الجملة 

القطاع 
)85.8%(1.042148---837--التجاري 

قطاع العامة 
التجارية 
الخاصة

1.5411.7752.189%15.2%23.3%19.21.4461.659%14.8

قطاع 
المطاعم 
واإلعاشة 

99155100%56.8)%35.7(%0.411697)%16.7(

)38.6%(6.312577%)9.9%(25.5%89111100أخرى 

)34.3%(9.0225148%17.7%1.0%197199234اإلجمالي

كنسبة مئوية من إجمالي المبيعات

قطاع 
)8.2(22.5%30.7%6.63.3)3.3(31.6%25.0%28.3%الهايبرماركت

43.014.0%29.0%)18.4()15.3()3.1(28.7%44.0%47.1%قطاع الجملة 

القطاع 
)11.4(4.5%15.9%16.116.1-16.1%--التجاري 
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ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2018م 
-2019م

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو مركب
2018م – 

2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

قطاع العامة 
التجارية 
الخاصة

%9.5%14.5%15.55.01.06.0%14.1%19.65.6

قطاع 
المطاعم 
واإلعاشة 

%5.9%9.5%3.83.6)5.7()2.1(%4.7%4.90.2

)0.1(5.5%5.6%)4.9()2.7()2.3(4.3%6.9%9.2%أخرى 

المصدر: معلومات اإلدارة.

قطاع الهايبرماركت

ــا  ــت م ــات قطــاع الهايبرمارك ــت مبيع ــث مثل ــة والمتوســطة حي ــع لألســواق الضخم ــوات البي ــي قن ــت بشــكل رئيســي ف ــات الهايبرمارك ــق مبيع تتعل
نســبته 28.3% فــي الســنة الماليــة 2018م، و 25.0% فــي الســنة الماليــة 2019م ، و 31.6% فــي الســنة الماليــة 2020م. انخفضــت مبيعــات قطــاع 
ــة  ــي الســنة المالي ــال ســعودي ف ــون ري ــى 24.5 ملي ــة 2018م إل ــي الســنة المالي ــال ســعودي ف ــون ري ــت بنســبة 11.0% مــن 27.5 ملي الهايبرمارك
2019م نتيجــة انخفــاض المبيعــات لعمــاء رئيســيين مثــل شــركة عبداللــه العثيــم وكارفــور وبنــده اثــر انخفــاض الطلــب منهــم علــى منتجــات الشــركة 

خــال نفــس الفتــرة. 

ارتفعــت مبيعــات الهايبرماركــت بنســبة 27.4% لتصــل إلــى 31.2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م وذلــك يعــود إلــى ارتفــاع متوســط 
المبيعــات لعميــل قطــاع الهايبرماركــت بنســبة 33.4% لتصــل إلــى 367 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. 

انخفضــت مبيعــات الهايبرماركــت بنســبة 39.8% مــن 22.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م 
إلــى 13.3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة النخفــاض متوســط المبيعــات لعميــل قطــاع 
الهايبرماركــت بنســبة 46.8% مــن 291 ألــف ريــال ســعودي إلــى 155 ألــف ريــال ســعودي بســبب حالــة الســوق خــال فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة 

فــي 30 ســبتمبر 2020م حيــث كان هنالــك الكثيــر مــن عمليــات الشــراء بدافــع الخــوف والقلــق بشــأن فايــروس كورونــا المســتجد. 

قطاع الجملة

تتعلــق مبيعــات الجملــة فــي المبيعــات لمحــات بيــع المــواد الغذائيــة بالجملــة حيــث مثلــت مبيعــات الجملــة مــا نســبته 47.1% فــي الســنة الماليــة 
2018م، و44.0% فــي الســنة الماليــة 2019م، و28.7% فــي الســنة الماليــة 2020م. انخفضــت مبيعــات الجملــة بنســبة 6.1% مــن 45.9 مليــون ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 43.1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة انخفــاض متوســط المبيعــات لعميــل قطــاع 
الجملــة بنســبة 16.6% مــن 188 ألــف ريــال ســعودي إلــى 157 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. قابــل ذلــك ارتفــاع فــي عــدد عمــاء قطــاع 

الجمــاة مــن 244 عميــل الــى 275 عميــل خــال نفــس الفتــرة.

ــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م وذلــك يعــود إلــى انخفــاض عــدد  ــة بنســبة 34.1% لتصــل إلــى 28.4 مليــون ري انخفضــت مبيعــات الجمل
العمــاء عــدد العمــاء مــن 275 عميــل إلــى 232 عميــل خــال نفــس الفتــرة. 

ارتفعــت مبيعــات الجملــة بنســبة 22.1% مــن 20.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 25.5 مليون 
ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة ارتفــاع عــدد العمــاء مــن 209 عميــل إلــى 237 عميــل تماشــًيا مــع 

نــزول حــدة اإلجــراءات االحترازيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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القطاع التجاري

تتعلــق مبيعــات القطــاع التجــاري فــي مبيعــات الشــركة مــن خــال االســتيراد مــن الخــارج بــدلًا مــن التصنيــع مــن خــال البيــع للشــركات األخــرى 
)Business-to-Business( حيــث تــم تحديــث قنــاة البيــع هــذه خــال الســنة الماليــة 2020م وبلغــت مبيعــات القطــاع التجــاري مــا قيمتــه 15.9 

مليــون ريــال ســعودي ومثلــت مــا نســبته 16.1% فــي الســنة الماليــة 2020م. 

انخفضــت مبيعــات القطــاع التجــاري بنســبة 76.8% مــن 11.5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 
2.7 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة لعــدم تجديــد الشــركة الكثيــر مــن العقــود مــن العمــاء، 
ــة  ــى العامــات التجاري ــر ســلًبا عل ــع حيــث تعتقــد اإلدارة ان هــذا القطــاع قــد يؤث ــوع مــن التوزي ــزم إدارة الشــركة التوقــف عــن هــذا الن حيــث تعت

للشــركة حيــث لــم يحقــق النتائــج المتوقعــة منــه.

قطاع المطاعم واإلعاشة

ــت مبيعــات قطــاع المطاعــم واإلعاشــة  ــة للمطاعــم المتعاقــد معهــا حيــث مثل ــع المــواد الغذائي ــق مبيعــات قطــاع المطاعــم واإلعاشــة فــي بي تتعل
مــا نســبته 5.9%  فــي الســنة الماليــة 2018م، و 9.5% فــي الســنة الماليــة 2019م ، و 3.8% فــي الســنة الماليــة 2020م. ارتفعــت مبيعــات قطــاع 
المطاعــم واإلعاشــة بنســبة 62.3% مــن 5.7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 9.3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2019م نتيجــة ارتفــاع متوســط المبيعــات للعميــل بنســبة 56.8% مــن 99 ألــف ريــال ســعودي إلــى 155 ألــف ريــال ســعودي، باإلضافــة الرتفــاع عــدد 

العمــاء مــن 58 عميــل إلــى 60 عميــل خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت مبيعــات قطــاع المطاعــم واإلعاشــة بنســبة 59.3% لتصــل إلــى 3.8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م وذلــك يعــود إلــى 
انخفــاض عــدد العمــاء عــدد العمــاء بمقــدار 22 عميــل نتيجــة تأثــر قطــاع المطاعــم واإلعاشــة بقــرار حظــر التجــول الجزئــي والكلــي التــي اتخذتــه 

حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي منتصــف شــهر مــارس 2020م للحــد مــن انتشــار جائحــة كورونــا خــال نفــس الفتــرة. 

انخفضــت مبيعــات قطــاع المطاعــم واإلعاشــة بنســبة 13.8% مــن 3.4 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 
2020م إلــى 2.9 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة النخفــاض متوســط المبيعــات للعميــل 

بنســبة 16.7% مــن 116 ألــف ريــال ســعودي إلــى 97 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

أخرى 

ــن  ــن آخري ــة لموزعي ــة باإلضاف ــف شــركات التجزئ ــع منتجــات خاصــة لمختل ــع وبي ــي تصني ــات القطاعــات األخــرى بشــكل رئيســي ف ــق مبيع تتعل
ومناديــب البيــع باإلضافــة لقنــوات بيــع أخــرى. حيــث مثلــت مبيعــات القطاعــات األخــرى مــا نســبته 28.3% فــي الســنة الماليــة 2018م، و %25.0 
فــي الســنة الماليــة 2019م، و 31.6% فــي الســنة الماليــة 2020م مــن إجمالــي المبيعــات. انخفضــت مبيعــات القطاعــات األخــرى بمعــدل نمــو مركــب 
قــدره 31.4% مــن 10.0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 4.2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض 

عــدد العمــاء مــن 101 عميــل إلــى 42 عميــل خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت مبيعــات القطاعــات األخــرى بنســبة 19.4% مــن 4.0 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م 
ــا بشــكل رئيســي بانخفــاض  ــة فــي 30 ســبتمبر 2021م وكان االنخفــاض مدعوًم ــرة التســعة أشــهر المنتهي ــال ســعودي فــي فت إلــى 3.2 مليــون ري

مبيعــات مناديــب المبيعــات خــال نفــس الفتــرة.
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5-5-1-3  تكلفة المبيعات 

الجــدول رقــم )22(: تكلفــة المبيعــات للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 
ســبتمبر 2020م و 2021م.

ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو 
سنوي

2018م 
-2019م

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو مركب
2018م – 

2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

)6.2%(1.127.59525.885%)0.1%(2.3%39.99040.90240.841مواد خام 

مصاريف 
تشغيلية غير 

مباشرة
24.56923.03920.493)%6.2()%11.1()%8.7(14.61714.506)%0.8(

)24.4%(12.52.1371.616%43.1%)11.6%(2.3942.1173.030اجور 

)5.3%(44.34942.007)2.0%()2.6%()1.3%(66.95266.05864.363اإلجمالي

متوسط 
عدد 

الموظفين
162182263%12.3%44.5%27.4240185)%22.9(

متوسط 
الراتب 

الشهري 
للموظف 

)ريال 
سعودي(

1.231969960)%21.3()%1.0()%11.7(989971)%1.9(

كنسبة مئوية من صافي المبيعات

49.14.7%44.4%)1.2()0.6()0.5(48.7%49.4%49.9%مواد خام 

مصاريف 
تشغيلية غير 

مباشرة
%30.7%27.8%24.5)2.8()3.4()6.2(%23.5%27.54.0

)0.4(3.1%3.4%1.10.6)0.4(3.6%2.6%3.0%اجور 

79.78.4%71.4%)6.7()2.9()3.8(76.8%79.8%83.6%اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.
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مواد خام 

تتمثــل مصاريــف المــواد الخــام بجميــع المــواد األوليــة التــي تســتعملها الشــركة فــي تصنيــع منتجاتهــا فــي جميــع المصانــع والمنتجــات. ارتفعــت 
ــال ســعودي فــي الســنة  ــون ري ــى 40.9 ملي ــة 2018م إل ــال ســعودي فــي الســنة المالي ــون ري مصاريــف المــواد الخــام بنســبة 2.3% مــن 40.0 ملي
الماليــة 2019م تماشــًيا مــع ارتفــاع إجمالــي الكميــات المباعــة بمقــدار 150 ألــف كرتــون مــن 2.8 مليــون كرتــون إلــى 3.0 مليــون كرتــون ممــا أدى 
ــم  ــرة، ث ــا بارتفــاع مــواد البطاطــس خــال نفــس الفت ــث كان االرتفــاع مدعوًم ــع  حي ــاج والتصني ــة اإلنت الرتفــاع مــواد الخــام المســتعملة فــي عملي
اســتقرت مصاريــف المــواد الخــام عنــد  40.9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م حيــث لــم يكــن هنالــك تأثيــر كبيــر بســبب حجــم 

مســتويات اإلنتــاج.

انخفضــت مصاريــف المــواد الخــام بنســبة 6.2% مــن 27.6 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 
25.9 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة انخفــاض تكاليــف مــواد منتجــات الدجــاج والســميد.  

مصاريف تشغيلية غير مباشرة

تتمثــل المصاريــف التشــغيلية الغيــر مباشــرة بالمصاريــف التشــغيلية العامــة التــي ال يمكــن تتبعهــا بســهولة أو تحديدهــا مــع أي إيــراد مصنــع أو منتــج 
معيــن مثــل الكهربــاء أو الميــاه أو االســتهاكات، علــى عكــس مصاريــف مــواد الخــام واألجــور وتشــمل هــذه المصاريــف ايًضــا مصاريــف االســتهاك 
علــى االصــول الثابتــة. انخفضــت المصاريــف التشــغيلية الغيــر مباشــرة بنســبة 6.2% مــن 24.6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 
23.0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة انخفــاض مصاريــف االســتهاك تماشــًيا مــع تطبيــق الشــركة المعيــار الدولــي للتقاريــر 
الماليــة رقــم )16( الــذي يتعلــق باألجــار، باإلضافــة النخفــاض الغرامــات مــن شــركة الســعودية للكهربــاء حيــث تتعلــق الغرامــات بتعــدي مســتويات 
ومعــدالت تشــغيل تفرضهــا الشــركة الســعودية للكهربــاء علــى المصانــع التشــغيلية واإلنتاجيــة. والجديــر بالذكــر ان مصاريــف الكهربــاء فــي المصانــع 

لــم ترتفــع بشــكل كبيــر علــى الرغــم مــن ارتفــاع مســتويات اإلنتــاج بالمصانــع بســبب اســتعمال الشــركة نظــام جديــد لترشــيد اســتهاك الكهربــاء. 

ــة 2020م  ــال ســعودي فــي الســنة المالي ــون ري ــر مباشــرة باالنخفــاض بنســبة 11.1% لتصــل إلــى 20.5 ملي اســتمرت المصاريــف التشــغيلية الغي
بســبب انخفــاض مســتويات تشــغيل مصانــع الشــركة وذلــك مــع انخفــاض الكميــات المنتجــة والمباعــة خــال نفــس الفتــرة.

اســتقرت المصاريــف التشــغيلية الغيــر مباشــرة عنــد 14.6 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م وفــي 
ــى الرغــم مــن انخفــاض  ــة عل ــى االصــول الثابت ــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة اســتقرار مســتويات االســتهاك عل فت

مســتويات التشــغيل. 

أجور 

تتمثــل مصاريــف األجــور فــي بالرواتــب األساســية للموظفيــن. انخفضــت مصاريــف األجــور بنســبة 11.6% مــن 2.4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2018م إلــى 2.1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نظــرا لتخفيــض الراتــب األساســي للعضــو المنتــدب.

ارتفعــت مصاريــف األجــور بنســبة 31.4% لتصــل إلــى 3.0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م بســبب ارتفــاع عــدد الموظفيــن بنحــو 
81 موظــف خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت مصاريــف األجــور بنســبة 24.4% مــن 2.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 1.6 
ــى 185  ــن مــن 240 موظــف إل ــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة انخفــاض عــدد الموظفي ــرة التســعة أشــهر المنتهي ــال ســعودي فــي فت ــون ري ملي

موظــف.
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5-5-1-4  إجمالي الدخل التشغيلي بحسب المصنع

ــرة  ــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفت ــة ف ــة المنتهي ــع للســنوات المالي ــي الدخــل التشــغيلي بحســب المصن ــم )23(: إجمال الجــدول رق
التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م و2021م.

ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2018م 
-2019م

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو مركب
2018م – 

2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة 
التسعة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 

سبتمبر 
2021م 

)معلومات 
اإلدارة(

التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

مصنع 
)43.6%(4.618.53110.459%15.3%)5.0%(21.37120.29423.397المعجنات 

مصنع 
)36.5%(6.6184.203)4.5%()28.4%(27.3%8.67611.0497.909الخضار 

مصنع 
الماكوالت و 

اللحوم 
2153402.107%58.0%520.4%213.11.6932.085%23.2

مصنع حبوب 
)40.6%(185.8724430%689.1%3.5%1271311.038اإلفطار 

إجمال الدخل 
)37.7%(6.527.56617.176%8.3%4.7%30.39031.81334.451التشغيلي

يطرح: 
الخصم 

المسموح به 
)14.671()13.008()13.135()%11.3(%1.0)%5.4()8.188()5.085()%37.9(

يطرح: 
)10.6%()1.410()1.578()13.5%()7.0%()19.4%()1.902()2.046()2.540(المرتجعات 

صافي الدخل 
التشغيلي 

)بعد خصم 
الخصم 

المسموح به 
والمرتجعات(

13.17916.75919.414%27.2%15.8%21.417.80010.681)%40.0(

هامش الدخل التشغيلي

مصنع 
)6.5(49.5%56.0%55.90.72.83.4%53.2%52.5%المعجنات 
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ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2018م 
-2019م

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو مركب
2018م – 

2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة 
التسعة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 

سبتمبر 
2021م 

)معلومات 
اإلدارة(

التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

مصنع 
)13.2(14.9%28.1%23.43.42.76.0%20.7%17.4%الخضار 

مصنع 
الماكوالت و 

اللحوم 
%3.4%5.8%10.62.44.87.2%13.0%26.213.3

مصنع حبوب 
)9.3(23.8%33.1%)16.0(7.7)23.8(32.1%24.3%48.1%اإلفطار 

إجمال الدخل 
)9.31(29.0%38.3%34.91.32.43.6%32.5%31.2%التشغيلي

صافي الدخل 
التشغيلي 

)بعد خصم 
الخصم 

المسموح به 
والمرتجعات(

%16.4%20.2%23.23.82.96.7%28.6%20.3)8.4(

المصدر: معلومات اإلدارة.

مصنع المعجنات 

انخفــض إجمالــي الدخــل التشــغيلي لمصنــع المعجنــات بنســبة 5.0% مــن 21.4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 20.3 مليــون 
ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م )ارتفــع هامــش الدخــل التشــغيلي مــن 52.5% إلــى 53.2%(، ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض مبيعــات المصنــع 
بمقــدار 2.5 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة النخفــاض الكميــات المباعــة بمقــدار 30 ألــف كرتــون إثــر مســترجعات مــن العمــاء لمنتجــات مصنــع 

المعجنــات خــال نفــس الفتــرة.  

ارتفــع إجمالــي الدخــل التشــغيلي لمصنــع المعجنــات بنســبة 15.3% ليصــل إلــى 23.4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م )ارتفــع 
هامــش الدخــل التشــغيلي إلــى 55.9%(، نتيجــة الرتفــاع الكميــات المباعــة تماشــًيا مــع زيــادة إنفــاق الفــرد علــى المنتجــات الغذائيــة ممــا أدى لزيــادة 
الكميــات المباعــة، حيــث كان هــذا االرتفــاع لدخــول الشــركة فــي اتفاقيــات مــع عــدد مــن متاجــر التجزئــة لتصنيــع منتجــات خاصــة لهــم مــن منتجــات 

المعجنــات خــال نفــس الفتــرة.

انخفــض إجمالــي الدخــل التشــغيلي لمصنــع المعجنــات بنســبة 43.6% مــن 18.5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 
ســبتمبر 2020م إلــى 10.5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م )انخفــض هامــش الدخــل التشــغيلي 
مــن 56.0% إلــى 49.5%(، ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض انتاجيــة المصنــع بســبب ارتفــاع اســعار مــواد الخــام المتعلقــة بمنتجــات المعجنــات إثــر تأثــر 

سلســلة اإلمــداد بجائحــة كورونــا العالميــة وارتفــاع أســعار المــواد الخــام والمــواد األوليــة فــي األســواق العالميــة.  
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مصنع الخضار 

ارتفــع إجمالــي الدخــل التشــغيلي لمصنــع الخضــار بنســبة 27.3% مــن 8.7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 11.0 مليــون ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م )ارتفــع هامــش الدخــل التشــغيلي مــن 17.4% إلــى 20.7%(، ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع الكميــات المباعــة تماشــًيا 
مــع زيــادة الطلــب علــى منتجــات المصنــع باألخــص منتجــات البطاطــس، باإلضافــة لدخــول الشــركة فــي اتفاقيــات مــع عــدد مــن متاجــر التجزئــة 

لتصنيــع منتجــات خاصــة لهــم حيــث كانــت معظــم هــذه المنتجــات المصنعــة منتجــات البطاطــس خــال نفــس الفتــرة.
  

ــة 2020م )ارتفــع  ــال ســعودي فــي الســنة المالي ــون ري ــى 7.9 ملي ــع الخضــار بنســبة 28.4% ليصــل إل ــي الدخــل التشــغيلي لمصن انخفــض إجمال
هامــش الدخــل التشــغيلي إلــى 23.4%(، ويعــزى ذلــك إلــى تأثــر قطــاع المطاعــم واإلعاشــة بقــرار حظــر التجــول الكلــي والجزئــي التــي اتخذتــه 
ــا ممــا أثــر علــى انخفــاض الطلــب علــى  حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي منتصــف شــهر مــارس 2020م للحــد مــن انتشــار جائحــة كورون

ــرة. منتجــات البطاطــس المجمــدة للشــركة خــال نفــس الفت

ــة فــي 30  ــرة التســعة أشــهر المنتهي ــال ســعودي فــي فت ــون ري ــع الخضــار بنســبة 36.5% مــن 6.6 ملي ــي الدخــل التشــغيلي لمصن انخفــض إجمال
ســبتمبر 2020م إلــى 4.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م )انخفــض هامــش الدخــل التشــغيلي مــن 

28.1% إلــى 14.9%(، نتيجــة انخفــاض متوســط ســعر البيــع وارتفــاع تكاليــف المــواد األوليــة للمصنــع.

مصنع الماكوالت واللحوم 

ارتفــع إجمالــي الدخــل التشــغيلي لمصنــع الماكــوالت واللحــوم بنســبة 58.0% مــن 215 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 340 
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م )ارتفــع هامــش الدخــل التشــغيلي مــن 3.4% إلــى 5.8%(، ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع متوســط ســعر 
البيــع للكرتــون بنســبة 16.1% مــن 115.6 ريــال ســعودي إلــى 134.2 ريــال ســعودي، باإلضافــة النخفــاض مصاريــف المصنــع مــن خــال المصاريــف 

التشــغيلية الغيــر مباشــرة تماشــًيا مــع انخفــاض الكميــات المصنعــة والمباعــة للمصنــع خــال نفــس الفتــرة.   

ارتفــع إجمالــي الدخــل التشــغيلي لمصنــع الماكــوالت واللحــوم بنســبة 520.4% ليصــل إلــى 2.1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م 
)ارتفــع هامــش الدخــل التشــغيلي إلــى 10.6%(، نتيجــة الرتفــاع الكميــات المباعــة بمقــدار 176 ألــف كرتــون تماشــًيا مــع زيــادة إنفــاق الفــرد علــى 

المنتجــات الغذائيــة، واســتحداث قنــاة بيــع جديــدة للشــركة وهــي قطــاع األعمــال التجــاري خــال نفــس الفتــرة.

انخفــض إجمالــي الدخــل التشــغيلي لمصنــع الماكــوالت واللحــوم مــن بنســبة 23.2% مــن 1.7 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة 
فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 2.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م )ارتفــع هامــش الدخــل التشــغيلي 

مــن 13.0% إلــى 26.2%(، ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع تكاليــف المــواد األوليــة للمصنــع.

مصنع حبوب اإلفطار

ارتفــع إجمالــي الدخــل التشــغيلي لمصنــع حبــوب اإلفطــار مــن 127 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 131 ألــف ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2019م ثــم الــى 1.0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م )ســجل هامــش الدخــل التشــغيلي 48.1% 24.3% و%32.1 
علــى التوالــي(، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى تركيــز إدارة الشــركة علــى قطــاع حبــوب اإلفطــار والرغبــة بزيــادة مســتويات اإلنتــاج للمصنــع ممــا 
أدى الرتفــاع الكميــات المباعــة حيــث وضــح أثــر االســتراتيجية التــي تــم القيــام بهــا فــي الســنة الماليــة 2018م لزيــادة مســتويات اإلنتــاج للمصنــع 

علــى مبيعــات المصنــع خــال الســنة الماليــة 2020م.

انخفــض إجمالــي الدخــل التشــغيلي لمصنــع حبــوب اإلفطــار بنســبة 40.6% مــن 724 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 
ســبتمبر 2020م إلــى 430 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م، ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض المبيعــات 

بســبب انخفــاض متوســط ســعر البيــع أثــر العــروض التســويقية علــى منتجــات المصنــع.
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5-5-1-5  المصاريف اإلدارية والعمومية

الجــدول رقــم )24(: المصاريــف اإلداريــة والعموميــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة التســعة أشــهر 
المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م و2021م.

ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نمو سنوي
2018م 
-2019م

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو مركب
2018م – 

2020م

فترة 
التسعة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 

سبتمبر 
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

فترة 
التسعة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 

سبتمبر 
2021م 

)معلومات 
اإلدارة(

التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

أجور ورواتب 
11.8%4.3474.860)3.6%()11.3%(4.7%6.3136.6095.865موظفين 

رسوم 
)38.6%(656403)2.6%()0.4%()4.7%(907864861واشتراكات  

استهاك 
حق استخدام 

أصل 
-354405-%14.6-182154)%15.4(

)18.4%(299244)10.3%()26.5%(9.5%482528388تامين 

صيانة 
)63.0%(32.716260%117.6%)19.1%(130105229واصاح

0.6%169170)6.4%()0.7%()11.7%(256226224استهاك 

إطفاء أصول 
)6.6%(136127-33.3%-136182-غير ملموسة 

بدل حضور 
111.5%10.878165%)0.7%(23.6%110136135مجلس اإلدارة 

207.8%4341.336)8.8%()13.8%()3.6%(1.029992855أخرى 

16.3%6.4637.519)0.4%()8.1%(7.8%9.2289.9519.145اإلجمالي 

متوسط عدد 
)10(3222)3()11(3543328الموظفين

متوسط 
الراتب 

الشهري 
للموظف 

)ريال 
سعودي(

15.03212.80815.274)%14.8(%19.3%0.815.09424.545%62.6
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ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نمو سنوي
2018م 
-2019م

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو مركب
2018م – 

2020م

فترة 
التسعة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 

سبتمبر 
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

فترة 
التسعة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 

سبتمبر 
2021م 

)معلومات 
اإلدارة(

التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

كنسبة مئوية من صافي المبيعات

أجور ورواتب 
9.22.2%7.0%)0.9()0.1(7.00.1%8.0%7.9%موظفين 

رسوم 
)0.3(0.8%1.1%)0.1(0.0)0.1%(1.0%1.0%1.1%واشتراكات  

استهاك 
حق استخدام 

أصل
-%0.4%0.50.40.10.5%0.3%0.30.0

0.50.0%0.5%)0.1()0.2(0.50.0%0.6%0.6%تامين 

صيانة 
)0.1(0.1%0.3%0.10.1)0.0(0.3%0.1%0.2%واصاح

0.50.0%0.5%)0.2()0.2(0.50.0%0.6%0.6%استهاك

إطفاء أصول 
0.20.0%0.2%0.20.20.10.2%0.2%0.0%غير ملموسة 

بدل حضور 
0.30.2%0.1%0.20.00.00.0%0.2%0.1%مجلس اإلدارة 

2.51.8%0.7%)0.3()0.2()0.1(01.0%1.2%1.3%أخرى 

14.33.9%10.4%)0.6()1.1(10.90.5%12.0%11.5%اإلجمالي 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات اإلدارة.

أجور ورواتب موظفين 

تتمثــل أجــور ورواتــب الموظفيــن بالرواتــب األساســية للموظفيــن وتكلفــة بــدل الســكن والنقــل باإلضافــة إلــى العــاوات والمصاريــف األخــرى التــي 
تتعلــق بالموظفيــن. ارتفعــت مصاريــف األجــور ورواتــب الموظفيــن بنســبة 4.7% مــن 6.3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 6.6 
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة ارتفــاع عــدد الموظفيــن بنحــو 8 موظفيــن خــال نفــس الفتــرة. انخفضــت مصاريــف األجــور 
ورواتــب الموظفيــن بنســبة 11.3% لتصــل إلــى 5.9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض عــدد الموظفيــن بنحــو 11 

موظــف خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت مصاريــف األجــور ورواتــب الموظفيــن بنســبة 11.8% مــن 4.3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 
2020م إلــى 4.9 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م تماشــًيا مــع ارتفــاع متوســط الرواتــب للموظفيــن 
، والجديــر بالذكــر ان الشــركة اســتفادت مــن دعــم  برنامــج ســاند الحكومــي )أحــد برامــج المؤسســة العامــة للتأمينــات اإلجتماعيــة والــذي يعــد 
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ــل( باإلضافــة لاســتفادة مــن تطبيــق المــادة رقــم )41( لمواجهــة آثــار جائحــة كورونــا خــال التســعة اشــهر  ــن العمـ ــل عـ برنامــج للتصــدي للتعطـ
المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م.

رسوم واشتراكات 

ــت  ــة واإلقامــات ورســوم االنترن ــة األجنبي ــة ورخــص العمال ــة ومصاريــف الرخــص التجاري ــل الرســوم واإلشــتراكات فــي المصاريــف الحكومي تتمث
وغيرهــا مــن مصاريــف الرســوم واإلشــتراكات. انخفضــت مصاريــف الرســوم والإلشــتراكات مــن 907 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م 
إلــى 864 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م ثــم الــى 861 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض مصاريــف 

رخــص العمالــة األجنبيــة واإلقامــات بســبب الدعــم الحكومــي مــن الدولــة للشــركة فيمــا يخــص رســوم اإلقامــات خــال نفــس الفتــرة. 

انخفضــت مصاريــف الرســوم واإلشــتراكات بنســبة 38.6% مــن 656 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م 
إلــى 403 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة المبــادرات الحكوميــة الســعودية ودعمهــا للقطــاع 

الصناعــي مــن خــال تخفيــض رســوم تجديــد االقامــات لألجانــب خــال نفــس الفتــرة.

استهاك حق استخدام أصل 

قامــت الشــركة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 »عقــود اإليجــار« خــال الســنة الماليــة 2019م، حيــث يتــم إثبــات عقــود اإليجــار 
كموجــودات حــق اســتخدام مــع االلتزامــات المقابلــة لهــا بالتاريــخ الــذي تصبــح فيــه الموجــودات المســتأجرة جاهــزة لاســتخدام مــن قبــل الشــركة. 
يتــم توزيــع دفعــات اإليجــار بيــن التــزام اإليجــار وتكلفــة التمويــل. يتــم إثبــات تكلفــة التمويــل فــي قائمــة الدخــل علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار ويتــم 
اســتهاك موجــودات حــق االســتخدام علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لألصــل أو مــدى عقــد اإليجــار علــى أســاس القســط الثابــت، أيهمــا أقصــر. يوجــد 
لــدى الشــركة عقــود إيجــار بشــأن مبانــي وأراضــي يتــم اســتخدامها فــي العمليــات الخاصــة بهــا.  ارتفعــت مصاريــف اســتهاك حــق اســتخدام اصــل 
بنســبة 14.6% مــن 354 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 405 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة إضافــات 

بقيمــة 258 ألــف ريــال ســعودي ممــا أدى لزيــادة علــى مصاريــف اســتهاك حــق اســتخدام اصــل خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت مصاريــف اســتهاك حــق اســتخدام اصــل بنســبة 15.4% مــن 182 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 
2020م إلــى 154 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة عــدم وجــود إضافــات علــى حــق اســتخدام 

األصــول خــال نفــس الفتــرة.

تأمين

تتمثــل مصاريــف التأميــن الطبــي للموظفيــن ومصاريــف التأميــن علــى الســيارات باإلضافــة لجميــع مصاريــف التأميــن األخــرى. إرتفعــت مصاريــف 
التأميــن بنســبة 9.5% مــن 482 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 528 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م تماشــًيا 
مــع ارتفــاع عــدد الموظفيــن ممــا أدى لزيــادة مصاريــف التأميــن الطبيــة خــال نفــس الفتــرة. انخفضــت مصاريــف التأميــن بنســبة 26.5% لتصــل 
إلــى 388 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، ويعــزى ذلــك النخفــاض مصاريــف التأميــن علــى الســيارات تماشــًيا مــع انخفــاض عــدد 

الســيارات ومصاريــف التأميــن الطبــي نتيجــة انخفــاض عــدد الموظفيــن خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت مصاريــف التأميــن بنســبة 18.4% مــن 299 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 244 ألــف 
ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة انخفــاض مصاريــف التأميــن علــى الســيارات تماشــًيا مــع انخفــاض 

عــدد الســيارات خــال نفــس الفتــرة.

صيانة واصاح

تتمثــل مصاريــف اإلصــاح والصيانــة فــي مصاريــف صيانــة وإصــاح المكاتــب وأجهــزة التكييــف والمصاعــد فــي المبنــى الرئيســي للشــركة. 
انخفضــت مصاريــف الصيانــة واإلصــاح بنســبة 19.1% مــن 130 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 105 ألــف ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2019م نتيجــة انخفــاض احتياجــات الصيانــة للمبنــى الرئيســي خــال نفــس الفتــرة. ارتفعــت مصاريــف الصيانــة واإلصــاح بنســبة 
117.6% لتصــل إلــى 229 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، ويعــزى ذلــك الرتفــاع احتياجــات الصيانــة للمبنــى الرئيســي والمصانــع، 
حيــث تعلقــت معظــم مصاريــف اإلصــاح والصيانــة فــي مكائــن مصنــع الخضــار حيــث يجــدر الذكــر بــأن موظفيــن الشــركة كانــوا يعملــون فــي المبنــى 
والمصانــع للحــرص علــى اســتمرار عمليــات الشــركة أثنــاء الحجــر الجزئــي والكلــي الــذي فرضتــه حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية للحــد مــن 

انتشــار جائحــة كورونــا العالميــة خــال نفــس الفتــرة.
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انخفضــت مصاريــف الصيانــة واإلصــاح بنســبة 63.0% مــن 162 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م 
إلــى 60 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م تماشــًيا مــع انخفــاض احتياجــات الصيانــة للمبنــى الرئيســي 

والمصانــع نفــس الفتــرة.

استهاكات 

انخفضــت مصاريــف اإلســتهاكات مــن 256 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 226 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م 
ثــم الــى 224 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة اســتبعادات فــي الممتلــكات وآالت والمعــدات تعلقــت بســيارات وأثــاث ومفروشــات 

باإلضافــة لوصــول معظــم الممتلــكات وآالت والمعــدات لنهايــة عمــر اســتهاكها خــال نفــس الفتــرة.

اســتقرت مصاريــف اإلســتهاكات عنــد 170 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م و2021م نتيجــة عــدم 
وجــود إضافــات كبيــرة علــى اآلالت والممتلــكات والمعــدات، باإلصافــة لوصــول معظــم األصــول الثابتــة لنهايــة عمرهــا االســتهاكي خــال نفــس 

الفتــرة.

إطفاء أصول غير ملموسة 

تتمثــل مصاريــف إطفــاء األصــول غيــر الملموســة فــي برامــج الحاســب اآللــي وأنظمــة المعلومــات للشــركة. ارتفعــت مصاريــف إطفــاء األصــول غيــر 
الملموســة بنســبة 33.3% مــن 136 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 182 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة 

إضافــات بقيمــة 1.2 مليــون ريــال ســعودي ممــا أدى بزيــادة علــى مصاريــف إطفــاء األصــول غيــر الملموســة خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت مصاريــف إطفــاء األصــول غيــر الملموســة بنســبة 6.6% مــن 136 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 
2020م إلــى 127 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة عــدم وجــود اضافــات علــى األصــول الغيــر 

ملموســة خــال نفــس الفتــرة.

بدل حضور مجلس اإلدارة 

ارتفعــت مصاريــف بــدل حضــور مجلــس اإلدارة بنســبة 23.6% مــن 110 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 136 ألــف ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة ارتفــاع عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة ممــا ســاهم فــي ارتفــاع مصــروف بــدل حضــور مجلــس اإلدارة خــال 
ــة 2020م  ــال ســعودي فــي الســنة المالي ــف ري ــى 135 أل ــس اإلدارة بنســبة 0.7% لتصــل إل ــدل حضــور مجل ــف ب ــرة. انخفضــت مصاري نفــس الفت
نتيجــة انخفــاض عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة بســبب جائحــة كورونــا ممــا ســاهم فــي انخفــاض مصــروف بــدل حضــور مجلــس اإلدارة خــال 

نفــس الفتــرة.

ارتفعــت مصاريــف بــدل حضــور مجلــس اإلدارة بنســبة 111.5% مــن 78 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 
2020م إلــى 165 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة ارتفــاع عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة ممــا 

ســاهم فــي ارتفــاع مصــروف بــدل حضــور مجلــس اإلدارة خــال نفــس الفتــرة.

أخرى

تتمثــل المصاريــف األخــرى فــي مصاريــف اإليجــارات قصيــرة األجــل ومصاريــف التأمينــات االجتماعيــة ومصاريــف القرطاســية والطباعــة 
ومصاريــف العمــوالت البنكيــة وباإلضافــة لمصاريــف إداريــة وعموميــة أخــرى. انخفضــت المصاريــف األخــرى بنســبة 3.6% مــن 1.0 مليــون ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 992 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة انخفــاض فــي مصاريــف اإليجــارات )قصيــرة 

األجــل( بمقــدار 179 ألــف ريــال ســعودي بســبب مقــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى أســعار ومعــدالت إيجــار أفضــل خــال نفــس الفتــرة. 

اســتمرت المصاريــف األخــرى باإلنخفــاض بنســبة 13.8% لتصــل إلــى 855 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض 
مصاريــف اإليجــارات )قصيــرة األجــل( بمقــدار 136 ألــف ريــال ســعودي بســبب مقــدرة الشــركة علــى التفــاوض مــع المؤجريــن بشــأن تأجيــل أوقــات 
دفــع اإليجــارات، باإلضافــة إلنخفــاض مصاريــف الدعايــة واإلعــان بمقــدار 58 ألــف ريــال ســعودي بســبب عــدم اليقيــن بشــأن الحمــات اإلعانيــة 
ونشــاطات األعمــال أثنــاء جائحــة كورونــا. قابــل ذلــك ارتفــاع فــي مصاريــف العمــوالت البنكيــة بمقــدار 31 ألــف ريــال ســعودي نتيجــة ارتفــاع عــدد 

التعامــات البنكيــة خــال نقــس الفتــرة.
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ارتفعــت المصاريــف األخــرى بنســبة 207.8% مــن 434 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 1.3 
مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة ارتفــاع مصاريــف لمتابعــة تكاليــف قــرض صنــدوق التنميــة 
الصناعــي الســعودي، باإلضافــة لوجــود مصاريــف متعلقــة باالستشــاريين المحاســبيين والقانونييــن بســبب طلــب اصــدار أســهم حقــوق أولويــة خــال 

نفــس الفتــرة.

5-5-1-6  المصاريف البيعية والتسويقية

الجــدول رقــم )25(: المصاريــف البيعيــة والتســويقية للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة التســعة أشــهر 
المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م و2021م.

ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نمو سنوي
2018م 
-2019م

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو مركب
2018م – 

2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م 
)معلومات 

اإلدارة(

التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

أجور 
ورواتب 

موظفين 
6.1996.5616.723%5.8%2.5%4.15.0144.554)%9.2(

)61.2%(14.71.274494%52.0%)13.5%(1.2521.0831.646ايجارات 

)16.3%(1.165975)11.8%()27.8%(7.9%1.7601.8991.371نقل وتحميل  

)43.5%(1.077608)2.4%()8.2%(3.8%1.3491.3991.284استهاكات 

كهرباء ومياه 
)47.6%(16.4940493%40.2%)3.4%(8858541.198ومحروقات  

رسوم 
)46.9%(5.8752399%80.0%)37.8%(9836111.101واشتراكات  

صيانة 
152.5%16.5122308%26.1%7.8%452487613واصاح  

)19.9%(16.2423339%)14.1%(57.3%404636546عمالة مؤقتة 

5.8%380402)2.2%()10.7%(7.1%523561501تامين 

)53.1%(1.667782)30.4%()44.3%()12.9%(3.6753.1991.781أخرى 

)27.0%(12.8149.354)2.1%()3.0%()1.1%(17.48117.29016.764اإلجمالي 

عدد 
)13(77859388168067الموظفين
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ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نمو سنوي
2018م 
-2019م

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو مركب
2018م – 

2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م 
)معلومات 

اإلدارة(

التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

متوسط 
الراتب 

الشهري 
للموظف 

)ريال 
سعودي(

6.7096.4326.024)%4.1()%6.3()%5.2(6.9647.552%8.4

كنسبة مئوية من صافي المبيعات

أجور 
ورواتب 

موظفين 
%7.7%7.9%8.00.20.10.3%8.1%8.60.6

)1.1(0.9%2.0%0.70.4)0.3(2.0%1.3%1.6%ايجارات 

1.90.0%1.9%)0.6()0.7(1.60.1%2.3%2.2%نقل وتحميل  

).0.6(1.2%1.7%)0.2()0.2(1.50.0%1.7%1.7%استهاكات 

كهرباء ومياه 
)0.6(0.9%1.5%0.40.3)0.1(1.4%1.0%1.1%ومحروقات  

رسوم 
)0.5(0.8%1.2%0.60.1)0.5(1.3%0.7%1.2%واشتراكات  

صيانة 
0.60.4%0.2%0.70.00.10.2%0.6%0.6%واصاح  

0.60.0%0.7%0.70.30.10.1%0.8%0.5%عمالة مؤقتة 

0.80.2%0.6%)0.1()0.1(0.60.0%0.7%0.7%تامين 

)1.2(1.5%2.7%)2.5()1.7()0.7(2.1%3.9%4.6%أخرى

)2.9(17.8%20.6%)1.8()0.9()0.9(20.0%20.9%21.8%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات اإلدارة.

أجور ورواتب موظفين 

تتمثــل مصاريــف األجــور والرواتــب للموظفيــن بالرواتــب األساســية لموظفيــن المبيعــات ومناديــب التســويق وتكلفــة بــدل الســكن والنقــل باإلضافــة 
إلــى العــاوات والمصاريــف األخــرى التــي تتعلــق بالموظفيــن. ارتفعــت مصاريــف األجــور ورواتــب الموظفيــن  بمعــدل نمــو مركــب قــدره 4.1% مــن 
6.2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 6.7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م تماشــًيا مــع ارتفــاع عــدد الموظفيــن 
ــب  ــي مســتوى الروات ــاض ف ــك انخف ــل ذل ــدة )القطــاع التجــاري(، قاب ــع الجدي ــاة البي ــع اســتحداث قن ــى 93 موظــف تماشــًيا م ــن 77 موظــف إل م
المدفوعــة بســبب الحصــول علــى دعــم الدولــة خــال برنامــج ســاند للموظفيــن ومبــادرات تقليــل تكاليــف الموظفيــن والرواتــب مــن اإلدارة خــال 

نفــس الفتــرة.
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انخفضــت مصاريــف األجــور والرواتــب للموظفيــن بنســبة 9.2% مــن 5.0 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 
2020م إلــى 4.6 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة انخفــاض عــدد الموظفيــن مــن مــن 80 

موظــف إلــى 67 موظــف خــال نفــس الفتــرة.

ايجارات 

تتمثل اإليجارات بشــكل أساســي في اإليجارات قصيرة األجل لفروع الشــركة ومنافذ البيع باإلضافة إليجار ســكن العاملين وإيجار المســتودعات. 
انخفضــت مصاريــف اإليجــارات بنســبة 13.5% مــن 1.3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 1.1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2019م، ويعــزى ذلــك لمقــدرة الشــركة فــي الحصــول علــى أســعار ومعــدالت إيجــار أفضــل علــى الفــروع وســكن الموظفيــن خــال نفــس 
الفتــرة. ارتفعــت مصاريــف اإليجــارات بنســبة 52.0% لتصــل إلــى 1.6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة افتتــاح الشــركة منفــذ 

بيــع جديــد فــي مدينــة خميــس مشــيط ممــا أدى الرتفــاع مصاريــف اإليجــارات خــال نفــس الفتــرة.

ــى  ــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إل ــرة التســعة أشــهر المنتهي ــال ســعودي فــي فت ــون ري انخفضــت مصاريــف اإليجــارات بنســبة 61.2% مــن 1.3 ملي
494 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة توقــف الشــركة عــن اســتئجار مســتودع يتعلــق بتخزيــن 
منتجــات البطاطــس، حيــث اســتأجرته الشــركة مــن تاريــخ 2020/4/15م حتــى تاريــخ 2021/9/14م وتــم دفــع قيمــة اإليجــار خــال فتــرة التســعة 

أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م ممــا أدى لهــذا االنخفــاض خــال نفــس الفتــرة.

نقل وتحميل 

تتمثــل مصاريــف النقــل والتحميــل بمصاريــف نقــل البضائــع والمــواد الغذائيــة علــى الطــرق البريــة بالمملكــة العربيــة الســعودية. ارتفعــت مصاريــف 
النقــل و التحميــل بنســبة 7.9% مــن 1.8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 1.9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م 
تماشــًيا مــع ارتفــاع الكميــات المباعــة خــال نفــس الفتــرة. انخفضــت مصاريــف النقــل والتحميــل  بنســبة 27.8% لتصــل إلــى 1.4 مليــون ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض عــدد رحــات التوزيــع خــارج المنطقــة الوســطى ممــا أدى النخفــاض مجمــل مصاريــف النقــل 

والتحميــل خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت مصاريــف النقــل والتحميــل بنســبة 16.3% مــن 1.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 
675 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة انخفــاض عــدد رحــات التوزيــع خــال نفــس الفتــرة.

استهاكات 

اســتقرت مصاريــف اإلســتهاكات عنــد 1.4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م و2019م نتيجــة إضافــات علــى الممتلــكات واآلالت 
والمعــدات بمقــدار 2.4 مليــون ريــال ســعودي ممــا أدى لزيــادة طفيفــة فــي مصــروف االســتهاك الســنوي خــال نفــس الفتــرة. انخفضــت مصاريــف 
اإلســتهاكات بنســبة 8.2% لتصــل إلــى 1.3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة اســتبعادات فــي الممتلــكات واآلالت والمعــدات 

تعلقــت بســيارات وأثــاث ومفروشــات خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت مصاريــف االســتهاكات بنســبة 43.5% مــن 1.1 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 
608 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة عــدم وجــود إضافــات كبيــرة علــى اآلالت والمتتلــكات 

والمعــدات، باإلضافــة لوصــول معظــم األصــول الثابتــة لنهايــة عمرهــا االســتهاكي خــال نفــس الفتــرة.

كهرباء ومياه ومحروقات 

تتمثــل مصاريــف الكهربــاء والميــاه والمحروقــات بمصاريــف الكهربــاء والميــاه والمحروقــات للمســتودعات وفــروع البيــع للشــركة. انخفضــت 
مصاريــف الكهربــاء والميــاه والمحروقــات بنســبة 3.4% مــن 885 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 854 ألــف ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2019م نتيجــة انخفــاض مصاريــف الكهربــاء بســبب اتخــاذ الشــركة نظــام جديــد لترشــيد اســتهاك الكهربــاء. ارتفعــت مصاريــف 
الكهربــاء والميــاه والمحروقــات بنســبة 40.2% لتصــل إلــى 1.2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م تماشــًيا مــع ارتفــاع أســعار الكهربــاء 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت مصاريــف الكهربــاء والميــاه والمحروقــات بنســبة 47.6% مــن 940 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 
ــة فــي 30 ســبتمبر 2021م تماشــًيا مــع انخفــاض نشــاطات المســتودعات  ــرة التســعة أشــهر المنتهي ــال ســعودي فــي فت 2020م إلــى 493 ألــف ري

والفــروع مــن عمليــات التحميــل والتنزيــل فالمســتودعات خــال نفــس الفتــرة.
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رسوم واشتراكات 

تتمثــل الرســوم واإلشــتراكات فــي رســوم اشــتراكات مناديــب التســويق والتوزيــع للشــركة باإلضافــة لرخــص العمالــة األجنبيــة واإلقامــات ورســوم 
االنترنــت وغيرهــا مــن مصاريــف الرســوم واإلشــتراكات. انخفضــت مصاريــف الرســوم واإلشــتراكات بنســبة 37.8% مــن 983 ألــف ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 611 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة دعــم مــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية للقطــاع 
ــف الرســوم واإلشــتراكات بنســبة  ــرة. ارتفعــت مصاري ــى الشــركة خــال نفــس الفت الصناعــي ممــا أدى النخفــاص مصــروف رســوم االقامــات عل
80.0% لتصــل إلــى 1.1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة ســداد الشــركة رســوم لتجديــد اقامــات العمالــة األجنبيــة، قبــل 
حــدوث دعــم حكومــي للشــركة مــن خــال مبــادرات حكوميــة للقطــاع الصناعــي تعلقــت بحــدوث تخفيــض فــي رســوم تجديــد االقامــات للعمالــة فــي 

فتــرات الحقــة.

انخفضــت مصاريــف الرســوم واإلشــتراكات بنســبة 46.9% مــن 752 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م 
إلــى 399 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م ويعــزى ذلــك لتجديــد الشــركة معظــم الرخــص واالشــتراكات 
خــال الســنة الماليــة 2020م ، باإلضافــة لدعــم مــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية للقطــاع الصناعــي ممــا أدى النخفــاص مصــروف رســوم 

االقامــات علــى الشــركة.

صيانة واصاح 

ــة أخــرى. ارتفعــت  ــى تكاليــف صيان ــع والمســتودعات باإلضافــة إل ــة فــروع الشــركة ومنافــذ البي ــة فــي صيان ــل مصاريــف اإلصــاح والصيان تتمث
مصاريــف الصيانــة واإلصــاح مــن 452 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 487 ألــف ريــال ســعودي ثــم الــى 613 ألــف ريــال ســعودي 

فــي الســنة الماليــة 2020م تماشــًيا مــع ارتفــاع احتياجــات الصيانــة للفــروع والمســتودعات خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت مصاريــف الصيانــة واإلصــاح بنســبة 152.5% مــن 122 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 
308 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م تماشــًيا مــع ارتفــاع احتياجــات الصيانــة للفــروع والمســتودعات 

خــال نفــس الفتــرة.

عمالة مؤقتة 

تتمثــل مصاريــف العمالــة المؤقتــة بمصاريــف أجــور العمالــة المؤقتــة وجميــع المصاريــف الازمــة للتعاقــد معهــم. ارتفعــت مصاريــف العمالــة المؤقتة 
بنســبة 57.3% مــن 404 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 636 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجةارتفــاع عــدد 
العمالــة المؤقتــة المتعاقــد معهــم خــال نفــس الفتــرة. انخفضــت مصاريــف العمالــة المؤقتــة بنســبة 14.1% لتصــل إلــى 546 ألــف ريــال ســعودي 

فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجةانخفــاض عــدد العمالــة المؤقتــة المتعاقــد معهــم خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت مصاريــف العمالــة المؤقتــة بنســبة 19.9% مــن 423 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 
339 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة انخفــاض مســتويات التشــغيل والكميــات المنتجــة فــي 

المصانــع خــال نفــس الفتــرة.

تأمين 

تتمثــل مصاريــف التأميــن الطبــي لموظفــي المبيعــات ومناديــب التســويق ومصاريــف التأميــن علــى الســيارات باإلضافــة لجميــع مصاريــف التأميــن 
األخــرى. ارتفعــت مصاريــف التأميــن بنســبة 7.1% مــن 523 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 561 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2019م تماشــًيا مــع ارتفــاع عــدد الموظفيــن ممــا أدى لزيــادة مصاريــف التأميــن الطبيــة خــال نفــس الفتــرة. انخفضــت مصاريــف التأميــن 
بنســبة 10.7% لتصــل إلــى 501 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض مصاريــف التأميــن علــى الســيارات تماشــًيا مــع 

انخفــاض عــدد الســيارات خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت مصاريــف التأميــن بنســبة 5.8% مــن 380 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 402 ألــف 
ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م تماشــًيا ارتفــاع اســعار بوليصــات التأميــن خــال نفــس الفتــرة.
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أخرى

ــج  ــف تروي ــة واإلعــان ومصاري ــف والدعاي ــة ومصاري ــف والعمــوالت النقدي ــف التل ــف العمــوالت ومصاري ــف األخــرى فــي مصاري ــل المصاري تتمث
المبيعــات ومصاريــف الهاتــف والبريــد وباإلضافــة لمصاريــف بيعيــة وتســويقية أخــرى. انخفضــت المصاريــف األخــرى بنســبة 12.9% مــن 3.7 
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 3.2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة انخفــاض فــي مصاريــف التلــف 
بمقــدار 1.1 مليــون ريــال ســعودي بســبب أصنــاف ومنتجــات غيــر متحركــة تــم تلفهــا إثــر قــرب نهايــة تاريــخ صاحيتهــا. قابــل ذلــك ارتفــاع فــي 
مصاريــف العمــوالت بمقــدار 852 ألــف ريــال ســعودي تماشــًيا مــع ارتفــاع المبيعــات للشــركة خــال نفــس الفتــرة. اســتمرت المصاريــف األخــرى 
باإلنخفــاض بنســبة 44.3% لتصــل إلــى 1.8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض مصاريــف العمــوالت بمقــدار 704 
ألــف ريــال ســعودي بســبب تطبيــق اإلدارة مخصــص علــى مصــروف المبيعــات عــن العمــوالت المســتحقة عــن الســنة الماليــة 2019م، حيــث تــم تعديــل 
ــة 2020م ممــا أدى الرتفــاع مصاريــف العمــوالت باإلضافــة النخفــاض مصاريــف التلــف  هــذه العمــوالت المســتحقة ودفعهــا خــال الســنة المالي
بمقــدار 206 ألــف ريــال ســعودي بســبب اتخــاذ قــرارات جديــدة مــن قبــل الشــركة للتلفيــات ممــا قلــل حجــم مصاريــف التلــف خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت المصاريــف األخــرى بنســبة 53.1% مــن 1.7 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 782 
ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة انخفــاض بنــد العمــوالت تماشــًيا مــع انخفــاض المبيعــات 

للشــركة خــال نفــس الفتــرة.

5-5-1-7  إيرادات اخرى

الجــدول رقــم )26(: إيــرادات أخــرى للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 
ســبتمبر 2020م و2021م.

ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نمو سنوي
2018م 
-2019م

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو مركب
2018م – 

2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 

سبتمبر 
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م 
)معلومات 

اإلدارة(

التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

 إيرادات 
18.6%814965-56.3%-636994-تاجير

أرباح بيع 
ممتلكات 

وآالت 
ومعدات

1971192%279.2%171.7 %221.0192872%354.2

إيرادات بيع 
677.6%644.158451%296.1%1297.8%227107خردة

أرباح تملك 
----)100%(--1.613-استثمارات

إيرادات 
)44.1%(77.015285%156.6%22.1%6074189متنوعة

95.1%328.01.2162.373%)38.7%(2890.7%812.4201.483اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات اإلدارة.
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إيرادات تأجير

تتعلــق إيــرادات التأجيــر فــي تأجيــر مســتودعات الشــركة وتأجيــر مصنــع الشــركة للتمــور فــي محافظــة الخــرج. ارتفعــت إيــرادات التأجيــر بنســبة 
56.3% مــن 636 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 993 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م تأجيــر مســاحات أكبــر 
للمســتودعات خــال نفــس الفتــرة. ارتفعــت إيــرادات التأجيــر بنســبة 18.6% مــن 814 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 
30 ســبتمبر 2020م إلــى 965 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة ارتفــاع ســعر التأجيــر وزيــادة 

عــدد غــرف التبريــد المؤجــرة. 

أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

ارتفعــت أربــاح بيــع الممتلــكات واآلالت والمعــدات مــن 19 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 71 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2019م ثــم إلــى 192 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة ارتفــاع عــدد الممتلــكات والمعــدات التــي تــم بيعهــا خــال نفــس 
ــة فــي 30 ســبتمبر  ــرة التســعة أشــهر المنتهي ــال ســعودي فــي فت ــه 872 ألــف ري ــكات واآلالت والمعــدات مــا قيمت ــع الممتل ــاح بي ــرة. بلغــت أرب الفت

2021م.

إيرادات بيع خردة

ارتفعــت ايــرادات بيــع الخــردة مــن 2 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 27 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م ثــم إلــى 
107 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة ارتفــاع عــدد الخــرد التــي تــم بيعهــا تماشــًيا مــع انتهــاء عمــر اســتهاك معظــم األصــول 
الثابتــة خــال نفــس الفتــرة. ارتفعــت إيــرادات بيــع الخــردة مــن 58 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 
451 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة ارتفــاع عــدد الخــرد التــي تــم بيعهــا خــال نفــس الفتــرة.

أرباح تملك استثمارات

ــق أربــاح تملــك االســتثمارات بأربــاح فــي شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي والتنميــة )شــركة مســاهمة مصريــة( حيــث انــه بتاريــخ 6 مــارس  تتعل
2018م قــرر أحــد الشــركاء )شــركة جنــات لاســتثمار الزراعــي وهــي شــركة تحــت التصفيــة( التنــازل عــن اســتثمارهم فــي شــركة رخــاء لاســتثمار 
الزراعــي والتنميــة عــن طريــق تقســيم حصتهــا وأســهمها لباقــي الشــركاء بشــكل مباشــر كلًا بحســب حصتــه. بنــاء علــى ذلــك ســجلت الشــركة أربــاح 
تملــك االســتثمارات للســنة الماليــة 2019 م بلغــت 1.6 مليــون ريــال ســعودي وهــو نصيبهــا مــن تقســم أســهم شــركة جنــات لاســتثمار لباقــي شــركاء 

شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي والتنميــة.

إيرادات متنوعة

تتعلــق اإليــرادات المتنوعــة بشــكل رئيســي فــي اربــاح المحفظــة االســتثمارية وتعويضــات مــن شــركة التاميــن وبيــع مخلفــات االنتــاج. ارتفعــت 
اإليــرادات المتنوعــة مــن 60 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م الــى 74 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م ثــم إلــى 189 ألــف 
ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة تعويــض مــن شــركة التاميــن مقابــل حريــق بلوحــة التحكــم فــي نفــق التجميــد. انخفضــت اإليــرادات 
المتنوعــة مــن 152 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 85 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة 
أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة للتعويــض الــذي حصلــت عليــه الشــركة فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م. 
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5-5-1-8  صافي ربح / )خسارة( السنة / الفترة

الجــدول رقــم )27(: صافــي ربــح/ )خســارة( الســنة / الفتــرة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة التســعة 
أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م و2021م.

ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نمو 
سنوي

2018م 
-2019م

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو مركب
2018م – 

2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020م
)المفحوصة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م
)المفحوصة(

التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

صافي 
خسارة 

السنة / 
الفترة

)26.501()25.370()12.379()%4.3()%51.2()%31.7()2.083()4.518(%116.9

بنود الدخل الشامل اآلخر 

صافي 
التغير في 
احتياطي 

القيمة 
العادلة

688384)%22.1()%1.2(%11.13077%160.7

الخسائر 
اإلكتوارية 

لإللتزامات 
منافع 

الموظفين 

)702()372()1.056()%47.0(%183.9%22.6-)10(-

إجمالي 
الخسارة 
الشاملة 
للسنة / 

الفترة

)27.135()25.825()13.351()%4.8()%48.3()%29.9()2.054()4.452(%116.8

هامش 
صافي 
خسارة 

السنة / 
الفترة

)%33.1()%30.6()%14.8(2.415.918.3)%3.4()%8.6()5.2(

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة المفحوصــة لفتــرة 
التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م و 2021م.
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صافي خسارة السنة / الفترة

ــال ســعودي فــي  ــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 25.4 مليــون ري انخفــض صافــي خســارة الســنة بنســبة 4.3% مــن 26.5 مليــون ري
الســنة الماليــة 2019م، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض فــي صافــي الخســارة مــن العمليــات الرئيســية بمقــدار 3.0 مليــون ريــال ســعودي 
تماشــًيا مــع ارتفــاع الدخــل التشــغيلي بمقــدار 3.6 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة الرتفــاع المبيعــات بمقــدار 2.7 مليــون ريــال ســعودي باإلضافــة 
لوجــود إيــرادات اخــرى بلغــت 2.4 مليــون ريــال ســعودي تعلقــت بشــكل رئيســي فــي أربــاح تملــك اســتثمارات فــي شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي 
والتنميــة )شــركة مســاهمة مصريــة( باإلضافــة إليــرادات أخــرى متنوعــة خــال نفــس الفتــرة . قابــل ذلــك انخفــاض اثــر مصــروف لمخصــص ضمــان 
قــرض لطــرف ذو عاقــة حيــث لــدى الشــركة التزامــات ضمــان تتمثــل فــي نصيــب الشــركة مــن مبلــغ ضمــان القــروض الممنوحــة للغيــر )شــركة رخــاء 
لاســتثمار الزراعــي والتنميــة – شــركة مســاهمة مصريــة( مــن قبــل الصنــدوق الســعودي للتنميــة و قــد تــم تكويــن مخصــص بكامــل قيمــة القــرض، 
باإلضافــة لخســائر نتيجــة التدنــي فــي قيمــة االســتثمارات العقاريــة بمقــدار 1.0 مليــون ريــال ســعودي بســبب إعــادة تقييــم لألراضــي االســتثمارية 

فــي مخطــط المحمديــة االســتثماري فــي مدينــة جيــزان خــال نفــس الفتــرة.

اســتمر صافــي خســارة الســنة باإلنخفــاض بنســبة 51.2% ليصــل إلــى خســارة بلغــت 12.4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، ويعــزى 
ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع الدخــل التشــغيلي بمقــدار 2.7 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة النخفــاض تكلفــة المبيعــات بمقــدار 1.7 مليــون ريــال 
ســعودي بســبب انخفــاض المــواد الخــام والمصاريــف الغيــر مباشــرة تماشــًيا مــع انخفــاض الكميــات المباعــة ومســتويات اإلنتاج للمصانــع، باإلضافة 
لذلــك حققــت الشــركة أربــاح فــي قيمــة االســتثمارات العقاريــة بمقــدار 333 ألــف ريــال ســعودي بســبب إعــادة تقييــم لألراضــي االســتثمارية، ســاهم 
أيًضــا فــي  انخفــاض خســارة الســنة  انخفــاض فــي معظــم المخصصــات للشــركة تماشــًيا مــع تحســن االداء المالــي والتشــغيلي خــال نفــس الفتــرة.

ارتفــع صافــي خســارة الســنة بنســبة 116.9% مــن 2.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م إلــى 4.5 
مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع صافــي الخســارة مــن 
العمليــات الرئيســية بمقــدار 4.7 مليــون ريــال ســعودي تماشــًيا مــع انخفــاض الدخــل التشــغيلي بمقــدار 7.1 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة انخفــاض 
المبيعــات بمقــدار 9.5 مليــون ريــال ســعودي لعــدة أســباب اهمهــا الحالــة التــي كان يمــر بهــا ســوق األغذيــة حيــث كان هنالــك الكثيــر مــن المتغيــرات 
االقتصاديــة والســكانية أثــرت علــى حجــم المبيعــات، باإلضافــة الــى ذلــك ســجلت الشــركة خســائر اثــر اإلضمحــال فــي قيمــة الممتلــكات واآلالت 
والمعــدات بقيمــة 469 ألــف ريــال ســعودي بســبب تناقــص القيمــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات والتــي نتجــت عــن عــدة عوامــل داخليــة للشــركة. 
قابــل ذلــك أربــاح بقيمــة 762 ألــف ريــال ســعودي و118 ريــال ســعودي تعلقــت بعكــس مخصــص قطــع غيــار انتفــى الغــرض منــه ورد مخصــص خســائر 

ائتمانيــة انتفــى الغــرض منــه علــى التوالــي خــال نفــس الفتــرة.

5-5-2  قائمة المركز المالي

الجدول رقم )28(: قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)المفحوصة(

الموجودات 

الموجودات غير المتداولة 

109.177102.47595.54090.030ممتلكات وآالت ومعدات، صافي 

2.8932.7452.474-حق استخدام األصول، صافي  

1.076894767-أصول غير ملموسة، صافي  

استثمارات بالقيمة العادلة من خال 
---2.742األرباح أو الخسائر 

-11.12810.11910.453استثمارات عقارية، صافي 

استثمارات بالقيمة العادلة من خال 
673589674751الدخل الشامل االخر  
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31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)المفحوصة(

123.720117.153110.30694.023إجمالي الموجودات غير المتداولة  

الموجودات المتداولة  

18.56818.46020.63121.882ذمم مدينة، صافي 

17.26517.00721.24916.283مخزون، صافي 

مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة 
9.6278.9436.0208.078أخرى، صافي  

329761726726مطلوب من طرف ذو عاقة  

4.0141.7242.39215.993نقد وما في حكمه 

49.80346.89451.01762.963إجمالي الموجودات المتداولة 

173.523164.046161.323156.985إجمالي الموجودات  

حقوق المساهمين والمطلوبات  

حقوق المساهمين

200.000200.00077.17077.170رأس المال 

)505()582()666()583(إحتياطي القيمة العادلة  

)17.706()14.244()123.638()97.896(خسائر متراكمة 

ــا المحــددة  ــاس المزاي احتياطــي إعــادة قي
)1.067(---للموظفيــن

101.52175.69662.34457.893إجمالي حقوق المساهمين 

المطلوبات 

المطلوبات الغير متداولة  

الجزء الغير متداول من مخصص ضمان 
5.8504.9504.500-قرض - طرف ذو عاقة 

الجزء الغير متداول من قرض حكومي 
11.00025.00016.00012.000طويل األجل  

2.5302.4162.290-الجزء غير المتداول من التزامات التأجير  

6.4277.2578.7588.776إلتزامات منافع موظفين 

17.42740.63732.12427.566إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
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31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)المفحوصة(

المطلوبات المتداولة 

ضمــان  مخصــص  مــن  المتــداول  الجــزء 
ذو عاقــة   طــرف   - 2.2132.2502.700-قــرض 

22.04224.71934.72638.320ذمم دائنة تجارية  

271---مستحق ألطراف ذات عاقة 

351419316-الجزء المتداول من إلتزامات التأجير  

3.2593.2593.2593.259دائنو فائض اكتتاب 

4.0085.6624.9285.295مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

1.1991.1981.1951.194توزيعات أرباح مستحقة  

الجــزء المتــداول مــن قــرض حكومــي طويــل 
17.0003.00012.00015.000األجل 

2.0923.2641.6851.848مخصصات مبيعات  

4.9714.0466.3923.324مخصص الزكاة التقديرية  

54.57447.71266.85471.526إجمالي المطلوبات المتداولة 

72.00188.34998.97899.092إجمالي المطلوبات 

173.523164.046161.323156.985إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات 

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019 م و2020م والقوائــم الماليــة المفحوصــة لفتــرة 
التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م. 

الجدول رقم )29(: مؤشرات األداء الرئيسية للمركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018م
)معلومات اإلدارة(

31 ديسمبر 2019م
)معلومات اإلدارة(

31 ديسمبر 2020م
)معلومات اإلدارة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

1199797135متوسط أيام الذمم المدينة )يوم(*

7982104109متوسط عمر المخزون )يوم(**

8133177244متوسط أيام الذمم الدائنة )يوم(***

)2.9%()7.7%()15.5%()15.3%(العائد على إجمالي الموجودات

)7.8%()19.9%()33.5%()26.1%(العائد على حقوق الملكية

المصدر: معلومات اإلدارة. 

* تم احتسابها باستخدام إجمالي مبيعات اإلئتمان.
**تم احتسابها باستثناء قطع الغيار من إجمالي المخزون.

***تم احتسابها باستخدام تكلفة المبيعات باستثناء األجور.
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الموجودات غير المتداولة 

انخفضــت الموجــودات الغيــر متداولــة مــن 123.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 117.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2019م نتيجــة انخفــاض الممتلــكات واألالت والمعــدات بمقــدار 6.7 مليــون ريــال ســعودي بســبب مصاريــف اســتهاك للســنة بلغــت 
9.0 مليــون ريــال ســعودي، قابــل ذلــك ارتفــاع بمقــدار 2.9 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة تطبيــق الشــركة معيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )16( ممــا 

أدى لوجــود بنــد حــق اســتخدام لألصــول خــال نفــس الفتــرة.

ــكات وآالت ومعــدات بمقــدار  ــال ســعودي نتيجــة انخفــاض ممتل ــون ري ــة باإلنخفــاض لتصــل إلــى 110.3 ملي ــر متداول اســتمرت الموجــودات الغي
6.9 مليــون ريــال ســعودي بســبب مصاريــف اســتهاك بلغــت 8.7 مليــون ريــال ســعودي، قابــل ذلــك ارتفــاع بمقــدار 333 ألــف ريــال ســعودي بســبب 
ارتفــاع قيمــة االســتثمارات العقاريــة بســبب ارتفــاع )أربــاح( فــي قيمــة االســتثمارات العقاريــة ناتجــة عــن إعــادة تقييــم االســتثمارات العقاريــة مــن 

قبــل مقيــم خارجــي خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت الموجــودات الغيــر متداولــة مــن 110.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 94.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 
ســبتمبر 2021م نتيجــة: )1( انخفــاض االســتثمارات العقاريــة بمقــدار 10.5 مليــون ريــال ســعودي اثــر بيــع هــذه األراضــي، )2( انخفــاض الممتلــكات 
واألالت والمعــدات بمقــدار 5.5 مليــون ريــال ســعودي بســبب مصاريــف اســتهاك للفتــرة، )3( انخفــاض حــق اســتخدام األصــول بمقــدار 271 ألــف 

ريــال ســعودي نتيجــة مصاريــف اســتهاك علــى حــق اســتخدام األصــول خــال نفــس الفتــرة.

الموجودات المتداولة 

ــال ســعودي كمــا فــي 31  ــون ري ــى 46.9 ملي ــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 م إل ــون ري ــة مــن 49.8 ملي انخفضــت الموجــودات المتداول
ــج مــن األنشــطة  ــال ســعودي بســبب انخفــاض الدخــل النات ــون ري ديســمبر 2019م نتيجــة انخفــاض فــي النقــد ومــا فــي حكمــه بمقــدار 2.3 ملي
التشــغيلية بمقــدار 4.1 مليــون ريــال ســعودي بمــا يتماشــى مــع النتائــج الماليــة للشــركة، وانخفــاض المصاريــف المدفوعــة مقدمــا وأرصــدة مدينــة 
اخــرى بمقــدار 684 ألــف ريــال ســعودي نتيجــة انخفــاض المصاريــف المدفوعــة مقدًمــا بمقــدار 1.0 مليــون ريــال ســعودي بســبب انخفــاض 

ــا ممــا ادى لهــذا اإلنخفــاض خــال نفــس الفتــرة. ــا إليجــار منافــذ البيــع ومصروفــات التأميــن المدفوعــة مقدًم المصاريــف المدفوعــة مقدًم

ارتفعــت الموجــودات المتداولــة لتصــل الــى 51.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة ارتفــاع المخــزون بمقــدار 4.2 مليــون 
ريــال ســعودي بســبب ارتفــاع المــواد تامــة الصنــع تماشــًيا مــع ارتفــاع طلبــات الشــراء مــن العمــاء للمصانــع، باإلضافــة الرتفــاع الذمــم المدينــة 
بمقــدار 2.2 مليــون ريــال ســعودي تماشــًيا مــع ارتفــاع المبيعــات للشــركة وباألخــص قطــاع التجزئــة، باإلضافــة الكتســاب الشــركة قاعــدة عمــاء 
ــل  ــر ان الشــركة قامــت بتعدي ــر بالذك ــد. والجدي ــل جدي ــوالت بنحــو 20 عمي ــع اللحــوم والمأك ــدة فــي القطــاع التجــاري وباألخــص فــي مصن جدي
اتفاقيــات الســداد مــع معظــم العمــاء واضافــت لهــا الكثيــر مــن المرونــة مــن أجــل ظــروف العمــاء أثنــاء جائحــة كورونــا العالميــة خــال نفــس 

الفتــرة.

ارتفعــت الموجــودات المتداولــة مــن 51.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 63.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 
2021م نتيجــة ارتفــاع النقــد ومــا فــي حكمــه بمقــدار 13.6 مليــون ريــال ســعودي اثــر حصــول الشــركة علــى مبالــغ بيــع االراضــي االســتثمارية وبمــا 
يتماشــى مــع ارتفــاع الدخــل الناتــج مــن األنشــطة التشــغيلية، باإلضافــة الرتفــاع المصاريــف المدفوعــة مقدمــا واألرصــدة المدينــة األخــرى بمقــدار 
2.1 مليــون ريــال ســعودي خــال ارتفــاع الدفعــات المقدمــة للمورديــن حيــث كان هــذا االرتفــاع مدفوًعــا بارتفــاع الدفعــات المقدمــة للتأميــن الطبــي 
والتأميــن علــى الممتلــكات والمعــدات، قابــل هــذا االرتفــاع انخفــاض فــي المخــزون بمقــدار 5.0 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة انخفــاض المشــتريات 

ومســتويات اإلنتــاج خــال نفــس الفتــرة. 

حقوق المساهمين

انخفضــت إجمالــي حقــوق المســاهمين مــن 101.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 م إلــى 75.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2019م نتيجــة اســتمرار الشــركة تحقيــق خســائر خــال الســنة الماليــة 2019م.

اســتمرت إجمالــي حقــوق المســاهمين باإلنخفــاض لتصــل  الــى 62.3 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة انخفــاض فــي رأس المــال  بمقــدار 122.8مليــون 
ريــال ســعودي نتيجــة انخفــاض رأس مــال الشــركة بمقــدار 122.8 مليــون ريــال ســعودي إثــر قــرار مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد فــي تاريــخ 
1441/04/22هـــ الموافــق 2019/12/19م التوصيــة بتخفيــض رأس مــال الشــركة مقابــل إطفــاء الخســائر المتراكمــة والتــي بلغــت فيمتهــا فــي وقتها 
آنــذاك 98.9 مليــون ريــال ســعودي، قابــل ذلــك ارتفــاع فــي احتياطــي القيمــة العادلــة بمقــدار 84 ألــف ريــال ســعودي حيــث تعلــق إحتياطــي القيمــة 
العادلــة فــي شــركة ينبــع الوطنيــة للبتروكيماويــات )ينســاب( عــن طريــق القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر حيــث كان هــذا االرتفــاع 

نتيجــة الرتفــاع قيمــة االســتثمار فــي أســهم شــركة ينبــع الوطنيــة للبتروكيماويــات خــال نفــس الفتــرة.  
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اســتمرت إجمالــي حقــوق المســاهمين باإلنخفــاض لتصــل إلــى 59.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة ارتفــاع فــي الخســائر 
المتراكمــة بمقــدار 3.5 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة تحقيــق صافــي خســارة للفتــرة قدرهــا 4.9 مليــون ريــال ســعودي خــال فتــرة التســعة أشــهر 
المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م، قابــل هــذا اإلنخفــاض ارتفــاع فــي احتياطــي القيمــة العادلــة بمقــدار 77 ألــف ريــال ســعودي نتيجــة ارتفــاع قيمــة 

االســتثمارات للشــركة خــال نفــس الفتــرة.

المطلوبات غير المتداولة

ارتفعــت المطلوبــات الغيــر متداولــة مــن 17.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 40.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2019م نتيجــة: )1( ارتفــاع فــي الجــزء الغيــر متــداول مــن قــرض حكومــي طويــل األجــل بمقــدار 14.0 مليــون ريــال ســعودي بســبب إعــادة 
جدولــة القــرض مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة والجديــر بالذكــر ان اتفاقيــة القــرض تحتــوي علــى تعهــدات تتضمــن مــن بيــن أمــور أخــرى للحــد مــن 
النفقــات الرأســمالية المســتقبلية للمحافظــة علــى نســب ماليــة معينــة، )2( وضــع الشــركة مخصــص ضمــان قــرض مــن طــرف ذو عاقــة  نتيجــة 
التــزام جديــد تمثــل بضمــان لشــركة تابعــة )شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي والتنميــة – شــركة مســاهمة مصريــة( مــن قبــل الصنــدوق الصناعــي 
للتنميــة حيــث بلــغ الجــزء الغيــر متــداول مــن التــزام المخصــص مــا قيمتــه 5.9 مليــون ريــال ســعودي، )3( وجــود إلتزامــات تأجيــر علــى الشــركة 
نتيجــة تطبيــق الشــركة معيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )16( ممــا أدى لوجــود هــذا االلتــزام حيــث بلــغ الجــزء الغيــر متــداول مــا قيمتــه 2.5 مليــون 

ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. 

انخفضــت المطلوبــات الغيــر متداولــة لتصــل إلــى 32.1 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة انخفــاض فــي الجــزء الغيــر متــداول مــن قــرض حكومــي طويــل 
األجــل بمقــدار 9.0 مليــون ريــال ســعودي ويعــزى ذلــك الرتفــاع واســتحقاق الجــزء المتــداول علــى الشــركة مــن قبــل صنــدوق التنميــة الصناعــي 
والجديــر بالذكــر انــه لــم تتــم أي مدفوعــات تجــاه القــرض ولــم تكــن هنالــك أي إضافــات، قابــل ذلــك ارتفــاع فــي التزامــات منافــع الموظفيــن بمقــدار 

1.5 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة تكلفــة خدمــة حاليــة بمقــدار 698 ألــف مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

انخفــض إجمالــي المطلوبــات الغيــر متداولــة مــن 32.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 27.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 30 ســبتمبر 2021م ويعــزى ذلــك النخفــاض الجــزء الغيــر متــداول مــن قــرض حكومــي طويــل األجــل بمقــدار 4.0 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة 
ارتفــاع واســتحقاق الجــزء المتــداول علــى الشــركة مــن قبــل صنــدوق التنميــة الصناعــي وســداد الشــركة مبلــغ مليــون ريــال ســعودي تجــاه الديــن 

خــال نفــس الفتــرة.

المطلوبات المتداولة

انخفضــت المطلوبــات المتداولــة مــن 54.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 47.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2019م نتيجــة انخفــاض فــي الجــزء المتــداول مــن قــرض حكومــي طويــل األجــل بمقــدار 14.0 مليــون ريــال ســعودي بســبب إعــادة جدولــة القــرض 
مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة، قابــل هــذا االنخفــاض ارتفــاع فــي: )1( الذمــم الدائنــة التجاريــة بمقــدار 2.7 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة تعثــر 
الشــركة فــي ســداد بعــض المورديــن بســبب انخفــاض فــي الســيولة، )2( الجــزء الغيــر متــداول مــن مخصــص ضمــان قــرض مــن طــرف ذو عاقــة 
بمقــدار 2.2 مليــون ريــال ســعودي بســبب عــدم وجــود تغييــرات فــي المخصــص وعــدم وجــود مدفوعــات ســداد للقــرض، )3( مصاريــف مســتحقة 

وأرصــدة دائنــة أخــرى بمقــدار 1.7 مليــون ريــال ســعودي تماشــًيا مــع ارتفــاع عــدد العمــاء للشــركة وارتفــاع المبيعــات خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت المطلوبــات المتداولــة لتصــل إلــى 66.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة ارتفــاع الذمــم الدائنــة التجاريــة بمقــدار 
10.0 مليــون ريــال ســعودي بســبب اســتمرار تعثــر الشــركة فــي ســداد بعــض المورديــن بســبب انخفــاض فــي الســيولة، وارتفــاع الجــزء المتــداول 
مــن قــرض حكومــي طويــل األجــل بمقــدار 9.0 مليــون ريــال ســعودي بســبب عــدم وجــود تغييــرات فــي المخصــص وعــدم وجــود مدفوعــات ســداد 

للقــرض خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت المطلوبــات متداولــة مــن 66.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى71.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 
2021م نتيجــة ارتفــاع الذمــم الدائنــة التجاريــة بمقــدار 3.6 مليــون ريــال ســعودي بســبب اســتمرار تعثــر الشــركة فــي ســداد بعــض المورديــن بســبب 
انخفــاض فــي الســيولة، وارتفــاع الجــزء المتــداول مــن قــرض حكومــي طويــل األجــل بمقــدار 3.0 مليــون ريــال ســعودي اثــر إعــادة جدولــة القــرض 
مــع صنــدوق التنميــة الصناعــي خــال نفــس الفتــرة. قابــل هــذا االرتفــاع انخفــاض مخصــص الــزكاة التقديريــة بمقــدار 3.1 مليــون ريــال ســعودي 
بســبب ســداد الشــركة باقــي فروقــات زكويــة للفتــرة مــن الســنة الماليــة 2008م إلــى الســنة الماليــة 2011م باإلضافــة لدفــع الــزكاة المســتحقة عــن 

الســنة الماليــة 2019م.
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5-5-2-1  الموجودات غير المتداولة

الجدول رقم )30( الموجودات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)المفحوصة(

109.177102.47595.54090.030ممتلكات وآالت ومعدات، صافي 

2.8932.7452.474-حق استخدام األصول، صافي  

1.076894767-أصول غير ملموسة، صافي  

اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال 
الخســائر  أو  ---2.742األربــاح 

-11.12810.11910.453استثمارات عقارية، صافي 

اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال 
673589674751الدخــل الشــامل االخــر  

123.720117.153110.30694.023إجمالي الموجودات غير المتداولة  

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019 م و2020م والقوائــم الماليــة المفحوصــة لفتــرة 
التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م. 

الممتلكات وآالت ومعدات

الجــدول رقــم )31(: صافــي القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات كمــا فــي 31 ديســمبر2018م و2019م و2020م وكمــا فــي 30 ســبتمبر 
2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

56.25053.14850.35247.444أثاث ومعدات 

42.73140.50538.19136.455مباني 

5.1955.3404.8034.769عدد وأدوات 

104989288ابار ارتوازية 

566574515354أثاث ومفروشات 

385349259222أجهزة تكييف 

2.2381.14925863سيارات

1.7091.3121.070635تجهيزات وتركيبات 

109.177102.47595.54090.030اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات اإلدارة.
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الجدول رقم )32(: االضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات كما في 31 ديسمبر2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

-493542623 أثاث ومعدات 

--31187مباني 

1.0051.476812803عدد وأدوات 

7717310184أثاث ومفروشات 

431023531أجهزة تكييف 

-33-224سيارات

04241687تجهيزات وتركيبات 

2.1942.4041.772925اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات اإلدارة.

الجدول رقم )33(: مجمع استهاك الممتلكات واآلالت والمعدات كما في 31 ديسمبر2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

142.487146.131149.549152.457أثاث ومعدات 

37.03439.34641.66143.397مباني 

13.50114.83316.18217.019عدد وأدوات 

117123128133ابار ارتوازية 

3.6123.6523.8124.057أثاث ومفروشات 

5.5305.6695.7945.862أجهزة تكييف 

9.3019.9919.7946.561سيارات

3.1363.5563.9674.409تجهيزات وتركيبات 

214.717223.301230.887233.894اإلجمالي

المصدر: ا لقوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات اإلدارة.

بلغــت صافــي القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات مــا قيمتــه 90.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م وتمثلــت بشــكل 
أساســي فــي األثــاث والمعــدات )47.4 مليــون ريــال ســعودي( والمبانــي )36.5 مليــون ريــال ســعودي( مشــكلين مــا نســبته 93% مــن صافــي القيمــة 

الدفتريــة لهــذا البنــد.
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أثاث ومعدات 

ــاج وتشــمل الثاجــات  ــغ عددهــا 13 خــط انت ــي يبل ــاج للشــركة والت ــاث والمعــدات بشــكل أساســي فــي خطــوط اإلنت ــة لألث ــق القيمــة الدفتري تتعل
ــال  ــون ري ــاث والمعــدات مــن 56.3 ملي ــة لألث ــات. انخفضــت صافــي القيمــة الدفتري ــع األجهــزة الازمــة للعمي ــد وجمي ومضخــات الهــواء والتبري
ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 53.1 مليــون كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة مصاريــف اســتهاك بلغــت 3.6 مليــون ريــال ســعودي، 
قابــل ذلــك إضافــات بقيمــة 542 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. انخفضــت صافــي القيمــة الدفتريــة لألثــاث والمعــدات لتصــل إلــى 50.4 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م، وذلــك يعــود إلــى مصاريــف اســتهاك بقيمــة 3.4 مليــون ريــال ســعودي، وقابــل ذلــك إضافــات 

بقيمــة 623 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. 

ــى  ــود إل ــك يع ــا فــي 30 ســبتمبر 2021م وذل ــال ســعودي كم ــون ري ــى 47.4 ملي ــدات لتصــل ال ــاث والمع ــة لألث ــة الدفتري ــي القيم انخفضــت صاف
مصاريــف اســتهاك بلغــت 2.9 مليــون ريــال ســعودي، حيــث شــكلت أثــاث ومعــدات مصنــع الخضــار ومصنــع المعجنــات غالبيــة القيمــة الدفتريــة 

للبنــد مشــكلتين مــا نســبته 68.6% و23.2% علــى التوالــي مــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م.

مباني 

تتعلــق القيمــة الدفتريــة للمبانــي بشــكل رئيســي فــي مبانــي الشــركة حيــث تملــك 5 مصانــع باإلضافــة للمبنــى الرئيســي للشــركة، و12مســتودع فــي 
مختلــف أماكــن المملكــة العربيــة الســعودية. انخفضــت صافــي القيمــة الدفتريــة للمبانــي مــن 42.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2018م ثــم إلــى 40.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م ثــم إلــى 38.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة 

مصاريــف اســتهاك ســنوية بلغــت 2.3 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت صافــي القيمــة الدفتريــة للمبانــي مــن 38.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 إلــى 36.5 ريــال ســعودي كمــا فــي 30 
ســبتمبر 2021م نتيجــة مصاريــف اســتهاك للفتــرة بلغــت 1.7 مليــون ريــال ســعودي.

عدد وأدوات 

تتعلــق القيمــة الدفتريــة للعــدد واألدوات بشــكل أساســي فــي األدوات التــي تســتعمل فــي صيانــة مبانــي ومصانــع الشــركة. ارتفعــت صافــي القيمــة 
الدفتريــة للعــدد واألدوات مــن 5.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 5.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م 
نتيجــة إضافــات بقيمــة 1.5 مليــون ريــال ســعودي، قابــل ذلــك مصاريــف اســتهاك بلغــت 1.3 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. انخفضــت 
صافــي القيمــة الدفتريــة للعــدد واألدوات لتصــل إلــى 4.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م، وذلــك يعــود إلــى مصاريــف اســتهاك 

بقيمــة 1.3 ألــف ريــال ســعودي، وقابــل ذلــك إضافــات بقيمــة 812 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. 

ارتفعــت صافــي القيمــة الدفتريــة للعــدد واألدوات مــن 4.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 4.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 30 ســبتمبر 2021م وذلــك يعــود إلــى إضافــات بلغــت 803 ألــف ريــال ســعودي، قابــل ذلــك مصاريــف اســتهاك بلغــت 837 آالف ريــال ســعودي 

خــال نفــس الفتــرة.

آبار ارتوازية 

تتعلــق القيمــة الدفتريــة لآلبــار االرتوازيــة فــي أنفــاق وآبــار تســتعمل مــن أجــل خطــوط اإلنتــاج حيــث لهــا صيانــة ومعالجــة دوريــة. انخفضــت صافــي 
القيمــة الدفتريــة لآلبــار االرتوازيــة مــن 104 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 98 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2019م ثــم إلــى 92 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 نتيجــة مصاريــف اســتهاك ســنوية بلغــت 6 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس 

الفتــرة.

انخفضــت صافــي القيمــة الدفتريــة لآلبــار االرتوازيــة مــن 92 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 إلــى 88 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 
30 ســبتمبر 2021م نتيجــة مصاريــف اســتهاك للفتــرة بلغــت 4 آالف ريــال ســعودي.

أثاث ومفروشات 

ــع. ارتفعــت صافــي  ــى الرئيســي للشــركة والمصان ــاث والمفروشــات للمبن ــاث والمفروشــات بشــكل أساســي فــي األث ــة لألث ــق القيمــة الدفتري تتعل
القيمــة الدفتريــة لألثــاث والمفروشــات مــن 566 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 574 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 



121نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

2019م نتيجــة إضافــات بقيمــة 173 ألــف ريــال ســعودي، قابــل ذلــك مصاريــف اســتهاك بلغــت 164 ألــف ريــال ســعودي واســتبعادات بلغــت 124 
ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. انخفضــت صافــي القيمــة الدفتريــة لألثــاث والمفروشــات لتصــل إلــى 515 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2020م، وذلــك يعــود إلــى مصاريــف اســتهاك بقيمــة 160 ألــف ريــال ســعودي، قابــل ذلــك إضافــات بقيمــة 101 ألــف ريــال ســعودي 

خــال نفــس الفتــرة. 

انخفضــت صافــي القيمــة الدفتريــة لألثــاث والمفروشــات مــن 515 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 354 ألــف ريــال ســعودي 
ــال  ــل ذلــك إضافــات بقيمــة 84 آالف ري ــال ســعودي، قاب كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م وذلــك يعــود إلــى مصاريــف اســتهاك بلغــت 245 آالف ري

ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

أجهزة تكييف 

تتعلــق القيمــة الدفتريــة ألجهــزة التكييــف بشــكل أساســي فــي تكييفــات المبنــى الرئيســي للشــركة وأجهــزة تكييــف المصانــع. انخفضــت صافــي 
القيمــة الدفتريــة ألجهــزة التكييــف مــن 385 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 349 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
ــرة.  ــال ســعودي خــال نفــس الفت ــف ري ــك إضافــات بقيمــة 102 أل ــل ذل ــال ســعودي، قاب ــف ري ــف اســتهاك بلغــت 138 أل 2019م نتيجــة مصاري
ارتفعــت صافــي القيمــة الدفتريــة ألجهــزة التكييــف لتصــل إلــى 259 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م، وذلــك يعــود إلــى إضافــات 

بقيمــة 35 ألــف ريــال ســعودي، قابــل ذلــك مصاريــف اســتهاك بقيمــة 134 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. 

انخفضــت صافــي القيمــة الدفتريــة ألجهــزة التكييــف مــن 259 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 222 ألــف ريــال ســعودي كمــا 
فــي 30 ســبتمبر 2021م وذلــك يعــود إلــى مصاريــف اســتهاك بلغــت 68 آالف ريــال ســعودي، قابــل ذلــك إضافــات بقيمــة 31 آالف ريــال ســعودي 

خــال نفــس الفتــرة.

سيارات

تتعلــق القيمــة الدفتريــة للســيارات بشــكل أساســي فــي ســيارات الســيدان وســيارات النقــل للشــركة. انخفضــت صافــي القيمــة الدفتريــة للســيارات 
مــن 2.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 1.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة مصاريــف اســتهاك 
بلغــت 1.0 مليــون ريــال ســعودي واســتبعادات بلغــت 398 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. انخفضــت صافــي القيمــة الدفتريــة للســيارات 
لتصــل إلــى 258 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م، نتيجــة اســتبعادات بلغــت 1.1 مليــون ريــال ســعودي حيــث تهــدف الشــركة التخــاذ 
ــدى الشــركة، باإلضافــة  ــاء عمــر اســتهاك معظــم الســيارات ل ــد أو التعامــل باإليجــار مــع الســيارات بالمســتقبل بحكــم انته خــط ســيارات جدي

لمصاريــف اســتهاك بلغــت 924 ألــف ريــال ســعودي، قابــل ذلــك إضافــات بقيمــة 33 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. 

انخفضــت صافــي القيمــة الدفتريــة للســيارات مــن 258 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 63 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 
30 ســبتمبر 2021م وذلــك يعــود إلــى اســتبعادات بقيمــة 3.4 مليــون ريــال ســعودي إثــر اســتهاك الســيارات بالكامــل لــدى الشــركة كمــا فــي 30 

ســبتمبر 2021م.

تجهيزات وتركيبات

تتعلــق القيمــة الدفتريــة للتجهيــزات والتركيبــات بشــكل أساســي فــي األبــواب المصفحــة والتزامــات الدفــاع المدنــي للســامة وتركيبــات المصانــع 
ــى 1.3  ــي 31 ديســمبر 2018م إل ــا ف ــال ســعودي كم ــون ري ــن 1.7 ملي ــات م ــزات والتركيب ــة للتجهي ــة الدفتري ــي القيم ــي. انخفضــت صاف والمبان
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة مصاريــف اســتهاك بلغــت 421 ألــف ريــال ســعودي، قابــل ذلــك إضافــات بقيمــة 24 ألــف 
ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. انخفضــت صافــي القيمــة الدفتريــة للتجهيــزات والتركيبــات لتصــل إلــى 1.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2020م، وذلــك يعــود إلــى مصاريــف اســتهاك بقيمــة 411 ألــف ريــال ســعودي، قابــل ذلــك إضافــات بقيمــة 168 ألــف ريــال ســعودي خــال 

نفــس الفتــرة. 

ــال  ــف ري ــى 635 أل ــا فــي 31 ديســمبر 2020م إل ــال ســعودي كم ــون ري ــات مــن 1.1 ملي ــزات والتركيب ــة للتجهي انخفضــت صافــي القيمــة الدفتري
ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م وذلــك يعــود إلــى مصاريــف اســتهاك بلغــت 442 ألــف ريــال ســعودي، قابــل ذلــك إضافــات بقيمــة 7 آالف 

ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.
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حق استخدام أصول، صافي

قامــت الشــركة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 »عقــود اإليجــار« بدايــة خــال الســنة الماليــة 2019م، حيــث يتــم إثبــات عقــود 
اإليجــار كموجــودات حــق اســتخدام مــع االلتزامــات المقابلــة لهــا بالتاريــخ الــذي تصبــح فيــه الموجــودات المســتأجرة جاهــزة لاســتخدام مــن قبــل 
الشــركة. يتــم توزيــع دفعــات اإليجــار بيــن التــزام اإليجــار وتكلفــة التمويــل. يتــم إثبــات تكلفــة التمويــل فــي الدخــل علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار. ويتــم 
اســتهاك موجــودات حــق االســتخدام علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لألصــل أو مــدى عقــد اإليجــار علــى أســاس القســط الثابــت حيــث لــدى الشــركة 
عقــود إيجــار تتعلــق بمبانــي و8 قطــع مــن األراضــي فــي مدينــة الريــاض. انخفضــت القيمــة الدفتريــة لحــق اســتخدام أصــول مــن 2.9 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م إلــى 2.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة مصاريــف اســتهاك بلغــت 405 ألــف 

ريــال ســعودي، قابــل ذلــك إضافــات بقيمــة 258 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت القيمــة الدفتريــة لحــق اســتخدام أصــول لتصــل إلــى 2.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة مصاريــف اســتهاك 
بلغــت 405 ألــف ريــال ســعودي، قابــل ذلــك إضافــات بقيمــة 258 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. والجديــر بالذكــر ان تكاليــف التمويــل 
بإلتزامــات التأجيــر لحــق اســتخدام األصــول مــن قبــل الشــركة بلغــت مــا قيمتــه 190 ألــف ريــال ســعودي و188 ألــف ريــال ســعودي و 84 ألــف ريــال 

ســعودي للســنتين الماليــة 2019م و2020م وفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021 م، علــى التوالــي.

أصول غير ملموسة 

الجدول رقم )34(: أصول غير ملموسة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

1.076894767-برامج الحاسب اآللي

1.076894767-اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات اإلدارة.

الجدول رقم )35(: مصاريف االطفاء على األصول غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

136181127-برامج الحاسب اآللي

136181127-اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات اإلدارة.

برامج الحاسب اآللي

ــم وتخطيــط مــوارد الشــركة )Oracle(، ورخــص برامــج  ــي بشــكل رئيســي فــي النظــام المحاســبي المســتعمل لتنظي ــل برامــج الحاســب اآلل تتمث
أجهــزة الحاســب اآللــي التــي تســتخدمها إدارات الشــركة فــي عملياتهــا. انخفضــت صافــي القيمــة الدفتريــة لبرامــج الحاســب اآللــي مــن 1.1 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م إلــى 894 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م، نتيجــة لمصاريــف االطفــاء بقيمــة 181 ألــف 
ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. اســتمرت صافــي القيمــة الدفتريــة لبرامــج الحاســب اآللــي باالنخفــاض لتصــل إلــى 767 ألــف ريــال ســعودي كمــا 

فــي 30 ســبتمبر 2021م، بســبب مصاريــف االطفــاء بقيمــة 127 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.
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استثمارات بالقيمة العادلة من خال األرباح او الخسائر

ــاح او الخســائر كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وكمــا فــي 30  ــة مــن خــال األرب الجــدول رقــم )36(: اســتثمارات بالقيمــة العادل
ســبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)المفحوصة(

شركة شروق آسيا للتنمية 
-10.00010.00010.000واالستثمار الزراعي

شركة جنات لاستثمار الزراعي – 
-7.0507.05017.0501تحت التصفية

شركة رخاء لاستثمار الزراعي 
-1.6131.613-والتنمية

-17.05018.66318.663اإلجمالي

خسائر هبوط القيمة العادلة 
-)18.663()18.663()14.308(لاستثمارات

---2.742الصافي

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019 م و2020م والقوائــم الماليــة المفحوصــة لفتــرة 
التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م.

بلغت االستثمارات بالقيمة العادلة من خال األرباح ما قيمته 2.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م وتتمثل في:

شــركة شــروق آســيا للتنميــة واالســتثمار الزراعــي )شــركة مســاهمة مقفلــة( اســتثمار بنســبة 14.3% مــن رأس المــال المدفــوع البالــغ 70.0 - 
مليــون ريــال ســعودي.

شــركة جنــات لاســتثمار الزراعــي )شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة تحــت التصفيــة( اســتثمار بنســبة 11.1% مــن رأس المــال المدفــوع - 
البالــغ 63.0 مليــون ريــال ســعودي وتمثــل فــي المبلــغ المتبقــي البالــغ 50.0 مليــون ريــال ســعودي وهــو حصــة الشــركة فــي مصاريــف التأســيس.

شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي والتنميــة )شــركة مســاهمة مصريــة( اســتثمار بنســبة 8.6% مــن رأس المــال المدفــوع البالــغ 80.0 مليــون - 
جنيــه مصــري أي مــا يعــادل 18.7 مليــون ريــال ســعودي.

انخفضــت قيمــة االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح إلــى ال شــيء كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م و2020م نتيجــة التأكــد مــن انخفــاض 
قيمــة هــذه االســتثمارات ونتيجــة لذلــك اتخــذت الشــركة مخصــص بكامــل قيمتهــم خــال نفــس الفتــرة. 

استثمارات عقارية

الجدول رقم )37(: استثمارات عقارية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

-11.12811.12811.128أراضي استثمارية في منطقة جيزان

-)675()1.008(-مخصص في تدني قيمة االستثمارات العقارية

-11.12810.11910.453الصافي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019 م و2020م ومعلومات اإلدارة. 
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الجــدول رقــم )38(: مخصــص فــي تدنــي قيمــة االســتثمارات العقاريــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وكمــا فــي 30 ســبتمبر 
2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

-1.008--الرصيد اإلفتتاحي - في بداية السنة 

قيمــة  فــي  التدنــي  )خســائر(   / أربــاح 
العقاريــة -)333(1.008-االســتثمارات 

-675)333(-الرصيد الختامي – في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019 م و2020م ومعلومات اإلدارة.

قامــت الشــركة بشــراء 18 قطعــة مــن األراضــي االســتثمارية فــي مخطــط المحمديــة االســتثماري فــي مدينــة جيــزان وتبلــغ مســاحتها اإلجماليــة 
10.9 ألــف متــر مربــع. تقــوم الشــركة بإعــادة تقييــم اســتثماراتها العقاريــة عــن طريــق مقيــم عقــاري مســتقل ومعتمــد مــن قبــل الهيئــة الســعودية 
للمقيميــن المعتمديــن.  انخفضــت صافــي القيمــة الدفتريــة لاســتثمارات العقاريــة مــن 11.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م 
إلــى 10.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة تدنــي )خســائر( فــي قيمــة االســتثمارات العقاريــة بقيمــة 1.0 مليــون ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م، ثــم ارتفعــت إلــى 10.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة ارتفــاع )أربــاح( فــي قيمــة 
االســتثمارات العقاريــة  بقيمــة 333 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. كمــا فــي 30 يونيــو2021م باعــت الشــركة جميــع هــذه األراضــي ممــا 

أدى النخفــاض الرصيــد إلــى ال شــيء حيــث تــم بيــع هــذه األراضــي بقيمــة 10.5 مليــون ريــال ســعودي. 

استثمارات بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل االخر

الجــدول رقــم )39(: اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وكمــا فــي 30 
ســبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

التكلفة

1.2561.2561.2561.256الرصيد في بداية السنة / الفترة

1.2561.2561.2561.256الرصيد في نهاية السنة / الفترة

تسوية التقييم

)582()666()583()651(الرصيد في بداية السنة / الفترة

خــال  محققــة  غيــر  )خســائر(  أربــاح 
8487)83(68الســنة

)505()582()666()583(الرصيد في نهاية السنة / الفترة

589674751 673القيمة الدفترية

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019 م و2020م ومعلومات اإلدارة.

تتمثــل االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر باالســتثمار فــي شــركة ينبــع الوطنيــة للبتروكيماويــات )ينســاب(، حيــث تملــك 
الشــركة مــا نســبته 0.002% مــن إجمالــي أســهم شــركة ينبــع الوطنيــة للبتروكيماويــات، يتــم تغيــر الرصيــد النهائــي لاســتثمار بنــاًء علــى األربــاح / 
الخســائر الرأســمالية الغيــر محققــة للشــركة. ارتفعــت القيمــة الدفتريــة لاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر مــن 589 
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ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م إلــى 674 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م ثــم إلــى 751 ألــف ريــال ســعودي كمــا 
فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة أربــاح رأســمالية غيــر محققــة خــال نفــس الفتــرة.  

5-5-2-2  الموجودات المتداولة

الجدول رقم )40(: الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م. 

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)المفحوصة(

18.56818.46020.63121.882ذمم مدينة، صافي 

17.26517.00721.24916.283مخزون، صافي 

وأرصــدة  مقدمــا  مدفوعــة  مصاريــف 
صافــي   أخــرى،  9.6278.9436.0208.078مدينــة 

329761726726مطلوب من طرف ذو عاقة  

4.0141.7242.39215.993نقد وما في حكمه 

49.80346.89451.01762.963إجمالي الموجودات المتداولة 

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019 م و2020م والقوائــم الماليــة المفحوصــة لفتــرة 
التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م. 

ذمم مدينة، الصافي

الجدول رقم )41(: الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

26.35726.71730.04231.652ذمم مدينة تجارية

)9.770()9.412()8.257()7.789(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

18.56818.46020.63121.882الصافي

1999797135متوسط أيام الذمم المدينة )يوم(*

مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
المدينــة  الذمــم  إجمالــي  مــن  كنســبة 

التجاريــة
%29.6%30.9%31.3%30.9

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، ومعلومات اإلدارة.

* تم احتسابها باستخدام إجمالي المبيعات االئتمانية.
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الجدول رقم )42(: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

الرصيد االفتتاحي في بداية 
3.6007.7898.2579.412السنة / الفترة

أثر تطبيق المعيار الدولي 
---2500للتقرير المالي رقم 9

1.6915351.206388المكون خال السنة / الفترة

ديون معدومة خال السنة / 
)30()52( )67()2(الفترة

الرصيد الختامي في نهاية 
7.7898.2579.4129.770السنة / الفترة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، ومعلومات اإلدارة.

ذمم مدينة تجارية

يتضمــن رصيــد الذمــم المدينــة التجاريــة مبالــغ مســتحقة علــى الغيــر نتيجــة عمليــات البيــع اآلجــل )علــى الحســاب( ويتركــز هــذا الحســاب علــى 
مبيعــات كل قطاعــات الشــركة. بلــغ متوســط أيــام الذمــم المدينــة 119يــوم فــي الســنة الماليــة 2018م و97 يــوم فــي الســنة الماليــة 2019م و2020م 
وهــو بمــا يتــاءم مــع شــروط البيــع واالئتمــان مــع غالبيــة عمــاء الشــركة ثــم ارتفــع إلــى 135 يــوم فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 
2021م نتيجــة إعطــاء الشــركة مرونــة فــي شــروط الدفــع بســبب التأثيــرات االقتصاديــة حــول فايــروس كورونــا )حيــث تكــون شــروط الدفــع بالغالــب 
للعمــاء مــن 30 يــوم إلــى 90 يــوم(، باإلضافــة لتخلــف بعــض العمــاء عــن الســداد ورفــع الشــركة قضايــا عليهــم مــن أجــل اســترداد هــذه المبالــغ. 

انخفضــت الذمــم المدينــة التجاريــة بشــكل نســبي مــن 18.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 18.5 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة تحصيــل بعــض الذمــم. ارتفعــت الذمــم المدينــة التجاريــة لتصــل إلــى 20.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2020م تماشــًيا مــع ارتفــاع المبيعــات للشــركة وباألخــص قطــاع الهايبرماركــت، باإلضافــة الرتفــاع عــدد عمــاء الشــركة وباألخــص فــي 
مصنــع اللحــوم والمأكــوالت بنحــو 20 عميــل جديــد. والجديــر بالذكــر ان الشــركة قامــت بتعديــل اتفاقيــات الســداد مــع معظــم العمــاء واضافــة 
الكثيــر مــن المرونــة مــن أجــل ظــروف الكثيــر مــن العمــاء أثنــاء جائحــة كورونــا العالميــة وتعثــر بعــض العمــاء ممــا أدى لرفــع الشــركة قضايــا علــى 

بعــض العمــاء المتأخريــن بالســداد خــال نفــس الفتــرة.  

ــا فــي 30  ــال ســعودي كم ــون ري ــى 21.9 ملي ــا فــي 31 ديســمبر 2021م إل ــال ســعودي كم ــون ري ــة مــن 20.6 ملي ــة التجاري ارتفعــت الذمــم المدين
ســبتمبر 2021م نتيجــة عــدم ســداد ذمــم مدينــة تتعلــق بقطــاع الهايبرماركــت ألكثــر مــن ســنة باإلضافــة الــى ارتفــاع مبيعــات قطــاع العامــة التجاريــة 

الخاصــة.

مخزون، صافي

الجدول رقم )43(: المخزون كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

9.8099.61010.0326.826مواد خام

4.6545.77811.3225.883مواد تامة الصنع
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31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

3.6663.4093.5883.603قطع غيار

18.12918.79824.94216.312اإلجمالي

)29()3.087()1.791()864(مخصص بضاعة بطيئة الحركة

-)606(--مخصص هبوط تدني

17.26517.00721.24916.283الصافي

متوسط عمر المخزون )يوم( 
**

7982104109

مخصص بضاعة بطيئة الحركة 
0.2%12.4%9.5%4.8%كنسبة من إجمالي المخزون

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، ومعلومات اإلدارة.

** تم احتسابها باستثناء قطع الغيار من إجمالي المخزون.

الجدول رقم )44(: مخصص بضاعة بطيئة الحركة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

 الرصيد اإلفتتاحي في بداية 
5578631.7913.087السنة / الفترة

)3.058(3079271.426المكون خال السنة / الفترة

-)131(--التلف خال السنة / الفترة

الرصيد الختامي في نهاية 
8641.7913.08729السنة / الفترة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، ومعلومات اإلدارة.

مواد خام

انخفــض مخــزون المــواد الخــام مــن 9.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 9.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2019م تماشــًيا مــع انخفــاض المشــتريات ومســتويات اإلنتــاج خــال نفــس الفتــرة.   

ارتفــع مخــزون المــواد الخــام ليصــل إلــى 10.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة إلرتفــاع أســعار المــواد الخــام األساســية 
فــي تصنيــع منتجــات مصنــع حبــوب اإلفطــار ولمصنــع المأكــوالت و اللحــوم.

انخفــض مخــزون المــواد الخــام مــن 10.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 6.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 
2021م نتيجــة تقديــرات اإلدارة لخفــض مســتوى االنتاجيــة )الموازنــة التقديريــة(، باإلضافــة إلــى انخفــاض مشــتريات مــواد الخــام لمصنــع 

الخضــروات ومصنــع المعجنــات بســبب االرتفــاع فــي اســعار المــواد الخــام واألوليــة لمنتجــات هذيــن المصنعيــن. خــال نفــس الفتــرة.
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مواد تامة الصنع

ارتفــع مخــزون المــواد التامــة الصنــع مــن 4.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر2018م إلــى 5.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2019م حيــث كان هــذا االرتفــاع مدعوًمــا بارتفــاع انتاجيــة مصنــع المعجنــات اســتعداداً للموســم وطلبــات العماء.

ارتفــع مخــزون المــواد تامــة الصنــع ليصــل إلــى 11.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة ارتفــاع منتجــات الخضــروات تامــة 
الصنــع بمقــدار 6.0 مليــون ريــال ســعودي بســبب انخفــاض الكميــات المباعــة مــن منتجــات الخضــروات خــال نفــس الفتــرة. 

انخفــض رصيــد مخــزون المــواد تامــة الصنــع مــن 11.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 3.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة انخفــاض الكميــات المنتجــة مــن مصنــع الخضــروات ومصنــع المعجنــات تماشــًيا مــع ارتفــاع اســعار المــواد الخــام 

لمنتجــات هذيــن المصنعيــن واســتعمال الشــركة مــواد قديمــة فــي عمليــة التصنيــع.

قطع غيار

انخفــض مخــزون قطــع الغيــار مــن 3.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 3.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2019م نتيجــة صــرف واســتعمال قطــع الغيــار فــي عمليــات اإلنتــاج خــال نفــس الفتــرة. ارتفــع مخــزون قطــع الغيــار ليصــل إلــى 3.6 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م وكمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة شــراء قطــع غيــار بشــكل أكبــر تحســًبا الحتياجــات الصيانــة وقطــع 

الغيــار خــال نفــس الفتــرة.

مخصص بضاعة بطيئة الحركة

تتبــع الشــركة سياســة مخصصــات للبضاعــة بطيئــة الحركــة تحيــط بواســطتها نســبة تقديريــة مــن قيمــة المخــزون الراكــد الــذي مدتــه تفــوق عــام 
كامــل. بلغــت قيمــة مخصــص البضاعــة بطيئــة الحركــة 864 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و1.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2019م و3.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م. انخفــض مخصــص البضاعــة بطيئــة الحركــة ليصــل إلــى 29 ألــف 
ــار  ــة والتغليــف وقطــع غي ــق بمــواد التعبئ ــال ســعودي تتعل ــغ بقيمــة 3.1 مليــون ري ــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة شــطب مبال ري

خــال نفــس الفتــرة.

مخصص هبوط تدني

خــال الســنة الماليــة 2020م رأى المراجــع الخارجــي للشــركة ان هنالــك قطــع غيــار بقيمــة 606 ألــف ريــال ســعودي فــي مخــزن الشــركة يجــب 
اعتبارهــا كمصــروف للفتــرة بــدلًا مــن رســملتها علــى المخــزون، حيــث تــم تســجيل قيمــة قطــع الغيــار هــذه كمصــروف فــي الســنة الماليــة 2020م. 
والجديــر بالذكــر ان المراجــع القانونــي الجديــد للشــركة قــام بعكــس هــذا المصــروف باإلضافــة لمبالــغ اخــرى ســابقه كانــت ضمــن المخصــص 

خــال فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م.

مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى، صافي
 

ــا فــي 30 ســبتمبر  ــا فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وكم ــة أخــرى كم ــا وأرصــدة مدين ــف مدفوعــة مقدم ــم )45(: مصاري الجــدول رق
2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

6.2426.8615.1866.779دفعات مقدمة للموردين  

1.5181.8381.5841.460ذمم موظفين  

1.490467137634مصاريف مدفوعات مقدماً  

88767576تأمينات مستردة 
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31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

58586740ايرادات مستحقة 

--500500اعتمادات مستدينة  

--51-أخرى 

9.8969.8527.0498.989اإلجمالي

)911()1.029()909()269(الخسائر االئتمانية المتوقعة 

9.6278.9436.0208.078الصافي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، ومعلومات اإلدارة.

دفعات مقدمة للموردين  

تتعلــق الدفعــات المقدمــة للمورديــن بشــكل رئيســي فــي الدفعــات المقدمــة للمورديــن لشــراء مــواد الخــام وجميــع احتياجــات التصنيــع فــي المصانــع. 
ارتفعــت الدفعــات المقدمــة للمورديــن مــن 6.2 مليــون ريــال كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 6.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2019م نتيجــة الموازنــة الموضوعــة مــن اإلدارة المتوقعــة لزيــادة الطلــب ممــا أدى الــى هــذا االرتفــاع. انخفضــت الدفعــات المقدمــة للمورديــن لتصــل 
إلــى 5.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة تســويات قامــت بهــا الشــركة، باإلضافــة النخفــاض مشــترياتها مــن المورديــن 

خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت الدفعــات المقدمــة للمورديــن مــن 5.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى ثــم إلــى 6.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
30 ســبتمبر 2021م نتيجــة االرتفــاع فالدفعــات المقدمــة للتأميــن الصحــي نتيجــة تجديــد البوليصــة خــال نفــس الفتــرة.  

ذمم موظفين  

تتعلــق ذمــم الموظفيــن بالســلف التــي تقدمهــا الشــركة لموظفيهــا. ارتفعــت مصاريــف ذمــم الموظفيــن مــن 1.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2018م إلــى 1.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة ارتفــاع عــدد الموظفيــن الطالبيــن لهــذه الســلف خــال نفــس 
الفتــرة. انخفضــت مصاريــف ذمــم الموظفيــن لتصــل إلــى 1.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م ثــم إلــى 1.5 مليــون ريــال ســعودي 

كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة تســويات حصلــت علــى الســلف مــن قبــل الموظفيــن.

مصاريف مدفوعات مقدمًا

ــن  ــف التأمي ــع وتكالي ــذ البي ــف إيجــار مناف ــاً وتكالي ــة المدفوعــة مقدم ــي الرســوم الحكومي ــاً بشــكل رئيســي ف ــف مدفوعــات مقدم ــق مصاري تتعل
ــال  ــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 467 ألــف ري المدفوعــة مقدمــاً. انخفضــت المصاريــف المدفوعــة مقدمــا مــن 1.5 مليــون ري
ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة انخفــاض المصاريــف المدفوعــة مقدًمــا إليجــار منافــذ البيــع ومصروفــات التأميــن المدفوعــة مقدًمــا 
خــال نفــس الفتــرة. اســتمرت المصاريــف المدفوعــة مقدمــا باالنخفــاض لتصــل إلــى 138 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة 

انخفــاض الرســوم الحكوميــة المدفوعــة مقدمــاً خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت المصاريــف المدفوعــة مــن 138 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 634 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م 
نتيجــة دفعــات مقدمــة لشــركات استشــارية تماشــًيا مــع رغبــة الشــركة فــي طــرح حقــوق األولويــة

تأمينات مستردة 

ــم اســتيرادها أو توصيلهــا. انخفضــت مصاريــف  ــى تأميــن بضاعــة يت ــم دفعــه عل ــات المســتردة بتأميــن مقــدم مــن قبــل الشــركة يت ــق التأمين تتعل
التأمينــات المســتردة مــن 88 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 76 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة 

انتهــاء مــدة التأمينــات المســتردة التــي تــم شــراؤها والتعاقــد بهــا خــال نفــس الفتــرة.
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اســتقر رصيــد التأمينــات المســتردة عنــد 76 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م وكمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة لعــدم دفــع 
الشــركة أي مبالــغ اخــرى صنفــت كتأمينــات مســتردة خــال نفــس الفتــرة.

ايرادات مستحقة

تتعلــق االيــرادات المســتحقة بالنقــد المتواجــد بمحفظــة الشــركة االســتثمارية فــي البنــك الســعودي لاســتثمار فيمــا يتعلــق اســتثمارهما فــي شــركة 
ينســاب. ارتفعــت اإليــرادات المســتحقة مــن 58 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م إلــى 66 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2020م نتيجــة ارتفــاع النقــد فــي محفظــة الشــركة، ثــم انخفضــت إلــى 40 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م بســبب اســتعمال بعــض 

النقــد المتواجــد فالمحفظــة خــال نفــس الفتــرة.

اعتمادات مستدينة  

تتعلــق االعتمــادات المســتدينة باعتمــاد يتــم دفعــه مــن قبــل الشــركة عنــد اســتيراد بضاعــة مــن مــورد خارجــي. اســتقرت االعتمــادات المســتدينة 
عنــد 500 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م ثــم انخفضــت لتصــل إلــى ال شــيء كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة انتهــاء 

االســتيراد ومــدة االعتمــاد الخارجــي خــال نفــس الفتــرة.

أخرى 

تتعلــق المصاريــف مدفوعــة مقدمــا األخــرى بمصاريــف مدفوعــة مقدمــاً متنوعــة لمــوردي الخدمــات للشــركة. بلغــت المصاريــف مدفوعــة مقدمــا 
األخــرى مــا قيمتــه 51 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م وتعلقــت بمصاريــف مدفوعــة مقدمــاً متنوعــة لمــوردي الخدمــات للشــركة. 

ثــم انخفضــت لتصــل إلــى ال شــيء كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة اســتحقاق المبلــغ خــال نفــس الفتــرة. 
ــق بأرصــدة إيجــارات  ــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م وتعل ــف ري ــه 101 أل ــف المدفوعــة مقدمــا األخــرى مــا قيمت ــد المصاري ــغ رصي بل

ــرادات مســتحقة أخــرى. وإي

الخسائر االئتمانية المتوقعة

يتعلــق مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بالخســائر المتوقعــة مــن الذمــم المدينــة باإلضافــة إلــى أرصــدة مدينــة أخــرى للشــركة نتيجــة قيــام 
الشــركة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )9( علــى النهــج المبســط علــى أســاس متوســط مخصــص ديــون مشــكوك فــي تحصيلهــا بتاريــخ 
كل القوائــم الماليــة. ارتفعــت الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــن 269 ألــف ريــال كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 909 ألــف ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة إضافــات علــى المخصــص بمــا يتماشــى مــع سياســته، حيــث تعلقــت جميــع المبالــغ بالمخصــص بدفعــات مقدمــة 
تجــاه المورديــن خــال نفــس الفتــرة. ارتفعــت الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لتصــل إلــى 1.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م 
نتيجــة إضافــات علــى المخصــص بمــا يتماشــى مــع سياســته خــال نفــس الفتــرة.  انخفــض مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــن 1.0 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 911 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة عكــس مبالــغ بقيمــة 118 ألــف ريــال 

ســعودي تعلقــت بالدفعــات المقدمــة للمورديــن.

مطلوب من طرف ذو عاقة

الجدول رقم )46(: مطلوب من طرف ذو عاقة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)المفحوصة(

شركة رخاء لاستثمار الزراعي 
726726-329والتنمية

شركة جنات لاستثمار 
الزراعي

-761--

329761726726اإلجمالي

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة المفحوصــة لفتــرة 
التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م.
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شركة رخاء لاستثمار الزراعي والتنمية 

تتعلــق المبالــغ المســتحقة مــن شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي والتنميــة بمصروفــات تمويليــة تمــت تســويتها نيابــة عــن شــركة رخــاء تتعلــق ضمــان 
تتمثــل فــي نصيــب الشــركة البالــغ 8.063 ألــف ريــل ســعودي بنســبة 8.6% مــن مبلــغ ضمــان القــروض الممنوحــة للغيــر )شــركة رخــاء لاســتثمار 
الزراعــي والتنميــة – شــركة مســاهمة مصريــة( مــن قبــل الصنــدوق الســعودي للتنميــة بمبلــغ 93.5 مليــون ريــال ســعودي. انخفــض الرصيــد 
المســتحق مــن شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي والتنميــة مــن 329 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى ال شــيء كمــا فــي 31 

ديســمبر 2019م نتيجــة تســويات قامــت بهــا شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي والتنميــة خــال نفــس الفتــرة.

بلــغ الرصيــد المســتحق مــن شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي والتنميــة مــا قيمتــه 726 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م وكمــا فــي 
30 ســبتمبر 2021م وتعلــق الرصيــد بعمليــات تمويــل حدثــت فــي الســنة الماليــة 2020م ولــم يتــم تســويتها خــال نفــس الفتــرة.

شركة جنات لاستثمار الزراعي

تتعلــق المبالــغ المســتحقة مــن شــركة جنــات لاســتثمار الزراعــي بمشــتريات مــن الشــركة. بلــغ الرصيــد المســتحق مــن شــركة جنــات لاســتثمار 
الزراعــي مــا قيمتــه 761 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م وانخفــض  الرصيــد إلــى ال شــيء كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة 

تســويات حصلــت عليهــا الشــركة خــال نفــس الفتــرة. 

نقد ومافي حكمه

الجدول رقم )47(: نقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

19254915.986النقد فالصندوق

3.9951.6992.3437النقد لدى البنوك 

4.0141.7242.39215.993اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، ومعلومات اإلدارة.

انخفضــت أرصــدة النقــد ومــا فــي حكمــه مــن 4.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 1.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2019م، نتيجــة انخفــاض النقــد الناتــج مــن األنشــطة التشــغيلية خــال نفــس الفتــرة. ارتفعــت أرصــدة النقــد ومــا فــي حكمــه لتصــل إلــى 
2.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م، وذلــك يعــود إلــى ارتفــاع النقــد الناتــج مــن األنشــطة التشــغيلية خــال نفــس الفتــرة.  كمــا 
وارتفعــت أرصــدة النقــد ومــا فــي حكمــه مــن 2.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 16.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 
ســبتمبر 2021م وذلــك يعــود إلــى حصــول الشــركة علــى مبالــغ مــن خــال بيــع االراضــي االســتثمارية وارتفــاع النقــد ناتــج مــن األنشــطة التشــغيلية 

بقيمــة 2.0 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

5-5-3-2  حقوق المساهمين

الجدول رقم )48(: حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م. 

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)المفحوصة(

200.000200.00077.17077.170رأس المال 

)505()582()666()583(إحتياطي القيمة العادلة  
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31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)المفحوصة(

)17.706()14.244()123.638()97.896(خسائر متراكمة 

احتياطــي إعــادة قيــاس المزايــا 
)1.067(---المحــددة للموظفيــن

101.52175.69662.34457.893إجمالي حقوق المساهمين 

ــرة  ــة المفحوصــة لفت ــم المالي ــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م 2020م والقوائ ــة المنتهي ــة المراجعــة للســنوات المالي ــم المالي المصــدر: القوائ
ــة فــي 30 ســبتمبر 2021م. التســعة أشــهر المنتهي

رأس المال

يتكــون رأس مــال الشــركة مــن 20 مليــون ســهم قيمــة كل منهــا 10 ريــال ســعودي وخــال الســنة الماليــة 2020م انخفــض رأس مــال حقــوق 
المســاهمين مــن 200 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م إلــى 77.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م 
ــخ  ــال ســعودي. نتيجــة قــرار مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد فــي تاري ــح قيمــة كل مــن األســهم 10 ري وكمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م ليصب
1441/04/22هـــ الموافــق 2019/12/19م التوصيــة بتخفيــض رأس مــال الشــركة مقابــل إطفــاء الخســائر المتراكمــة والتــي بلغــت قيمتهــا فــي وقتها 

آنــذاك 98.9 مليــون ريــال ســعودي.

إحتياطي القيمة العادلة  

يتمثــل إحتياطــي القيمــة العادلــة باالســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر باالســتثمار فــي شــركة ينبــع الوطنيــة 
للبتروكيماويــات )ينســاب(، حيــث تملــك الشــركة مــا نســبته 0.002 مــن إجمالــي أســهم شــركة ينبــع الوطنيــة للبتروكيماويــات، يتــم تغيــر الرصيــد 
النهائــي لاســتثمار بنــاًء علــى األربــاح / الخســائر الرأســمالية الغيــر محققــة للشــركة. ارتفــع احتياطــي القيمــة العادلــة مــن خســائر بقيمــة 583 ألــف 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 666 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة ارتفــاع قيمــة االســتثمار فــي أســهم 
شــركة ينبــع الوطنيــة للبتروكيماويــات. ارتفــع احتياطــي القيمــة العادلــة لحقــوق المســاهمين ليصــل إلــى خســائر قدرهــا 582 ألــف ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م ثــم إلــى خســائر قدرهــا 505 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة ارتفــاع قيمــة االســتثمار فــي 

أســهم شــركة ينبــع الوطنيــة للبتروكيماويــات.

خسائر متراكمة

ارتفعــت الخســائر المتراكمــة مــن 97.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 123.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
ــال  ــون ري ــى 14.2 ملي ــة 2019م. انخفضــت الخســائر المتراكمــة لتصــل إل 2019م نتيجــة اســتمرار الشــركة تحقيــق خســائر خــال الســنة المالي
ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة قــرار مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد فــي تاريــخ 1441/04/22هـــ الموافــق 2019/12/19م 

التوصيــة بتخفيــض رأس مــال الشــركة مقابــل إطفــاء الخســائر المتراكمــة والتــي بلغــت قيمتهــا فــي وقتهــا آنــذاك 98.9 مليــون ريــال ســعودي.

ارتفعــت الخســائر المتراكمــة مــن 14.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 17.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 
2021م نتيجــة تحقيــق صافــي خســارة للفتــرة قدرهــا 4.5 مليــون ريــال ســعودي خــال فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م.

احتياطي إعادة قياس المزايا المحددة للموظفين.

يتعلــق احتياطــي إعــادة قيــاس المزايــا المحــددة للموظفيــن بالتغييــرات االكتواريــة التــي تحــدث فــي حســاب إلتزامــات منافــع موظفيــن ســواء مــن 
ــة فــي 30  ــرة التســعة أشــهر المنتهي ــه. خــال فت ــر فــي قيمت ــي تؤث ــر مــن االفتراضــات الت ــى كثي خســائر أو مكاســب حيــث يعتمــد االحتياطــي عل
ســبتمبر 2021م قــام المراجــع القانونــي الجديــد للشــركة بفصــل وإعــادة تصنيــف هــذا الحســاب مــن حســاب الخســائر المتراكمــة إلــى حســاب 

ــغ 1.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م.  مســتقل وبل

5-5-2-4  المطلوبات غير المتداولة

الجدول رقم )49(: المطلوبات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م. 
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31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)المفحوصة(

الجزء الغير متداول من 
مخصص ضمان قرض - طرف 

ذو عاقة 
-5.8504.9504.500

الجزء الغير متداول من قرض 
11.00025.00016.00012.000حكومي طويل األجل  

الجزء غير المتداول من 
2.5302.4162.290-التزامات التأجير  

6.4277.2578.7588.776إلتزامات منافع موظفين 

إجملي المطلوبات غير 
17.42740.63732.12427.566المتداولة 

ــرة  ــة المفحوصــة لفت ــم المالي ــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م 2020م والقوائ ــة المنتهي ــة المراجعــة للســنوات المالي ــم المالي المصــدر: القوائ
ــة فــي 30 ســبتمبر 2021م. التســعة أشــهر المنتهي

الجزء الغير متداول من مخصص ضمان قرض - طرف ذو عاقة

لــدى الشــركة التزامــات ضمــان تتمثــل فــي نصيــب الشــركة البالــغ 8.1 ألــف ريــال ســعودي بنســبة 8.6% مــن مبلــغ ضمــان القــروض الممنوحــة للغيــر 
)شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي – شــركة مســاهمة مصريــة( مــن قبــل الصنــدوق الســعودي للتنميــة بمبلــغ 93.5 مليــون ريــال ســعودي. و قــد تــم 
تكويــن مخصــص بكامــل القيمــة لمواجهــة ذلــك اإللتــزام. حيــث بلــغ مخصــص ضمــان قــرض لطــرف ذو عاقــة مــا قيمتــه 8.1 مليــون ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2019م. انخفــض الجــزء الغيــر متــداول مــن مخصــص ضمــان قــرض - طــرف ذو عاقــة مــن  5.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2019م إلــى 5.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م ثــم انخفــض إلــى 4.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 

2021م  نتيجــة ارتفــاع الجــزء المتــداول )االلتــزام المســتحق للســنة( خــال نفــس الفتــرة.

القرض الحكومي طويل األجل

الجدول رقم )50(: القرض الحكومي طويل األجل كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

31.50028.00028.00028.000رصيد أول السنة / الفترة

)1.000(--)3.500(المسدد خال السنة / الفترة

إجمالي القرض الحكومي 
28.00028.00028.00027.000طويل األجل

الجزء المتداول من القرض 
)15.00()12.00()3.00()17.000(الحكومي طويل األجل

الجزء الغير المتداول من 
11.00025.00016.00012.000القرض الحكومي طويل األجل

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة المفحوصــة لفتــرة 
التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م.
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ــاج الخضــروات والبطاطــس  ــع إنت ــة وتوســعة مصن ــل مشــروع إقام ــرض تموي ــة الســعودي بغ ــة الصناعي ــدوق التنمي ــدى الشــركة قــرض مــن صن ل
المجمــدة حيــث بلــغ إجمالــي التســهيات المعتمــدة 34.0 مليــون ريــال ســعودي ويســدد القــرض علــى فتــرة ســتة ســنوات وعلــى أقســاط نصــف 
ســنوية اعتبــاًرا مــن شــهر أغســطس 2015م وخــال الســنة الماليــة 2016م وخــال الســنة الماليــة تمــت إعــادة جدولــة القــرض )إعــادة هيكلــة( مــع 
صنــدوق التنميــة الصناعــي علــى ان تســتحق الدفعــة األولــى بعــد إعــادة الجدولــة بشــهر ديســمبر 2020م وتــم ســداد القســط األول فــي تاريــخ 6 
ســبتمبر 2021م ، ويتضمــن القــرض رهــن بواســطة كل مــن مصنــع الخضــار ومصنــع األغذيــة إلنتــاج اللحــوم بشــكل كامــل لصالــح الصنــدوق كضمــان 
للقــرض. والجديــر بالذكــر ان اتفاقيــة القــرض تحتــوي علــى تعهــدات تتضمــن مــن بيــن أمــور أخــرى للحــد مــن النفقــات الرأســمالية المســتقبلية 
للمحافظــة علــى نســب ماليــة معينــة حيــث حصلــت الشــركة علــى بعــض اإلعفــاءات بعــد إعــادة الهيكلــة تعلقــت بمؤشــر نســبة األصــول المتداولــة 
إلــى المطلوبــات المتداولــة لعــام 2021م. ارتفــع الجــزء الغيــر متــداول مــن قــرض حكومــي طويــل األجــل مــن 11.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2018م إلــى 25.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة إعــادة جدولــة القــرض مــع صنــدوق التنميــة الصناعــي 
لفتــرات أطــول ممــا أثــر علــى حجــم االلتــزام الغيــر متــداول والمتــداول. وفــي ظــل الصعوبــات التــي تواجههــا الشــركة تجــاه الســيولة ودعــم رأس 

المــال العامــل مــن المتوقــع ان يتــم جدولــة هــذا القــرض فــي الســنة الماليــة 2020م.

انخفــض الجــزء الغيــر متــداول مــن قــرض حكومــي طويــل األجــل ليصــل إلــى 16.0 مليــون ريــال ســعودي كــم فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة ارتفــاع 
واســتحقاق االلتــزام المتــداول علــى الشــركة مــن قبــل صنــدوق التنميــة الصناعــي والجديــر بالذكــر انــه لــم تتــم أي مدفوعــات تجــاه القــرض ولــم 
تكــن هنالــك أي إضافــات، ثــم انخفــض الجــزء الغيــر متــداول مــن قــرض حكومــي طويــل األجــل إلــى 12.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 

2021م نتيجــة إعــادة جدولــة القــرض وســداد الشــركة مبلــغ بقيمــة مليــون ريــال ســعودي لصنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي . 

التزامات التأجير 

الجدول رقم )51(: التزامات التأجير كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

2.5302.4162.290-إلتزامات تأجير غير متداولة

351419316-إلتزامات تأجير متداولة 

2.8812.8352.606-إجمالي إلتزامات التأجير

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة المفحوصــة لفتــرة 
التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م.

قامــت الشــركة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 »عقــود اإليجــار« بدايــة خــال الســنة الماليــة 2019م، حيــث يتــم إثبــات عقــود 
اإليجــار كموجــودات حــق اســتخدام مــع االلتزامــات المقابلــة لهــا بالتاريــخ الــذي تصبــح فيــه الموجــودات المســتأجرة جاهــزة لاســتخدام مــن قبــل 
الشــركة. انخفــض الجــزء الغيــر متــداول مــن التزامــات التأجيــر مــن 2.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م إلــى 2.4 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة ارتفــاع واســتحقاق التــزام التأجيــر المتــداول علــى الشــركة وســداد بعــض المبالــغ المســتحقة خــال 

نفــس الفتــرة.

انخفــض الجــزء الغيــر متــداول مــن التزامــات التأجيــر مــن 2.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 2.3 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة ســداد بعــض المبالــغ المســتحقة خــال نفــس الفتــرة.
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التزامات منافع الموظفين

الجدول رقم )52(: التزامات منافع الموظفين كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

الرصيــد االفتتاحــي – التزامات 
5.6656.4277.2578.758منافــع الموظفين

579656698633تكاليف الخدمة الحالية

212235196203 تكلفة الفائدة

)669()449()433()731(المنافع المدفوعة

الخســائر االكتواريــة اللتزامــات 
)149(7023721.056منافــع الموظفيــن

التزامــات  الرصيــد الختامــي - 
الموظفيــن 6.4277.2578.7588.776منافــع 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات اإلدارة.

يتــم إعــادة قيــاس التــزام المنافــع المحــددة بشــكل دوري مــن قبــل خبــراء اكتوارييــن مســتقلين باســتخدام طريقــة وحــدة االئتمــان المتوقعــة. يتــم 
تحديــد القيمــة الحاليــة اللتــزام المنافــع المحــددة بخصــم التدفقــات النقديــة الصــادرة المســتقبلية المقــدرة باســتخدام أســعار العمولــة لســندات 
الشــركات عاليــة الجــودة المســجلة بالعملــة التــي ســيتم دفــع المنافــع بهــا، ولهــا شــروط تقــارب شــروط االلتزامــات ذات العاقــة. وفــي البلــدان 
التــي ال يوجــد فيهــا أســواق عميقــة لهــذه الســندات، تســتخدم أســعار الســوق علــى الســندات الحكوميــة. وفيمــا يتعلــق بالتــزام منافــع نهايــة الخدمــة 
للموظفيــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية، تأخــذ عمليــة التقويــم الكتــواري بعيــن االعتبــار أحــكام نظــام العمــل والعمــال الســعودي وكذلــك سياســية 
الشــركة. ارتفعــت إلتزامــات منافــع الموظفيــن مــن 6.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى7.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2019م نتيجــة تكاليــف خدمــة حاليــة بقيمــة 656 ألــف ريــال ســعودي وتكلفــة فائــدة بقيمــة 235 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. 
اســتمرت إلتزامــات منافــع الموظفيــن باالرتفــاع لتصــل إلــى 8.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م وكمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م 
نتيجــة تكاليــف خدمــة حاليــة بقيمــة 698 ألــف ريــال ســعودي وتكلفــة فائــدة بقيمــة 196 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. اســتقرت إلتزامــات 

منافــع الموظفيــن عنــد  8.8  مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م.

5-5-2-5  المطلوبات المتداولة

الجدول رقم )53(: المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م. 

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)المفحوصة(

الجزء المتداول من مخصص 
ضمان قرض - طرف ذو 

عاقة  
-2.2132.2502.700

22.04224.71934.72638.320ذمم دائنة تجارية  

271---مستحق ألطراف ذات عاقة 
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31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)المفحوصة(

الجزء المتداول من إلتزامات 
351419316-التأجير  

3.2593.2593.2593.259دائنو فائض اكتتاب 

مصاريف مستحقة و أرصدة 
4.0085.6624.9285.295دائنة أخرى 

1.1991.1981.1951.194توزيعات أرباح مستحقة  

الجزء المتداول من قرض 
17.0003.00012.00015.000حكومي طويل األجل 

2.0923.2641.6851.848مخصصات مبيعات  

4.9714.0466.3923.324مخصص الزكاة التقديرية  

54.57447.71266.85471.526إجمالي المطلوبات المتداولة 

متوسط أيام الذمم الدائنة 
128133177244)يوم(***

ــرة  ــة المفحوصــة لفت ــم المالي ــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م 2020م والقوائ ــة المنتهي ــة المراجعــة للســنوات المالي ــم المالي المصــدر: القوائ
ــة فــي 30 ســبتمبر 2021م. التســعة أشــهر المنتهي

*** تم احتسابها باستخدام تكلفة المبيعات باستثناء األجور.

الجزء المتداول من مخصص ضمان قرض - طرف ذو عاقة  

ارتفــع الجــزء المتــداول مــن مخصــص ضمــان قــرض مــن طــرف ذو عاقــة مــن 2.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م إلــى 2.3 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م ثــم إلــى 2. 7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة عــدم وجــود تغييــرات فــي 

المخصــص وعــدم  وجــود مدفوعــات ســداد للقــرض خــال نفــس الفتــرة.

ذمم دائنة تجارية  

تتمثــل أرصــدة الدائنــون التجاريــون فــي األرصــدة المتعلقــة بالبضائــع والخدمــات والمبالــغ الدائنــة لجميــع األمــور المتعلقــة باالســتيراد والتوريــد 
للشــركة. ارتفعــت الذمــم الدائنــة التجاريــة مــن 22.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 24.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2019م ثــم إلــى 34.7 كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م ثــم إلــى و38.3  مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة لتعثــر 
الشــركة فــي ســداد بعــض المورديــن بســبب انخفــاض فــي الســيولة ممــا أدى الرتفــاع متوســط أيــام الذمــم الدائنــة مــن 128يــوم إلــى 133 بــوم ثــم 

إلــى 177 يــوم ثــم إلــى 244 يــوم خــال نفــس الفتــرة.

مستحق ألطراف ذات عاقة 

بلــغ رصيــد المســتحقات ألطــراف ذات عاقــة مــا قيمتــه 270 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م وتعلــق بمشــتريات مــن شــركة عالــم 
الطعــام وشــركة اللحــوم المتميــزة.
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الجزء المتداول من إلتزامات التأجير  

ارتفــع الجــزء المتــداول مــن إلتزامــات التأجيــر مــن 351 ألــف ريــال ســعودي كــم فــي 31 ديســمبر 2019م إلــى 419 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2020م نتيجــة وجــود إضافــات علــى حســاب حــق اســتخدام األصــول ممــا أدى لزيــادة االلتــزام خــال نفــس الفتــرة. انخفــض الجــزء 
المتــداول مــن إلتزامــات التأجيــر مــن 419 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 318 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 

2021م نتيجــة ســداد بعــض المبالــغ المســتحقة خــال نفــس الفتــرة.

دائنو فائض اكتتاب

يتعلــق حســاب دائنــو فائــض اكتتــاب بالمبالــغ الدائنــة للمكتتبيــن فــي الشــركة عنــد عمليــة إدراج أو االكتتــاب فــي حقــوق أولويــة. بلــغ رصيــد دائنــو 
فائــض اكتتــاب مــا قيمتــه 3.3 مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة التاريخيــة حيــث لــم تــرد الشــركة هــذا الفائــض للمكتتبيــن بســبب عــدم القــدرة 

علــى تحديــد عناويــن المســتحقين لفائــض االكتتــاب وعــدم مطالباتهــم بهــذا الفائــض حتــى الفتــرة. 

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
  

الجدول رقم )54(: مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

مصاريف مستحقة أجور ورواتب 
2.8772.2752.3582.447مزايا العاملين

-630--مصاريف تمويل مستحقة

4362.340356392دفعات مقدمة من عماء

6951.0471.5842.456مصاريف مستحقة أخرى

4.0095.6624.9285.295اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات اإلدارة.

مصاريف مستحقة أجور ورواتب مزايا العاملين

ــن.  ــف المســتحقة للموظفي ــع المصاري ــن المســتحقة وجمي ــب وأجــور العاملي ــن بروات ــا العاملي ــب مزاي ــف المســتحقة ألجــور وروات ــق المصاري تتعل
انخفضــت المصاريــف المســتحقة ألجــور ورواتــب مزايــا العامليــن مــن 2.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 2.3 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م و2020م ثــم إلــى 2.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة تســويات قامــت بهــا 

الشــركة للموظفيــن خــال نفــس الفتــرة.

مصاريف تمويل مستحقة

تتمثــل مصاريــف التمويــل المســتحقة بمصاريــف تمويليــة ورســوم إدارة تتعلــق بقــروض الشــركة حيــث بلغــت مصاريــف التمويــل المســتحقة مــا قيمتــه 
630 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م ثــم انخفضــت إلــى ال شــيء ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة تســويات 

قامــت بهــا الشــركة خــال نفــس الفتــرة.

دفعات مقدمة من عماء

تتعلــق الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء بالمبالــغ المســتلمة منهــم قبــل توريــد البضاعــة لهــم حيــث ال ترتكــز هــذه الدفعــات المقدمــة علــى سياســة 
معتمــدة بــل تختلــف مــن عميــل الــى آخــر حســب المــاءة الماليــة لــكل عميــل، ارتفعــت الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء مــن 436 ألــف ريــال ســعودي 
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كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 2.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م تماشــًيا مــع ارتفــاع عــدد العمــاء للشــركة وباألخــص 
قطــاع الجملــة وارتفــاع المبيعــات خــال نفــس الفتــرة. انخفضــت الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء لتصــل إلــى 356 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 

ديســمبر 2020م نتيجــة توريــد الشــركة لعديــد مــن المنتجــات للعمــاء واســتحقاقها خــال نفــس الفتــرة.

ــال ســعودي كمــا فــي 30  ــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 392 ألــف ري ارتفعــت الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء مــن 356 ألــف ري
ــرة. ــات مســتحقة للعمــاء خــال نفــس الفت ســبتمبر 2021م نتيجــة حوافــز ومرتجع

مصاريف مستحقة أخرى

تتعلــق المصاريــف المســتحقة األخــرى بمصاريــف التشــغيل المســتحقة مــن كهربــاء وميــاه ونظافــة ومصاريــف مســتحقة لمتابعــة قــرض الشــركة 
)القــرض الحكومــي لصنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي( باإلضافــة للرســوم المســتحقة التــي تتعلــق بشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(. 
ارتفعــت المصاريــف المســتحقة األخــرى مــن 695 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 1.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2019م نتيجــة لتســوية الرصيــد المســتحق بشــركة  الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( حيــث تعلــق هــذا الرصيــد برســوم اشــتراك فــي 

الســوق الماليــة خــال نفــس الفتــرة. 

اســتمرت المصاريــف المســتحقة األخــرى باالرتفــاع لتصــل إلــى 1.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة الســتحقاق مصاريــف 
لمتابعــة قــرض الشــركة الحكومــي لــدى صنــدوق التنميــة الصناعــي خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت المصاريــف المســتحقة األخــرى مــن 1.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 2.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 
ســبتمبر 2021م نتيجــة اســتحقاق مصاريــف لمتابعــة قــرض الشــركة باإلضافــة لتكويــن اإلدارة مخصــص للعمــوالت والعمــل االضافــي للموظفيــن 

ممــا ســاهم فــي هــذا االرتفــاع خــال نفــس الفتــرة.

توزيعات أرباح مستحقة

يتعلــق رصيــد توزيعــات أربــاح مســتحقة بالمبالــغ التــي اقرتهــا الجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة عــن ســنوات ســابقة ولــم يتــم دفعــة حتــى اآلن 
للمســاهمين. اســتقر رصيــد توزيعــات األربــاح المســتحقة عنــد 1.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018و2019م و2020م وكمــا فــي 

30 ســبتمبر 2021م نتيجــة عــدم دفــع الشــركة المبالــغ المســتحقة خــال نفــس الفتــرة. 

الجزء المتداول من قرض حكومي طويل األجل

انخفــض الجــزء المتــداول مــن قــرض حكومــي طويــل األجــل مــن 17.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 3.0 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة إعــادة جدولــة القــرض مــع صنــدوق التنميــة الصناعــي لفتــرات أطــول ممــا أثــر علــى حجــم االلتــزام 

الغيــر متــداول والمتــداول.

ارتفــع الجــزء المتــداول مــن قــرض حكومــي طويــل األجــل ليصــل إلــى 12.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م ثــم إلــى 15.0 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة عــدم إعــادة جدولــة القــرض كمــا تــم ذكــره ولــم تكــن هنالــك أي إضافــات خــال نفــس الفتــرة.

مخصصات مبيعات

الجدول رقم )55(: مخصصات مبيعات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)المفحوصة(

خصم مسموح به

1.8272.176785-رصيد بداية السنة / الفترة

14.67113.00813.1355.085إضافات خال السنة / الفترة
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31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)المفحوصة(

المدفوع / تعديات خال السنة 
/ الفترة

)12.844()12.659()14.526()4.637(

1.8272.1767851.233رصيد نهاية السنة

مرتجعات المبيعات

2651.088900-رصيد بداية السنة / الفترة

2.5402.0461.9021.410إضافات خال السنة / الفترة

المدفوع / تعديات خال السنة 
/ الفترة

)2.274()1.224()2.090()1.695(

2651.088900615رصيد نهاية السنة

2.0933.2641.6851.848اإلجمالي

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة المفحوصــة لفتــرة 
التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م.

يتعلــق مخصــص المبيعــات بشــكل رئيســي فــي الخصومــات المســموح بهــا باإلضافــة لمرتجعــات المبيعــات لــدى الشــركة، حيــث مثلــت الخصومــات 
المســموح بهــا مــا نســبته 68% مــن إجمالــي المخصــص ومثلــت مرتجعــات المبيعــات مــا نســبته 32% مــن إجمالــي المخصــص خــال فتــرة الســنوات 

الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م و2021م.

خصم مسموح به

ارتفــع الخصــم المســموح بــه مــن 1.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 2.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2019م نتيجــة إضافــات بقيمــة 14.7 مليــون ريــال ســعودي حيــث تعلقــت معظــم الخصومــات فــي الســنة الماليــة 2019م لمصنــع المعجنــات ومصنــع 
الخضــار تماشــًيا مــع البيــع لعمــاء مبيعــات الهايبرماركــت مثــل شــركة عبــد اللــه العثيــم وشــركة بنــدة وشــركة كارفــور وشــركة محمــد ســعيد بالبيــد 

– مؤسســة دار الســالمين وشــركة ريــم تبــوك ، حيــث أن الشــركة اســتهدفت زيــادة حصتهــا الســوقية وزيــادة عــدد عمائهــا.

انخفــض الخصــم المســموح بــه ليصــل إلــى 785 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة مدفوعــات علــى المخصــص وتعديــات 
علــى الرصيــد بقيمــة 14.5 مليــون ريــال ســعودي، قابــل ذلــك إضافــات علــى المخصــص بقيمــة 13.1 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

ارتفــع الخصــم المســموح بــه مــن 785 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 1.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م 
نتيجــة إضافــات علــى المخصــص بقيمــة 5.1 مليــون ريــال ســعودي لمصنــع المعجنــات ومصنــع الخضــار تماشــًيا مــع البيــع لعمــاء الهايبرماركــت 
مثــل شــركة عبــد اللــه العثيــم وشــركة بنــدة وشــركة كارفــور وشــركة محمــد ســعيد بالبيــد – مؤسســة دار الســالمين وشــركة ريــم تبــوك. قابــل ذلــك 
مدفوعــات علــى المخصــص وتعديــات علــى الرصيــد بقيمــة 4.6 مليــون ريــال ســعودي. والجديــر بالذكــر ان الشــركة تهــدف إلــى تقليــل مســتوى 

الخصومــات للعمــاء مــن أجــل زيــادة ربحيتهــا مســتقبلًا.

مرتجعات المبيعات

ارتفعــت المرتجعــات مــن 266 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 1.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة 
إضافــات بقيمــة 2.0 مليــون ريــال ســعودي حيــث تعلقــت معظــم المرتجعــات فــي الســنة الماليــة 2019م لقنــاة بيــع عمــاء الجملــة نتيجــة لســوء 

جــودة المــواد الخــام التــي تــم اســتعمالها فــي منتجــات البطاطــس.

انخفضــت المرتجعــات لتصــل إلــى 900 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة مرتجعــات وتعديــات علــى الرصيــد بقيمــة 2.1 
مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية 140

انخفضــت المرتجعــات مــن 900 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 615 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م نتيجــة 
تعديــات علــى الرصيــد بقيمــة 1.7 مليــون ريــال ســعودي، قابــل ذلــك إضافــات علــى المخصــص بقيمــة 1.4 مليــون ريــال ســعودي لشــركة محمــد 
ســعيد بالبيــد، مؤسســة دار الســالمين/ وشــركة ريــم تبــوك، وشــركة حبيــب، حيــث تعلقــت معظــم هــذه المرتجعــات فــي منتجــات البطاطــس بســبب 
ــر ذائقــة العمــاء واســترجاع هــذه  ــر فــي تغي ــع حيــث أدى هــذا التغيي ــع البطاطــس مــواد خــام مختلفــة عمــا كان يســتعمله المصن اســتعمال مصن

الكميــات للشــركة خــال نفــس الفتــرة.

مخصص الزكاة

الجدول رقم )56(: مخصص الزكاة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 30 سبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

2.2554.9714.0466.392الرصيد في بداية السنة / الفترة

9501.289794595المكون خال السنة/ الفترة

المكون خال السنة عن سنوات 
-2.729-3.021سابقة

الزكاة المدفوعة خال السنة / 
)3.663()1.177()2.214()1.255(الفترة

4.9714.0466.3923.324الرصيد في نهاية السنة / الفترة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات اإلدارة.

تــم تقديــم اإلقــرارات الزكويــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل والجمــارك لجميــع الســنوات حتــى 31 ديســمبر 2019م وحصلــت الشــركة علــى شــهادة 
مقيــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م.

خــال الســنة الماليــة 2018م أصــدرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل والجمــارك ربوطــات أوليــة لألعــوام مــن 2008م لغايــة 2011م، وبنــاًء علــى 
هــذه الربوطــات قامــت الشــركة باالعتــراض عليهــا وتــم اســتام الربــط الزكــوي المعــدل والــذي نتــج عنــه فروقــات زكويــة بقيمــة 4.0 مليــون ريــال 

ســعودي وتــم اثبــات الفروقــات الزكويــة ضمــن مخصــص الــزكاة التقديريــة للســنة الماليــة 2018م.

خــال الســنة الماليــة 2020م أصــدرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل والجمــارك ربوطــات أوليــة لألعــوام مــن 2014م لغايــة 2018م، وبنــاًء علــى 
هــذه الربوطــات قامــت الشــركة باالعتــراض عليهــا وتــم اســتام الربــط الزكــوي المعــدل والــذي نتــج عنــه فروقــات زكوزيــة بقيمــة 2.7 مليــون ريــال 
ســعودي، وقامــت الشــركة باالعتــراض عليهــا وبانتظــار الــرد مــن الهيئــة، وتــم إثبــات الفروقــات الزكويــة ضمــن مخصــص الــزكاة التقديريــة للســنة 

الماليــة 2020م. 

الجدير بالذكر ان السنوات المالية 2019م و2020م تحت المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك.
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5-5-3  قائمة التدفقات النقدية 

الجــدول رقــم )57(: قائمــة التدفقــات النقديــة للســنوات المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 
30 ســبتمبر 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)معلومات اإلدارة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)المفحوصة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

صافي خسارة السنة / 
)4.518()12.379()25.370()26.501(الفترة

تعديات لـ: 

9.4509.3939.1126.142إستهاكات 

136182127-إطفاءات 

الزكاة التقديرية خال 
9501.289794595السنة 

الزكاة التقديرية خال 
-2.729-3.021السنة عن سنوات سابقة 

791891893676التزامات منافع الموظفين 

المكون من مخصص 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة 
1.9591.1761.326270

-)52()67()2(ديون معدومة خال السنة 

163)1.579(2.0931.172مخصصات مبيعات 

مخصص ضمان قرض - 
-)863(8.063-طرف ذو عاقة 

المكون من مخصص 
-3079271.426بضاعة بطيئة الحركة 

التالف من مخصص 
-)131(--بضاعة بطيئة الحركة 

المكون من مخصص 
-606--هبوط تدني في المخزون 

خسائر استثمارات بالقيمة 
العادلة من خال األرباح أو 

الخسائر 
6.5004.354--
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31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)معلومات اإلدارة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)المفحوصة(

)أرباح( / خسائر التدني 
في قيمة االستثمارات 

العقارية 
-1.008)333(-

--)1.613(-أرباح تملك استثمارات 

أرباح بيع ممتلكات وآالت 
)762()192()70()19(ومعدات 

127---تكلفة تمويل

اإلضمحال في ممتلكات 
469---وآالت ومعدات 

رد مخصص قطع غيار 
)762(---انتهى الغرض منه

)47(---ارباح استبعاد استثمارات

إجمالي التعديات على 
صافي خسارة السنة / 

الفترة
)1.450(1.2891.5402.481

التغييرات في األنشطة التشغيلية

)1.521()3.325()360(1.409ذمم مدينة تجارية 

5.727)6.144()669(8.613مخزون 

مصاريف مدفوعة مقدما 
)2.058(2.802)97()1.540(وأرصدة مدينة أخرى 

2.67610.0073.864)2.919(ذمم دائنة تجارية 

مصاريف مستحقة 
367)734(2.1091.653وأرصدة دائنة أخرى 

النقد الناتج من األنشطة 
6.2224.4914.1468.860التشغيلية

المسدد من الزكاة 
)3.663()1.177()2.214()1.255(التقديرية

التزامات منافع الموظفين 
)669()449()433()731(المدفوعة

صافي النقد المحصل من 
4.2361.8442.5204.528األنشطة التشغيلية 
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31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)معلومات اإلدارة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)المفحوصة(

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

شراء ممتلكات وآالت 
)926()1.772()2.405()2.194(ومعدات 

--)1.213(-شراء أصول غير ملموسة 

المحصل من بيع ممتلكات 
  18138وآالت ومعدات 

192857

المحصل من استبعاد 
10.500---ممتلكات استثمارية

صافي النقد المستخدم 
/ الناتج في األنشطة 

االستثمارية 
)2.175()3.479()1.580(10.431

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

مطلوبات من طرف ذو 
-35)431()35(عاقة 

)356()303()224(-سداد التزامات تأجير 

---)3.500(قرض حكومي طويل األجل

)1()3()1()2(توزيعات أرباح مستحقة 

مخصص ضمان قرض – 
)1.000(---طرف ذو عاقة

صافي النقد المستخدم 
)1.358()271()656()3.537(في األنشطة التمويلية 

صافي التغير في النقد 
وما في حكمه خال السنة 

/ الفترة
)1.476()2.291(66813.601

النقد وما في حكمه في 
5.4904.0121.7222.392بداية السنة  / الفترة

النقد وما في حكمه نهاية 
4.0121.7222.39015.993السنة / الفترة

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة المفحوصــة لفتــرة 
التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 31 ســبتمبر2021م.
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التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

انخفضــت التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن األنشــطة التشــغيلية مــن 4.2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 1.8 مليــون ريــال 
ــة  ــة 2019م مقارن ــال ســعودي فــي الســنة المالي ــف ري ــك يعــود نتيجــة ارتفــاع المخــزون بمقــدار 669 أل ــة 2019م، وذل ســعودي فــي الســنة المالي
بانخفاضــه بمقــدار 8.6 مليــون ريــال ســعودي خــال الســنة الماليــة 2018م، وارتفــاع الذمــم المدينــة التجاريــة بمقــدار 360 ألــف ريــال ســعودي. 

قابــل ذلــك انخفــاض فــي المدينــون التجاريــون بمقــدار 2.6 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن األنشــطة التشــغيلية لتصــل إلــى 2.5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، وذلــك يعــود بشــكل 
رئيســي إلــى انخفــاض صافــي خســارة الســنة قبــل الــزكاة بمقــدار 13.0 مليــون ريــال ســعودي مــن 25.4 مليــون ريــال ســعودي إلــى 12.4 مليــون 
ريــال ســعودي تماشــياً مــع ارتفــاع إجمالــي الدخــل التشــغيلي بســبب ارتفــاع المبيعــات، وارتفــاع فــي الذمــم الدائنــة التجاريــة بمقــدار 10.0 مليــون 
ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م مقارنــة بارتفــاع قــدره 2.7 مليــون ريــال ســعودي خــال الســنة الماليــة 2019م. قابــل ذلــك ارتفــاع الذمــم 
المدينــة التجاريــة بمقــدار 3.3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م مقارنــة بارتفــاع قــدره 360 ألــف ريــال ســعودي خــال الســنة الماليــة 
2019م، وارتفــاع المخــزون بمقــدار 6.1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م مقارنــة بارتفــاع قــدره 669 ألــف ريــال ســعودي خــال 

الســنة الماليــة 2019م خــال نفــس الفتــرة.

بلغــت التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن األنشــطة التشــغيلية 4.5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م 
نتيجــة ارتفــاع صافــي خســارة الســنة قبــل الــزكاة تماشــًيا مــع ارتفــاع صافــي الخســارة مــن العمليــات الرئيســية، وانخفــاض المخــزون بمقــدار 5.7 
مليــون ريــال ســعودي بســبب انخفــاض مشــتريات الشــركة مــن المــواد الخــام، باإلضافــة الرتفــاع مســتويات رصيــد الدائنــون التجاريــون خــال نفــس 

الفتــرة.

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

ارتفعــت التدفقــات النقديــة المســتخدمة فــي األنشــطة االســتثمارية مــن 2.2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 3.5 مليــون 
ــون  ــى 2.4 ملي ــال ســعودي إل ــون ري ــكات ومعــدات مــن 2.2 ملي ــة 2019م، تماشــياً مــع ارتفــاع شــراء آالت وممتل ــال ســعودي فــي الســنة المالي ري
ريــال ســعودي نتيجــة انخفــاض شــراء الســيارات باإلضافــة إلــى شــراء أصــول غيــر ملموســة بقيمــة 1.2 مليــون ريــال ســعودي، قابــل ذلــك ارتفــاع 

المتحصــات مــن بيــع آالت وممتلــكات ومعــدات مــن 19 ألــف ريــال ســعودي إلــى 138 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. 

انخفضــت التدفقــات النقديــة المســتخدمة فــي األنشــطة االســتثمارية لتصــل إلــى 1.6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، وذلــك يعــود 
إلــى انخفــاض شــراء آالت وممتلــكات ومعــدات ليصــل مبلــغ شــراء اآلالت والممتلــكات والمعــدات إلــى 1.8 مليــون ريــال ســعودي، باإلضافــة لعــدم 

وجــود إضافــات علــى األصــول الغيــر ملموســة خــال نفــس الفتــرة.

بلغــت التدفقــات النقديــة الناتجــة فــي األنشــطة االســتثمارية 10.4 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 31 ســبتمبر 2021م 
نتيجــة بيــع الشــركة األراضــي االســتثمارية فــي مدينــة جيــزان وارتفــاع المحصــل مــن بيــع ممتلــكات وآالت ومعــدات إثــر بيــع الســيارات خــال نفــس 

الفترة.

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

انخفضــت التدفقــات النقديــة المســتخدمة فــي األنشــطة التمويليــة مــن 3.5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 656 ألــف ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م، وذلــك يعــود إلــى عــدم وجــود إضافــات علــى قــرض حكومــي طويــل األجــل، وقابــل ذلــك بشــكل جزئــي ســداد 

التزامــات ايجــار بقيمــة 224 ألــف ريــال ســعودي تعلــق بحــق اســتخدام األصــول خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت التدفقــات النقديــة المســتخدمة فــي األنشــطة التمويليــة لتصــل إلــى 271 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، وذلــك يعــود 
إلــى ســداد التزامــات ايجــار بقيمــة 303 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

بلغــت التدفقــات النقديــة المســتخدمة فــي األنشــطة التمويليــة 1.4 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 31 ســبتمبر 2021م 
نتيجــة ســداد التزامــات تتعلــق بضمــان الطــرف ذو العاقــة تجــاه صنــدوق التنميــة الصناعــي الســعودي وارتفــاع التزامــات االيجــار المســددة بنفــس 

القيمــة خــال نفــس الفتــرة.
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٦-  استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية

٦-١  صافي متحصالت الطرح

يقــدر إجمالــي متحصــات طــرح أســهم حقــوق األولويــة بقيمــة مائــة وأربعــة وخمســين مليــون وثاثمائــة وأربعيــن ألــف وســبعمائة )154.340.700( 
ــي  ــف الطــرح والت ــة مصاري ــال ســعودي لتغطي ــف وســبعمائة )4.340.700( ري ــة وأربعــون أل ــن وثاثمائ ــا أربعــة مايي ــال ســعودي ســيدفع منه ري
تشــمل أتعــاب المستشــار المالــي ومديــر االكتتــاب والمستشــار القانونــي والمحاســب القانونــي ومستشــار اإلعــام والعاقــات العامــة باإلضافــة إلــى 

مصاريــف التعهــد بالتغطيــة ومصاريــف التســويق والطباعــة والتوزيــع وغيرهــا مــن المصاريــف المتعلقــة باالكتتــاب.

ســيبلغ صافــي متحصــات الطــرح مبلغــاً وقــدره مائــة وخمســون مليــون )150.000.000( ريــال ســعودي والــذي سيســتخدم لدعــم عمليــات التوّســع 
فــي نشــاطات الشــركة، وأتمتــة خطــوط اإلنتــاج، واالســتغال األمثــل النتشــار عامــة الشــركة التجاريــة لتغطــي كافــة مناطــق المملكــة، والــذي مــن 

المتوقــع أن يعــود علــى الشــركة بالربــح ويصــل بهــا لتحقيــق أهدافهــا.

ــر بيــن  ــداول، عنــد وجــود اختــاف بنســبة )5%( أو أكث ــاح جلســة الت ــداول الســعودية قبــل افتت ــى موقــع ت ســتقوم الشــركة باإلفصــاح للجمهــور عل
االســتخدامات الفعليــة لمتحصــات الطــرح مقابــل مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي نشــرة اإلصــدار هــذه فــور علمهــا بذلــك وفًقــا للفقــرة )ب( مــن المــادة 
الرابعــة والخمســين )54( مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة التــي تنــص علــى أنــه »يجــب علــى الُمصــدر اإلفصــاح للجمهــور، 
عنــد وجــود انحــراف بنســبة )5%( أو أكثــر بيــن االســتخدام الفعلــي لمتحصــات إصــدار أســهم حقــوق األولويــة مقابــل مــا أُفصــح عنــه فــي نشــرة 

اإلصــدار ذات العاقــة فــور علمــه بذلــك.«

٦-2  استخدام متحصالت الطرح

ــة  ــا ومشــاريعها المســتقبلية، وتوســعة أنشــطتها المختلف ــذ خططه ــل الشــركة وتنفي ــزم الشــركة اســتخدام متحصــات الطــرح مــن أجــل تموي تعت
وأتمتــة خطــوط اإلنتــاج، واالســتغال األمثــل النتشــار عامتهــا التجاريــة فــي المملكــة، والــذي مــن المتوقــع أن يعــود علــى الشــركة بالربــح ويصــل 

بهــا لتحقيــق أهدافهــا.

سيتم استخدام صافي متحصات الطرح والبالغة مائة وخمسون مليون )150.000.000( ريال سعودي فيما يلي:

تمويل رأس المال لتطوير وتجديد خطوط اإلنتاج بمبلغ قدره مائة وعشرون مليون )120.000.000( ريال سعودي مقسم كاآلتي:. 1
زيــادة خطــوط اإلنتــاج بمصنــع اللحــوم المجمــدة: ســتقوم الشــركة بضــخ مبلــغ قــدره أربعــة وأربعــون مليــون )44.000.000( ريــال ســعودي مــن أ. 

خــال: 

تركيــب خــط إنتــاج جديــد مخصــص للبرجــر والكبــاب، إضافــة للخــط الحالــي، بطاقــة 1 طــن فــي الســاعة بتكلفــة قدرهــا خمســة عشــر - 
مليــون وخمســمائة ألــف )15.500.000( ريــال ســعودي

تركيــب خــط إنتــاج جديــد مخصــص للحــوم المطبوخــة، إضافــة للخــط الحالــي، بطاقــة 400 كجــم فــي الســاعة بتكلفــة قدرهــا ســتة عشــر - 
مليــون وخمســمائة ألــف )16.500.000( ريــال ســعودي

تركيــب خــط إنتــاج جديــد مخصــص للحــم المفــروم، إضافــة للخــط الحالــي، بطاقــة 1 طــن فــي الســاعة بتكلفــة قدرهــا ســبعة ماييــن - 
ــال ســعودي ــف )7.500.000( ري وخمســمائة أل

تجهيــز منطقــة اإلنتــاج بســعة تكــون مناســبة لجميــع الخطــوط الجديــدة بتكلفــة قدرهــا أربعــة ماييــن وخمســمائة ألــف )4.500.000( - 
ريــال ســعودي

تطويــر وزيــادة خطــوط اإلنتــاج بمصنــع المنتجــات الخضريــة: ســتقوم الشــركة بضــخ مبلــغ قــدره أربعــون مليــون )40.000.000( ريــال ســعودي ب. 
مــن خــال: 

تركيــب خــط انتــاج بطاطــس مقليــة جديــد، إضافــة للخــط الحالــي، بطاقــة 5 طــن فــي الســاعة بتكلفــة قدرهــا خمســة وعشــرون مليــون - 
ــال ســعودي )25.000.000( ري
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تحســين وتطويــر مكينــة الفــرز البصــري لتصبــح ســعتها 4 طــن فــي الســاعة بتكلفــة قدرهــا مليــون وخمســمائة ألــف )1.500.000( ريــال - 
ســعودي

اضافة مكينة فارز بصري ملون بسعة 4 طن في الساعة، بتكلفة قدرها ثاثة مايين وخمسمائة ألف )3.500.000( ريال سعودي- 
تركيــب خــط إنتــاج هــاش بــراون وبطاطــس مهروســة، إضافــة للخــط الحالــي، بســعة 1 طــن فــي الســاعة بتكلفــة قدرهــا عشــرة ماييــن - 

ــال ــون ري )10.000.000( ملي

تطويــر وزيــادة خطــوط اإلنتــاج بمصنــع المعكرونــة: ســتقوم الشــركة بضــخ مبلــغ قــدره ثمانيــة عشــر مليــون )18.000.000( ريــال ســعودي مــن ج. 
خــال: 

تحســين وتطويــر خــط إنتــاج الســباجيتي الحالــي لزيــادة الســعة إلــى 1 طــن فــي الســاعة بتكلفــة قدرهــا ثمانيــة ماييــن )8.000.000( - 
ريــال ســعودي

تركيب مكينة تغليف اضافية بطاقة 1 طن في الساعة بتكلفة قدرها مليونان )2.000.000( ريال سعودي- 
تركيب مكينة تعبئة وتغليف اضافية ألكياس الطعام بطاقة 2.1 طن في الساعة بتكلفة قدرها مليونان )2.000.000( ريال سعودي- 
تحســين وتطويــر خــط انتــاج الشــعيرية )نيــدي( لزيــادة الســعة إلــى 250 كجــم فــي الســاعة بتكلفــة قدرهــا ثاثــة ماييــن )3.000.000( - 

ريــال ســعودي
تركيــب نقالــة أوتوماتيكيــة إضافيــة بســعة تتناســب مــع ثاثــة خطــوط انتــاج، لنقــل المنتجــات مــن منطقــة اإلنتــاج علــى منطقــة التغليــف، - 

بتكلفــة قدرهــا ثاثــة ماييــن )3.000.000( ريــال ســعودي

تطويــر وزيــادة خطــوط اإلنتــاج بمصنــع حبــوب اإلفطــار: ســتقوم الشــركة بضــخ مبلــغ قــدره ثمانيــة عشــر مليــون ومائــة ألــف )18.000.000( د. 
ريــال ســعودي لشــراء: 

تركيب مكينة تعبئة إضافية للحبوب بسعة 60 عبوة في الدقيقة بتكلفة قدرها أربعة مايين )4.000.000( ريال سعودي - 
تركيب مكينة تعبئة إضافية لمنتجات الحبوب بسعة 45 صندوق في الدقيقة بتكلفة قدرها ستة مايين )6.000.000( ريال سعودي- 
تركيــب مكينــة تعبئــة إضافيــة للتوابــل بســعة 60 صنــدوق فــي الدقيقــة بتكلفــة قدرهــا خمســة ماييــن وخمســمائة ألــف )5.500.000( - 

ريــال ســعودي
تركيب نظام تبريد اضافي في مناطق التعبئة والمخازن بتكلفة قدرها مليونان وخمسمائة ألف )2.500.000( ريال سعودي- 

دعم احتياجات رأس المال العامل: ســتقوم الشــركة باســتخدام مبلغ ثاثون مليون )30.000.000( ريال ســعودي لشــراء مواد خام )البطاطس، . 2
والســميد، والطحين، واللحوم( لدعم رأس المال العامل

وتجدر اإلشارة إلى أن المشاريع المذكورة أعاه سيتم تمويلها حصرياً من متحصات الطرح.

وفيما يلي الجدول المتوقع الستخدام متحصات الطرح:
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صات الطرح
الجدول رقم )58(: استخدام متح

االستخدامات )مليون ريال سعودي(
2022م

2023م
2024م

2025م
المجموع

النسبة )%(
الربع
األول

الربع 
الثاني

الربع
الثالث

الربع 
الرابع

الربع
األول

الربع 
الثاني

الربع
الثالث

الربع 
الرابع

الربع
األول

الربع 
الثاني

الربع
الثالث

الربع 
الرابع

الربع
األول

صنع اللحوم المجمدة
زيادة خطوط اإلنتاج بم

-
-

10.0
15.0

10.0
-

-
-

5.0
-

-
-

4.0
44.0

%28.5

صنع 
تطوير وزيادة خطوط اإلنتاج بم

ضرية
المنتجات الخ

-
-

10.0
15.0

10.0
-

-
-

3.0
-

-
-

2.0
40.0

%25.9

صنع 
تطوير وزيادة خطوط اإلنتاج بم

المعكرونة
-

-
5.0

7.5
2.5

-
-

-
1.0

-
-

-
2.0

18.0
%11.7

صنع حبوب 
تطوير وزيادة خطوط اإلنتاج بم

اإلفطار
-

-
5.0

7.5
2.5

-
-

-
1.0

-
-

-
2.0

18.0
%11.7

س المال العامل 
دعم رأ

2.5
2.5

2.5
2.5

2.5
2.5

2.5
2.5

2.5
2.5

2.5
2.5

-
30.0

%19.4

ف الطرح
صاري

م
4.34

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4.34
%2.8

المجموع
6.84

2.5
32.5

47.5
27.5

2.5
2.5

2.5
12.5

2.5
2.5

2.5
10.0

154.34
%100

صدر: إدارة الشركة
الم
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7-  إفادات الخبراء

قــدم جميــع المستشــارين الــواردة أســمائهم فــي الصفحــات )د( و )هـــ(، مــن هــذه النشــرة موافقتهــم الخطيــة علــى اإلشــارة إلــى أســمائهم وشــعاراتهم 
وإفادتهــم فــي هــذه النشــرة، ولــم يقــم أي منهــم بســحب موافقتــه حتــى تاريــخ هــذه النشــرة. 

عينــت شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة شــركة مافــن انفيســتمنت بارتنــرز ش.ذ.م.م )Maven Investment Partners FZ LLC(، عنــوان ص.ب. 
283735، دبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة، كمستشــار للشــركة إلعــداد خطــة عمــل مســتقبلية الســتخدام متحصــات الطــرح حيــث تقــدم شــركة 
ــل  ــات النمــو والتحلي ــك حجــم الســوق وتوقع ــم الســوق بمــا فــي ذل ــرز ش.ذ.م.م خدمــات أبحــاث الســوق المســتقلة وتقيي مافــن انفيســتمنت بارتن

التنافســي لعمائهــا.

إن جميــع المستشــارين والعامليــن لديهــم أو أقاربهــم ال يملكــون أي أســهم وليــس ألي منهــم مصلحــة مهمــا كان نوعهــا فــي الشــركة بمــا قــد يؤثــر 
علــى اســتقاليتهم كمــا فــي تاريــخ نشــر هــذه النشــرة.
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8- إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:

لــم يكــن هنــاك أي انقطــاع فــي أعمــال الشــركة يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيــراً ملحوظــاً فــي الوضــع المالــي خــال الـــ )12( شــهراً  	
ــرة. األخي

لــم تُمنــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو أّي عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل الشــركة خــال الســنوات الثــاث الســابقة مباشــرة  	
لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل وطــرح األوراق الماليــة فيمــا يتعلــق بإصــدار أو طــرح أي أوراق ماليــة.

باســتثناء تخفيــض رأس مــال الشــركة فــي عــام 2020م إلطفــاء خســائر متراكمــة بلغــت 50% وأكثــر منــه )ولمزيــد مــن المعلومــات، فضــًا راجــع  	
الفقــرة رقــم )9-1( »مقدمــة عــن الشــركة وأبــرز التغييــرات التــي طــرأت عليهــا« مــن القســم رقــم )9( »المعلومــات القانونيــة«(، لــم يكــن هنــاك أّي 
تغيــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي والتجــاري للُمصــدر خــال الســنوات الثــاث الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل وطــرح 

األوراق الماليــة الخاضعــة لهــذه النشــرة، إضافــة إلــى الفتــرة التــي يشــملها تقريــر المحاســب القانونــي حتــى اعتمــاد نشــرة اإلصــدار.
بخاف ما ورد في الصفحة )هـ(، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أّي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة. 	
لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة، ولم تقم الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على عملية شراء أسهم الشركة. 	
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٩-  المعلومات القانونية

٩-١   مقدمة عن الشركة وأبرز التغييرات التي طرأت عليها

9-1-1   االسم التجاري

ــخ  ــة هــي شــركة ســعودية مســاهمة عامــة تأسســت بموجــب شــهادة الســجل التجــاري رقــم )1010076996( وتاري شــركة وفــرة للصناعــة والتنمي
ــق 2022/05/24م(. ــخ 1443/10/23هـــ )المواف ــا بتاري ــي صاحيته ــي تنته ــق 1990/05/19م( والت 1410/10/24هـــ )المواف

تم قيد الشركة في السجل التجاري للشركات المساهمة بمدينة الرياض بداية تحت االسم التجاري »شركة المنتجات الغذائية«.
بتاريــخ 1434/08/24هـــ )الموافــق 2013/07/03م(، وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين )غيــر العاديــة( علــى تعديــل االســم التجــاري للشــركة 
مــن »شــركة المنتجــات الغذائيــة« إلــى »شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة« وهــو االســم التجــاري الحالــي ولــم يحــدث بعــد ذلــك أي تعديــل علــى االســم 

حتــى تاريــخ اعــداد هــذه النشــرة.

9-1-2   تأسيس الشركة ومراحل تطور رأس المال

بتاريــخ 1409/09/19هـــ )الموافــق 1989/04/25م(، تأسســت الشــركة كشــركة مســاهمة ســعودية بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )893(  	
وتاريــخ 1409/11/25هـــ )الموافــق 1989/06/29م( بالموافقــة علــى تأســيس الشــركة، والقــرار الــوزاري رقــم )834( وتاريــخ 1410/09/20هـــ 
)الموافــق 1990/04/16م( القاضــي بالموافقــة علــى اعــان تأســيس الشــركة باســم »شــركة المنتجــات الغذائيــة« والتــي تــم قيدهــا بالســجل 
التجــاري بالرقــم )1010076996( وتاريــخ 1410/10/24هـــ )الموافــق 1990/05/19م(. بلــغ عــدد المســاهمون عنــد التأســيس )86( مســاهم 
ــال ســعودي مقســم إلــى مليونيــن )2.000.000(  ــا مليــون )200.000.000( ري جميعهــم شــركات وافــراد ســعوديين، وبــرأس مــال قــدره مائت
ــال ســعودي. اكتتــب المؤسســون  ــة )100( ري ــغ القيمــة االســمية للســهم الواحــد مائ ــة متســاوية القيمــة تبل ــة نقدي ســهم، جميعهــا أســهم عادي
بتســعمائة وخمســة وســتين ألــف )965.000( ســهم، أمــا األســهم الباقيــة وعددهــا مليــون وخمســة وثاثــون ألــف )1.035.000( ســهم فقــد تــم 
طرحهــا لاكتتــاب العــام. وبــدأ تــداول أســهمها فــي الســوق الماليــة الســعودية )الســوق الرئيســي( اعتبــاراً مــن تاريــخ 1413/07/09ه )الموافــق 
1993/01/02م(، وتعتبــر الشــركة مــن أولــى الشــركات التــي تــم إدراج أســهمها بعــد الحصــول علــى موافقــة كل مــن وزارة التجــارة ومؤسســة 
النقــد العربــي الســعودي )الجهــة المختصــة فــي حينــه(، وذلــك قبــل أن يتــم تأســيس النظــام اآللــي لتــداول األســهم )فــي عــام 2001م( كنظــام 
بديــل لنظــام معلومــات األوراق الماليــة اإللكترونــي ESIS والــذي كان يعمــل تحــت إشــراف إدارة الرقابــة علــى األســهم بمؤسســة النقــد العربــي 

الســعودي.

خــال العــام 2000م، قــررت الشــركة تجزئــة القيمــة االســمية للســهم الواحــد مــن مائــة )100( ريــال ســعودي إلــى خمســين )50( ريــال  	
ــل القيمــة االســمية للســهم الواحــد  ــم تعدي ســعودي ليصبــح عــدد أســهم الشــركة أربعــة ماييــن )4.000.000( ســهم. وفــي العــام 2006م، ت
إلــى عشــرة )10( ريــاالت ســعودية، وبنــاًء عليــه قامــت الشــركة بتجزئــة أســهمها مــن أربعــة ماييــن )4.000.000( ســهم إلــى عشــرين مليــون 
)20.000.000( ســهم متســاوية القيمــة، تبلــغ القيمــة االســمية لــكل منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة، وذلــك 
وفقــاً لقــرار هيئــة الســوق الماليــة رقــم )4-154-2006( القاضــي بتجزئــة أســهم الشــركات المســاهمة علــى أربعــة مراحــل والمبنــي علــى قــرار 

مجلــس الــوزراء القاضــي بــأن تكــون القيمــة األســمية ألســهم الشــركات المســاهمة عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد. 

بتاريــخ 1434/08/24هـــ )الموافــق 2013/07/03م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة )االجتمــاع الثانــي( علــى تعديــل االســم التجــاري  	
ــى »شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة«. للشــركة مــن »شــركة المنتجــات الغذائيــة« إل

بتاريــخ 1441/02/01هـــ )الموافــق 2019/09/30م(، بلغــت الخســائر المتراكمــة للشــركة مبلــغ وقــدره ثمانيــة وتســعون مليــون وثمانمائــة وســتة  	
وســبعون ألــف وتســعمائة وخمســة )98.876.905( ريــال ســعودي والتــي تمثــل )49.44 %( مــن رأس المــال. وعلــى إثــر ذلــك أوصــى مجلــس 
اإلدارة بتاريــخ 1441/04/22هـــ )الموافــق 2019/12/19م(، بتخفيــض رأســمال الشــركة مــن مائتــي مليــون )200.000.000( ريــال إلــى مائــة 
ــال.  ــض بلغــت )49.438%( مــن رأس الم ــال ســعودي، بنســبة تخفي ــة )101.123.100( ري ــف ومائ ــة وعشــرين أل ــة وثاث ــون ومائ وواحــد ملي
ونظــراً لبلــوغ خســائر الشــركة كمــا فــي 1441/07/02هـــ )الموافــق 2020/02/26م(، مبلغــاً وقــدره مائــة وواحــد وعشــرون مليــون ومائتــان واثنان 
وثمانــون ألــف وســتمائة وخمســة وأربعــون )121.282.645( ريــال ســعودي والتــي تمثــل نســبة )61%( مــن رأس مــال الشــركة، قــرر مجلس اإلدارة 
بتاريــخ 1441/07/20هـــ )الموافــق 2020/03/15م( تعديــل توصيتــه الســابقة الصــادرة بتاريــخ 1441/04/22هـــ )الموافــق 2019/12/19م( 
ــى ســبعة  ــال ســعودي إل ــون )200.000.000( ري ــي ملي ــال الشــركة مــن مائت ــة بتخفيــض رأس م ــر العادي ــة العامــة غي ــى الجمعي ــة إل والتوصي
وســبعين مليــون ومائــة وســبعين ألــف وثاثمائــة وخمســين )77.170.350( ريــال ســعودي، علمــاً ان هــذه التوصيــة مشــروطة بحصــول الشــركة 
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علــى موافقــات الجهــات المختصــة )هيئــة الســوق الماليــة »الهيئــة« وشــركة الســوق الماليــة »تــداول« ووزارة التجــارة( والمســاهمين فــي الجمعيــة 
العامــة )غيــر العاديــة(. وقــد حصلــت الشــركة علــى موافقــة الهيئــة بتاريــخ 1441/07/29هـــ )الموافــق 2020/03/24م(. 

بتاريــخ 1441/03/29هـــ )الموافــق 2019/11/26م(، صوتــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين )غيــر العاديــة( علــى تعديــل وتحديــث النظــام  	
ــى نظــام الشــركات. ــت عل ــي أُدخل ــات الت ــع التعدي ــاءم م االساســي ليت

بتاريــخ 1441/08/15هـــ )الموافــق 2020/04/08م(، وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين )غيــر العاديــة( علــى تخفيــض رأس مــال الشــركة مــن  	
مائتيــن مليــون )200.000.000( ريــال ســعودي إلــى ســبعة وســبعين مليــون ومائــة وســبعين ألــف وثاثمائــة وخمســين )77.170.350( ريــال 
ســعودي بنســبة تخفيــض قدرهــا )61.4%( وذلــك عــن طريــق إلغــاء عــدد اثنــي عشــر مليــون ومائتيــن واثنيــن وثمانيــن ألــف وتســعمائة وخمســة 
وســتين )12.282.965( ســهم مــن أســهم الشــركة وتخفيــض عــدد األســهم مــن عشــرين مليــون )20.000.000( ســهم إلــى )7.717.035( 
ســهم، ويعــود الســبب بتخفيــض رأس المــال إلــى إطفــاء الخســائر المتراكمــة بقيمــة مائــة واثنــان وعشــرون مليــون وثمانمائــة وتســعة وعشــرون 
ألــف وســتمائة وخمســون )122.829.650( ريــال ســعودي. وبتاريــخ 1441/11/01هـــ )الموافــق 2020/06/22م(، أعلنــت الشــركة انخفــاض 

خســائرها المتراكمــة الــى صفــر )0%( مــن رأس المــال كمــا فــي 1441/08/15هـــ )الموافــق 2020/04/08م(.

بتاريــخ 1441/11/28هـــ )الموافــق 2020/07/19م(، تلقــى مجلــس اإلدارة طلــب مــن عــدد مــن المســاهمين، يمثلــون )7.14%( مــن رأس  	
المــال، يطالبــون بعــزل أعضــاء مجلــس اإلدارة وانتخــاب مجلــس جديــد. كذلــك تلقــى مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1441/12/05هـــ )الموافــق 
2020/07/26م(، طلبــاً مــن عــدد مــن المســاهمين يمثلــون )7.14%( مــن رأس المــال يطالبــون بعــزل أعضــاء لجنــة المراجعــة وتعييــن لجنــة 

ــدة.  ــة جدي مراجع

بتاريــخ 1442/06/01هـــ )الموافــق 2021/01/14م(، انعقــدت الجمعيــة العامــة للمســاهمين العاديــة وقــررت عــزل أعضــاء مجلــس اإلدارة  	
ــون نســبة )7.14%( مــن رأس المــال، وتعييــن  ــاًء علــى توصيــة مجلــس اإلدارة المبنيــة علــى طلــب مســاهمين يمثل ولجنــة المراجعــة، وذلــك بن

ــة مراجعــة. ــد ولجن ــس إدارة جدي أعضــاء مجل

وبتاريــخ 1442/10/10هـــ )الموافــق 2021/05/22م(، أوصــى مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن ســبعة وســبعين مليــون ومائــة  	
وســبعين ألــف وثاثمائــة وخمســين )77.170.350( ريــال ســعودي، إلــى مائتيــن وواحــد وثاثيــن مليــون وخمســمائة وإحــدى عشــر ألــف 
وخمســن )231.511.050( ريــال ســعودي وبنســبة )200%(، وبالتالــي زيــادة عــدد األســهم مــن ســبعة ماييــن وســبعمائة وســبعة عشــر ألــف 
وخمســة وثاثــون )7.717.035( ســهم عــادي إلــى ثاثــة وعشــرين مليــون ومائــة وواحــد وخمســن ألــف ومائــة وخمســة )23.151.105( أســهم 
عاديــة متســاوية القيمــة، قيمــة كٍل منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية، وذلــك مــن خــال طــرح أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة مائــة وأربعــة وخمســين 
مليــون وثاثمائــة وأربعيــن ألــف وســبعمائة )154.340.700( ريــال ســعودي بعــدد خمســة عشــر مليــون وأربعمائــة وأربعــة وثاثــون ألــف وســبعون 
)15.434.070( ســهم عــادي، مشــروطة بحصــول الشــركة علــى موافقــات الجهــات المختصــة )هيئــة الســوق الماليــة »الهيئــة« وشــركة الســوق 
الماليــة »تــداول« ووزارة التجــارة( والمســاهمين فــي الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة(. ويجــب الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة )غيــر 
العاديــة( خــال ســتة )6( أشــهر مــن تاريــخ موافقــة الهيئــة، وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( 
خــال تلــك الفتــرة عــدت موافقــة الهيئــة ملغــاة، ويتعيــن علــى الشــركة إعــادة تقديــم الطلــب إذا رغبــت بزيــادة رأس مالهــا. وقــد حصلــت الشــركة 
علــى موافقــة الهيئــة وتــداول بتاريــخ 1443/09/03هـــ )الموافــق 2022/04/04م( وتاريــخ 1443/06/07هـــ )الموافــق 2022/01/10م( علــى 

التوالــي. وحصلــت كذلــك علــى موافقــة الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( بتاريــخ **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(.

9-1-3   كبار المساهمين 

كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه ال يوجد أي مساهم رئيسي يملك ما نسبته )5%( أو أكثر من أسهم الشركة.

9-1-4   المقر الرئيسي

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض - الصناعية الثالثة - ص.ب: )131( - الرمز البريدي )11383( - هاتف: )0114023456(.  
وفــق المــادة الخامســة )5( مــن النظــام األساســي، يجــوز للشــركة ان تُنشــئ فــروع لهــا أو مكاتــب أو توكيــات داخــل المملكــة أو خارجهــا بقــرار مــن 

مجلــس االدارة )ولمزيــد مــن المعلومــات فضــًا راجــع القســم الفرعــي )9-2-2( »فــروع الشــركة ونقــاط البيــع« مــن هــذا القســم(.

9-1-5   مدة الشركة 

ــخ قيدهــا  ــاراً مــن تاري ــدأ اعتب ــة تب ــى أن تكــون مــدة الشــركة خمســون )50( ســنة ميادي نصــت المــادة السادســة )6( مــن النظــام األساســي، عل
بالســجل التجــاري، ويجــوز دائمــاً إطالــة مــدة الشــركة بقــرار تصــدره الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة قبــل انتهــاء أجلهــا بســنة واحــدة علــى األقــل. 

وتشــير بيانــات الســجل التجــاري إلــى انتهــاء مــدة الشــركة فــي 1460/10/23هـــ )الموافــق 20 /2038/11م(.
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9-1-6  النظام األساسي

ــخ 1441/12/14هـــ )الموافــق  ــة بتاري ــر العادي ــة العامــة غي ــى قــرار الجمعي ــاًء عل ــة مــن النظــام األساســي للشــركة بن ــم اصــدار النســخة الحالي ت
ــي: ــاً للتال ــرات عــدة وفق ــل النظــام األساســي م ــم تعدي 2020/08/04م(. ت

تعديــل اســم الشــركة: بتاريــخ 1434/08/24هـــ )الموافــق 2013/07/03م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة )االجتمــاع الثانــي( علــى - 1
تعديــل االســم التجــاري للشــركة مــن »شــركة المنتجــات الغذائيــة« إلــى »شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة«.

تحديــث النظــام األساســي: بتاريــخ 1441/03/29هـــ )الموافــق 2019/11/26م(، صوتــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين )غيــر العاديــة( على - 2
تعديــل وتحديــث النظــام األساســي ليتــاءم مــع التعديــات التــي أُدخلــت علــى نظــام الشــركات. 

تخفيــض رأس المــال: بتاريــخ 1441/08/15هـــ )الموافــق 2020/04/08م(، وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين )غيــر العاديــة( علــى تخفيــض 
ــف وثاثمائــة وخمســين  رأس مــال الشــركة مــن مائتيــن مليــون )200.000.000( ريــال ســعودي إلــى ســبعة وســبعين مليــون ومائــة وســبعين أل
)77.170.350( ريــال ســعودي بنســبة تخفيــض قدرهــا )61.4%( وذلــك عــن طريــق إلغــاء عــدد اثنــي عشــر مليــون ومائتيــن واثنيــن وثمانيــن ألــف 
وتســعمائة وخمســة وســتين )12.282.965( ســهم مــن أســهم الشــركة وتخفيــض عــدد األســهم مــن عشــرين مليــون )20.000.000( ســهم إلــى 
ســبعة ماييــن وســبعمائة وســبعة عشــر ألــف وخمســة ثاثيــن )7.717.035( ســهم، ويعــود الســبب بتخفيــض رأس إلــى إطفــاء الخســائر المتراكمــة 

بقيمــة مائــة واثنيــن وعشــرين مليــون وثمانمائــة وتســعة وعشــرين ألــف وســتمائة وخمســين )122.829.650( ريــال ســعودي. 

التزمــت الشــركة بمتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة والســوق الماليــة الســعودية )تــداول( مــن ناحيــة تحميــل نســخة مــن النظــام األساســي علــى موقــع 
تــداول فــي الصفحــة الخاصــة بالشــركة، وتمــت الموافقــة علــى النســخة المعدلــة األخيــرة مــن النظــام األساســي للشــركة مــن قبــل وزارة التجــارة 

)إدارة حوكمــة الشــركات( بتاريــخ 1441/12/11هـــ )الموافــق 2020/08/11م(.

9-1-7   نشاط الشركة 

وفــق شــهادة الســجل التجــاري يجــوز للشــركة القيــام باألنشــطة االتيــة: )»انتــاج اللحــوم المبــردة والمجمــدة، صناعــة المنتجــات الغذائيــة المصنعــة 
مــن البطاطــس، يشــمل )رقائــق البطاطــس(، صناعــة أطعمــة اإلفطــار مــن الحبــوب علــى شــكل رقائــق، يشــمل )كــورن فليكــس، شــيبس، الــخ..(، صناعــة 
المعكرونــة بكافــة أنواعهــا«.(. وتمــارس الشــركة أنشــطتها مــن خــال مركزهــا الرئيســي وفروعهــا التــي قامــت الشــركة بتأسيســها داخــل المملكــة 
ــى التراخيــص الازمــة مــن  ــت الشــركة عل ــى التراخيــص الازمــة مــن الجهــات المختصــة. وقــد حصل وفــق األنظمــة المتبعــة وبعــد الحصــول عل
جهــات االختصــاص لمزاولــة نشــاطها )لمزيــد مــن المعلومــات، فضــًا راجــع الفقــرة الفرعيــة )9-2( »التراخيــص والتصاريــح التــي تعمــل بموجبهــا 

الشــركة« مــن هــذا القســم(.

9-1-8   اإلدارة

وفــق المــادة الخامســة عشــرة )15( مــن النظــام األساســي، يديــر الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن ســبعة )7( أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العامــة 
العاديــة للمســاهمين لمــدة ال تزيــد عــن ثــاث )3( ســنوات. 

9-1-8-1   تشكيل المجلس 

بتاريــخ 1442/06/01هـــ )الموافــق 2021/01/14م(، انتخبــت الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين أعضــاء مجلــس اإلدارة لــدورة جديــدة تبــدأ مــن 
تاريــخ انعقــاد الجمعيــة بتاريــخ 1442/06/01هـــ )الموافــق 2021/01/14م( ولمــدة ثــاث )3( ســنوات تنتهــي بتاريــخ 1445/07/01هـــ )الموافــق 

2024/01/13م(، وقــد تشــكل مجلــس اإلدارة للــدورة المذكــورة مــن الســادة المبينــة أســماؤهم فــي الجــدول التالــي:
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الجدول رقم )59(: مجلس اإلدارة*

صفة العمرالجنسيةممثًا لـالمنصباالسم
العضوية

األسهم المملوكة

غير مباشر
نسبة )%(إجماليمباشر**

محمد يعقوب 
المخضب

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

صفة 
1000.0012958-100مستقل44سعوديشخصّية

محمد هندي 
العتيبي

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة

صفة 
4.9950.0647269-4.995مستقل45سعوديشخصّية

فيصل محمد 
الخضيري

عضو 
مجلس 
اإلدارة 
والعضو 
المنتدب

صفة 
100.0001295-10تنفيذي45سعوديشخصّية

محمد سعود 
السماري

عضو 
مجلس 
اإلدارة

صفة 
1.0000.0129583-1.000مستقل48سعوديشخصّية

اياد عبد 
الرحمن البنيان

عضو 
مجلس 
اإلدارة

صفة 
12.0000.1555001-12.000مستقل47سعوديشخصّية

منصب 
شاغر***

عضو 
مجلس 
اإلدارة

--------

فيصل عبد الله 
القحطاني

عضو 
مجلس 
اإلدارة

صفة 
1000.0012958-100مستقل47سعوديشخصّية

المصدر: الشركة

*بتاريــخ 1442/06/01هـــ )الموافــق 2021/01/14م(، انعقــدت الجمعيــة العامــة للمســاهمين )العاديــة( وذلــك بنــاًء علــى الطلــب المقــدم مــن عــدد 

مــن مســاهمي الشــركة، والذيــن يملكــون نســبة )7.14%( مــن أســهم الشــركة لعــزل أعضــاء مجلــس اإلدارة الســابق، وعليــه وافقــت الجمعيــة العامــة 
علــى عــزل أعضــاء مجلــس اإلدارة الســابق وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاليــة فــي دورتــه الثانيــة عشــر ولمــدة ثــاث )3( ســنوات تبــدأ مــن 

تاريــخ انعقــاد الجمعيــة وتنتهــي بتاريــخ 1445/07/01هـــ )الموافــق 2024/01/13م(.

** تعنــي األســهم المملوكــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل غيــر مباشــر فــي الشــركة مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي 

الشــركة أو األســهم المملوكــة مــن قبــل أقربــاء أعضــاء مجلــس اإلدارة ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي 
الشــركة.

***بتاريــخ 1443/03/28هـــ )الموافــق 2021/11/03م(، تقــّدم عضــو مجلــس اإلدارة الســابق محمــد عبــد الــرزاق عبــود البغــدادي باســتقالته وقــد 

وافــق مجلــس اإلدارة عليهــا بموجــب قــرار بالتمريــر رقــم )12-11( وتاريــخ 1443/03/29هـــ )الموافــق 2021/11/04م( علــى أن تُعتبــر ســارية مــن 
تاريــخ تقديمهــا.

الشــركة ملتزمــة بنظــام الشــركات والئحــة حوكمــة الشــركات، حيــث تبيــن أن عــدد أعضــاء المجلــس ال يقــل عــن ثاثــة )3( وال يزيــد علــى أحــد عشــر 
)11(. كمــا تبيــن التــزام الشــركة بالمــادة السادســة عشــر )16( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات، التــي تلــزم الشــركات المدرجــة بــأن تكــون أغلبيــة 
أعضــاء المجلــس مــن األعضــاء غيــر التنفيذيــن وبــأن ال يقــل عــدد أعضائــه المســتقلين عــن عضويــن أو عــن ثلــث أعضــاء المجلــس )أيهمــا أكثــر(. 
وباســتثناء العضــو المنتــدب فقــد تــم تعييــن ســتة )6( أعضــاء غيــر تنفيذييــن جميعهــم مســتقلين )ولمزيــد مــن المعلومــات عــن مــدى التــزام الشــركة 

بائحــة الحوكمــة فضــًا راجــع القســم الفرعــي )9-4-5( »االلتزامــات المســتمرة حســب متطلبــات هيئــة الســوق الماليــة« مــن هــذا القســم(.
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9-1-8-2   التعيين في المناصب اإللزامية )رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس وأمين السر والعضو المنتدب(

وفقــاً للمــادة العشــرون )20( مــن النظــام األساســي للشــركة، يعيــن مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه رئيســاً ونائبــاً للرئيــس ويجــوز لــه أن يعيــن  	
عضــواً منتدبــاً، وال يجــوز الجمــع بيــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة وأي منصــب تنفيــذي بالشــركة. ويعيــن مجلــس اإلدارة أميــن ســر يختــاره 

مــن بيــن أعضائــه أو مــن غيرهــم. 

الشــركة ملتزمــة بالنظــام األساســي والئحــة حوكمــة الشــركات لناحيــة التعييــن اإللزامــي فــي هــذه المناصــب حيــث وافــق مجلــس اإلدارة حيــث  	
وافــق مجلــس اإلدارة فــي علــى التعييــن فــي هــذه المناصــب وفقــاً للتالــي:

الجدول رقم )60(: مناصب مجلس اإلدارة

المنصبقرار التعييناسم الشخص المعين

محضر اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ محمد يعقوب يوسف المخضب
رئيس مجلس اإلدارة2021/01/18م

محضر اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ محمد هندي شجاع العتيبي
نائب رئيس مجلس اإلدارة2021/01/18م

محضر اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ فيصل محمد عبد العزيز الخضيري
العضو المنتدب2021/01/18م

محضر اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ خالد صالح أبوبكر العامودي 
الرئيس التنفيذي )بالتكليف(2022/01/20م

محضر اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ  صاح علي محجوب
أمين سر مجلس اإلدارة2021/01/18م

المصدر: الشركة

ــم  ــد إبراهي ــذي الســابق األســتاذ مقع ــس التنفي ــى اســتقالة الرئي ــس اإلدارة عل ــق مجل ــق 2021/12/12م(، واف ــخ 1443/05/08هـــ )المواف *بتاري

رمثــان العتيبــي والتــي تقــدم بهــا بتاريــخ 1443/04/04هـــ )الموافــق 2021/11/09م( ألســباب خاصــة. وبتاريــخ 1443/06/17هـــ )الموافــق 
2022/01/20م(، قــرر مجلــس اإلدارة - بنــاًء علــى توصيــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات - تكليــف األســتاذ خالــد صالــح أبوبكــر العامــودي كرئيــس 

تنفيــذي للشــركة. 

تــم تحديــد صاحيــات مجلــس اإلدارة فــي المــادة الثامنــة عشــر )18( مــن النظــام األساســي للشــركة، كمــا تــم تفصيــل صاحيــات رئيــس المجلــس 
ونائبــه والعضــو المنتــدب وأميــن الســر فــي المــادة العشــرين )20( مــن النظــام األساســي للشــركة. ويختــص أميــن ســر مجلــس اإلدارة بتســجيل 

محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة وتدويــن القــرارات وحفظهــا فــي ســجل خــاص يُعــد لهــذا الغــرض.

9-1-8-3   مكافآت المجلس

وفقــاً للمــادة التاســعة عشــر )19( مــن النظــام األساســي تتكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة مــن النســبة المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثالثــة  	
واألربعيــن الفقــرة الخامســة )43/5( وفــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه بمبلــغ ال يتجــاوز خمســمائة ألــف )500.000( ريــال 

ســعودي.

يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال الســنة  	
الماليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا. وأن يشــتمل كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن 
أو إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارات. وأن يشــتمل أيضــاً علــى بيــان بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات 

التــي حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.

تــم اإلفصــاح فــي تقريــر مجلــس اإلدارة للعــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2020م، والــذي تمــت الموافقــة عليــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة  	
العاديــة فــي تاريــخ 1442/10/20هـــ )الموافــق 2021/06/01م(، عــن المعاييــر التــي تعتمدهــا الشــركة فــي دفــع المكافــآت لمجلــس اإلدارة، كمــا 
تضمــن علــى بيــان شــامل لــكل مــا يحصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال الســنة الماليــة مــن رواتــب ونصيــب فــي األربــاح وبــدل حضــور 
ومصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا؛ وقــد بلغــت قيمــة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة للعــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2020م مبلــغ 

وقــدره مليــون ومائــة واثنــان وثاثــون ألــف وســبعمائة وســبعة وثمانــون )1.132.787( ريــال ســعودي.
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)ولمزيــد مــن المعلومــات فضــًا راجــع الفقــرة الفرعيــة )4-6( »تعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن« مــن القســم )4(  	
»الهيــكل التنظيمــي للشــركة« مــن هــذه النشــرة(.

9-1-8-4   اجتماعات المجلس 

وفــق المــادة الحاديــة والعشــرون )21( مــن النظــام األساســي للشــركة، يجتمــع مجلــس اإلدارة مرتيــن علــى األقــل فــي الســنة بدعــوة مــن رئيــس  	
مجلــس اإلدارة، وتكــون الدعــوة خطيــة، ويجــوز أن تســلم أو ترســل بالبريــد أو الفاكــس أو أي وســيلة اخــرى مصحوبــة بجــدول أعمــال. ويجــب 

علــى رئيــس المجلــس أن يدعــو المجلــس إلــى االجتمــاع متــى طلــب إليــه ذلــك اثنــان مــن األعضــاء.
الشــركة ملتزمــة بالحــد األدنــى لعــدد اجتماعــات المجلــس وقــد تبيــن أن عــدد اجتماعــات المجلــس بلــغ خمســة )5( اجتماعــات خــال العــام  	

2018م، وســتة )6( اجتماعــات فــي العــام 2019م وســتة )6( اجتماعــات خــال عــام 2020م وســتة )6( اجتماعــات خــال عــام 2021م.

9-1-8-5   لجان المجلس 

لدى مجلس اإلدارة ثاث )3( لجان تعاونه في أداء مهامه على النحو التالي:

9-1-8-5-1   لجنة المراجعة

ــة  ــة المراجع ــى )1( مــن الئحــة لجن ــى )1( مــن المــادة األول ــون )35( مــن النظــام األساســي للشــركة والفقــرة األول وفــق المــادة الخامســة والثاث
الخاصــة بالشــركة، فــإن لجنــة المراجعــة يجــب أن تتكــون مــن ثاثــة )3( أعضــاء مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن ســواء مــن المســاهمين 
أو غيرهــم، ويبلــغ عــدد أعضــاء اللجنــة الحالييــن ثاثــة )3( أعضــاء. وقــد تــم تعييــن أعضــاء لجنــة المراجعــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين 
)العاديــة( المنعقــدة بتاريــخ 1442/08/05هـــ )الموافــق 2021/03/18م( وتنتهــي بنهايــة دورة مجلــس اإلدارة الحاليــة فــي تاريــخ 1445/07/01هـــ 

)الموافــق 2024/01/13م(، وهــي تتكــون مــن األعضــاء التاليــة أســمائهم:

الجدول رقم )61(: أعضاء لجنة المراجعة*

مناصب أخرى يشغلها العضو حاليًاالوظيفةاالسم

عضو مجلس اإلدارة في شركة وفرة - عضو رئيسفيصل عبد الله محمد القحطاني
لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة وفرة

-عضوهاني عبد الله سراج أبو النجا

-عضوعبد الرحمن عبد المحسن سليمان بالغنيم

المصدر: الشركة

*بتاريــخ 1442/06/01هـــ )الموافــق 2021/01/14م(، انعقــدت الجمعيــة العامــة للمســاهمين )العاديــة(، وذلــك بنــاًء علــى الطلــب المقــدم مــن عــدد 

مــن مســاهمي الشــركة، والذيــن يملكــون نســبة )7.14%( مــن أســهم الشــركة لعــزل أعضــاء لجنــة المراجعــة الســابقة، وعليــه وافقــت الجمعيــة العامــة 
المذكــورة علــى عــزل أعضــاء لجنــة المراجعــة. وبتاريــخ 1442/08/05هـــ )الموافــق 2021/03/18م(، عينــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين )العادية( 
أعضــاء لجنــة المراجعــة لــدورة جديــدة تبــدأ مــن تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة وتنهــي بانتهــاء دورة المجلــس الحالــي بتاريــخ 1445/07/01هـــ 

)الموافــق 2024/01/13م(.

الجديــر بالذكــر أنــه وكمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، ال يشــغل أٌي مــن أعضــاء لجنــة المراجعــة أي مناصــب أخــرى بالشــركة، فيمــا عــدا رئيــس اللجنــة 
فيصــل عبــد اللــه محمــد القحطانــي، حيــث يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة مســتقل وعضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت.

تــم اعتمــاد الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين فــي اجتماعهــا رقــم )37( المنعقــد بتاريــخ 1442/08/05هـــ 
)الموافــق 2021/03/18م(، )فضــًا راجــع الفقــرة الفرعيــة )4-4-1( »لجنــة المراجعــة« مــن الفقــرة )4-4( »لجــان مجلــس اإلدارة« مــن القســم 

)4( »الهيــكل التنظيمــي للشــركة«(.

تجتمــع اللجنــة بصفــة دوريــة علــى أال تقــل اجتماعاتهــا عــن أربعــة )4( اجتماعــات خــال الســنة الماليــة للشــركة، وتنعقــد اللجنــة بدعــوة مــن رئيــس 
ــام  ــة )3( اجتماعــات خــال الع ــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2018م، ثاث ــام المال ــة )4( اجتماعــات خــال الع ــة أربع ــة. وقــد عقــدت اللجن اللجن
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المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2019م، وثاثــة )3( اجتماعــات خــال العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2020م وإثنــي عشــر )12( اجتمــاع 
خــال العــام 2021م.

الجدول رقم )62(: عدد اجتماعات لجنة المراجعة خال الثاث سنوات الماضية 

لجنة المراجعة
العام 2021مالعام 2020مالعام 2019مالعام 2018م

43312

المصدر: الشركة

9-1-8-5-2   لجنة الترشيحات والمكافآت

وفــق الئحــة عمــل لجنــة المكافــآت والترشــيحات ومتطلبــات الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، تُشــّكل )لجنــة المكافــآت 
والترشــيحات( بقــرار مــن مجلــس اإلدارة وتتألــف مــن ثاثــة )3( أعضــاء مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن، ســواء مــن المســاهمين أو مــن 
غيرهــم علــى أن يكــون مــن بينهــم عضــو مســتقل علــى األقــل. تتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن ثاثــة )3( أعضــاء، وقــد تــم تشــكيل لجنــة 
ــة دورة مجلــس  الترشــيحات والمكافــآت فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة المنعقــد بتاريــخ 1442/07/13هـــ )الموافــق 2021/02/25م( وتنتهــي بنهاي

اإلدارة الحالــي فــي تاريــخ 1445/07/01هـــ )الموافــق 2024/01/13م(. وهــي تتكــون مــن األعضــاء التاليــة أســمائهم:

الجدول رقم )63(: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

مناصب أخرى يشغلها العضو حاليًاالوظيفةاالسم

عضو مجلس إدارة مستقل في شركة وفرةرئيسمحمد سعود السماري

نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو مستقل عضومحمد هندي العتيبي
بشركة وفرة

عضو مجلس إدارة مستقل بشركة وفرة - عضوفيصل عبد الله القحطاني
رئيس لجنة المراجعة بشركة وفرة

المصدر: الشركة

تعقــد لجنــة الترشــيحات والمكافــآت اجتماعاتهــا بصفــة دوريــة كل ســتة أشــهر علــى األقــل وكلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك. وقــد عقــدت اللجنــة 
اجتماعيــن اثنيــن )2( خــال العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2018م، واجتماعيــن اثنيــن )2( خــال العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 

2019م، وثاثــة )3( اجتماعــات خــال العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2020م وســبعة )7( اجتماعــات خــال العــام 2021م.

الجدول رقم )64(: عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خال الثاث سنوات الماضية 

لجنة الترشيحات والمكافآت
العام 2021مالعام 2020مالعام 2019مالعام 2018م

2237

المصدر: الشركة

9-1-8-5-3   اللجنة التنفيذية 

تتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن ثاثــة )3( أعضــاء، وقــد تــم تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة المنعقــد بتاريــخ 1442/07/13هـــ 
)الموافــق 2021/02/25م(. وتنتهــي بنهايــة دورة مجلــس اإلدارة الحاليــة فــي تاريخ1445/07/01هـــ )الموافــق 2024/01/13م(. وهــي تتكــون مــن 

األعضــاء التاليــة أســمائهم:
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الجدول رقم )65(: أعضاء اللجنة التنفيذية

مناصب أخرى يشغلها العضو حاليًاالوظيفةاالسم

 رئيس مجلس اإلدارة في شركة وفرة رئيسمحمد يعقوب المخضب

عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب في عضوفيصل محمد الخضيري
شركة وفرة

عضو مجلس إدارة مستقل في شركة وفرةعضوإياد عبد الرحمن البنيان

المصدر: الشركة 

وفــق الئحــة عمــل اللجنــة، تجتمــع اللجنــة أربــع )4( مــرات علــى األقــل خــال الســنة. وقــد عقــدت اللجنــة ثاثــة )3( اجتماعــات خــال العــام المالــي 
المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2018م. تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بتاريــخ 1440/11/01هـــ )الموافــق 2019/07/04م(، قــرر مجلــس اإلدارة إلغــاء اللجنــة 
التنفيذيــة قبــل أن يقــرر إعــادة تشــكيلها فــي العــام 2021م. وقــد عقــدت اللجنــة ثاثــة )3( اجتماعــات خــال العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 
2018م، ولــم تعقــد أي اجتمــاع خــال العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2019م، كمــا أنهــا لــم تعقــد أي اجتمــاع خــال العــام المالــي المنتهــي 

فــي 31 ديســمبر 2020م بحكــم أنهــا كانــت ملغــاة آنــذاك وفــي العــام 2021م عقــدت اللجنــة التنفيذيــة ثاثــة )3( اجتماعــات.

الجدول رقم )66(: عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خال الثاث السنوات الماضية 

اللجنة التنفيذية
العام 2021مالعام 2020مالعام 2019مالعام 2018م

3ال ينطبق30

المصدر: الشركة

9-1-8-6   اإلدارة التنفيذية 

يتــرأس اإلدارة التنفيذيــة الحاليــة الرئيــس التنفيــذي المكلّــف خالــد صالــح العامــودي وذلــك اعتبــاراً مــن تاريــخ 1443/06/17هـــ )الموافــق 
التنفيذيــة للشــركة: التالــي تفاصيــل اإلدارة  2022/01/20م(، ويوضــح الجــدول 

الجدول رقم )67(: اإلدارة التنفيذية للشركة

تاريخ االلتحاق العمر الجنسيةالمنصب*االسم
بالشركة

األسهم المملوكة 

غير مباشرمباشر

النسبةالعددالنسبةالعدد 

فيصل محمد عبد 
--2021/01/14100.0001295م45سعوديالعضو المنتدبالعزيز الخضيري

خالد صالح 
العامودي**

الرئيس التنفيذي 
----2022/07/01م44سعودي)بالتكليف(

المدير المالي خالد رضا الخراز***
----2021/08/01م43أردني)بالتكليف(

عمر عبد الكريم
----2003/11/08م49سوداني مدير العملياتعبد العزيز 

سليمان محمد مرشد 
----2013/06/01م30يمني مدير الموارد البشرية أبو غزال 
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تاريخ االلتحاق العمر الجنسيةالمنصب*االسم
بالشركة

األسهم المملوكة 

غير مباشرمباشر

النسبةالعددالنسبةالعدد 

----2013/06/30م37سودانيمدير المشترياتبابكر عثمان إبراهيم

-------المراجع الداخليطرف خارجي****

----2013/03/07م33هنديمحلل نظم معلومات شاهنواز حسان علي

----2021/09/26م37سعودي مدير إدارة الجودةوائل أحمد الغامدي

-------المدير التجاري*****-

المصدر: الشركة

*سوف يتم تعديل تسميات المناصب المذكورة في هذا الجدول لتتناسب مع الهيكل التنظيمي الجديد المعتمد.

ــى اســتقالة الرئيــس التنفيــذي الســابق األســتاذ مقعــد إبراهيــم  **بتاريــخ 1443/05/08هـــ )الموافــق 2021/12/12م(، وافــق مجلــس اإلدارة عل

)الموافــق  )الموافــق 2021/11/09م( ألســباب خاصــة. وبتاريــخ 1443/06/17هـــ  بتاريــخ 1443/04/04ه  بهــا  تقــدم  والتــي  العتيبــي  رمثــان 
2022/01/20م(، قــرر مجلــس اإلدارة - بنــاًء علــى توصيــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات - تكليــف األســتاذ خالــد صالــح أبوبكــر العامــودي كرئيــس 

تنفيــذي للشــركة. 
ــد رضــا الخــراز بمنصــب  ــا بتكليــف خال ــة المكافــآت والترشــيحات توصيته ــخ 1443/07/23هـــ )الموافــق 2022/02/24م(، رفعــت لجن ***بتاري

ــم اعتمادهــا مــن قبــل رئيــس مجلــس اإلدارة.  ــي ت ــة والت ــر المالــي لشــركة وفــرة للصناعــة والتنمي المدي
****بتاريــخ 1443/03/08هـــ )الموافــق 2021/10/14م( عينــت الشــركة مكتــب المحاســبون المتحــدون لاستشــارات المهنيــة )RSM( كمراجــع 

داخلــي للشــركة
*****كما بتاريخ هذه النشرة، فإن منصب المدير التجاري ما يزال شاغراً.

٩-2   التراخيص والتصاريح التي حصلت عليها الشركة 

9-2-1   التراخيص والشهادات والموافقات المتعلقة بالمقر الرئيسي

حصلــت الشــركة علــى عــدة تراخيــص وشــهادات نظاميــة وتشــغيلية مــن الجهــات المختصــة الازمــة لمزاولــة نشــاطها وفقــاً لألنظمــة المعمــول بهــا 
ــة. وتوضــح الجــداول التاليــة التراخيــص والموافقــات الحاليــة التــي  فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ويتــم تجديــد تلــك التراخيــص بصفــة دوري

حصلــت عليهــا الشــركة والمتعلقــة بســجلها الرئيســي.

الجدول رقم )68(: الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي تعمل بموجبها الشركة

نوع 
صاحب الغرض الترخيص 

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء تاريخ اإلصداررقم الترخيص الترخيص 

السجل 
التجاري

قيد الشركة في 
سجل الشركات 

التجارية

شركة وفرة 
1010076996للصناعة والتنمية

1410/10/24هـ 
)الموافق 

1990/05/19م(

1443/10/23هـ 
)الموافق 

2022/05/24م(

وزارة التجارة - 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض

شهادة 
عضوية 

في الغرفة 
التجارية 
الصناعية

التزاماً بأحكام 
نظام السجل 

التجاري 
)الدرجة 
الممتازة(

شركة وفرة 
101000007285للصناعة والتنمية

1420/10/23هـ 
)الموافق 

2000/01/30م(

1443/10/23هـ 
)الموافق 

2022/05/24م(

الغرفة
التجارية الصناعية 

بمدينة الرياض
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نوع 
صاحب الغرض الترخيص 

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء تاريخ اإلصداررقم الترخيص الترخيص 

شهادة 
اشتراك في 

التأمينات 
االجتماعية*

التزاماً بنظام 
التأمينات 
االجتماعية

شركة وفرة 
42950207للصناعة والتنمية

1443/05/16هـ 
)الموافق 

2021/12/20م(

1443/06/16هـ 
)الموافق 

2022/01/19م(

المؤسسة العامة 
للتأمينات 
االجتماعية

شهادة 
سعودة**

لإلفادة بأن 
الشركة ملتزمة 
بنسبة التوطين 
المطلوبة منها 
وفق برنامج 

نطاقات

شركة وفرة 
20002111026111للصناعة والتنمية

1443/04/24ه 
)الموافق 

2021/11/29م(

1443/07/27هـ 
)الموافق 

2022/02/28م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية

شهادة حماية 
األجور***

التزاماً بنظام 
حماية االجور

شركة وفرة 
20012111023046للصناعة والتنمية

1443/04/20هـ 
)الموافق 

2021/11/25م(

1443/06/22هـ 
)الموافق 

2022/01/25م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية 

شهادة
الزكاة 

والدخل

لإلفادة بأن 
الشركة قدمت 

إقراراها 
السنوي 

والتزمت بسداد 
الزكاة

شركة وفرة 
1110848131للصناعة والتنمية

1442/11/29هـ 
)الموافق 

2021/07/09م(

1443/09/29هـ 
)الموافق 

2022/04/30م(

هيئة الزكاة 
والضريبة 

والجمارك****

شهادة 
تسجيل 

في ضريبة 
القيمة 

المضافة

لإلفادة بأن 
الشركة مسجلة 
بضريبة القيمة 

المضافة

شركة وفرة 
300805643للصناعة والتنمية

1440/05/16هـ 
)الموافق 

2019/01/22م(
بدون

هيئة الزكاة 
والضريبة 
والجمارك

شهادة تقييم 
كيان الشركة 

- نطاقات

تقييم كيان 
الشركة وفقاً 

لبرنامج 
نطاقات حيث 

تشير الى 
ان الشركة 
في النطاق 
)األخضر 
المتوسط(

شركة وفرة 
بدون2021/10/31مبدونللصناعة والتنمية

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية )مكتب 
العمل - الخدمات 

االلكترونية(

شهادة أيزو

لإلفادة بأن 
المصنع يعمل 
وفقاً لنظام 
إدارة سامة 

الغذاء المتوافق 
مع معايير:

ISO

9001-2015

شركة وفرة 
SA20/2123234744للصناعة والتنمية

1442/01/23هـ 
)الموافق 

2020/09/11م(

1445/02/126هـ 
)الموافق

2023/09/11م(
 SGS
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نوع 
صاحب الغرض الترخيص 

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء تاريخ اإلصداررقم الترخيص الترخيص 

شهادة أيزو

لإلفادة بأن 
المصنع يعمل 
وفقاً لنظام 
إدارة سامة 

الغذاء المتوافق 
مع معايير:

ISO

22000-2018

شركة وفرة 
SA20/2123234752للصناعة والتنمية

1442/02/13هـ 
)الموافق 

2020/09/30م(

1445/03/14هـ 
)الموافق 

2023/09/29م(
SGS

المصدر: الشركة

**شهادة التزام تكون صاحيتها لمدة شهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

** شهادة التزام تكون صاحيتها لمدة ثاثة أشهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

*** شهادة التزام تكون صاحيتها 60 يوم بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

****تم تعديل مسمى »الهيئة العامة للزكاة والدخل« لتصبح »هيئة الزكاة والضريبة والجمارك".

9-2-2   فروع الشركة ونقاط البيع

نصــت المــادة الخامســة )5( مــن النظــام األساســي للشــركة علــى أنــه يجــوز للشــركة أن تنشــئ لهــا فروعــاً أو مكاتــب أو توكيــات داخــل المملكــة  	
العربيــة الســعودية أو خارجهــا بقــرار مــن مجلــس االدارة. 

كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار، قامت الشركة بتأسيس عشرة )10( فروع داخل المملكة وفق اآلتي: 	

الجدول رقم )69(: قائمة الفروع )اإلدارات اإلقليمية( ونقاط البيع وسجاتها التجارية

فروع الرقم
مدير الفرعتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالنشاطالموقعرقم السجلالشركة

1
شركة وفرة 

للصناعة 
والتنمية

2050028895

الدمام - شارع 
الملك عبد 

العزيز - حي 
الرابية

البيع بالجملة 
لألغذية 

والمشروبات - 
مراكز للتوزيع 

واألغذية 
والمشروبات

1415/06/12هـ 
)الموافق 

1994/11/16م(

1444/06/12هـ 
)الموافق 

2023/01/05م(

خالد صالح أبو 
بكر العامودي

2
شركة وفرة 

للصناعة 
والتنمية

4030108227

جدة - طريق 
الحرمين - 
تقاطع شارع 

التحلية - حي 
الصفا

البيع بالجملة 
لألغذية 

والمشروبات - 
مراكز التوزيع 

لألغذية 
والمشروبات

1415/07/04هـ 
)الموافق 

1994/12/07م(

1443/07/04هـ 
)الموافق 

2022/02/05م( 
قيد التعديل***

3
شركة وفرة 

للصناعة 
والتنمية*

الخرج - 1011016028
منطقة السهباء

تجفيف وتعبئة 
التمور وصناعة 

منتجاتها

1433/01/03هـ 
)الموافق 

2011/11/28م(

1445/01/13هـ 
)الموافق 

2023/07/31م(

خالد صالح أبو 
بكر العامودي

4
مصنع وفرة 

لمنتجات 
الحبوب

1010320952
الرياض 

الصناعية 
الثالثة

صناعة اطعمة 
اإلفطار من 
الحبوب على 
شكل رقائق

1433/01/03هـ 
)الموافق 

2011/11/28م(

1446/01/03هـ 
)الموافق 

2024/07/09م( 

خالد صالح أبو 
بكر العامودي
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فروع الرقم
مدير الفرعتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالنشاطالموقعرقم السجلالشركة

5

مصنع وفرة 
لتجميد 

الخضروات 
فرع شركة 

وفرة 
للصناعة 
والتنمية

1010320956

الرياض - 
المنطقة 
الصناعية 

الثالثة

صناعة المخلات 
والطرشي - 

التخليل.

1433/01/03هـ 
)الموافق 

2011/11/28م(

1446/01/09هـ 
)الموافق 

2024/07/15م(

خالد صالح أبو 
بكر العامودي

6

مصنع وفرة 
للمأكوالت 

الجاهزة فرع 
شركة وفرة 

للصناعة 
والتنمية

1010320955

الرياض - 
المنطقة 
الصناعية 

الثالثة

انتاج اللحوم 
المبردة والمجمدة

1433/01/03هـ 
)الموافق 

2011/11/28م(

1446/01/03هـ 
)الموافق 

2024/07/09م(

خالد صالح أبو 
بكر العامودي

7

مصنع وفرة 
للمكرونة 

والشعيرية 
فرع شركة 

وفرة 
للصناعة 
والتنمية

1010320947

الرياض - 
المنطقة 
الصناعية 

الثالثة

صناعة المعكرونة 
بكافة أنواعها

1433/01/03هـ 
)الموافق 

2011/11/28م(

1446/01/03هـ 
)الموافق 

2024/07/09م(

خالد صالح أبو 
بكر العامودي

8
مصنع وفرة 
للمأكوالت 
الجاهزة**

1010320946
الرياض 

-الصناعية 
الثالثة

صناعة اطعمة 
اإلفطار من 
الحبوب على 
شكل رقائق

1433/01/03هـ 
)الموافق 

2011/11/28م( 

1446/01/09هـ 
)الموافق 

2024/07/15م(

خالد صالح أبو 
بكر العامودي

9
شركة وفرة 

للصناعة 
والتنمية

5855339110
خميس مشيط 
- حي ضمك - 
سوق الثاجات

تسويق منتجات 
الشركة

1439/05/22هـ 
)الموافق 

2018/02/08م(

1444/02/28هـ 
)الموافق 

2022/09/24م(

خالد صالح أبو 
بكر العامودي

10

فرع شركة 
وفرة 

للصناعة 
والتنمية**

الخرج - 1011016029
منطقة السهباء

انتاج أعاف 
بموجب ترخيص 

صناعي رقم 
)26/ص( وتاريخ 
1411/01/20هـ

1433/01/03هـ 
)الموافق 

2011/11/28م(

1446/01/03هـ 
)الموافق 

2024/07/09م( 

خالد صالح أبو 
بكر العامودي

المصدر: الشركة

* أفــادت الشــركة أنــه تــم إيقــاف المصنــع عــن العمــل وذلــك بســبب وقوعــه علــى مجــرى وادي غيانــة ولعــدم مطابقتــه اشــتراطات صحــة البيئــة 

للموافقــة علــى إصــدار رخصــة البلديــة.
**بحسب إفادة الشركة، سوف يتم شطب هذين السجلين.

***بتاريــخ 1443/05/08هـــ )الموافــق 2021/12/12م(، وافــق مجلــس اإلدارة علــى اســتقالة الرئيــس التنفيــذي الســابق األســتاذ مقعــد إبراهيــم 

رمثــان العتيبــي والتــي تقــدم بهــا بتاريــخ 1443/04/04هـــ )الموافــق 2021/11/09م( ألســباب خاصــة. وبتاريــخ 1443/06/20هـــ )الموافــق 
2022/01/23م(، تقدمــت الشــركة بطلــب الكترونــي لــدى وزارة التجــارة مــن أجــل تعديــل بيانــات الســجات التجاريــة بحــذف اســم الرئيــس 

ــه.  ــدالً عن ــاً ب ــف حالي ــذي المكل ــس التنفي ــة اســم الرئي ــذي المســتقيل وإضاف التنفي

باســتثناء شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة - فــرع الشــركة فــي الدمــام، والــذي تــم إصــدار شــهادة اشــتراك فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة  	
للمنطقــة الشــرقية بالرقــم )286579( وتاريــخ 1443/06/17هـــ )الموافــق 2022/01/20م( والســارية حتــى تاريــخ 1444/06/12هـــ )الموافــق 
2023/01/05م( وفــروع الشــركة فــي مدينــة الريــاض التابعــة الشــتراك الفــرع الرئيســي، ليــس لــدى الشــركة اشــتراك فــي الغرفــة التجاريــة 

لســائر فروعهــا المذكــورة فــي الجــدول أعــاه.
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بالنســبة لرخــص البلديــة، باســتثناء المنشــآت الصناعيــة التــي تقــع ضمــن نطــاق مــدن، فقــد تــم الحصــول علــى رخصــة بلديــة واحــدة وفــق مــا  	
هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه. وبالنســبة لمصنــع الشــركة فــي مدينــة الخــرج فقــد تــم إيقافــه عــن العمــل بســبب موقــع المنشــاة الصناعيــة ولــم 

تتمكــن الشــركة مــن اســتخراج رخصــة بلديــة.

الجدول رقم )70(: قائمة تراخيص البلدية للفروع )اإلدارات اإلقليمية( ونقاط البيع التي تم الحصول عليها

رقم ترخيص فروع الشركةالرقم 
البلدية

تاريخ 
تصريح سامةالعنوانتاريخ االنتهاءاإلصدار

)الدفاع المدني(

1
شركة وفرة للصناعة 

والتنمية )فرع الشركة 
في الدمام(

42065159735-
1446/06/26هـ 

)الموافق 
2024/12/27م

الدمام

ملتزمة، بموجب شهادة 
 سامة رقم 

)1-000602764-42( صادرة 
بتاريخ 1442/03/10هـ 

)الموافق 2020/10/27م( 
وصالحة حتى تاريخ 

1443/03/10هـ )الموافق 
2021/10/16م(

المصدر: الشركة

٩-3   الشركات التابعة

وفقــاً للمــادة الرابعــة )4( مــن النظــام األساســي، يجــوز للشــركة إنشــاء شــركات بمفردهــا ذات مســؤولية محــدودة أو مســاهمة مقفلــة بشــرط أال 
يقــل رأس المــال عــن خمســة ماييــن )5.000.000( ريــال ســعودي. كمــا يجــوز للشــركة أن تكــون لهــا مصلحــة أو تشــترك بــأي وجــه مــن الوجــوه مــع 
الهيئــات أو الشــركات التــي تــزاول أعمــاالً شــبيهة بأعمالهــا أو التــي قــد تعاونهــا علــى تحقيــق غرضهــا كمــا يجــوز لهــا أن تتملــك األســهم والحصــص 
فــي شــركات أخــرى قائمــة أو تندمــج معهــا ولهــا حــق االشــتراك مــع الغيــر فــي تأســيس الشــركات المســاهمة أو ذات المســؤولية المحــدودة وذلــك 
بعــد اســتيفاء مــا تتطلبــه األنظمــة والتعليمــات المتبعــة فــي هــذا الشــأن. كمــا يجــوز للشــركة أن تتصــرف فــي هــذه األســهم أو الحصــص علــى أال 
يشــمل ذلــك الوســاطة فــي تداولهــا. وكمــا بتاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه، ال يوجــد شــركات تابعــة للشــركة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية 

او خارجهــا.

الشركات المستثمر فيها:

لدى الشركة استثمارات في شركات أخرى اثنين منها داخل المملكة وشركة واحدة خارج المملكة وفقاً للتالي:

ــة( بعــدد تســعمائة وتســعة وتســعين ألــف - 1 تملــك الشــركة أســهم فــي شــركة شــرق آســيا للتنميــة واالســتثمار الزراعــي )شــركة مســاهمة مقفل
وتســعمائة وخمســين )999.950( ســهم قيمتها تســعة مايين وتســعمائة وتســعة وتســعين ألف وخمســمائة )9.999.500( ريال ســعودي والتي 

تمثــل نســبة )14.285%( مــن رأس مــال الشــركة البالــغ ســبعين مليــون )70.000.000( ريــال ســعودي.

تملــك الشــركة حصــص فــي شــركة جنــات لاســتثمار الزراعــي )شــركة ذات مســؤولية محــدودة - تحــت التصفيــة( تبلــغ قيمتهــا ســتة ماييــن - 2
وتســعمائة وثاثــة وتســعين ألــف )6.993.000( ريــال ســعودي والتــي تمثــل )11.1%( مــن رأس مــال الشــركة البالــغ ثاثــة وســتين مليــون 

)63.000.000( ريــال ســعودي.
علمــاً أنــه بتاريــخ 1439/06/18هـــ )الموافــق 2018/03/06م(، أصــدر الشــركاء فــي شــركة جنــات لاســتثمار الزراعــي قــراراً يقضــي بحلهــا 
وتصفيتهــا بســبب تجــاوز الخســائر أكثــر مــن )50%( مــن رأس المــال طبقــاً لبنــود عقــد تأســيس الشــركة ووفقــاً ألحــكام نظــام الشــركات. وكمــا 

بتاريــخ هــذه النشــرة، مــا زالــت شــركة جنــات لاســتثمار الزراعــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة - تحــت التصفيــة.
تملــك الشــركة أســهم فــي شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي )شــركة مســاهمة مصريــة( بنســبة )8.628%( مــن رأس المــال البالــغ ثمانيــن مليــون - 3

)80.000.000( جنيــه مصــري، أي مــا يعــادل 18.692.753 ريــال ســعودي )بحســب ســعر صــرف العملــة كمــا بتاريــخ 28 نوفمبــر 2021م(.
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٩-٤   االلتزامــات المســتمرة التــي تفرضهــا الجهــات الحكوميــة علــى الشــركة بصفتهــا 
ــب الترخيص صاح

تُلزم الجهات الرقابية أدناه صاحب الترخيص االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

9-4-1   االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة

الشــركة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة التســجيل لــدى إدارة الســجل التجــاري فــي مدينــة الريــاض حيــث المقــر الرئيســي بموجــب  	
شــهادة رقــم )1010076996( وتاريــخ 1410/10/24هـــ )الموافــق 1990/05/19م( والتــي تنتهــي صاحيتهــا 1443/10/23هـــ )الموافــق 

2022/05/24م(.

كمــا أن الشــركة ملتزمــة بنظــام الشــركات لناحيــة اعتمــاد النظــام األساســي للشــركة تماشــياً مــع التعديــات الجديــدة واألخيــرة التــي أدخلــت  	
علــى نظــام الشــركات، وذلــك بعــد أخــذ موافقــة مســبقة مــن وزارة التجــارة علــى مســودة النظــام األساســي وموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع 
ــل إدارة حوكمــة  ــم اعتمــاد النظــام األساســي مــن قب ــخ 1442/12/14هـــ )الموافــق 2020/08/04م( وت ــة( بتاري ــر العادي ــة العامــة )غي الجمعي
الشــركة )وزارة التجــارة( بتاريــخ 1441/12/21هـــ )الموافــق 2020/08/11م(، كمــا التزمــت الشــركة بمتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة والســوق 

الماليــة الســعودية )تــداول( مــن ناحيــة تحميــل نســخة مــن النظــام األساســي علــى موقــع تــداول فــي الصفحــة الخاصــة بالشــركة.

كمــا أن الشــركة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة اســتخراج شــهادة عضويــة فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بموجــب الشــهادة  	
رقــم )101000007285( وتاريــخ 1420/10/23هـــ )الموافــق 2000/01/30م( وتنتهــي صاحيتهــا فــي تاريــخ 1443/10/23هـــ )الموافــق 

2022/05/24م(.

كمــا أن الشــركة ملتزمــة باســتكمال إجــراءات تأســيس فروعهــا وهــي ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة التســجيل لــدى إدارة الســجل  	
التجــاري )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول فــروع الشــركة ونقــاط البيــع، الرجــاء االطــاع علــى الفقــرة الفرعيــة )9-2-2( » فــروع الشــركة ونقــاط 

البيــع« مــن هــذا القســم(. غيــر أن الشــركة لــم تلتــزم باســتخراج شــهادات عضويــة لفروعهــا فــي الغرفــة التجاريــة.

ــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي. علمــاً أن  	 ــى الشــركة تجنيــب )10%( ســنوياً مــن صافــي األرب تفــرض المــادة )129( مــن نظــام الشــركات عل
ــخ نشــر هــذه  ــا بتاري ــذا وكم ــاً للمــادة )130( مــن نظــام الشــركات. ل ــة خســائرها وفق الشــركة قامــت باســتخدام االحتياطــي النظامــي لتغطي

ــد االحتياطــي النظامــي. ــغ فــي رصي ــدى الشــركة أي مبال النشــرة، ليــس ل

كمــا ان الشــركة ملتزمــة بنــص المــادة )150( مــن نظــام الشــركات، والتــي تلــزم أي مســؤول بالشــركة أو مراجــع الحســابات فــور علمــه ببلــوغ  	
الخســائر نصــف رأس المــال المدفــوع، إبــاغ رئيــس مجلــس اإلدارة والــذي يتوجــب عليــه إبــاغ األعضــاء ودعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
خــال )15( يــوم مــن علمــه بذلــك لاجتمــاع خــال )45( مــن تاريــخ علمــه بالخســائر لتقــرر إمــا زيــادة رأس المــال أو تخفيضــه وذلــك الــى الحــد 
الــذي تنخفــض معــه نســبة الخســائر إلــى مــا دون نصــف رأس المــال المدفــوع، أو حــل الشــركة قبــل أجلهــا المجــدد فــي النظــام األساســي. هــذا 
وقــد قــررت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 1441/08/15هـــ )الموافــق 2020/04/08م(، تخفيــض رأس المــال مــن مائتيــن 
مليــون )200.000.000( ريــال ســعودي إلــى ســبعة وســبعين مليــون ومائــة وســبعين ألــف وثاثمائــة وخمســين )77.170.350( ريــال ســعودي، 

وذلــك إلطفــاء الخســائر المتراكمــة التــي بلغــت نســبة )61.4%( مــن رأس المــال بتاريــخ 1441/07/02هـــ )الموافــق 2020/02/26م(.

ــة لــدى وزارة التجــارة بالفئتيــن )29 - 30(، وســيمكن  	 ــم تســجيلها كعامــات تجاري لــدى الشــركة شــعارات تســتخدمها فــي تعاماتهــا، وقــد ت
ذلــك الشــركة مــن وضــع اســمها وشــعارها علــى الواجهــة الخارجيــة للمبنــى أو المكاتــب التــي تشــغلها الشــركة باإلضافــة إلــى منتجاتهــا، كونهــا 
قامــت بتســجيل العامــة التجاريــة ومنحهــا الحمايــة القانونيــة الازمــة وفقــاً لنظــام العامــات التجاريــة. هــذا وتجــدر اإلشــارة إلــى انــه تــم نقــل 
صاحيــة تســجيل العامــات التجاريــة مــن وزارة التجــارة إلــى الهيئــة الســعودية لحقــوق الملكيــة الفكريــة )لمزيــد مــن المعلومــات فضــًا راجــع 

الفقــرة )9-9( »العامــات التجاريــة« مــن هــذا القســم(.

باستثناء ما تم ذكره أعاه وفي القسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة بأنظمة ولوائح وزارة التجارة.

9-4-2   االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الشــركة كغيرهــا مــن المنشــآت والشــركات المســجلة والتــي تعمــل فــي المملكــة، ملزمــة بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة والضريبيــة خــال )120( يــوم  	
مــن انتهــاء الســنة الماليــة وذلــك لغــرض تجديــد الشــهادة التــي تصــدر عــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك. تــم تســجيل الشــركة بصفتهــا 
مكلــف بموجــب الرقــم الضريبــي المميــز )3000805643(، وقــد قدمــت الشــركة إقراراهــا الزكــوي عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 
2020م وحصلــت علــى شــهادة زكاة مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بالرقــم )1110848131( وتاريــخ 1442/11/29هـــ )الموافــق 
ــة  ــزكاة المدفوعــة للهيئ ــى ان ال ــخ 1443/09/29هـــ )الموافــق 2022/04/30م(. تجــدر اإلشــارة ال ــى تاري 2021/07/09م( وهــي صالحــة حت
العامــة للــزكاة والدخــل عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م، قــد بلغــت مبلــغ ســبعمائة وثاثــة وتســعون ألفــاً وتســعمائة وواحــد 

وخمســين )793.951( ريــال ســعودي.
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ــم  	 ــارك تحــت الرق ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال ــدى هيئ ــة وهــي مســجلة ل ــه التنفيذي ــة والئحت ــة المضاف ــة القيم ــة بنظــام ضريب الشــركة ملتزم
الضريبــي )300080564300003( بموجــب شــهادة صــدرت بتاريــخ 1440/05/16هـــ )الموافــق 2019/01/22م( علمــاً أن الشــركة مســجلة منــذ 

تاريــخ 1438/06/24هـــ )الموافــق 2017/08/23م(.
ــف  	 ــة والجمــارك، تمــت إضافــة فــروع الشــركة فــي الريــاض وجــدة والدمــام ضمــن قائمــة فــروع المكل ــزكاة والضريب ــة ال  التزامــاً بنظــام هيئ

)شــركة وفــرة(.
قدمــت الشــركة إقراراتهــا الزكويــة عــن جميــع األعــوام الماليــة منــذ بدايــة النشــاط حتــى الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م،  	

ــى شــهادة زكاة صالحــة حتــى 30 أبريــل 2022 م.  ــزكاة المســتحقة حســب تلــك اإلقــرارات وحصلــت عل وقامــت بســداد ال
أصــدرت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك الربــوط الزكويــة األوليــة عــن الســنوات الماليــة مــن 2008م ولغايــة عــام 2011م، وذلــك خــال العــام  	

2018م، قامــت الشــركة باالعتــراض علــى هــذه الربــوط. وبنــاًء عليــه عدلــت هيئــة الــزكاة الربــوط الزكويــة وتــم إصــدار ربــط زكــوي معــدل نتــج 
عنــه فروقــات زكويــة بقيمــة أربعــة ماييــن وواحــد وعشــرين ألــف وأربعمائــة وخمســة وعشــرين )4.021.425( ريــال ســعودي، وقــد تــم اثبــات 

الفروقــات الزكويــة ضمــن مخصــص الــزكاة التقديريــة لعــام 2018م. 
وخــال العــام 2020م، أصــدرت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك الربــوط الزكويــة األوليــة لألعــوام مــن 2014م ولغايــة 2018م، قامــت الشــركة  	

ــة  ــه فروقــات زكوي ــزكاة ربــط زكــوي معــدل، والــذي نتــج عن ــة ال ــاًء عليــه أصــدرت هيئ ــى هــذه الربــوط. وبن ــزكاة عل ــة ال باالعتــراض أمــام هيئ
بقيمــة ثاثــة ماييــن وثمانمائــة واثنيــن وخمســين ألــف وتســعة وعشــرين )3.852.029( ريــال ســعودي. ووفقــاً لهــذا الربــط المعــدل، قامــت 
الشــركة باالعتــراض مــرة أخــرى علــى الربــط الزكــوي المعــدل وتــم اســتام ربــط زكــوي معــدل بقيمــة مليونيــن وســبعمائة وثمانيــة وعشــرين ألــف 
ومائــة وســتة وأربعيــن )2.728.146( ريــال ســعودي، والــذي اعتــرض عليــه الشــركة خــال المــدة النظاميــة المحــددة بســتين )60( يــوم مــن 
تاريــخ اســتام خطــاب هيئــة الــزكاة. وكمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة، لــم تتلقــى الشــركة رد هيئــة الــزكاة علــى االعتــراض المقــدم. هــذا وتجــدر 

اإلشــارة، إلــى أنــه تــم اثبــات الفروقــات الزكويــة ضمــن مخصــص الــزكاة التقديريــة لعــام 2020م.
ــخ نشــر هــذه  	 ــة والجمــارك. وكمــا بتاري ــزكاة والضريب ــة ال ــل هيئ ــة 2020م للمراجعــة مــن قب ــة مــن عــام 2019م ولغاي تخضــع الســنوات المالي

النشــرة، لــم يصــدر أي قــرار بهــذا الشــأن.

باســتثناء مــا تــم ذكــره أعــاه وفــي القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة ملتزمــة بأنظمــة ولوائــح هيئــة الــزكاة والضريبــة 
والجمارك.

9-4-3   االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

تــم فتــح ملــف لــدى وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )مكتــب العمــل( بالرقــم الموحــد )1-59918( وفقــاً لشــهادة الســعودة. وكمــا  	
بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة، تســتفيد الشــركة مــن الخدمــات اإللكترونيــة لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، وتــم اســتخراج شــهادة 
الســعودة لإلفــادة بــأن الشــركة ملتزمــة بنســبة التوطيــن المطلوبــة منهــا وفــق برنامــج نطاقــات والبالغــة )24.87%(، وتكــون الشــركة مصنفــة 

ضمــن النطــاق األخضــر المتوســط )متوســطة فئــة - ج(.
لــدى الشــركة الئحــة تنظيــم عمــل داخليــة معتمــدة مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )مكتــب العمــل( بالرقــم )399363(  	

وتاريــخ 1442/08/23هـــ )الموافــق 2021/04/05م(. 
ــخ  	 ــدد( بتاري ــر صــادر عــن منصــة )ُم ــاً لتقري ــك وفق ــا، وذل ــن لديه ــع المنتظــم ألجــور العاملي ــة األجــور والرف ــة بنظــام حماي إن الشــركة ملتزم

1443/03/25هـــ )الموافــق 2021/10/31م( حيــث بلغــت نســبة االلتــزام )97%( لشــهر ســبتمبر 2021م. وعليــه قــد منحــت وزارة المــوارد 
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )مكتــب العمــل بالريــاض( الشــركة شــهادة التــزام بنظــام حمايــة األجــور بالرقــم )20012111023046( وتاريــخ 

ــق 2022/01/25م(. ــخ 1443/06/22هـــ )المواف ــى تاري ــق 2021/11/25م( وهــي ســارية حت 1443/04/20هـــ )المواف
كمــا ان الشــركة ملتزمــة بتوثيــق عقــود عمــل العامليــن لديهــا الكترونيــاً، وقــد بلغــت نســبة االلتــزام )95%( كمــا فــي شــهر أغســطس 2021م، وذلــك  	

وفقــاً لتقريــر صــادر عــن منصــة )ُمدد( بتاريــخ 1443/01/29هـ )الموافــق 2021/09/06م(.
ــم  	 ــوب( بالرق ــرة لمنتجــات الحب ــع وف ــرع الشــركة )مصن ــب العمــل( لف ــة )مكت ــة االجتماعي ــدى وزارة المــوارد البشــرية والتنمي ــف ل ــح مل ــم فت ت

ــوزارة المــوارد  ــة ل ــرع مــن الخدمــات اإللكتروني ــخ نشــر هــذه النشــرة يســتفيد الف ــا بتاري ــاً لشــهادة نطاقــات. وكم الموحــد )1-300943( وفق
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، وتــم اســتخراج شــهادة نطاقــات لإلفــادة بــأن الفــرع ملتــزم بنســبة التوطيــن المطلوبــة منــه وفــق برنامــج نطاقــات 

والبالغــة )16.17%( ويقــع فــي النطــاق األخضــر المنخفــض )متوســطة فئــة - أ(.
الموظفون والسعودة 	
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الجدول رقم )71(: أعداد الموظفين العاملين لدى الشركة وفروعها وفقاً لبيانات الجهات الحكومية المختلفة

موظف غير موظف سعودينوع المستندالجهة
ماحظاتالمجموعسعودي

كما في 2021/12/20م74223297شهادة التأميناتالتأمينات االجتماعية

كما في 2022/01/12م74219293شهادة نطاقاتمكتب العمل*

-240240*ال ينطبقمستخرج من مقيمالجوازات - مقيم**

كما في شهر يوليو من 278--مسير الرواتبالشركة
العام 2021م

المصدر: الشركة

* بحســب شــهادة نطاقــات الصــادرة فــي ينايــر 2022م، يبلــغ العــدد اإلجمالــي لكيــان الشــركة مائتيــن وثاثــة وتســعين )293( عامــل مــن بينهــم أربعــة 

وســبعين )74( عامــل ســعودي ومائتيــن وتســعة عشــر )219( عامــل غيــر ســعودي، وفــق اآلتــي:

مصنــع وفــرة للمأكــوالت الجاهــزة فــرع شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة )رقــم الفــرع 1-299782( يبلــغ عــدد العامليــن لديــه ســتة وثمانيــن )86( 
عامــل مــن بينهــم ســتة عشــر )16( عامــل ســعودي وســبعين )70( عامــل غيــر ســعودي.

مصنــع وفــرة لتجميــد الخضــروات فــرع شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة )رقــم الفــرع 1-300497( يبلــغ عــدد العامليــن لديــه خمســة وخمســين )55( 
عامــل مــن بينهــم أربعــة )4( عامــل ســعودي وواحــد وخمســين )51( عامــل غيــر ســعودي.

مصنــع وفــرة لمنتجــات الحبــوب فــرع شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة )رقــم الفــرع 1-300943( يبلــغ عــدد العامليــن لديــه ثمانيــة وعشــرين )28( 
عامــل مــن بينهــم اثنــي عشــر )12( عامــل ســعودي وســتة عشــر )16( عامــل غيــر ســعودي.

مصنــع وفــرة للمكرونــة والشــعيرية فــرع شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة )رقــم الفــرع 1-302699( يبلــغ عــدد العامليــن لديــه ســتة وأربعيــن )46( 
عامــل مــن بينهــم خمســة عشــر )15( عامــل ســعودي وواحــد وثاثيــن )31( عامــل غيــر ســعودي.

**بلــغ عــدد العامليــن لــدى الشــركة )وفــرة للصناعــة والتنميــة( ســتين )60( عامــل وذلــك وفقــاً لبيانــات وزارة الداخليــة )منصــة ُمقيــم( كمــا فــي 

2021/06/09م.
بلــغ عــدد العامليــن لــدى فــرع الشــركة )مصنــع وفــرة للمأكــوالت الجاهــزة( المقيــد بالســجل التجــاري تحــت الرقــم )1010320955( ســتة وســتين 

)66( عامــل وذلــك وفقــاً لبيانــات وزارة الداخليــة )مقيــم( كمــا فــي 2021/06/09م.
بلــغ عــدد العامليــن لــدى فــرع الشــركة )مصنــع وفــرة لمنتجــات الحبــوب( المقيــد بالســجل التجــاري تحــت الرقــم )1010320952( ثاثــة وعشــرين 

)23( عامــل وذلــك وفقــاً لبيانــات وزارة الداخليــة )منصــة ُمقيــم( كمــا فــي 2021/06/09م.
بلــغ عــدد العامليــن لــدى فــرع الشــركة )مصنــع وفــرة لتجميــد الخضــروات( المقيــد بالســجل التجــاري تحــت الرقــم )1010320956( خمســين )50( 

عامــل وذلــك وفقــاً لبيانــات وزارة الداخليــة )منصــة ُمقيــم( كمــا فــي 2021/06/09م.
بلــغ عــدد العامليــن لــدى فــرع الشــركة )مصنــع وفــرة للمكرونــة والشــعيرية( المقيــد بالســجل التجــاري تحــت الرقــم )1010320947( واحــد وأربعيــن 

)41( عامــل وذلــك وفقــاً لبيانــات وزارة الداخليــة )منصــة ُمقيــم( كمــا فــي 2021/06/09م.

الجدول رقم )72(: أعداد الموظفين العاملين لدى فرع الشركة )مصنع وفرة لمنتجات الحبوب( وفقاً لبيانات الجهات الحكومية المختلفة

موظف غير موظف سعودينوع المستندالجهة
ماحظاتالمجموعسعودي

----شهادة التأميناتالتأمينات االجتماعية

كما في يناير 2022م121628شهادة نطاقاتمكتب العمل

كما في 2021/06/09م2323ال ينطبقمستخرج من مقيمالجوازات - مقيم

المصدر: الشركة
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باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة ملتزمــة بنســبة التوطيــن المطلوبــة وفقــا لمتطلبــات 
ــة. ــة االجتماعي وزارة المــوارد البشــرية والتنمي

9-4-4   االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

تــم فتــح ملــف للشــركة لــدى المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة بموجــب رقــم االشــتراك )13225931(، وهــي مشــتركة فــي فرعــي  	
ــاً لشــهادة  ــك وفق ــة، وذل ــر الســعوديين االشــتراك بفــرع األخطــار المهني ــة للمشــتركين الســعوديين وبالنســبة لغي المعاشــات واألخطــار المهني
التأمينــات االجتماعيــة رقــم )42950207( وتاريــخ 1443/05/16هـــ )الموافــق 2021/12/20م(. وقــد بلــغ إجمالــي عــدد المســجلين فــي نظــام 
التأمينــات االجتماعيــة )297( عامــل مــن بينهــم )74( عامــل ســعودي و)223( غيــر ســعودي. وقــد بلغــت قيمــة االشــتراكات المســددة عــن عــام 

2020م مبلغــاً وقــدره مليــون ومائتــان واثنــان وســتون ألــف ومائتــان واثنــان ريــال وأربــع وأربعــون هللــة )1.262.202.44( ريــال ســعودي.

الجدول رقم )73(: أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين المسجلين في التأمينات

أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين*

أعداد الموظفين المرجعالجهة
السعوديين 

أعداد الموظفين غير 
المجموعالسعوديين

74223297شهادة التأميناتالتأمينات االجتماعية

المصدر: الشركة

*كما في شهر ديسمبر 2021م

نظام التعطل عن العمل )ساند(: 	

ــن ضــد التعطــل عــن  ــى التأمي ــة، ويهــدف ال ــات االجتماعي ــة للتأمين ــل االجتماعــي مــن إصــدار المؤسســة العام ــى التكاف هــو نظــام يهــدف ال
العمــل وحمايــة المشــتركين )الســعوديين( الذيــن فقــدوا وظائفهــم لظــروف خارجــة عــن إرادتهــم، وكعــاج لتدهــور األوضــاع االجتماعيــة 
 لألشــخاص العاطليــن عــن العمــل وكتعويــض عــن البطالــة، وقــد صــدر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/18( بتاريــخ 1435/03/12هـــ 
)الموافــق 2014/01/14م( والقاضــي بالموافقــة علــى نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل »نظــام ســاند«. ووفقــاً لهــذا النظــام، يقــوم 
صاحــب العمــل بدفــع )1%( شــهرياً مــن الراتــب ويدفــع المشــترك نســبة )1%( أيضــاً. ويتــم صــرف تعويــض مــا بيــن ألفيــن )2.000( وتســعة آالف 
)9.000( ريــال ســعودي. ويصــرف التعويــض بواقــع )60%( مــن متوســط األجــور الشــهرية للســنتين األخيرتيــن عــن كل شــهر مــن األشــهر الثاثــة 
األولــى بحــد أعلــى تســعة آالف )9.000( ريــال ســعودي لمبلــغ التعويــض، وبواقــع )50%( مــن هــذا المتوســط عــن كل شــهر يزيــد عــن ذلــك. هــذا 
البرنامــج ُملــزم لجميــع الشــركات، وعليهــا تســجيل جميــع المشــتركين الســعوديين فــي فــرع المعاشــات وتحمــل النســبة المنصــوص عليهــا فــي 
النظــام، وإن عــدم االلتــزام ومخالفــة أي حكــم مــن أحــكام نظــام التاميــن ضــد التعطــل عــن العمــل والائحــة، يعــرض صاحــب العمــل لغرامــة ال 
تزيــد علــى عشــرة آالف )10.000( ريــال ســعودي، ويضاعــف هــذا الحــد فــي حــال التكــرار، وتتعــدد الغرامــة بتعــدد العمــال المشــتركين الذيــن 
ــة تســجيل العمــال  ــإن الشــركة ملتزمــة بأحــكام النظــام لجه ــات ف ــاً لشــهادة التأمين ــر. ووفق ــة أو أكث ارتكــب صاحــب العمــل بصددهــم مخالف

الســعوديين فــي فــرع المعاشــات.

وبعــد انتشــار جائحــة كورونــا ومــن أجــل التخفيــف مــن آثــار الجائحــة علــى شــركات القطــاع الخــاص، صــدر أمــر ملكــي كريــم بدعــم العامليــن 
ــن ضــد التعطــل عــن العمــل  ــر نظــام التأمي ــا المســتجد عب ــروس كورون ــات في ــرة مــن تداعي ــي منشــآت القطــاع الخــاص المتأث الســعوديين ف
)ســاند(، ووفقــاً لألمــر الملكــي الكريــم بتمديــد فتــرة الدعــم لمــدة ثاثــة )3( أشــهر إضافيــة علــى أن تكــون نســبة الدعــم بحــد أقصــى )%70( 
مــن العامليــن الســعوديين فــي المنشــآت األكثــر تضــرراً مــن الجائحــة و)50%( كحــد أقصــى مــن العامليــن الســعوديين فــي المنشــآت األقــل تضــرراً 
لتحقيــق االســتفادة الكاملــة مــن المبــادرات التــي أعلنــت منــذ بدايــة الجائحــة. خــال ســريان المبــادرة، لــم تتقــدم الشــركة بــأي طلــب لاســتفادة 

مــن الدعــم الــذي تقدمــه المبــادرة. 

باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة ملتزمــة بأنظمــة ولوائــح المؤسســة العامــة للتأمينــات 
االجتماعية.
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9-4-5   االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية

تلــزم الهيئــة الشــركات المدرجــة االلتــزام بقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة والتعليمــات الخاصــة الصــادرة عــن الهيئــة، ال 	 
ســّيما االلتــزام باإلفصــاح الــدوري عــن التطــورات الجوهريــة والماليــة وتقريــر مجلــس اإلدارة. وبحســب دليــل االلتزامــات المســتمرة للشــركات 
المدرجــة، يجــب أن تكــون النتائــج الماليــة الســنوية المعلنــة فــي موقــع )تــداول( مســتمّدة مــن القوائــم الماليــة المدققــة والمعتمــدة مــن المراجــع 
الخارجــي للشــركة المعيــن مــن الجمعيــة والمعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة، ويجــب التقيــد بنمــاذج اإلعانــات الــواردة ضمــن التعليمــات الخاصــة 
بإعانــات الشــركات لنتائجهــا الماليــة، وعلــى الشــركة أيضــاً تقديــم بيــان بجميــع األســباب والمؤثــرات للتغيــر فــي النتائــج الماليــة للســنة الماليــة 

الحاليــة مــع فتــرة المقارنــة بحيــث تشــمل األســباب جميــع بنــود إعــان النتائــج الماليــة.

كمــا ألزمــت الهيئــة الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة باإلفصــاح عــن مراحــل مواكبتهــم للتحــول لمعاييــر المحاســبة الدوليــة. وبتاريــخ 	 
1438/05/03هـــ )الموافــق 2017/01/31م(، أعلنــت الشــركة فــي موقــع تــداول عــن أنهــا ملتزمــة بذلــك. 

كمــا ألزمــت الهيئــة الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة باتبــاع الئحــة التعليمــات الخاصــة بإعانــات الشــركات المســاهمة المدرجــة أســهمها 	 
فــي الســوق الماليــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس الهيئــة رقــم )1-199-2006( وتاريــخ 1427/07/18هـــ )الموافــق 2006/08/12م( والمعدلة 

بموجــب القــرار رقــم )1-104-2019( وتاريــخ 1441/02/01هـ )الموافق 2019/09/30م(.

ــة 	  ــع األغــراض المتعلق ــك لجمي ــة وذل ــة الســوق المالي ــدى هيئ ــا ل ــن عنه ــن ممثلي ــة تعيي ــة الشــركات المدرجــة فــي الســوق المالي ألزمــت الهيئ
بتطبيــق نظــام هيئــة الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة. الشــركة ملتزمــة بذلــك، حيــث عيــن مجلــس اإلدارة بموجــب خطــاب موجــه إلــى هيئــة 
الســوق الماليــة بتاريــخ 1443/05/19هـــ )الموافــق 2021/12/23م( كل مــن محمــد هنــدي شــجاع العتيبــي )نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة( 
وفيصــل محمــد عبــد العزيــز الخضيــري )العضــو المنتــدب( لتمثيــل الشــركة لــدى الهيئــة لجميــع األغــراض المتعلقــة بزيــادة رأس مــال الشــركة 

موضــوع هــذه النشــرة.

وبتاريــخ 1438/01/23هـــ )الموافــق 2016/10/24م(، صــدر قــرار مجلــس الهيئــة رقم )1-130-2016( بتعديل اإلجــراءات والتعليمات الخاصة 	 
بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة )50%( فأكثــر مــن رأس مالهــا فــي ضــوء نظــام الشــركات الجديــد، 
والتــي تــم تعديــل مســماها لتصبــح »اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة 
)20%( فأكثــر مــن رأس مالهــا«، والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )1-77-2018( وتاريــخ 1439/11/05هـــ )2018/07/18م(. 

علمــاً أنــه بتاريــخ 1441/02/01هـــ )الموافــق 2019/09/30م(، بلغــت الخســائر المتراكمــة للشــركة مبلــغ وقــدره ثمانيــة وتســعون مليــون وثمانمائــة 
وســتة وســبعون ألــف وتســعمائة وخمســة )98.876.905( ريــال ســعودي مثلــت نســبة )49.44%( مــن رأس المــال. وعلــى إثــر ذلــك أوصــى مجلــس 
ــة  ــى مائ ــال إل ــون )200.000.000( ري ــي ملي ــن مائت ــض رأســمال الشــركة م ــق 2019/12/19م(، بتخفي ــخ 1441/04/22هـــ )المواف اإلدارة بتاري
وواحــد مليــون ومائــة وثاثــة وعشــرين ألــف ومائــة )101.123.100( ريــال ســعودي، بنســبة تخفيــض بلغــت )49.438%( مــن رأس المــال. ونظــراً 
لبلــوغ خســائر الشــركة كمــا فــي 1441/07/02هـــ )الموافــق 2020/02/26م(، مبلغــاً وقــدره مائــة وواحــد وعشــرون مليــون ومائتــان واثنــان وثمانــون 
ألــف وســتمائة وخمســة وأربعــون )121.282.645( ريــال ســعودي والتــي مثلــت نســبة )61%( مــن رأس مــال الشــركة، قــرر مجلــس اإلدارة بتاريــخ 
1441/07/20هـــ )الموافــق 2020/03/15م( تعديــل توصيتــه الســابقة الصــادرة بتاريــخ 1441/04/22هـــ )الموافــق 2019/12/19م( والتوصية إلى 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتخفيــض رأس مــال الشــركة مــن مائتــي مليــون )200.000.000( ريــال ســعودي إلــى ســبعة وســبعين مليــون ومائــة 

وســبعين ألــف وثاثمائــة وخمســين )77.170.350( ريــال ســعودي.

وتكــون الشــركة إذاً ملتزمــة باإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة )%20( 
فأكثــر مــن رأس مالهــا، ال ســيما المادتيــن الخامســة والسادســة منهــا. بحيــث تنــص المــادة الخامســة مــن هــذه اإلجــراءات والتعليمــات، علــى أنــه 
فــي الحالــة التــي تبلــغ فيهــا خســائر الشــركة المتراكمــة )50%( فأكثــر مــن رأس مالهــا، يجــب علــى الشــركة أن تفصــح للجمهــور فــوراً ودون تأخيــر 
بإعــان مســتقل عنــد بلــوغ خســائرها المتراكمــة )50%( فأكثــر مــن رأس مالهــا. وتقــوم الســوق بإضافــة عامــة إلــى جانــب اســم الشــركة فــي موقــع 
الســوق اإللكترونــي ترمــز إلــى بلــوغ الخســائر المتراكمــة )50%( فأكثــر مــن رأس مالهــا فــور صــدور إعــان الشــركة.  بعــد هــذا اإلعــان عــن بلــوغ 
ــس اإلدارة دعــوة  ــه لمجل ــوم يتســنى في ــخ آخــر ي ــى الشــركة اإلعــان عــن )1( تاري ــر مــن رأس المــال، ينبغــي عل الخســائر المتراكمــة )50%( فأكث
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لاجتمــاع، وتاريــخ آخــر يــوم النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمعالجــة الخســائر المتراكمــة، )2( توصيــة مجلــس 
اإلدارة للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة حيــال خســائرها المتراكمــة فــور صدورهــا - تبعــاً لمتطلبــات المــادة 150 مــن نظــام الشــركات - إمــا بزيــادة 
رأس مــال الشــركة أو خفضــه، أو حــل الشــركة قبــل األجــل المحــدد فــي نظامهــا األســاس و)3( تاريــخ آخــر يــوم إلتمــام عمليــة االكتتــاب فــي زيــادة 

رأس المــال لمعالجــة الخســائر المتراكمــة )حيثمــا ينطبــق(.

وبتاريــخ 1443/01/11هـــ )الموافــق 2021/08/19م(، أعلنــت الشــركة عــن بلــوغ خســائرها المتراكمــة نســبة )22.07%( مــن رأس المــال. وتكــون 
ــر وبمــا يقــل عــن  ــوغ الخســائر المتراكمــة )20%( فأكث ــا فــي هــذه الائحــة والمتعلقــة ببل ــي خاضعــة لإلجــراءات المنصــوص عليه الشــركة بالتال
)35%( مــن رأس مالهــا. والتزمــت الشــركة بمتطلبــات المــادة الثالثــة لناحيــة اإلفصــاح للجمهــور فــوراً ودون تأخيــر عــن بلــوغ خســائرها المتراكمــة 
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)20%( فأكثــر وبمــا يقــل عــن )35%( مــن رأس مالهــا، وقــد تضمــن اإلعــان مقــدار الخســائر المتراكمــة ونســبتها مــن رأس المــال واألســباب الرئيســة 
التــي أدت إلــى بلــوغ هــذه الخســائر مــع اإلشــارة فــي اإلعــان إلــى أنــه ســيتم تطبيــق هــذه اإلجــراءات والتعليمــات عليهــا. وبمــا أن هــذا اإلفصــاح 
تزامــن مــع اإلعــان الخــاص بالنتائــج الماليــة األوليــة للفتــرة المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2021م، أعفيــت الشــركة مــن أن يكــون اإلعــان مســتقًا وتــم 
تضمينــه اإلعــان الخــاص بالنتائــج الماليــة األوليــة للفتــرة المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2021م. وتطبيقــاً للفقــرة )ب( مــن المــادة الثالثــة مــن اإلجــراءات 
والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة )20%( فأكثــر مــن رأس مالهــا، أضافــت الســوق 
عامــة إلــى جانــب اســم الشــركة فــي موقــع الســوق اإللكترونــي ترمــز إلــى بلــوغ الخســائر المتراكمــة للشــركة )20%( فأكثــر وبمــا يقــل عــن )%35( 

مــن رأس مالهــا.

كذلــك ألزمــت الهيئــة الشــركات المدرجــة تطبيقــاً للشــروط الــواردة فــي الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذاً لنظــام الشــركات 	 
الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة )اإلصــدار الثالــث( الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجــب القــرار رقــم )8-127-2016( وتاريــخ 
1438/01/16هـــ )الموافــق 2016/10/17م( بنــاًء علــى نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/3 وتاريــخ 1437/01/28هـــ المعدلــة 
ــا  ــي يحصــل عليه ــآت الت ــق 2019/05/20م(، وباســتثناء المكاف ــخ 1440/09/15هـــ )المواف ــم )3-57-2019( وتاري ــة رق ــس الهيئ ــرار مجل بق
ــن  ــا هــو مبي ــق م ــس اإلدارة وف ــا ســنوياً ألعضــاء مجل ــم صرفه ــي يت ــك الت ــة وتل ــال الشــركة اليومي ــإدارة أعم ــاء تفرغــه ب ــدب لق العضــو المنت
فــي الفقــرة الفرعيــة )9-1-8-3( »مكافــآت أعضــاء المجلــس« والفقــرة الفرعيــة )4-6( »تعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار 
التنفيذييــن«، لــم يتــم صــرف أيــة مكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة. وتمــت مراعــاة المعاييــر المنصــوص عنهــا فــي الضوابــط واإلجــراءات. كمــا 
التزمــت الشــركة بالمــادة )7( مــن الضوابــط واإلجــراءات لناحيــة اإلفصــاح فــي تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه 
أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال الســنة الماليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا الماليــة والعينيــة المدفوعــة لــكل عضــو 

مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مقابــل أي أعمــال أو مناصــب تنفيذيــة أو فنيــة أو إداريــة أو استشــارية. 
ال يوجــد لــدى الشــركة أســهم خزينــة مخصصــة لموظفيهــا ضمــن برنامــج أســهم الموظفيــن، ولــم يســبق للجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( أن 	 

قامــت بالموافقــة علــى عمليــة شــراء أســهم الشــركة والشــركة ملتزمــة بنــص المــادة )20( مــن الضوابــط واإلجــراءات حيــث يجــوز زيــادة رأس 
المــال عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة. علــى الرغــم مــن وجــود نــص فــي النظــام األساســي يســمح للشــركة أن تصــدر أســهماً ممتــازة، ال 

يوجــد أي قــرار صــادر عــن الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( بهــذا الخصــوص. 
للجمعيــة العامــة العاديــة الحــق فــي تفويــض صاحيــة الترخيــص لألعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة ويكــون لعضــو مجلــس اإلدارة 	 

مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيهــا إلــى مجلــس اإلدارة، علــى أن يكــون هــذا التفويــض متوافقــاً مــع الشــروط التــي حددتهــا المــادة )56( 
مــن الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذاً لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة، ولــم تقــم الجمعيــة العامــة 
لمســاهمي شــركة وفــرة بتفويــض صاحيــة الترخيــص لألعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة ويكــون لعضــو مجلــس اإلدارة مصلحــة 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيهــا إلــى مجلــس اإلدارة. 
وفــي حــال عــدم قيــام الجمعيــة العامــة العاديــة صاحيــة الترخيــص، كمــا هــو حــال الشــركة، يجــب الحصــول علــى الترخيــص مــن الجمعيــة 
العامــة العاديــة فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة ويكــون لعضــو مجلــس اإلدارة مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيــه. ولــم تلتــزم 
الشــركة بالحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة علــى التعامــات والعقــود التــي تتــم مــع األطــراف ذات العاقــة، ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى 
أن هــذه التعامــات ذات طابــع تمويلــي لشــركات شــقيقة فــي إطــار الســياق االعتيــادي ألعمالهــا وليســت ذات طابــع تنافســي تجــاري. فــي حيــن 
أن لــدى الشــركة تعامــات تجاريــة تمــت مــع شــركات كان ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة مصلحــة فيهــا ولــم يتــم عرضهــا علــى الجمعيــة العامــة 
للتصويــت عليهــا فــي حينهــا، وقــد اســتقال العضــو صاحــب المصلحــة مــن المجلــس كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة. )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول 
تعامــات الشــركة مــع األطــراف ذات العاقــة، الرجــاء االطــاع علــى الفقــرة الفرعيــة )9-5-1( »عقــود وتعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة« 

مــن الفقــرة )9-5( »ملخــص العقــود الجوهريــة« مــن هــذا القســم(.
بالنسبة لحوكمة الشركة، يتضمن الجدول أدناه ملخص لمدى التزام الشركة بلوائح الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية.	 

الجدول رقم )74(: ملخص ألهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت بها الشركة  

الجهة التفصيلالمادة 
التعليقالمسؤولة

9/ب
يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة بشأن 

توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح   المساهمين 
والشركة وفقاً لنظام الشركة األساس.

مجلس اإلدارة
ملتزمة - سياسة توزيع األرباح

قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1439/07/08هـ 
)الموافق 2018/03/25م(.

توفير نسخة من المعلومات عن المرشحين لعضوية 8/أ
ملتزمة - كان اخر اعان على موقع تداول بتاريخ مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة في الموقع االلكتروني للشركة.

1441/12/20هـ )الموافق 2020/08/10م(.
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الجهة التفصيلالمادة 
التعليقالمسؤولة

الجمعية العامة تشكيل لجنة المراجعة.5/12 و54
للمساهمين

ملتزمة - تمت الموافقة على تشكيل لجنة 
المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها 

ومكافأة أعضائها من قبل الجمعية العامة العادية 
 المنعقدة بتاريخ 1442/08/05هـ 

)الموافق 2021/03/18م(. 

54/ج

تصدر الجمعية العامة للشركة - بناء على اقتراح من 
مجلس اإلدارة - الئحة عمل لجنة المراجعة على أن 
تشمل هذه الائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، 

ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، 
ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها 

بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمة - تمت الموافقة على الئحة عمل لجنة 
المراجعة المحدثة من قبل الجمعية العامة 

 العادية المنعقدة 1442/08/05هـ 
)الموافق 2021/03/18م(.

الجمعية العامة الموافقة على القوائم المالية لعام 2020م.6/12
للمساهمين

ملتزمة - تمت اعتماد القوائم المالية للسنة 
المالية للعام المالي 2020م من قبل الجمعية 

العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1442/09/20هـ 
)الموافق 2021/05/02م(.

الموافقة على التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام 7/12
2020م.

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمة - تم اعتماد تقرير مجلس االدارة للسنة 
المالية 2020م من قبل الجمعية العامة العادية 

 المنعقدة بتاريخ 1442/09/20هـ 
)الموافق 2021/05/02م(.

تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، 9/12 و81
وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، والموافقة على تقاريرهم.

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمة - التصويت على تعيين مراجع الحسابات 
شركة سليمان عبد الله الخراشي )الخراشي 
وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون( وذلك 
لمراجعة وتدقيق القوائم المالية لربع الثاني 

والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م 
والربع األول من العام المالي 2022م.

13/د
نشر اإلعان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكان 

وجدول أعمالها قبل الموعد بواحد وعشرين يوماً على 
األقل في الموقع االلكتروني للشركة.

ملتزمة - من خال موقع تداول.مجلس اإلدارة

14/ج

االتاحة للمساهمين من خال الموقع اإللكتروني 
للشركة - عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة - 
الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال 

الجمعية العامة، وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة ومراجع 
الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة.

ملتزمة - من خال موقع تداول.مجلس اإلدارة
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الجهة التفصيلالمادة 
التعليقالمسؤولة

2/22

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف 
العام عليها منها: وضـع سياسـة مكتوبـة لمعالجة 

حاالت »تعـارض المصـالح« الفعلية والمحتملـة لكـل مـن 
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين، 
ويشمل ذلك إساءة استخدام أصـول الشـركة ومرافقها، 

وإساءة التصرف الناتج ع ن التعامات مع األشخاص 
ذوي العاقة. والتأكد من سامة األنظمة المالية 

والمحاسبية، بما في ذلـك األنظمـة ذات الصـلة بإعـداد 
التقـارير المالية. والتأكـد مـن تطبيـق أنظمـة رقابيـة 

مناسـبة لقياس وإدارة المخـاطر، وذلـك بوضع تصـور 
عـام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة، وإنشاء 

بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة 
وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف ذات 

الصلة بالشركة. ومراجعة السنوية لفاعلية إجراءات 
الرقابة الداخلية في الشركة.

مجلس اإلدارة

ملتزمة - تم اعتماد سياسة تنظيم تعارض 
المصالح في محضر اجتماع مجلس االدارة 

 المنعقد بتاريخ 1439/07/08هـ 
)الموافق 2018/03/25م(

وتم تعديلها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
1441/03/29هـ )الموافق 2019/11/26م(.

3/22
وضـع سياسـات ومعـايير وإجراءات واضحة ومحـددة 

للعضـوية فـي مجلـس اإلدارة، ووضـعها موضـع التنفيذ 
بعد إقرار الجمعية العامة لها.

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمة - تم اعتماد الئحة سياسات ومعايير 
العضوية في مجلس اإلدارة من قبل الجمعية 

العامة المنعقدة بتاريخ 1439/12/22هـ )الموافق 
2018/09/02م( وبناًء على قرار مجلس اإلدارة 

 بتاريخ 1439/07/08هـ 
)الموافق 2018/03/25م(.

4/22

وضع سياسة مكتوبة تنظم العاقة مع أصحاب 
المصالح وفق أحكام الئحة الحوكمة، ويجب أن تغطي 

- بشكل خاص - اآلتي:
آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك 

حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود.
وآليات تسوية الشكاوى أو الخافات التي قد تنشأ بين 

الشركة وأصحاب المصالح.
وآليـات مناسـبة إلقامـة عاقـات جيـدة مـع العمـاء 

والمـوردين والمحافظـة علـى سـرية المعلومـات 
المتعلقة بهم.

مجلس اإلدارة
ملتزمة - تم اعتماد سياسة تنظيم العاقة مع 
أصحاب المصالح في محضر اجتماع مجلس 

 االدارة المنعقد بتاريخ 1439/07/08هـ 
)الموافق 2018/03/25م(.

5/22

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة 
باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات 
الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق 

من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.

مجلس اإلدارة

ملتزمة - تم اعتماد سياسة إفصاح أعضاء 
مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للشركة 

وللهيئة من قبل مجلس اإلدارة بموجب قراره 
الصادر بتاريخ 1439/07/08هـ )الموافق 

2018/03/25م(.
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الجهة التفصيلالمادة 
التعليقالمسؤولة

 13/22
و50 و60 
و60/أ و64

تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد 
فيها مدة اللجنة وصاحياتها ومسؤولياتها، وكيفية 

رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل 
تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، 

مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها

مجلس اإلدارة

ملتزمة - لدى الشركة عدد ثاث )3( لجان 
رئيسية: 

لجنة المراجعة - تم التعيين من قبل الجمعية 
العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1442/08/05هـ 

)الموافق 2021/03/18م(.
لجنة الترشيحات والمكافآت - تم التعيين 

بموجب قرار مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 
1442/07/13هـ )الموافق 2021/02/25م( 

)محضر تمرير 2-12(.
اللجنة التنفيذية - تم التعيين بموجب قرار 

مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 1442/07/13هـ 
)الموافق 2021/02/25م(.

1/23

اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة 
وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات 

والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات التنظيمية 
المختلفة.

مجلس اإلدارة
ملتزمة - تم االعتماد بموجب قرار مجلس 

اإلدارة المنعقد بتاريخ 1439/07/08هـ )الموافق 
2018/03/25م(.

2/23

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصاحيات 
المفوضة إلى اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك 

الصاحيات، وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، ولمجلس 
اإلدارة أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية 

بشأن ممارساتها للصاحيات المفوضة.

ملتزمة - تم تحديد الئحة عمل اللجنة التنفيذية مجلس اإلدارة
وهي تحت اعتماد مجلس اإلدارة.

مجلس اإلدارةتعيين الرئيس التنفيذي25

ملتزمة - يشغل منصب الرئيس التنفيذي حالياً 
األستاذ خالد صالح أبوبكر العامودي بعد أن 
قرر مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/06/17هـ 

)الموافق 2022/01/20م( وبناًء على توصية 
لجنة المكافآت والترشيحات، على تكليفه كرئيس 

تنفيذي للشركة بعد استقالة الرئيس التنفيذي 
السابق.

وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى 5/26
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها.

ملتزمة - تم اعتماد الهيكل التنظيمي من قبل 
مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/04/13هـ )الموافق 

2021/11/18م(.

10/26
اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين، 
مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء، 

والمكافآت في شكل أسهم.
غير ملتزمة. مجلس اإلدارة

43

سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض 
المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن 

تؤثر في أداء أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية 
أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع 

الشركة أو مع أصحاب المصالح اآلخرين

مجلس اإلدارة

ملتزمة - تم اعتماد سياسة تنظيم تعارض 
المصالح في محضر اجتماع مجلس االدارة 
المنعقد بتاريخ 1439/07/08هـ )الموافق 

2018/03/25م(.

55/ب/4 
و74

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

ملتزمة - تم تعيين عبد الله إبراهيم 
يوسف بتاريخ 1442/10/18هـ )الموافق 

2021/05/30م(.
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الجهة التفصيلالمادة 
التعليقالمسؤولة

60/ب 
و64/ب

تصدر الجمعية العامة للشركة - بناء على اقتراح 
من مجلس اإلدارة - الئحة عمل لجنة المكافآت 

والترشيحات على أن تشمل هذه الائحة ضوابط 
وإجراءات وخطة عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد 

اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، 
ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال 

شغور أحد مقاعد اللجنة.

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمة - تمت الموافقة على الئحة عمل لجنة 
المكافآت والترشيحات من قبل الجمعية العامة 

المنعقدة بتاريخ 2019/10/24م.

1/61

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بإعداد سياسة 
واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 
المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها 

إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيداً العتمادها من 
الجمعية العامة، عل أن يراع في تلك السياسة اتباع 
معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من 

تنفيذها.

الجمعية العامة 
للمساهمين

غير ملتزمة - لم يتم االطاع على سياسة 
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة 

واإلدارة التنفيذية.

إعداد وصف للقدرات والمؤهات المطلوبة لعضوية 3/65
مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

لجنة المكافآت 
والترشيحات

ملتزمة - تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة 
المنعقدة بتاريخ 1439/12/22هـ )الموافق 

2018/09/02م( وقرار مجلس االدارة بتاريخ 
1439/07/08هـ )الموافق 2018/03/25م(.

نشر إعان الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في الموقع 68
ملتزمة - تم اإلعان على موقع تداول بتاريخ مجلس اإلدارةااللكتروني للشركة.

1441/12/20هـ )الموافق 2020/08/10م(.

سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في 84
غير ملتزمة. مجلس اإلدارةتقديم شكواهم أو اإلباغ عن الممارسات المخالفة

مجلس اإلدارةسياسة للسلوك المهني والقيم األخاقية86

ملتزمة - تم اعتماد سياسة السلوك المهني 
بموجب قرار مجلس اإلدارة 

المنعقد بتاريخ 1439/07/08هـ )الموافق 
2018/03/25م(.

89
سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءات وأنظمته 

اإلشرافية بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح الواردة في 
نظام الشركات ونظام السوق المالية

مجلس اإلدارة

ملتزمة - تم اعتماد سياسة إفصاح أعضاء 
مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للشركة 

وللهيئة بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 
1439/07/08هـ )الموافق 2018/03/25م(.

نشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع االلكتروني 91/ب
غير ملتزمة.مجلس اإلدارة للشركة

قواعد حوكمة خاصة بالشركة ال تتعارض مع األحكام 94
مجلس اإلدارةاإللزامية

ملتزمة - تمت الموافقة على الئحة الحوكمة 
من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1439/07/08هـ 

)الموافق 2018/03/25م(. 

المصدر: الشركة

ــى إعــان 	  ــداول( حت ــة الســعودية )ت ــداول ســهم الشــركة فــي الســوق المالي ــق ت ــم تعلي ــخ 1439/12/01هـــ )الموافــق 2018/08/12م(، ت بتاري
الشــركة قوائمهــا الماليــة األوليــة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 2018/06/30م. وبتاريــخ 1440/01/09هـــ )الموافــق 2018/09/19م(، أعلنــت 
شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( رفــع تعليــق تــداول ســهم الشــركة ابتــداًء مــن يوم االربعــاء 1440/01/09هـــ )الموافــق 2018/09/19م( 

وذلــك بعــد أن أعلنــت الشــركة عــن القوائــم الماليــة االوليــة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 2018/06/30م.
بتاريــخ 1441/08/16هـــ )الموافــق 2020/04/09م(، تــم تعليــق تــداول ســهم الشــركة فــي الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( لجلســتي 	 

تــداول ابتــداًء مــن يــوم الخميــس 1441/08/16هـــ )الموافــق 2020/4/09م( وذلــك علــى إثــر تخفيــض رأس مــال الشــركة مــن مائتيــن مليــون 
)200.000.000( ريــال ســعودي إلــى ســبعة وســبعين مليــون ومائــة وســبعين ألــف وثاثمائــة وخمســين )77.170.350( ريــال ســعودي، إلــى أن 
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تقــوم شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )إيــداع( بتطبيــق تخفيــض أســهم شــركة وفــرة فــي محافــظ المســاهمين االســتثمارية. وقــد تــم رفــع 
تعليــق تــداول ســهم الشــركة ابتــداًء مــن يــوم االحــد بتاريــخ 1441/08/19هـــ )الموافــق 2020/04/12م(. 

بتاريــخ 1435/10/15هـــ )الموافــق 2014/08/11م(، صــدر قــرار مجلــس الهيئــة القاضــي بفــرض غرامــة ماليــة مقدارهــا عشــرة آالف 	 
ــن نظــام الســوق  ــن م ــادة السادســة واألربعي ــن الم ــرة )أ( م ــا الفق ــة، لمخالفته ــرة للصناعــة والتنمي ــى شــركة وف ــال ســعودي عل )10.000( ري
الماليــة، والفقــرة )أ( مــن المــادة الحاديــة واألربعيــن )41( والفقــرة الفرعيــة )2( مــن الفقــرة )ب( مــن المــادة السادســة واألربعيــن )46( مــن 
قواعــد التســجيل واإلدراج، لعــدم إبــاغ الشــركة الهيئــة والجمهــور عبــر موقــع الســوق الماليــة الســعودية »تــداول« فــي الوقــت النظامــي المحــدد 
ــى مســاهمي  ــة عل ــاح نقدي ــع أرب ــا فــي اجتماعــه المنعقــد فــي 1435/05/07هـــ )الموافــق 2014/03/08م(، توزي ــس إدارته ــة مجل عــن توصي

ــخ 1435/05/08هـــ )الموافــق 2014/03/09م(. ــداول بتاري ــرة الت ــن عــن ذلــك إال بعــد إغــاق فت ــم تعل الشــركة عــن العــام 2013م، إذ ل
بتاريــخ 1436/03/21هـــ )الموافــق 2015/01/12م(، صــدر قــرار مجلــس الهيئــة القاضــي بفــرض غرامــة ماليــة مقدارهــا ثاثــون ألــف 	 

)30.000( ريــال ســعودي، علــى شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة، لمخالفتهــا الفقــرة )أ( مــن المــادة التاســعة )9( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات، 
لعــدم احتــواء تقريــر مجلــس اإلدارة للعــام المالــي 2013م علــى األحــكام التــي لــم يتــم تطبيقهــا مــن الئحــة حوكمــة الشــركات وأســباب ذلــك.

باســتثناء مــا تــم ذكــره أعــاه وفــي القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة ملتزمــة بائحــة الحوكمــة وفقــا لمتطلبــات 	 
هيئــة الســوق الماليــة.

9-4-6   االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 

ينبغــي اســتخراج رخصــة بلديــة للمكاتــب اإلداريــة والمنشــآت الصناعيــة )المصانــع أو المخــازن أو المســتودعات وغيــره( حتــى تتمكــن الشــركة 	 
مــن تشــغيلها مــع األخــذ باالعتبــار أن البلديــة أو األمانــة تتطلــب الوثائــق التاليــة: صــورة الســجل التجــاري وصــورة عقــد التأســيس )النظــام 
ــم  ــذي ت ــى أو المنشــاة أو المحــل التجــاري أو المســتودع أو المخــزن ال ــاء للمبن األساســي( وصــورة مــن عقــد اإليجــار وصــورة مــن فســح البن
االســتئجار فيــه وصــورة مــن ترخيــص المكتــب العقــاري وتصويــر المبنــى مــن بعــد ويشــمل اللوحــة )مــع نســخة عــن فاتــورة اللوحــة وتســجيل 

ملكيــة العامــة التجاريــة للشــركة ليتــم اســتخدامها علــى الواجهــة( باإلضافــة إلــى ترخيــص الدفــاع المدنــي.
قامــت الشــركة باســتئجار عــدة مواقــع مــن الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة لهــا ولفروعهــا فــي مدينــة الريــاض المنطقــة 	 

الصناعيــة الثانيــة، بهــدف مزاولــة نشــاطها فــي صناعــة المنتجــات الغذائيــة مــن خــال فروعهــا ومصانعهــا. وبالتالــي فإنهــا غيــر ُملزمــة 
بمتطلبــات وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان وتخضــع لمتطلبــات الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة )لمزيــد مــن 

المعلومــات فضــًا راجــع الفقــرة )9-4-9( مــن هــذا القســم(.
أمــا فيمــا يخــص المواقــع التــي تقــع خــارج نطــاق الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة، الشــركة ملتزمــة بمتطلبــات وزارة الشــؤون 	 

البلديــة والقرويــة واإلســكان حيــث قامــت باســتخراج رخصــة بلديــة لفرعهــا بمدينــة الدمــام بالرقــم )42065159735( وبتاريــخ 1446/06/26هـــ 
)الموافــق 2024/12/27م( وهــي ســارية حتــى تاريخ 1444/04/07هـــ )الموافق 0222/11/01م(.

الجدول رقم )75(: قائمة تراخيص البلدية للفروع )اإلدارات اإلقليمية( ونقاط البيع التي تم الحصول عليها

رقم ترخيص فروع الشركةالرقم 
البلدية

تاريخ 
تصريح سامة )الدفاع المدني(العنوانتاريخ االنتهاءاإلصدار

1
شركة وفرة للصناعة 
والتنمية )فرع الشركة 

في الدمام(
42065159735-

 1446/06/26هـ 
)الموافق 

2024/12/27م(
الدمام

 ملتزمة، بموجب شهادة سامة رقم 
)1-000602764-42( صادرة 

بتاريخ 1442/03/10هـ )الموافق 
2020/10/27م( وصالحة حتى 

 تاريخ 1443/03/10هـ 
)الموافق 2021/10/16م(

المصدر: الشركة

ــة  ــى المــواد الغذائي ــة عل ــة الصحي ــم الرقاب ــة والخاصــة بتنظي ــة والقروي ــة الصــادرة عــن وزارة الشــؤون البلدي وفقــاً لائحــة االشــتراطات الصحي
وأماكــن تصنيعهــا وتداولهــا ومقدمــي الخدمــة، وحيــث مــن الشــروط األساســية التــي يجــب توافرهــا فــي العامليــن فــي قطــاع األغذيــة أن يكــون لديهــم 
بطاقــة صحيــة تثبــت صاحيتهــم للعمــل فــي هــذا القطــاع وخلوهــم مــن األمــراض المعديــة، والتزامــاً مــن الشــركة بهــذه االشــتراطات، فقــد قامــت 
باســتخراج رخــص صحيــة للعامليــن فــي المصانــع صــادرة عــن  أمانــة منطقــة الريــاض - وكالــة الخدمــات اإلدارة العامــة لصحــة البيئــة، وقــد بلــغ 

عــدد الرخــص خمســة وتســعين )95( بطاقــة صحيــة جميعهــا ســارية كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة.
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باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة وشــركاتها التابعــة ملتزمــة بأنظمــة وزارة الشــؤون البلديــة 
والقرويــة واللوائــح التنفيذيــة والتعليمــات ذات الصلة.

9-4-7   االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء

ــك  	 ــخ 1436/01/06هـــ )الموافــق 2014/10/30م(، وذل ــذاء الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاري تخضــع أعمــال الشــركة لنظــام الغ
خــال كافــة المراحــل التــي يمــر بهــا الغــذاء مــن اإلنتــاج األولــي حتــى وصولــه إلــى المســتهلك، بمــا فــي ذلــك اســتيراده، وتصديــره، وتصنيعــه، 
وتحضيــره، ومعالجتــه، وتعبئتــه، وتغليفــه، وتجهيــزه، وتخزينــه، ونقلــه، وحيازتــه، وتوزيعــه، وعرضــه للبيــع، وبيعــه، وتوزيعــه الــخ. وال يجــوز ألي 

منشــأة غذائيــة تــداول الغــذاء قبــل الحصــول علــى ترخيــص فنــي مــن الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء. 
هــذا وتجــدر اإلشــارة باســتمرار وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة فــي ممارســة االختصاصــات المتعلقــة بالغــذاء المنصــوص عليهــا فــي نظــام  	

الغــذاء التــي كانــت تتوالهــا قبــل نفــاذه - إلــى حيــن مباشــرة الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء لتلــك االختصاصــات، وذلــك وفًقــا للترتيبــات 
ــخ 1435/12/26هـــ )الموافــق 2014/10/20م(.   ــوزراء رقــم )470( بتاري المنصــوص عليهــا فــي قــرار مجلــس ال

الشركة ملتزمة بمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء وقد حصلت على تراخيص منشأة غذائية )للمصانع(، وفقاً للتالي: 	

مصنــع وفــرة للمكرونــة والشــعيرية: لــدى الفــرع رخصــة منشــأة غذائيــة بالرقــم )E-2-N-020314-44268( تاريــخ 1440/09/25هـــ - 1
)الموافــق 2019/05/30م( وتنتهــي صاحيتهــا بتاريــخ 1443/09/25هـــ )الموافــق 2022/04/26م( وذلــك لصناعــة المعكرونــة والشــعيرية 

والمنتجــات المماثلــة، تصنيــع الباســتا مثــل المعكرونــة والشــعيرية ســواء كانــت مطبوخــة أو محشــوة.
مصنــع وفــرة لتجميــد الخضــروات: لــدى الفــرع رخصــة منشــأة غذائيــة بالرقــم )E-2-N-240214-41018(، بتاريــخ 1440/05/26هـــ - 2

)الموافــق 2019/02/01م( وتنتهــي صاحياتــه بتاريــخ 1443/05/26هـــ )الموافــق 2021/12/30م(، وذلــك لعمليــات تصنيــع وحفــظ 
الخضــروات باإلضافــة الــى حفــظ الخضــروات والمكســرات بإحــدى الطــرق التاليــة: التجميــد أو التجفيــف أو الغمــر بالزيــت أو الخــل أو 

ــع المكســرات. ــع وحفــظ البطاطــس، تصني ــب، تصني التعلي
مصنــع وفــرة لمنتجــات الحبــوب: لــدى الفــرع رخصــة منشــأة غذائيــة بالرقــم )E-2-N-030414-61866(، وبتاريــخ 1440/05/26هـــ - 3

)الموافــق 2019/02/01م( وتنتهــي بتاريــخ 1443/05/26هـــ )الموافــق 2021/12/30م( وذلــك لعمليــات تصنيــع حبــوب اإلفطــار، تصنيــع 
منتجــات الدقيــق أو الجريــش أو منتفخــات الحبــوب باســتخدام أنــواع مــن الحبــوب كالقمــح أو الشــعير أو الشــوفان أو الــذرة أو الحبــوب 

األخــرى.
مصنــع وفــرة للمأكــوالت الجاهــزة: لــدى الفــرع رخصــة منشــأة غذائيــة بالرقــم )E-2-N-020314-44241( وبتاريــخ 1440/09/11هـــ - 4

)الموافــق 2019/05/16م( وتنتهــي فــي 1443/09/11هـــ )الموافــق 2022/04/12م( وذلــك لعمليــات تصنيــع وحفــظ اللحــوم، إنتــاج اللحوم 
ــع  ــق، الســامي، الســجق، تصني ــة: النقان ــى األشــكال التالي ــاج منتجــات اللحــوم عل ــن، إنت ــح والتدخي ــف والتملي باســتخدام طــرق: التجفي
ــوط والمجهــز العجائــن  ــة، تصنيــع الطحيــن المخل ــة والنشــا ومنتجاتهــا، تصنيــع منتجــات الحبــوب المطحون منتجــات الحبــوب المطحون

المجهــزة لعمــل الخبــز والكيــك والبســكويت أو فطائــر البانكيــك.

الشركة ملتزمة بمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء وقد حصلت على شهادة حال )للمصانع(، وفقاً للتالي: 	

شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة )مصنــع وفــرة للمكرونــة والشــعيرية(: لــدى الشــركة شــهادة الحــال رقــم )SHC-02-F-21-SAU-196( تحــت - 1
فئــة الخدمــة الحــال )E( صــادرة بتاريــخ 1443/04/24هـــ )الموافــق 2021/11/29م( وســارية حتــى تاريــخ 1446/05/27هـــ )الموافــق 

2024/11/29م(. تشــمل المنتجــات المرخــص لهــا بموجــب هــذه الشــهادة: معكرونــة، ســباجيتي وشــعيرية.
شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة )مصنــع وفــرة لمنتجــات الحبــوب(: لــدى الشــركة شــهادة الحــال رقــم )SHC-02-F-21-SAU-197( تحــت - 2

فئــة الخدمــة الحــال )E( صــادرة بتاريــخ 1443/04/24هـــ )الموافــق 2021/11/29م( وســارية حتــى تاريــخ 1446/05/27هـــ )الموافــق 
2024/11/29م(. تشــمل المنتجــات المرخــص لهــا بموجــب هــذه الشــهادة: مكــورات الحبــوب بالشــوكوالتة، زبــدة الفــول الســوداني، 
رقائــق الــذرة، رقائــق نخالــة القمــح، مكــورات األرز المحمــص بالشــوكوالته، فــول ســوداني مملــح ومكــورات األزر المحمــص ورقائــق الــذرة 

المحمصــة.
3 - )SHC-02-F-21-SAU-198( ــم ــدى الشــركة شــهادة الحــال رق ــد الخضــروات(: ل ــرة لتجمي ــع وف ــة )مصن ــرة للصناعــة والتنمي شــركة وف

تحــت فئــة الخدمــة الحــال )D( صــادرة بتاريــخ 1443/04/24هـــ )الموافــق 2021/11/29م( وســارية حتــى تاريــخ 1446/05/27هـــ 
ــع بطاطــس  ــدة وأصاب ــا بموجــب هــذه الشــهادة: شــرائح البطاطــس المجم ــق 2024/11/29م(. تشــمل المنتجــات المرخــص له )المواف

مجمــدة ســميكة.
شــركة وفــرة للصناعــة والتنميــة )مصنــع وفــرة للمأكــوالت الجاهــزة(: لــدى الشــركة شــهادة الحــال رقــم )SHC-02-F-21-SAU-199( تحــت - 4

فئــة الخدمــة الحــال )C( صــادرة بتاريــخ 1443/04/24هـــ )الموافــق 2021/11/29م( وســارية حتــى تاريــخ 1446/05/27هـــ )الموافــق 
2024/11/29م(. تشــمل المنتجــات المرخــص لهــا بموجــب هــذه الشــهادة: برجــر دجــاج، كبــاب دجــاج، كــرات لحــم، مرتديــا بقــري 
ــون، مرتديــا دجــاج ســادة، مرتديــا دجــاج بالفلفــل، مرتديــا دجــاج  ــا لحــم بقــري بالزيت ــا لحــم بقــري ســادة، مرتدي بالفلفــل، مرتدي

بالزيتــون، دجــاج مدخــن، دجــاج صــدور مدخنــة، صــدور دجــاج، نقانــق لحــم، برجــر دجــاج وبرجــر لحــم.
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باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة ملتزمــة بنظــام الغــذاء ولوائــح أنظمــة الهيئــة العامــة 
للغــذاء والــدواء.

9-4-8   االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية 

لــدى الشــركة وفروعهــا تراخيــص صناعيــة صــادرة عــن وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة، وبالنســبة لالتزامــات المســتمرة حســب متطلبــات 	 
وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة، تُلــزم الــوزارة الجهــات المرخصــة االلتــزام بالشــروط االتيــة وذلــك مــن أجــل المحافظــة علــى الترخيــص:

االلتزام بمواد قانون )نظام( التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية.- 1
عدم إجراء أي توسعة أو تعديل في المنتجات قبل الحصول على موافقة الوزارة.- 2
االلتزام بتحديث بيانات المصنع كل ستة أشهر من خال موقع الوزارة االلكتروني.- 3
التزام مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس المعتمدة أو المواصفات المتبناة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.- 4
االلتزام بمواد النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية للمحافظة على البيئة من التلوث.- 5
االلتزام باألنظمة والتعليمات ولوائح السامة واألمن الصناعي والصحة العامة.- 6
أن تكــون حســابات المشــروع الصناعــي منتظمــة وفًقــا لألصــول المحاســبية والقواعــد القانونيــة المرعيــة وأن يــزود الــوزارة بالميزانيــة - 7

العموميــة مصــادق عليهــا مــن محاســب قانونــي لــكل ســنة ماليــة.
عدم إساءة استعمال المزايا الممنوحة للمشروع.- 8
تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع.- 9

الســماح لموظفــي الــوزارة بدخــول المشــروع الصناعــي واالطــاع علــى الســجات والمســتندات والحســابات ومراقبــة عمليــة اإلنتــاج وغيــر - 10
ذلــك مــن نشــاطات المشــروع.

ال يجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعته أو تطويره أو تغيير منتجاته أو دمجه بمشروع صناعي.- 11

الجدول رقم )76(: التراخيص الصناعية

رقم الترخيص الفرعالرقم
تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالنشاط الصناعيالموقعالصناعي

1
مصنع وفرة لمنتجات 

الحبوب فرع شركة وفرة 
للصناعة والتنمية

الرياض11

صناعة أطعمة اإلفطار من 
الحبوب عل شكل رقائق، 

)يشمل كورن فليكس، 
شيبس، الخ..(، تعبئة وطحن 

القمح، تحميص وتعبئة 
المكسرات

1441/03/21هـ 
)الموافق 

2019/11/18م(

1444/03/20هـ 
)الموافق 

2022/10/16م(

2

مصنع وفرة لتجميد 
الخضروات فرع شركة 

وفرة للصناعة
والتنمية

الرياض1001009440

صناعة أطعمة اإلفطار من 
الحبوب عل شكل رقائق، 

)يشمل كورن فليكس، 
شيبس، الخ..(، أنشطة 
أخرى متعلقة بصناعة 

األعاف للحيوانات، صناعة 
المخلات والطرشي 

)التخليل(

1441/03/17هـ 
)الموافق 

2019/11/14م(

1444/03/16هـ 
)الموافق 

2022/10/12م(

3

مصنع وفرة للمأكوالت 
الجاهزة فرع شركة وفرة 

للصناعة
والتنمية

الرياض11

صناعة خاصات ومكسبات 
الطعام للمواد الغذائية 

والمشروبات الطبيعية، انتاج 
اللحوم المبردة والمجمدة، 

صناعة الفطائر بأنواعها

1441/03/21هـ 
)الموافق 

2019/11/18م(

1444/03/20هـ 
)الموافق 

2022/10/16م(
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رقم الترخيص الفرعالرقم
تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالنشاط الصناعيالموقعالصناعي

مصنع وفرة للمكرونة 4
الرياض411102104122والشعيرية

صناعة الشعيرية بكافة 
أنواعها، صناعة المعكرونة 

بكافة أنواعها.

1441/08/22هـ 
)الموافق 

2020/04/15م(

1444/08/21هـ 
)الموافق 

2023/03/13م(

المصدر: الشركة

باستثناء ما تم ذكره في القسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة بنظام وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق  ــات الهيئ 9-4-9   االلتزامــات المســتمرة بحســب متطلب
التقنيــة )»ُمــدن«(

لــدى الشــركة وفروعهــا رخــص تشــغيل صــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة، وبالنســبة لالتزامــات المســتمرة حســب 
متطلبــات )ُمــدن(، تلــزم ُمــدن الجهــات المرخصــة االلتــزام بالشــروط االتيــة وذلــك مــن اجــل المحافظــة علــى الترخيــص:

تمنــح الرخصــة اإلذن بتشــغيل المنشــأة وأن المرخــص لــه بتشــغيل هــذه المنشــأة هــو المشــغل الحقيقــي لــه وفــق كيانــه القانونــي وتراخيصــه . 1
وســجاته وال يحــق لصاحــب المنشــأة التنــازل عــن التشــغيل والرخصــة أو أي جــزء منهــا للغيــر.

ــم الرجــوع . 2 ــدن«، ويت ــن« م ــات الصــادرة م ــح والشــروط والتعليم ــة واللوائ ــة األنظم ــات وبكاف ــد بالشــروط وااللتزام ــه بالتقي ــزم المرخــص ل يلت
ــدى« مــدن.« ــم ل ــرد بشــأنه تنظي ــم ي ــة الســعودية فيمــا ل ــا فــي المملكــة العربي ــول المعمــول به ــح الســارية المفع لألنظمــة واللوائ

يلتزم المرخص له بتجديد هذه الرخصة خال مدة ال تزيد عن 15 يوما بعد انتهائها.. 3
التعاقد مع جهة معتمدة من الدفاع المدني للقيام بأعمال الصيانة الدورية ألنظمة مكافحة الحريق/ والسامة.. 4
التأكد من فعالية نظام مكافحة اإلطفاء/ السامة وارتباطه بلوحة تحكم رئيسية.. 5
مطابقة نظام مكافحة الحريق للمخططات المعتمدة للمصنع.. 6
التأكد من أن مخارج طوارئ كافية ومطابقة للمواصفات.. 7
تطبيق اشتراطات السامة أثناء تخزين ونقل المواد الكيميائية والغازات الخطرة.. 8

الجدول رقم )77(: رخص التشغيل

رقم العقد تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالفرعالرقم
)مدن(

1
مصنع وفرة لتجميد 

الخضروات فرع شركة 
وفرة للصناعة والتنمية

 1443/01/25هـ 5781443125019658
)الموافق 2021/09/02م(

 1443/07/28هـ 
811783)الموافق 2022/03/01م(

 1443/01/25هـ 5781443125019660
)الموافق 2021/09/02م(

 1443/07/28هـ 
811784)الموافق 2022/03/01م(

2
مصنع وفرة للمأكوالت 

الجاهزة فرع شركة وفرة 
للصناعة والتنمية

 1443/01/25هـ 5781443125019664
)الموافق 2021/09/02م(

 1443/07/28هـ 
812382)الموافق 2022/03/01م(

 1443/01/25هـ 5781443125019662
)الموافق 2021/09/02م(

 1443/07/28هـ 
811785)الموافق 2022/03/01م(

3
مصنع وفرة للمكرونة 
والشعيرية فرع شركة 
وفرة للصناعة والتنمية

 1443/01/25هـ 5781443125019666
)الموافق 2021/09/02م(

 1443/07/28هـ 
811264)الموافق 2022/03/01م(

4
مصنع وفرة لمنتجات 

الحبوب فرع شركة وفرة 
للصناعة والتنمية

 1443/01/25هـ 5781443125019668
)الموافق 2021/09/02م(

 1443/07/28هـ 
812381)الموافق 2022/03/01م(

المصدر: الشركة
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باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة ملتزمــة بأنظمــة الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة 
ومناطــق التقنيــة.

9-4-10   االلتزامــات المســتمرة حســب متطلبــات المركــز الوطنــي للرقابــة علــى االلتــزام البيئــي* 
)»المركــز«(

لــدى فــروع الشــركة )المصانــع( تصريــح بيئــي للتشــغيل صــادرة عــن المركــز الوطنــي للرقابــة علــى االلتــزام البيئــي، وبالنســبة لالتزامــات المســتمرة، 
يلــزم المركــز الجهــات المرخصــة االلتــزام بالشــروط اآلتيــة وذلــك مــن اجــل المحافظــة علــى الترخيــص:

االلتزام بالمقاييس والمعايير واالشتراطات الصادرة من المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي.. 1
السماح للفنيين والمختصين بالدخول الى المنشأة في أي وقت.. 2
فــي حالــة أي تعديــل أو تغييــر علــى النشــاط ومهــام المنشــأة أو نوعيــة الخــام أو اإلنتــاج أو عنــد عمــل أي توســعة أو إضافــة للمشــروع دون إبــاغ . 3

المركــز مســبقاً فــإن التصريــح البيئــي للتشــغيل يعتبــر الغــي.
يجــب اشــعار المركــز مســبقاً عنــد الرغبــة فــي اســتخدام أو اســترجاع أي مخلفــات صناعيــة ضمــن عمليــات التصنيــع واطــاع مختصــي الهيئــة . 4

علــى التقنيــة والطريقــة المتبعــة فــي هــذا الخصــوص.
االلتــزام التــام بمــا جــاء فــي الدراســات والتقاريــر الفنيــة المقدمــة عنــد طلــب التصريــح فيمــا يتعلــق بتشــغيل وصيانــة أنظمــة كبــح الملوثــات . 5

وبالطــرق المســتخدمة للتخلــص مــن المخلفــات الغيــر قابلــة لاســترجاع مــن قبــل إحــدى الجهــات المؤهلــة لــدى الجهــات المختصــة فــي مجــال 
التخلــص مــن النفايــات الصناعيــة والخطــرة.

االلتزام بتقديم دراسة التدقيق البيئي للمنشأة وتقديمه لمختصي المركز عند الزيارة التفتيشية أو طلب تجديد التصريح البيئي.. 6
إرفاق تقارير ذاتية كل 6 شهور يتم تضمينها في السجات البيئية.. 7
االلتــزام بتضمــن العقــود والفواتيــر الموثقــة بأنــواع وكميــات المخلفــات الصلبــة والســائلة الخطــرة الناتجــة عــن المنشــأة للفتــرة الزمنيــة الســابقة . 8

للتجديــد مــن الجهــات المؤهلــة لــدى الجهــات المختصــة وتضمينهــا فــي دراســة التدقيــق البيئــي.
االلتزام بتنفيذ خطة الرصد البيئي واإلدارة البيئية للمنشأة وبما ورد في الدراسة وملحقاتها من التوصيات. . 9

10. االلتــزام بتخصيــص مســتودعات ومخــازن لحفــظ المــواد الخــام والمــواد المنتجــة تتــاءم مــع طبيعــة المــواد وموصفاتهــا ودرجــة خطورتهــا 
حســب صحيفــة التــداول اآلمــن للمــواد. 

*بعــد االطــاع علــى مــا رفعــه معالــي وزيــر البيئــة والميــاه والزراعــة، وبعــد االطــاع علــى التوصيــة المعــدة فــي مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة 

رقــم )10ـ40/31/د( وتاريــخ 1440/06/16هـــ )الموافــق 2019/02/21م(، قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 1440/07/19هـــ 
)الموافــق 2019/03/26م(، مــا يلــي:

إنشــاء المركــز الوطنــي لألرصــاد، والمركــز الوطنــي لتنميــة الغطــاء النباتــي ومكافحــة التصحــر، والمركــز الوطنــي للرقابــة علــى االلتــزام البيئــي، . 1
والمركــز الوطنــي لتنميــة الحيــاة الفطريــة، وفقــاً لتنظيماتهــا، وخطــة إنشــاء المراكــز الوطنيــة التابعــة لقطــاع البيئــة.

إلغــاء الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة، والهيئــة الســعودية للحيــاة الفطريــة، علــى أن تســتمرا فــي ممارســة أعمالهمــا إلــى حيــن قيــام . 2
المراكــز المشــار إليهــا أعــاه بممارســة اختصاصاتهــا، وفقــاً لألحــكام ذات الصلــة الــواردة فــي خطــة إنشــائها.
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الجدول رقم )78(: التصاريح البيئية للتشغيل

الموقعاسم المنشأةالرقم
رقم الترخيص

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارنوع النشاط
رقم الطلبرقم الصادر

1

مصنع وفرة 
لتجميد 

الخضروات 
فرع شركة 

وفرة للصناعة 
والتنمية

المدينة 
الصناعية 
الثانية - 
الرياض 

43671443/7986

تجهيز وحفظ 
الفاكهة والخضار 

وإنتاج اإلفطار 
وصناعة المخلات

1443/02/21هـ 
)الموافق 

2021/09/28م(

1446/02/06هـ 
)الموافق 

2024/08/10م(

2

مصنع وفرة 
للمأكوالت 

الجاهزة فرع 
شركة وفرة 

للصناعة 
والتنمية

المدينة 
الصناعية 
الثانية - 
الرياض

انتاج اللحوم 43561442/14679
المجمدة والمبردة

1443/02/21هـ 
)الموافق 

2021/09/28م(

1446/01/04هـ 
)الموافق 

2024/07/10م(

3

مصنع وفرة 
للمكرونة 

والشعيرية 
فرع شركة 

وفرة للصناعة 
والتنمية

المدينة 
الصناعية 
الثانية - 
الرياض

انتاج المعكرونة 43681443/8766
بكافة أنواعها

1443/02/21هـ 
)الموافق 

2021/09/28م(

1446/02/06هـ 
)الموافق 

2024/08/10م(

4

مصنع وفرة 
لمنتجات 

الحبوب فرع 
شركة وفرة 

للصناعة 
والتنمية

المدينة 
الصناعية 
الثانية - 
الرياض

43721442/10604
انتاج منتفخات 
الذرة وحبوب 

اإلفطار

1443/02/21هـ 
)الموافق 

2021/09/28م(

1446/01/04هـ 
)الموافق 

2024/07/10م(

المصدر: الشركة

باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة ملتزمــة باألنظمــة والتعليمــات المتعلقــة بحمايــة البيئــة 
والصحــة والســامة.

٩-٥   ملخص العقود الجوهرية

9-5-1   عقود وتعامات مع األطراف ذات العاقة

تنــص الفقــرة )1( مــن المــادة )71( مــن نظــام الشــركات علــى أنــه ال يجــوز أن يكــون لعضــو مجلــس اإلدارة أي مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة  	
فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة إال بترخيــص مــن الجمعيــة العامــة العاديــة، ووفقــاً للضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة، 
وعلــى عضــو مجلــس اإلدارة أن يبلــغ المجلــس بمــا لــه مــن مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة، 
ويثبــت هــذا التبليــغ فــي محضــر االجتمــاع. وال يجــوز لهــذا العضــو االشــتراك فــي التصويــت علــى القــرار الــذي يصــدر فــي هــذا الشــأن فــي 
مجلــس اإلدارة وجمعيــات المســاهمين. ويبلــغ رئيــس مجلــس اإلدارة الجمعيــة العامــة العاديــة عنــد انعقادهــا عــن األعمــال والعقــود التــي يكــون 
ــن مراجــع حســابات الشــركة الخارجــي.  ــر خــاص م ــغ تقري ــق التبلي ــا، ويراف ــر مباشــرة فيه ــس مصلحــة مباشــرة أو غي ألحــد أعضــاء المجل
وتضيــف الفقــرة )2( مــن المــادة نفســها، أنــه إذا تخلــف عضــو المجلــس عــن اإلفصــاح عــن مصلحتــه المشــار إليهــا فــي الفقــرة )1( مــن هــذه 
المــادة، جــاز للشــركة أو لــكل ذي مصلحــة المطالبــة أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة بإبطــال العقــد أو إلــزام العضــو بــأداء أي ربــح أو منفعــة 

تحققــت لــه مــن ذلــك.
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لــدى الشــركة عقــود وتعامــات مــع أطــراف ذات عاقــة، وقــد التــزم عضــو مجلــس اإلدارة محمــد البغــدادي آنــذاك )كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة،  	
اســتقال محمــد البغــدادي مــن عضويــة المجلــس وأصبــح المنصــب شــاغراً( باإلفصــاح عــن العاقــة التعاقديــة الحاليــة بيــن شــركة وفــرة وشــركة 
اللحــوم المتميــزة والتــي تعــود ملكيتهــا لشــركة يمتلكهــا كمــا أفصــح عــن العاقــة التعاقديــة التــي يجــري العمــل علــى تأسيســها بيــن شــركة وفــرة 

وإحــدى الشــركات التــي تعــود ملكيتهــا لشــركته )شــركة عالــم الطعــام(. 
غيــر أن الشــركة لــم تلتــزم بإبــاغ الجمعيــة العامــة عنــد انعقادهــا - مــن خــال رئيــس مجلــس اإلدارة - عــن تلــك العقــود التــي كان لعضــو مجلــس  	

اإلدارة مصلحــة مباشــرة فيهــا. ووفقــاً للفقــرة )3( مــن المــادة )71( مــن نظــام الشــركات، تقــع المســؤولية عــن األضــرار الناتجــة مــن األعمــال 
والعقــود المشــار إليهــا فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة، إذا تّمــت تلــك األعمــال أو العقــود بالمخالفــة ألحــكام 
تلــك الفقــرة أو إذا ثبــت أنهــا غيــر عادلــة، أو تنطــوي علــى تعــارض مصالــح وتلحــق الضــرر بالمســاهمين. وعليــه يحــق للشــركة أن تطالــب أمــام 
الجهــات القضائيــة المختصــة بالتعويــض المناســب عــن التعامــات التــي تمــت بيــن شــركة وفــرة مــن جهــة وشــركة اللحــوم المتميــزة وشــركة 
عالــم الطعــام مــن جهــة أخــرى، فــي الوقــت الــذي كان عضــو مجلــس اإلدارة آنــذاك محمــد البغــدادي طــرف ذو عاقــة ولــه مصلحــة مباشــرة 

أو غيــر مباشــرة فيهــا.
يبيــن الجــدول أدنــاه األعمــال والعقــود التــي تمــت والتــي فيهــا مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن  	

خــال العــام 2020م وحتــى 30 ســبتمبر 2021م.

الجدول رقم )79(: العقود والتعامات مع أطراف ذات عاقة 

مطلوب من أطراف ذات عاقة

الطرف ذو 
طبيعة طبيعة العاقةالعاقة

المعاملة*

رصيد التعامات )ريال سعودي(قيمة المعامات )ريال سعودي(

2021/09/30م2020/12/31م2021/09/30م2020/12/31م

شركة جنات 
---55.498تمويلشركة شقيقةلاستثمار الزراعي 

شركة رخاء 
لاستثمار الزراعي 

والتنمية
725.576725.576725.576725.576تمويلشركة شقيقة

781.074725.576725.576725.576اإلجمالي

مطلوب الى أطراف ذات عاقة

الطرف ذو 
طبيعة طبيعة العاقةالعاقة

المعاملة

رصيد التعامات )ريال سعودي(قيمة المعامات )ريال سعودي(

2021/09/30م2020/12/31م2021/09/30م2020/12/31م

طرف ذو عاقة شركة عالم الطعام
بعضو مجلس إدارة 

--375.373-مبيعات

طرف ذو عاقة شركة عالم الطعام
266.941-642.314-مشترياتبعضو مجلس إدارة 

شركة اللحوم 
المتميزة 

طرف ذو عاقة 
3.795-3.795-مشترياتبعضو مجلس إدارة 

270.736-1.021.482-االجمالي

المصدر الشركة

*تم االطاع على خطابات موجهة إلى الشركة لطلب تحويل مبالغ مالية لحساب شركة جنات لاستثمار الزراعي:

ــغ مالــي كضمــان مقــدم إلــى الصنــدوق . 1 فــي العــام 2017م، توجهــت شــركة جنــات لاســتثمار الزراعــي إلــى الشــركاء فيهــا بطلــب تحويــل مبل
الســعودي للتنميــة، وبمــا أن شــركة وفــرة تملــك )11.10%( مــن حصــص شــركة جنــات لاســتثمار الزراعــي، فقــد تــم تحديــد المبلــغ المترتــب 

عليهــا بمائــة ألــف وثاثمائــة وريــال واحــد )100.301( ريــال ســعودي.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية 184

ــي لشــركة رخــاء لاســتثمار . 2 ــم الدعــم المال ــب لتقدي ــا بطل ــى الشــركاء فيه ــات لاســتثمار الزراعــي إل ــت شــركة جن ــام 2017م، توجه ــي الع ف
الزراعــي )بصفــة شــركة جنــات لاســتثمار مالكــة لنســبة 77.73% مــن أســهم شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي(، وتــم تحديــد المبلــغ المترتــب 
علــى شــركة وفــرة )بصفتهــا مالكــة لنســبة 11.10% مــن حصــص شــركة جنــات لاســتثمار الزراعــي( بســتمائة وواحــد وســبعين ألــف وثاثمائــة 
وتســعة وســتين )671.369( ريــال ســعودي. علمــاً أن الخطــاب أشــار بــأن هــذه المبالــغ ســتعامل كجــاري مديــن فــي ميزانيــة الشــركتين )شــركة 

جنــات لاســتثمار الزراعــي وشــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي(.
ــي لشــركة رخــاء لاســتثمار . 3 ــم الدعــم المال ــب لتقدي ــا بطل ــى الشــركاء فيه ــات لاســتثمار الزراعــي إل ــت شــركة جن ــام 2018م، توجه ــي الع ف

الزراعــي )بصفــة شــركة جنــات لاســتثمار مالكــة لنســبة 77.73% مــن أســهم شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعــي(، وتــم تحديــد المبلــغ المترتــب 
علــى شــركة وفــرة )بصفتهــا مالكــة لنســبة 11.10% مــن حصــص شــركة جنــات لاســتثمار الزراعــي( بأربعمائــة وواحــد وثاثيــن ألــف وأربعمائــة 
ــة  ــم المالي ــغ فــي القوائ ــه ســيتم إدراج هــذه المبال ــال ســعودي، علمــاً أن الخطــاب أشــار بأن ــة )431.401.50( ري ــال واحــد وخمســين هلل وري

كديــن تجــاه الشــركاء. 

وكمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة، لــم تقــم الجمعيــة العامــة للمســاهمين بالموافقــة علــى التعامــات والعقــود التــي تمــت أو ســتتم مــع األطــراف  	
ذات العاقــة أو الترخيــص لهــا لعــام قــادم.

9-5-2   عقود االيجار

أبرمــت الشــركة عــدد ثاثــة عشــر )13( عقــود إيجــار بصفتهــا مســتأجر، مــن بينهــا تســعة )9( عقــود مــع الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة  	
ومناطــق التقنيــة، وهــي عبــارة عــن أراضــي صناعيــة عــدد ســتة )6( وأراضــي ســكنية مخصصــة لســكن العمــال عــدد ثاثــة )3( وذلــك لمزاولــة 
ــم إصــدار  ــي، وإنمــا يت ــاع مدن ــة وتراخيــص دف ــب إصــدار تراخيــص بلدي ــي ال تتطل ــدن( والت نشــاطها. وتكــون هــذه المواقــع ضمــن نطــاق )ُم
رخــص تشــغيل مــن ُمــدن. إن أغلــب تلــك العقــود هــي عقــود إيجــار تقليديــة )أي تنــص علــى مبلــغ إيجــار تدفعــه الشــركة للمؤجــر ســنوًيا( وقابلــة 
للتجديــد، وتعتبــر الغيــة إذا تأخــر المســتأجر فــي دفــع اإليجــار وال يحــق للمســتأجر تأجيــر العقــار مــن الباطــن دون أخــذ الموافقــة الخطيــة مــن 

المؤجــر. كمــا ال يجــوز تغييــر طريقــة اســتخدام العيــن المؤجــرة أو النشــاط بــدون موافقــة المؤجــر. 

كذلــك أبرمــت الشــركة أربعــة )4( عقــود مــع أفــراد، مــن بينهــا ثاثــة )3( عقــود ايجــار مســتودعات وعقــد إيجــار شــقة فــي عمــارة ســكنية فــي 
مدينــة جــدة.

وفيما يلي قائمة بعقود إيجار مواقع الشركة وأهم تفاصيلها: 	

الجدول رقم )80(: قائمة بعقود االيجار السارية والمجددة للمواقع التي تشغلها الشركة بصفتها مستأجرة

الموقعالمستأجرالمؤجرالرقم
نوع 

العقار
مدة العقدتاريخ العقد

تاريخ نهاية 
العقد

قيمة العقد 
)ريال(

التوثيق التجديد

1

الهيئة 
السعودية 

للمدن 
الصناعية 

ومناطق 
التقنية

مصنع وفرة 
لتجميد 

الخضروات 

مدينة 
الرياض 
الثانية

أرض 
صناعية

1441/10/12هـ 
)الموافق 

2020/0/04م(

)20( عشرون 
سنة تبدأ 
من تاريخ 

1441/10/12هـ 
)الموافق 

2020/0/04م(

تنتهي في 
1461/10/11هـ 

)الموافق 
2039/10/29م(

 110.648
ريال سعودي 

سنوياً
-

موثق 
بموجب 
نطام 

Emodon

2

الهيئة 
السعودية 

للمدن 
الصناعية 

ومناطق 
التقنية

مصنع وفرة 
لتجميد 

الخضروات 

مدينة 
الرياض 
الثانية

أرض 
صناعية

1441/10/12هـ 
)الموافق 

2020/0/04م(

)17( سبعة 
عشر سنة 

تبدأ من تاريخ 
1441/10/12هـ 

)الموافق 
2020/0/04م(

تنتهي في 
1458/10/11هـ 

)الموافق 
2036/11/29م(

 19.352
ريال سعودي 

سنوياً
-

موثق 
بموجب 
نطام 

Emodon

3

الهيئة 
السعودية 

للمدن 
الصناعية 

ومناطق

مصنع 
الغذائية 
لصناعة 
الزيتون 
ومشتقاته

المدينة 
الصناعية 
الثانية 
بالرياض

أرض 
سكنية

1439/07/03هـ 
)الموافق 

2018/03/20م(

سنتين )2 سنة(،
تبدأ من 

1439/07/03هـ 
)الموافق 

2018/03/20م(

2020/03/19م
 27.120

ريال سعودي 
سنوياً

ويجدد 
تلقائيا 
ثمانية 
عشر 

)18( سنة

موثق 
بموجب 
نطام 

Emodon
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الموقعالمستأجرالمؤجرالرقم
نوع 

العقار
مدة العقدتاريخ العقد

تاريخ نهاية 
العقد

قيمة العقد 
)ريال(

التوثيق التجديد

4

الهيئة 
السعودية 

للمدن 
الصناعية 

ومناطق 
التقنية 

)المؤجر(

مصنع 
الغذائية 

للمأكوالت 
الجاهزة

المدينة 
الصناعية 
الثانية 
بالرياض

أرض 
سكنية

1439/04/13هـ 
)الموافق 

2017/12/31م(

سنتين )2 
سنة(، إذا التزم 

المستأجر 
بالشروط العامة 

والخاصة،
تبدأ من 

1439/04/13هـ 
)الموافق 

2017/12/31م(.

2019/12/30م
 20.040

ريال سعودي 
سنوياً

ويجدد 
تلقائيا 
ثمانية 
عشر 

)18( سنة

موثق 
بموجب 
نطام 

Emodon

5

الهيئة 
السعودية 

للمدن 
الصناعية 

ومناطق 
التقنية 

)المؤجر(

مصنع 
الغذائية 

للمعكرونة 
والشعيرية

المدينة 
الصناعية 
الثانية 
بالرياض

أرض 
سكنية

1439/07/03هـ 
)الموافق 

2018/02/19م(

سنتين )2 سنة(،
تبدأ من 

1439/07/03هـ 
)الموافق 

2018/02/19م(

2020/02/18م
 24.040

ريال سعودي 
سنوياً

ويجدد 
تلقائيا 
ثمانية 
عشر 
 )18(

سنة، إذا 
التزم 

المستأجر 
بالشروط 
العامة 
والخاصة

موثق 
بموجب 
نطام 

Emodon

6

الهيئة 
السعودية 

للمدن 
الصناعية 

ومناطق 
التقنية

مصنع وفرة 
للمأكوالت 
الجاهزة 

مدينة 
الرياض 
الثانية

أرض 
صناعية

1442/02/12هـ 
)الموافق 

2020/09/29م(

20 )عشرون( 
سنة تبدأ 
من تاريخ 

1442/02/12هـ 
)الموافق 

2020/09/29م(

تنتهي في 
1462/02/11هـ 

)الموافق 
2040/06/21م(.

 45.092
ريال سعودي 

سنوياً
-

موثق 
بموجب 
نطام 

Emodon

7

الهيئة 
السعودية 

للمدن 
الصناعية 

ومناطق 
التقنية

مصنع وفرة 
للمأكوالت 
الجاهزة 

مدينة 
الرياض 
الثانية

أرض 
صناعية

1441/10/12هـ 
)الموافق 

2020/06/04م(

20 )عشرون( 
سنة تبدأ 
من تاريخ 

1441/10/12هـ 
)الموافق 

2020/06/04م(

تنتهي في 
1461/10/11هـ 

)الموافق 
2039/10/29م(

 53.784
ريال سعودي 

سنوياً
-

موثق 
بموجب 
نطام 

Emodon

8

الهيئة 
السعودية 

للمدن 
الصناعية 

ومناطق 
التقنية

مصنع وفرة 
للمكرونة 
والشعيرية

مدينة 
الرياض 
الثانية

أرض 
صناعية

1441/05/03هـ 
)الموافق 

2019/12/29م(

ستة عشرة 
)16( سنة 

تبدأ من تاريخ 
1441/05/03هـ 

)الموافق 
2019/12/29م(

تنتهي في 
1457/05/02هـ 

)الموافق 
2035/07/08م(

 53.784
ريال سعودي 

سنوياً
-

موثق 
بموجب 
نطام 

Emodon

9

الهيئة 
السعودية 

للمدن 
الصناعية 

ومناطق 
التقنية

مصنع وفرة 
لمنتجات 
الحبوب 

مدينة 
الرياض 
الثانية

أرض 
صناعية

1442/02/12هـ 
)الموافق 

2020/09/29م(

عشرون )20( 
سنة تبدأ 
من تاريخ 

1442/02/12هـ 
)الموافق 

2020/09/29م(

تنتهي في 
1462/02/11هـ 

)الموافق 
2040/02/24م(

 31.456
ريال سعودي 

سنوياً
-

موثق 
بموجب 
نطام 

Emodon

10
علي 

أحمد 
علي 

موسى

شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

شارع 
الملك 
عبد 

العزيز 
- حي 
الرابية 
- مدينة 
الدمام

مستودع 
)رقم 
 )10

ومكتب 
)رقم 

)2

1436/06/05هـ 
)الموافق 

2015/03/25م(

سنتان هجريتان 
تبدأ في 

1436/06/05هـ 
)الموافق 

2015/03/25م(

تنتهي في 
1438/06/04هـ 

)الموافق 
2017/03/03م(

 )100.000(
ألف ريال 

سنوياً 
باإلضافة 

لقيمة 
الخدمات

قابل 
للتجديد 
حسب 
رغبة 

الطرفين.

غير موثق 
الكترونياً
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الموقعالمستأجرالمؤجرالرقم
نوع 

العقار
مدة العقدتاريخ العقد

تاريخ نهاية 
العقد

قيمة العقد 
)ريال(

التوثيق التجديد

11
وليد 

فيصل 
عبد الله 
العوذلي

شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

حي 
السالمية 
- مدينة 

جدة 

شقة 
)رقم 

)5
في 
عمارة

1436/03/13هـ 
)الموافق 

2015/01/04م(

سنة واحدة 
تبدأ في 

1436/03/13هـ 
)الموافق 

2015/01/04م(

تنتهي في 
1437/03/12هـ 

)الموافق 
2015/12/23م(

 )25.000(
ريال سنوياً

يتجدد 
العقد 

تلقائياً ما 
لم يشعر 

أحد 
الطرفين 
الطرف 
اآلخر 
برغبته 

في 
اإلخاء 
قبل شهر 
من نهاية 

مدته.

غير موثق 
الكترونياً

12
مبارك 

عبد الله 
الشهراني

شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

خمسي 
مشيط

مستودع 
)رقم 

)4

1441/03/26هـ 
)الموافق 

2019/11/23م(

خمس سنوات 
تبدأ في 

1441/05/06هـ 
)الموافق 

2020/01/01م(

تنتهي في 
1446/07/01هـ 

)الموافق 
2025/01/01م(

 )60.000(
غير موثق -ريال سنوياً

الكترونياً

13

طالب 
عبد 

الرحمن 
ساعد 

الحازمي

شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

الطيب 
بن طاهر 
الساسي، 
 ،23241
 ،3097
 ،7652

جدة، مكة 
المكرمة 

مستودع 
)رقم 

الوحدة 
1( في 
مجمع 
تجاري

1443/04/24هـ 
)الموافق 

2021/11/29م(

)364( يوًما 
تبدأ من تاريخ 

1443/03/30هـ 
)الموافق 

2021/11/05م(

تنتهي في 
1444/04/10هـ 

)الموافق 
2022/11/04م(

 )172.500(
ريال سنوياً

تنتهي مدة 
اإليجار 

مع انتهاء 
مدة 

العقد. 
وإذا رغب 
الطرفان 
بالتجديد، 
فتتم كتابة 

عقد 
جديد 

يتفق عليه 
الطرفان.

موثق 
الكترونياً

المصدر: الشركة 

كما بتاريخ نشر هذه النشرة، ال يوجد أي عقد ايجار أبرمته الشركة بصفتها مؤجرة. 	
ال يوجــد أي عقــد ايجــار مبــرم مــع شــخص اعتبــاري تربطــه أي عاقــة مباشــرة او غيــر مباشــرة بأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن  	

بالشــركة كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة.
تجــدر اإلشــارة إلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )292( وتاريــخ 1438/05/16هـــ )الموافــق 2017/02/13م( المتضمــن عــدم اعتبــار عقــد االيجار  	

ــة  ــم إطــاق الشــبكة اإللكتروني ــه قــد ت ــة، وحيــث أن ــة والقضائي ــاره اإلداري ــة عقــداً صحيحــاً منتجــاً آلث ــر المســجل فــي الشــبكة اإللكتروني غي
لخدمــات االيجــار بالتعــاون بيــن وزارتــي العــدل واإلســكان فــي تاريــخ 1439/05/17هـــ )الموافــق 2018/02/03م(، وقــد صــدر تعميــم وزارة 
ــخ نشــر هــذه  ــى كافــة العقــود المبرمــة بعــد بتاريــخ 1440/05/05هـــ )الموافــق 2019/01/11م(. كمــا بتاري العــدل باعتمــاد تطبيــق ذلــك عل
النشــرة، كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة، قامــت الشــركة بتوثيــق عقــد اإليجــار )مســتودع فــي مدينــة جــدة( المبــرم مــع المؤجــر طالــب عبــد 
الرحمــن ســاعد الحازمــي علــى شــبكة إيجــار، فــي حيــن أن عقــود اإليجــار المبرمــة مــع مــدن فهــي موثقــة علــى نظــام Emodon، ويكــون لــدى 

الشــركة ثاثــة )3( عقــود غيــر موثقــة علــى شــبكة إيجــار.

9-5-3   عقود التوريد

كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار، أبرمت الشركة عدداً من عقود التوريد وفق الجدول اآلتي:
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الجدول رقم )81(: عقود التوريد

الطرف الرقم
األول 

الطرف 
الثاني 

الغرض من 
االتفاقية 

تاريخ التوقيع 
على العقد

تاريخ انتهاء 
العقد

قيمة 
ماحظاتمدة العقدالعقد

1
شركة الغرير 

لألغذية 
)البائع(

مصنع وفرة 
للمكرونة 

والشعيرية 
)المشتري(

توريد 
سميد كندي 

ناعم بعدد 
 )60.000(
كيس وزن 

الكيس 
الواحد )50( 

كغ 

1440/11/14هـ 
)الموافق 

2019/07/17م( 
-

تم تحديد 
القيمة 

اإلجمالية 
للسميد 

المورد في 
االتفاقية.

تم تحديد 
مدة التوريد 
بأن تمتد من 
شهر يوليو 

2019م حتى 
شهر يوليو 

2020م.

في حال نشوء أي 
نزاع متعلق بهذا 

العقد، يتم حله وفق 
القوانين المعمول 

بها في دولة 
اإلمارات العربية 
المتحدة وتكون 

محاكم دبي صاحبة 
الصاحية للنظر 

فيه.
الطرف األول هو 

شركة تم تأسيسها 
في دبي. 

2
شركة 

الجوف 
للتنمية 

شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية 

توريد 
بطاطس 

حسب 
األصناف 
والكميات 

المتفق عليها 
إلى الطرف 

الثاني 

1442/12/08هـ 
)الموافق 

2021/07/18م(
-

تم تحديد 
سعر الطن 
الواحد من 
محصول 
البطاطس 

بـ 
 )1.000(

ريال 
سعودي 

خال فترة 
التعاقد.

تتم عملية 
التوريد 

لمدة شهري 
أغسطس 
وسبتمبر.

يتم حل النزاعات 
التي قد تنسأ عن 
هذا االتفاق ودياً 

بين الطرفين خال 
)10( أيام، وإذا 

تعذر ذلك، تختص 
المحاكم المدنية 
بالرياض بالنظر 

فيها.

3
شركة وفرة 

للصناعة 
والتنمية 

مؤسسة 
مها 

الدوسري 

يقوم الطرف 
الثاني 
بتزويد 
الطرف 

األول 
بمكية من 
البطاطس 
التصنيعي 
)ساجيتا 

- ماركيز( 
قابلة للزيادة 

والنقصان 
بمعدل 

)10%( وفقاً 
للمواصفات 

المرفقة 
بالعقد.

-

من تاريخ 
1441/05/06هـ 

)الموافق 
2020/01/01م( 

حتى تاريخ 
1442/05/16هـ 

)الموافق 
2020/12/31م(

تم تحديد 
سعر الطن 
 )1.050(

ريال 
سعودي.

سنة ميادية 
واحدة.

إمكانية فسخ العقد 
من قبل أي من 

الطرفين في حال 
مخالفة الطرف 
اآلخر ألي من 

بنوده، شرط إنذاره 
وإمهاله )10( أيام 

لمعالجتها.
في حال نشوء أي 

نزاع بخصوص 
تنفيذ العقد، يتم 

حله بالطرق الودية 
وإذا تعذر ذلك 

يُحال النزاع إلى 
هيئة تحكيم طبقاً 
لنظام التحكيم في 

المملكة العربية 
السعودية.
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الطرف الرقم
األول 

الطرف 
الثاني 

الغرض من 
االتفاقية 

تاريخ التوقيع 
على العقد

تاريخ انتهاء 
العقد

قيمة 
ماحظاتمدة العقدالعقد

4
شركة 

الدواجن 
الوطنية 

شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية 

توريد 
الطرف 
الثاني 

المنتجات 
الغذائية 

التي ينتجها 
الطرف 

األول.

1443/01/09هـ 
)الموافق 

2021/08/17م(

من تاريخ 
1443/01/04هـ 

)الموافق 
2021/08/12م( 

وحتى تاريخ 
1444/01/13هـ 

)الموافق 
2022/08/11م(

يتم تزويد 
الطرف 
الثاني 
بقائمة 
األسعار 
بموجب 
خطاب 
أو ايميل 
رسمي.

سنة ميادية 
واحدة.

علماً أن فترة 
)6( أشهر 

األولى تكون 
للتجربة ويحق 
للطرف األول 

فسخ هذا 
العقد خال 
فترة التجربة 
بدون دفع 
أي تعويض 

للطرف 
الثاني.

يكون العقد قابًا 
للتجديد ما لم 
يخطر الطرف 
األول الطرف 

الثاني بعدم رغبته 
في التجديد وذلك 

قبل )30( يوًما على 
األقل من تاريخ 

االنتهاء.
تكون المحاكم في 

المملكة العربية 
السعودية مختصة 

للنظر بأي نزاع 
ينشأ عن تنفيذ 

العقد أو تفسيره.

المصدر: الشركة 

كما تتعامل الشركة مع عدد من مورديها بموجب أوامر شراء وفق اآلتي:

تاريــخ 1443/03/25هـــ )الموافــق 2021/10/31م(، مــع أســواق النخبــة لتوريــد كميــة محــددة مــن الدجــاج بقيمــة إجماليــة تــم تحديدهــا بموجب  	
أمر الشــراء.

تاريــخ 1443/03/01هـــ )الموافــق 2021/10/07م(، مــع شــركة Sonic Biochem Extractions )مقــر الشــركة فــي دولــة الهنــد( لتوريــد كميــة  	
محــددة مــن فــول الصويــا بقيمــة إجماليــة تــم تحديدهــا بموجــب أمــر الشــراء. 

تاريــخ 1443/02/06هـــ )الموافــق 2021/09/13م(، مــع شــركة شــار لتوريــد كميــة محــددة مــن لحــم البقــر بقيمــة إجماليــة تــم تحديدهــا بموجب  	
أمر الشــراء.
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9-5-4   عقود تسويق منتجات الشركة

لدى الشركة عدد من العقود المبرمة لغرض تسويق منتجاتها.

الجدول رقم )82(: قائمة بعقود تسويق منتجات الشركة

الطرف الطرف األول الرقم
الثاني 

الغرض من 
االتفاقية 

تاريخ التوقيع 
على العقد

تاريخ انتهاء 
ماحظاتمدة العقدقيمة العقدالعقد

1

الشركة 
السعودية 
للمتاجر 

الشاملة - 
كارفور

شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

رغبة 
الطرف 

األول في 
إجراء 

عمليات 
شراء دورية 

للسلع 
والبضائع 

بموجب 
أوامر 

الشراء ذات 
األوصاف 
المختلفة 
والمحددة 
باالتفاقية 

بهدف بيعها 
في المتاجر 

المذكورة.

1442/05/05هـ 
)الموافق 

2020/09/20م(

1442/05/16هـ 
)الموافق 

2020/12/31م(

وفقاً ألوامر 
الشراء

سنة واحدة 
تبدأ من 

1441/05/06هـ 
)الموافق 

2020/01/01م(

-

2

الشركة 
السعودية 
للمتاجر 

الشاملة - 
كارفور

شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

رغبة 
الطرف 

األول في 
إجراء 

عمليات 
شراء دورية 

للسلع 
والبضائع 

بموجب 
أوامر 

الشراء ذات 
األوصاف 
المختلفة 
والمحددة 
باالتفاقية 

بهدف بيعها 
في المتاجر 

المذكورة.

1441/09/02هـ 
)الموافق 

2020/04/25م(

1442/05/16هـ 
)الموافق 

2020/12/31م(

وفقاً ألوامر 
الشراء

سنة واحدة 
تبدأ من 

1441/05/06هـ 
)الموافق 

2020/01/01م(

-
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الطرف الطرف األول الرقم
الثاني 

الغرض من 
االتفاقية 

تاريخ التوقيع 
على العقد

تاريخ انتهاء 
ماحظاتمدة العقدقيمة العقدالعقد

3
شركة أسواق 

التميمي 
المحدودة

شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

يقوم الطرف 
الثاني ببيع 

منتجاته 
المصّنعة 

إلى الطرف 
األول بهدف 

عرضها 
وبيعها في 

أسواق 
التميمي، 

وذلك وفق 
الشروط 

المحددة بين 
الطرفين.

1439/06/15هـ 
)الموافق 

2018/03/03م(

1442/05/16هـ 
)الموافق 

2020/12/31م(

وفق جدول 
يحدد الحد 

األدنى واألعلى 
للخصم المتفق 

عليه بين 
الطرفين.

سنتان )2( 
مياديتان، 

تبدأ من تاريخ 
1439/04/14هـ 

)الموافق 
2018/01/01م( 

-

4

شركة 
مفاهيم 
المدينة 
للتجارة

شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

يقوم الطرف 
الثاني ببيع 

منتجاته 
الى الطرف 
األول ليقوم 
هذا األخير 

بتسويق 
منتجاته.

1441/05/06هـ 
)الموافق 

2020/01/01م(

1442/05/16هـ 
)الموافق 

2020/12/31م(

تم تحديد 
طريقة الدفع 
وقيمة الدعم 
السنوي البالغ 
)3.000( ريال 
سعودي سنوياً.

سنة ميادية 
تبدأ من تاريخ 

1441/05/06هـ 
)الموافق 

2020/01/01م( 
وتنتهي في 

1442/05/16هـ 
)الموافق 

2020/12/31م(

يجدد 
تلقائياَ

5
شركة 

السدحان 
التجارية

شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

اتفاقية بيع 
منتجات 

الشركة في 
المتاجر 
المحددة 

وفق 
الشروط 

المنصوص 
عليها في 

العقد

1440/04/25هـ 
)الموافق 

2019/01/01م(

1441/05/05هـ 
)الموافق 

2019/12/31م(

وفقا ألوامر 
الشراء

سنة ميادية 
تبدأ من تاريخ 

1440/04/25هـ 
)الموافق 

2019/01/01م(

-

6
شركة 

السدحان 
التجارية

شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

اتفاقية بيع 
منتجات 

الشركة في 
المتاجر 
المحددة 

وفق 
الشروط 

المنصوص 
عليها في 

العقد.

1440/04/25هـ 
)الموافق 

2019/01/01م(

1441/05/05هـ 
)الموافق 

2019/12/31م(

وفقا ألوامر 
الشراء

سنة ميادية 
تبدأ من تاريخ 

1440/04/25هـ 
)الموافق 

2019/01/01م(

-
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الطرف الطرف األول الرقم
الثاني 

الغرض من 
االتفاقية 

تاريخ التوقيع 
على العقد

تاريخ انتهاء 
ماحظاتمدة العقدقيمة العقدالعقد

7
شركة أسواق 

العثيم 
التجارية

شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

اتفاقية 
تجارية - 

بيع
شراء 

الطرف 
األول 

لمنتجات 
الطرف 

الثاني وبيعها 
في أسواقه 

للتجزئة 
والجملة.

1439/04/30هـ 
)الموافق 

2018/01/17م(

1440/04/24هـ 
)الموافق 

2018/12/31م(

تم تحديد 
قيمة صافي 
المشتريات 
للعام السابق 
)2017م( 

 )8.611.190(
ريال.

سنة ميادية 
تبدأ من تاريخ 

1439/04/14هـ 
)الموافق 

2018/01/01م(

يجدد 
تلقائياَ )تم 

االطاع 
على خطاب 
تمديد حتى 
نهاية العام 

2020م( 

8
شركة أسواق 

العثيم 
التجارية

شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

قيام الطرف 
الثاني 

بتصنيع 
وتعبئة 
وتوريد 

المنتجات 
المبين 
نوعها 

في العقد 
ومواصفاتها 

لحساب 
الطرف 

األول وتحت 
عامته 

التجارية 
)هالي(

1438/02/18هـ 
)الموافق 

2017/11/07م(
ملحق االتفاقية: 
1440/06/14هـ 

)الموافق 
2019/02/19م(

غير محددة

تم تعديل 
األسعار في 
هذا الملحق 
وتم االطاع 
على جدول 

التعديل.

غير محددة في 
-الملحق

9
شركة أسواق 

العثيم 
التجارية

شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

قيام الطرف 
الثاني 

بتصنيع 
وتعبئة 
وتوريد 

المنتجات 
المبين 
نوعها 

في العقد 
ومواصفاتها 

لحساب 
الطرف 

األول وتحت 
عامته 

التجارية 
)هالي(

1440/10/29هـ 
)الموافق 

2019/07/02م(

1441/05/05هـ 
)الموافق 

2019/12/31م(

وفقا ألوامر 
الشراء

سنة واحدة 
تبدأ من تاريخ 

1440/04/25هـ 
)الموافق 

2019/01/01م(

يجدد 
تلقائياً



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية 192

الطرف الطرف األول الرقم
الثاني 

الغرض من 
االتفاقية 

تاريخ التوقيع 
على العقد

تاريخ انتهاء 
ماحظاتمدة العقدقيمة العقدالعقد

شركة بنده 10
للتجارة

شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

بيع منتجات 
الطرف 
الثاني 

بموجب 
أوامر 

الشراء إلى 
الطرف 

األول ليقوم 
هذا األخير 

بتسويق 
منتجاته.

1441/06/11هـ 
)الموافق 

2020/02/05م(

1442/05/16هـ 
)الموافق 

2020/12/31م(

وفقا ألوامر 
-سنة مياديةالشراء

11

شركة لولو 
السعودية 
لألسواق 
الكبرى 

المحدودة

شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

اتفاقية بيع 
منتجات 

غذائية
-

1442/05/16هـ 
)الموافق 

2020/12/31م(

وفقا ألوامر 
الشراء 

والخصومات 
المحددة

سنة ميادية 
تبدأ من تاريخ 

1441/05/06هـ 
)الموافق 

2020/01/01م(

يجدد 
تلقائياً

12

شركة جال 
الصحراء 

لإلنتاج 
الزراعي 

شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

اتفاقية 
إنتاج وتعبئة 

منتجات 
غذائية 

1443/08/04هـ 
)الموافق 

2022/03/07م(

1444/08/14هـ 
)الموافق 

2023/03/06م(

وفقاً لبنود 
االتفاقية 
المبرمة

-سنة ميادية 

المصدر: الشركة

9-5-5   عقود واتفاقيات خدمات واستشارات

أبرمــت الشــركة اتفاقيــات مــع مكاتــب محامــاة ومكاتــب مراجعــة ومحاســبون قانونيــون خارجييــن، وذلــك لمراجعــة القوائــم الماليــة وفحــص القوائــم 
الماليــة المرحليــة الموجــزة، باإلضافــة الــى اتفاقيــة استشــارات برمجيــة، وفقــاً للتالــي:

الجدول رقم )83(: قائمة بعقود تسويق منتجات الشركة

نوع العقد أو الرقم
االتفاقية

غرض العقد أو 
االتفاقية

الطرف 
المتعاقد 

معه

تاريخ التوقيع 
ماحظةمدة العقدقيمة العقدعلى العقد

عقد محاماة1

 تقديم االستشارات 
القانونية للشركة 

والترافع في القضايا 
العمالية وإبداء 

الرأي القانوني عند 
ابرام الصفقات 
والعقود التجارية

مكتب عبد 
الله سليمان 

الخليوي 
محامون 

ومستشارون 
قانونيون

1442/08/02هـ 
)الموافق 

2021/03/15م(

مبلغ إجمالي 
محدد لتقديم 
االستشارات 

القانونية.
ومبلغ محدد 
عن كل قضية 

عمالية

سنة ميادية 
واحدة تبدأ من 
تاريخ التوقيع، 
تجدد لمدة 

أخرى مماثلة 
وفقا لشروط 

العقد.

-
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نوع العقد أو الرقم
االتفاقية

غرض العقد أو 
االتفاقية

الطرف 
المتعاقد 

معه

تاريخ التوقيع 
ماحظةمدة العقدقيمة العقدعلى العقد

2
خطاب ارتباط 

- خدمات 
مراجعة

فحص ومراجعة 
وتدقيق القوائم 

المالّية للربع الثاني 
والثالث والرابع 

والسنوي من العام 
المالي 2021م 

والربع األّول من 
العام المالّي 2022م

الخراشي 
وشركاه 

)محاسبون 
ومراجعون 
قانونيون(

1442/12/04هـ 
)الموافق 

2021/07/14م(

محددة 
بموجب 
الخطاب

سنة

تم التصويت على 
تعيين مراجع 

الحسابات 
في الجمعية 

العامة العادية 
المنعقدة بتاريخ 

1442/10/20هـ 
)الموافق 

2021/06/01م(.

3

خطاب 
ارتباط - 

خدمات الزكاة 
والضريبة

تقديم اإلقرار 
السنوي للزكاة 

وإصدار شهادة العام 
2021م طلب التسوية 

واالعتراض أمام 
اللجان الضريبية

الخراشي 
وشركاه 

)محاسبون 
ومراجعون 
قانونيون(

1442/12/01هـ 
)الموافق 

2021/07/11م(

محددة 
بموجب 
الخطاب

حتى انتهاء 
االعمال المتفق 

عليها.
-

4

اتفاقية تقديم 
خدمات 

استشارات 
برمجية

تزويد وتنفيذ 
خدمات التحميل 

والتطبيق ودعم إدارة 
المشروع لبرنامج 
اوراكل /جي دي 

ادواردز وفقاً لما هو 
محدد في العقد

شركة الفلك 
للمعدات 

والتجهيزات 
االلكترونية

)مفوضة من 
قبل شركة 
اوراكل( - 

الفلك

1435/01/09هـ 
)الموافق 

2013/11/12م(

محددة 
بموجب 
االتفاقية

تبدأ هذه 
االتفاقية من 

تاريخها وتسري 
حتى ثاثين 

)30( يوماً من 
تاريخ نهاية 

تنفيذ آخر بند 
وفقا للجدول 
الزمني المتفق 

عليه بالعقد.

-

المصدر: الشركة

9-5-6   القروض والتسهيات

لــدى الشــركة عقــد قــرض مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي وذلــك لتمويــل وإقامــة وتوســعة مصانــع الشــركة إلنتــاج الخضــروات  	
والبطاطــس المجمــدة، وذلــك وفــق التفصــل التالــي:

الجدول رقم )84(: القروض والتسهيات

الحد االئتماني مدة االتفاقية تاريخ االتفاقية الجهة الممولة
)ريال سعودي(

المبالغ 
المستخدمة 
)ريال سعودي(

المبالغ 
المسددة* 

)ريال 
سعودي(

المبالغ 
المتبقية* 

)ريال 
سعودي(

صندوق التنمية 
الصناعية 
السعودي

1417/03/16هـ 
)الموافق 

1996/07/31م(
- 57.345.000

29.345.000 -ريال سعودي
ريال سعودي

 28.000.000
ريال سعودي

المصدر: الشركة

*كما بتاريخ 2021/09/30م
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وتشمل أهم التعهدات والضمانات المالية والتشغيلية الممنوحة من قبل الشركة لصالح الجهة الممولة بموجب االتفاقية اآلتي: 	

أال تقل نسبة رأس المال العامل واحد )1( الى واحد )1( )طوال فترة القرض(.- 1
أال تزيد نسبة المطلوبات الى صافي الموجودات الملموسة، عن ثاثة )3( الى واحد )1(.- 2
التقيد بمعايير الهيئة العامة للغذاء والدواء ومتطلبات الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة.- 3
أن يتم أي تعامل بين المشروع والجهات األخرى ذات العاقة على أسس تجارية تخدم المشروع.- 4
التــزام المقتــرض منــذ بــدء إقامــة مشــروعه الصناعــي وبعــد تشــغيله حتــى تســديد قــرض الصنــدوق كامــًا بشــراء كافــة المــواد التــي تلزمــه - 5

مــن مصانــع محليــة واســتخدام مكاتــب استشــارية ســعودية باإلضافــة الــى مراجــع الحســابات.
أن يؤمن المقترض على مشروعه لدى شركات التأمين بشرط أن يوافق عليها الصندوق.- 6
ال يجوز للمفترض أن يندمج أو يتوحد مع أي شخص أو منشأة ما لم يوافق الصندوق.- 7
ال يجــوز إجــراء أي تغييــر فــي الوصــف القانونــي للشــركة أو األشــخاص الذيــن يكّونــون المقتــرض دون موافقــة خطيــة مســبقة مــن - 8

الصنــدوق.

الضمانات: 	
رهــن كامــل مصنــع الشــركة لتجميــد الخضــروات والمبانــي والمنشــآت المقامــة أو التــي ســتقام علــى قطعــة األرض البالــغ مســاحتها - 1

)27.661( م2 وتقــع فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة فــي الريــاض.
رهــن كامــل مصنــع الشــركة إلنتــاج اللحــوم المقــام علــى قطعــة األرض البالــغ مســاحتها )15.631( م2 والتــي تقــع فــي المدينــة الصناعيــة - 2

الثانيــة بالريــاض.
ضمان غير قابل للنقض وغير مشروط بمبلغ أربعة وثاثون مليون )34.000.000( ريال محرر باسم الشركة.- 3

بتاريــخ 1441/03/03هـــ )الموافــق 2019/10/31م(، تمــت إعــادة جدولــة القــرض للمبلــغ المتبقي وهو ثمانية وعشــرون مليون )28.000.000(  	
ريــال ســعودي بحيــث يتــم ســدادها بعــد الجدولــة علــى ســتة )6( أقســاط نصــف ســنوية، تســتحق الدفعــة األولــى بعــد إعــادة الجدولــة بتاريــخ 
1442/04/15هـــ )الموافــق 2020/12/01م( ولــم يتــم ســدادها. وبتاريــخ 1442/07/19هـــ )الموافــق 2021/03/03م(، تمــت إعــادة جدولــة 
القــرض علــى تســتحق الدفعــة األولــى بعــد إعــادة الجدولــة بتاريــخ 1442/04/15هـــ )الموافــق 2020/10/30م(، ولــم يتــم ســدادها، وتســتحق 

الدفعــة السادســة واألخيــرة بعــد إعــادة الجدولــة فــي 1444/10/15هـــ )الموافــق 2023/05/05م(.

٩-٦   مذكرة التفاهم 

بتاريــخ 1443/02/28هـــ )الموافــق 2021/10/05م(، أبرمــت الشــركة مذكــرة تفاهــم مــع شــركة ســخاب الهولندّيــة، لحصولهــا علــى وكالــة حصرّيــة 
مــن الشــركة الهولنديــة لمــدة 3 ســنوات، لتطويــر وتوزيــع أصنــاف بــذور البطاطــس )أمــورا وفالنســيا( فــي المملكــة العربّيــة الســعودّية، وفيمــا يلــي 

نبــذة عــن هــذه المذكــرة:

الجدول رقم )85(: مذكرة التفاهم مع شركة سخاب الهولندية

الطرف تاريخ المذكرة 
األول 

الطرف 
الثاني 

موضوع 
ماحظاتقيمة المذكرة مدة المذكرة المذكرة 

1443/02/28هـ 
)الموافق 

2021/10/05م(

شركة 
سخاب 

الهولندّية 
)المورد( 

شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية 
)الموزع(

وكالة حصرّية 
من شركة سخاب 
الهولندّية بهدف 
تطوير وتوزيع 
أصناف بذور 
البطاطس 

التالية: أمورا 
وفالنسيا، في 

المملكة العربّية 
السعودّية.

ثاث )3( 
سنوات. كما 

نصت المذكرة 
على إمكانية 

إنهائها قبل حلول 
أجلها بموجب 

إشعار مسبق قبل 
)60( يوم من 

تاريخ اإلنهاء.  

تم تحديد سعر 
بذور البطاطس 
للعام 2021م بـ 
)580( يورو/ 

طن متري. على 
أن يكون الدفع 
بالكامل ومسبقاً 
عن السنة األولى 

من التعامل.

- في حال نجاح هذه 
العاقة التعاقدية، سوف 

يقوم الطرفان بإبرام اتفاقية 
توزيع. 

- للغايات التسويقية، يحق 
للموزع أن يستعمل األسماء 
التجارية العائدة للمورد بعد 
الحصول على تأكيد كتابي 

منه.
- يضمن المورد مطابقة 
المواد الموردة لمتطلبات 

األنظمة المعمول بها 
في المملكة، تحت طائلة 
استرجاع المواد وتحمل 
التكلفة على مسؤوليته.

المصدر: الشركة
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٩-7   عقارات الشركة

تملــك الشــركة عــدد مــن العقــارات بموجــب صكــوك نظاميــة صــادرة عــن كتابــة العــدل األولــى بجــازان وعددهــا ثمانيــة عشــر )18( عقــار- وفيمــا 
يلــي نبــذة عــن العقــارات والمواقــع التــي تمتلكهــا الشــركة، والتــي تــم االطــاع علــى صكــوك الملكيــة الخاصــة بهــا:

الجدول رقم )86(: عقارات الشركة

رقم الوثيقة/ نوع العقارالرقم
المساحة الموقعالتاريخالصك

الجهة المالك)م2(
الصادرة

472005001465قطعة أرض1
1436/01/05هـ

)الموافق 
2014/10/29م(

حي المحمدية 
بمدينة جيزان، 
قطعة األرض 
رقم 2705 من 

المخطط رقم 250

600
شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

كتابة العدل 
األولى بجازان

372005001476قطعة أرض2
1436/1/06هـ 

)الموافق 
2014/10/30م(

حي المحمدية 
بمدينة جيزان، 
قطعة األرض 
رقم 2706 من 

المخطط رقم 250

600
شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

كتابة العدل 
األولى بجازان

372005001474قطعة أرض3
1436/1/05هـ 

)الموافق 
2014/10/29م(

حي المحمدية 
بمدينة جيزان 
قطعة األرض 
رقم 2707 من 

المخطط رقم 250

600
شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

كتابة العدل 
األولى بجازان

372005001475قطعة أرض4
1436/1/05هـ 

)الموافق 
2014/10/29م(

حي المحمدية 
بمدينة جيزان، 
قطعة األرض 
رقم 2708 من 

المخطط رقم 250

600
شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

كتابة العدل 
األولى بجازان

272005001477قطعة أرض5
1436/1/06هـ 

)الموافق 
2014/10/30م(

حي المحمدية 
بمدينة جيزان، 
قطعة األرض 
رقم 2709 من 

المخطط رقم 250

600
شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

كتابة العدل 
األولى بجازان

372005001478قطعة أرض6
1436/1/06هـ 

)الموافق 
2014/10/30م(

حي المحمدية 
بمدينة جيزان، 
قطعة األرض 
رقم 2710 من 

المخطط رقم 250

600
شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

كتابة العدل 
األولى بجازان

472005001479قطعة أرض7
1436/1/06هـ 

)الموافق 
2014/10/30م(

حي المحمدية 
بمدينة جيزان، 
قطعة األرض 
رقم 2711 من 

المخطط رقم 250

600
شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

كتابة العدل 
األولى بجازان
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رقم الوثيقة/ نوع العقارالرقم
المساحة الموقعالتاريخالصك

الجهة المالك)م2(
الصادرة

572005001481قطعة أرض8
1436/1/06هـ 

)الموافق 
2014/10/30م(

حي المحمدية 
بمدينة جيزان، 
قطعة األرض 
رقم 2712 من 

المخطط رقم 250

600
شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

كتابة العدل 
األولى بجازان

572005001466قطعة أرض9
1436/1/05هـ 

)الموافق 
2014/10/29م(

حي المحمدية 
بمدينة جيزان، 
قطعة األرض 
رقم 2713 من 

المخطط رقم 250

600
شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

كتابة العدل 
األولى بجازان

372005001468قطعة أرض10
1436/1/05هـ 

)الموافق 
2014/10/29م(

حي المحمدية 
بمدينة جيزان، 
قطعة األرض 
رقم 2714 من 

المخطط رقم 250

600
شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

كتابة العدل 
األولى بجازان

372005001467قطعة أرض11
1436/1/05هـ 

)الموافق 
2014/10/29م(

حي المحمدية 
بمدينة جيزان، 
قطعة األرض 
رقم 2715 من 

المخطط رقم 250

600
شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

كتابة العدل 
األولى بجازان

972005001469قطعة أرض12
1436/1/05هـ 

)الموافق 
2014/10/29م(

حي المحمدية 
بمدينة جيزان، 
قطعة األرض 
رقم 2716 من 

المخطط رقم 250

600
شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

كتابة العدل 
األولى بجازان

972005001470قطعة أرض13
1436/1/05هـ 

)الموافق 
2014/10/29م(

حي المحمدية 
بمدينة جيزان، 
قطعة األرض 
رقم 2717 من 

المخطط رقم 250

600
شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

كتابة العدل 
األولى بجازان

772005001471قطعة أرض14
1436/1/05هـ 

)الموافق 
2014/10/29م(

حي المحمدية 
بمدينة جيزان، 
قطعة األرض 
رقم 2718 من 

المخطط رقم 250

600
شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

كتابة العدل 
األولى بجازان

972005001472قطعة أرض15
1436/1/05هـ 

)الموافق 
2014/10/29م(

حي المحمدية 
بمدينة جيزان، 
قطعة األرض 
رقم 2719 من 

المخطط رقم 250

600
شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

كتابة العدل 
األولى بجازان

372005001473قطعة أرض16
1436/1/05هـ 

)الموافق 
2014/10/29م(

حي المحمدية 
بمدينة جيزان، 
قطعة األرض 
رقم 2720 من 

المخطط رقم 250

600
شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

كتابة العدل 
األولى بجازان
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رقم الوثيقة/ نوع العقارالرقم
المساحة الموقعالتاريخالصك

الجهة المالك)م2(
الصادرة

372005001480قطعة أرض17
1436/1/06هـ 

)الموافق 
2014/10/30م(

حي المحمدية 
بمدينة جيزان، 
قطعة األرض 
رقم 2721 من 

المخطط رقم 250

601.80
شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

كتابة العدل 
األولى بجازان

372005001464قطعة أرض18
1436/1/05هـ 

)الموافق 
2014/10/29م(

حي المحمدية 
بمدينة جيزان، 
قطعة األرض 
رقم 2722 من 

المخطط رقم 250

601.80
شركة وفرة 
للصناعة 
والتنمية

كتابة العدل 
األولى بجازان

المصدر: الشركة

*بنــاًء علــى توصيــة اللجنــة التنفيذيــة، وافــق مجلــس اإلدارة بموجــب محضــر تمريــر )6-12( وتاريــخ )الموافــق 2021/09/12م( علــى صفقــة بيــع 

جميــع هــذه األراضــي االســتثمارية فــي مخطــط المحّمديــة االســتثماري فــي مدينــة جيــزان )المشــتري: عمــر عبــد اللــه عبــد الرحمــن(، والتــي تبلــغ 
مســاحتها اإلجمالّيــة )10.803.6( متــر مرّبــع بســعر إجمالــي قــدره عشــرة ماييــن وخمســمائة وســتة عشــر ألــف )10.516.000( ريــال ســعودي. 
تــم ســداد قيمــة عــن طريــق شــيكات مصدقــة، ويعــود الســبب فــي عقــد هــذه الصفقــة إلــى رغبــة الشــركة بزيــادة الســيولة ودعــم رأس المــال العامــل. 

وكما بتاريخ نشر هذه النشرة، ال يوجد لدى الشركة أي عقارات مسجلة باسمها.

٩-8   التقاضي

كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة، أفــادت إدارة الشــركة بــأن الشــركة وفروعهــا ليســت طرفــاً فــي أي دعــوى أو قضايــا أو شــكاوى أو مطالبــة أو تحكيــم 
ــى أعمــال  ــاً عل ــراً جوهري ــة او تحقيقــات قائمــة أو مــن المحتمــل إقامتهــا، مــن شــأنها ان يكــون لهــا، مجتمعــة أو منفــردة، تأثي أو إجــراءات إداري
الشــركة أو وضعهــا المالــي، كمــا لــم يصــل إلــى علــم إدارة الشــركة وجــود أي نزاعــات قضائيــة جوهريــة منظــورة حاليــاً أو محتملــة أو حقائــق يمكــن 

أن ينشــأ عنهــا، مجتمعــة أو منفــردة، خطــر محــدق متعلــق بنــزاع جوهــري، وذلــك حتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر باســتثناء مــا يلــي:

الجدول رقم )87(: الدعاوى المقامة من الشركة ضد الغير بصفتها مدعية*

موضوع المدعي 
الجهة حالة الدعوىطلبات المدعيالدعوى

ماحظاترقم الدعوىالقضائية 

شركة وفرة 
مطالبة ماليةللصناعة والتنمية

المطالبة بمبلغ 
662.725 ريال

عدم قبول طلب 
أمر األداء وليس 
عدم قبول الدعوى

4301023171439020865التجارية الرياض

شركة وفرة 
المطالبة بمبلغ مطالبة ماليةللصناعة والتنمية

19.472 ريال

عدم قبول طلب 
أمر األداء وليس 
عدم قبول الدعوى

4301023234439016604التجارية الرياض

شركة وفرة 
المطالبة بمبلغ مطالبة ماليةللصناعة والتنمية

26.465 ريال

عدم قبول طلب 
أمر األداء وليس 
عدم قبول الدعوى

4301023292439020202التجارية الرياض

شركة وفرة 
مطالبة ماليةللصناعة والتنمية

المطالبة بمبلغ 
 2.068.086.24

ريال

بانتظار تحديد 
-430103989901التجارية الرياضموعد جلسة 

المصدر: تقرير صادر عن محامي الشركة مكتب عبد الله سليمان الخلوي )محامون ومستشارون قانونيون( 
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* بلــغ مجمــوع المبالــغ المطالــب بهــا مــن الشــركة بصفتهــا مدعيــة مبلــغ وقــدره مليونــان وثمانمائــة وثاثــة عشــر ألــف وســبعمائة وأربعــة 

ســعودي ريــال   )2.813.704(

جاري العمل على رفع دعاوى عادية للدعاوى التي لم تقبل كأمر أداء.

الجدول رقم )88(: الدعاوى المقامة من الشركة ضد الغير بصفتها مدعى عليها*

موضوع المدعى عليه
حالة طلبات المدعيالدعوى

الدعوى
الجهة 

ماحظاترقم الدعوىالقضائية 

شركة وفرة 
المطالبة بمبلغ مطالبة ماليةللصناعة والتنمية

التجارية صلح2.035.762.61 ريال 
508بالرياض

بتاريخ 
1443/03/25هـ 

)الموافق 
2021/10/31م(، 

صدر صك الصلح في 
هذه الدعوى بعدما 
توافق الطرفان على 
طريقة دفع المبالغ، 

بعد أن تم االتفاق 
على تسوية هذه 

القضية والقضية رقم 
.)5349(

شركة وفرة 
المطالبة بمبلغ مطالبة ماليةللصناعة والتنمية

-3.187.640.65 ريال
التجارية 
بالرياض

تعيين محكم
5349

بتاريخ 
1443/03/25هـ 

)الموافق 
2021/10/31م(، 

صدر صك الصلح في 
هذه الدعوى بعدما 
توافق الطرفان على 
طريقة دفع المبالغ، 

بعد أن تم االتفاق 
على تسوية هذه 

القضية والقضية رقم 
.)508(

شركة وفرة 
المطالبة بمبلغ 73.395 مطالبة ماليةللصناعة والتنمية

التجارية قيد النظرريال
-6465بالرياض

شركة وفرة 
المطالبة بمبلغ 38.000 مطالبة ماليةللصناعة والتنمية

العمالية قيد النظر ريال 
-4216030724بالرياض

شركة وفرة 
المطالبة بمبلغ مطالبة ماليةللصناعة والتنمية

727.359 ريال

صدر الحكم 
لصالح الجهة 

المدعية.

التجارية 
-6968بالرياض



199نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

موضوع المدعى عليه
حالة طلبات المدعيالدعوى

الدعوى
الجهة 

ماحظاترقم الدعوىالقضائية 

شركة وفرة 
المطالبة بمبلغ 70.000 مطالبة ماليةللصناعة والتنمية

التجارية -ريال
409بالرياض

بتاريخ 
1443/03/20هـ 

)الموافق 
2021/10/26م( 

صدر حكم الصلح 
بعدما توافق الطرفان 

على طريقة دفع 
المبالغ.

شركة وفرة 
المطالبة بمبلغ مطالبة ماليةللصناعة والتنمية

3.000.000 ريال
عدم قبول 

الدعوى
التجارية 
8487بالرياض

المصدر: تقرير صادر عن محامي الشركة مكتب عبد الله سليمان الخلوي )محامون ومستشارون قانونيون( 

*بلــغ مجمــوع قيمــة المبالــغ المطلــوب مــن الشــركة دفعهــا بصفتهــا مدعــى عليهــا مبلــغ وقــدره أربعــة ماييــن وخمســة آالف وســبعمائة واثنــان وســتون 

)4.005.762( ريال ســعودي.

٩-٩   العالمات التجارية

كانــت تملــك الشــركة عامــة تجاريــة )نعمــة الــوادي( تــم تســجيلها لــدى وزارة التجــارة )إدارة العامــات التجاريــة*( تحــت الرقــم )143109452(  	
وتاريــخ 1431/09/20هـــ )الموافــق 2010/08/30م( وانتهــت حمايــة العامــة بموجــب هــذه الشــهادة بتاريــخ 1441/11/11هـــ )الموافــق 
ــص بـــ )الحاصــات  ــي تخت ــة الت ــات التجاري ــات العام ــة )31(، وهــي إحــدى فئ ــة تحــت الفئ ــم تســجيل العام ــه ت ــاً أن 2020/07/02م(. علم
الزراعيــة ومنتجــات البســاتين والغابــات والغــال غيــر الــواردة فــي فئــات أخــرى، الحيوانــات الحيــة، الفواكــه والخضــروات الطازجــة، البــذور 
والنباتــات والزهــور الطبيعيــة، المــواد الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات، الشــعير والقمــح(. ولــن تتمكــن شــركة وفــرة مــن وضــع هــذا الشــعار علــى 
ــة. علمــاً أن هــذه  ــم تعــد بملكيتهــا وفقــاً لنظــام العامــات التجاري الواجهــة الخارجيــة للمبنــى أو المكاتــب التــي تشــغلها أو منتجاتهــا كونهــا ل
العامــة التجاريــة ســبق أن كانــت موضــوع نــزاع قضائــي مــا بيــن شــركة وفــرة ومؤسســة أخــرى تملــك عامــة تجاريــة مشــابهة لعامــة نعمــة 
الــوادي. وقــد صــدر الحكــم فــي القضيــة عــن المحكمــة اإلداريــة بالريــاض بتاريــخ 1436/08/08هـــ )الموافــق 2015/05/26م( بإلغــاء قــرار 

وزارة التجــارة قبــول تســجيل العامــة التجاريــة )نعمــة الــوادي(.
لــدى الشــركة أيضــاً عامــة تجاريــة )وفــرة( كانــت مســجلة تحــت الرقــم )142304191( وتاريــخ 1424/02/19هـــ )الموافــق 2003/04/21م(  	

ــة هــذه  ــد حماي ــخ 1433/07/22هـــ )الموافــق 2012/06/12م(. قامــت الشــركة بتجدي ــة العامــة بموجــب هــذه الشــهادة بتاري وانتهــت حماي
العامــة بموجــب شــهادة التســجيل رقــم )1443007039( علــى أن تســري مــن تاريــخ 1443/02/26هـــ )الموافــق 2021/10/03م( حتــى تاريــخ 
1453/02/25هـــ )الموافــق 2031/06/16م(، وتــم تســجيل العامــة تحــت الفئــة )29(، وهــي إحــدى فئــات العامــات التجاريــة التــي تختــص 
بـــ )اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خاصــات اللحــم، فواكــه وخضــراوات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة، هــام )جيلــي( ومربيــات 

وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض واللبــن ومنتجــات األلبــان، الزيــوت والدهــون المعــدة لــألكل، األغذيــة المحفوظــة والمخلــات(.
ــة*(  	 ــدى وزارة التجــارة )إدارة العامــات التجاري ــم تســجيلها ل ــق الســعودية Saudi Gardens( ت ــة )حدائ ــدى الشــركة عامــة تجاري كمــا أن ل

تحــت الرقــم )142907361( وتاريــخ 1430/01/14هـــ )الموافــق 2009/01/11م( وانتهــت حمايــة العامــة بموجــب هــذه الشــهادة بتاريــخ 
1439/07/01هـــ )الموافــق 2018/03/18م(. تــم تســجيل العامــة تحــت الفئــة )30( وهــي إحــدى فئــات العامــات التجاريــة التــي تختــص بـــ 
ــز  ــوب والخب ــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحب ــن االصطناعــي، الدقي ــوكا والســاجو والب ــن والشــاي والكاكــو والســكر واألرز والتابي )الب
والبســكويت والفطائــر والحلويــات المثلجــة، عســل النحــل والعســل األســود، الخميــرة، الملــح والخــردل والخــل، والبهــارات والتوابــل والصلصــة 
ــب  ــا زال طل ــخ هــذه النشــرة م ــا بتاري ــة، وكم ــة هــذه العام ــد حماي ــم )314476( لتجدي ــب رق ــم طل ــج(. قامــت الشــركة بتقدي ــة، الثل والمكرون

ــة بتاريــخ 1443/05/29هـــ )الموافــق 2022/01/02م(. ــة الســعودية للملكيــة الفكري التجديــد قيــد الدراســة، بحســب مــا إفــادة الهيئ
ــم )141401870(  	 ــة*( تحــت الرق ــات التجاري ــدى وزارة التجــارة )إدارة العام ــم تســجيلها ل ــي( ت ــة )كابرين ــة تجاري ــدى الشــركة أيضــاً عام ل

وتاريــخ 1415/02/04هـــ )الموافــق 1994/07/13م( وانتهــت حمايــة العامــة بموجــب هــذه الشــهادة بتاريــخ 1434/07/08هـــ )الموافــق 
2013/05/13م(. قامــت الشــركة بتجديــد حمايــة هــذه العامــة بموجــب شــهادة التســجيل رقــم )1443007041( صــادرة عــن الهيئــة الســعودية 
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للملكية الفكرية على أن تســري من تاريخ 1443/02/26هـ )الموافق 2021/10/03م( حتى تاريخ 1453/02/25ه )الموافق 2031/06/16م(، 
وتــم تســجيل العامــة تحــت الفئــة )30(.

أيضــاً قامــت الشــركة بتســجيل العامــة التجاريــة أغصــان )AGHSAN( لــدى وزارة التجــارة )إدارة العامــات التجاريــة*( تحــت الرقــم  	
)141300892( وتاريــخ 1414/02/13هـــ )الموافــق 1993/08/02م( وانتهــت حمايــة العامــة بموجــب هــذه الشــهادة بتاريــخ 1433/07/22هـــ 
)الموافــق 2012/06/12م(. قامــت الشــركة بتجديــد حمايــة هــذه العامــة بموجــب شــهادة التســجيل رقــم )1443007040( صــادرة عــن الهيئــة 
ــخ 1453/02/25ه )الموافــق  ــى تاري ــخ 1443/02/26هـــ )الموافــق 2021/10/03م( حت ــى أن تســري مــن تاري ــة عل ــة الفكري الســعودية للملكي

ــة )29(.  ــم تســجيل العامــة تحــت الفئ 2031/06/16م(، وت
ــب يحمــل الرقــم  	 ــخ 1443/04/15هـــ )الموافــق 2021/11/20م( بطل ــة المذكــورة أعــاه، تقدمــت الشــركة بتاري باإلضافــة للعامــات التجاري

ــد  ــب التســجيل قي ــزال طل ــا ي ــة« )MACOLATE(، وم ــوالت الراقي ــة )29( تحمــل اســم »المأك ــة تحــت الفئ )324269( لتســجيل عامــة تجاري
ــة. ــة الفكري ــة الســعودية للملكي الدراســة لــدى الهيئ

)MACOLATE( »شعار العامة التجارية »المأكوالت الراقية

إن تســجيل العامــات التجاريــة ســيمكن الشــركة مــن وضــع اســمها وشــعارها علــى الواجهــة الخارجيــة للمبنــى أو المكاتــب التــي تشــغلها الشــركة 
ومنتجاتهــا، كونهــا قامــت بتســجيل العامــات التجاريــة ومنحهــا الحمايــة القانونيــة الازمــة وفقــاً لنظــام العامــات التجاريــة. وكمــا بتاريــخ نشــر 
هــذه النشــرة، فقــد تــم تجديــد الحمايــة لثــاث عامــات تجاريــة تملكهــا الشــركة وبقيــت عامــة واحــدة منتهيــة الصاحيــة وجــاري العمــل علــى 

تجديدهــا.
الجدول رقم )89(: العامات التجارية

العامة التجاريةتاريخ نهاية الحمايةتاريخ بداية الحمايةتاريخ التسجيلالفئةرقم التسجيل

144300703929
1443/05/12هـ 

)الموافق 
2021/12/16م(

1443/02/26هـ 
)الموافق 

2021/10/03م(

1453/02/25هـ 
)الموافق 

2031/06/16م(

14290736130
1430/01/14هـ 

)الموافق 
2009/01/11م(

1429/07/02هـ 
)الموافق 

2008/07/05م(

1439/07/01هـ 
)الموافق 

2018/03/18م(**

144300704130
1443/05/24هـ 

)الموافق 
2021/12/28م( 

1443/02/26هـ 
)الموافق 

2021/10/03م( 

1453/02/25هـ 
)الموافق 

2031/06/16م(

144300704029
1443/05/12هـ 

)الموافق 
2021/12/16م(

1443/02/26هـ 
)الموافق 

2021/10/03م(

1453/02/25هـ 
)الموافق 

2031/06/16م(

المصدر: الشركة

*انتقلت صاحية تسجيل العامات التجارية الى الهيئة السعودية للملكية الفكرية

** جــاري العمــل علــى تجديــد الشــهادات وفقــاً للطلبــات المقدمــة الــى الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة وفــق التالــي: العامــة التجاريــة )حدائــق 

الســعودية(: تــم تقديــم طلــب لتجديــد العامــة التجاريــة بالرقــم )314476( وتاريــخ 2021/10/20م تحــت نفــس الفئــة )30(، وقــد أفــادت الهيئــة 
بتاريــخ 1443/05/09هـــ )الموافــق 2022/01/12م( أنــه تتــم دراســة هــذه العامــة.
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باإلضافــة الــى عاماتهــا التجاريــة، لــدى الشــركة أصــول أخــرى غيــر ملموســة وهــي عبــارة عــن برامــج محاســبية وقــد بلغــت قيمتهــا الدفتريــة  	
كمــا فــي 2020/12/31م مبلغــاً وقــدره ثمانمائــة وأربعــة وتســعون ألــف وأربعمائــة واثنــان )894.402( ريــال ســعودي ومبلــغ ســبعمائة وســبعة 

وســتين ألــف ومائــة وواحــد وعشــرين )767.121( ريــال ســعودي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021م.
الشــركة ملتزمــة بتســجيل موقعهــا اإللكترونــي )wafrah.sa( لــدى هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات )المركــز الســعودي لمعلومــات الشــبكة(،  	

وقــد تــم االطــاع علــى شــهادة تســجيل نطــاق الشــركة صــادرة بتاريــخ 1443/02/27هـــ )الموافــق 2021/10/04م(.

٩-١٠   التأمين

لدى الشركة عدد من وثائق التأمين لدرء بعض المخاطر وحفظ أصولها وممتلكاتها وتشمل ما يلي:

لــدى الشــركة وفروعهــا )مصانعهــا( وثيقــة تأميــن صحــي لموظفيهــا واســرهم مبرمــة مــع شــركة مــع شــركة مــاذ للتأميــن التعاونــي وهــي شــركة  	
مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة، وتحمــل الوثائــق األرقــام )9003070( و)9003071( و)9003072( و)9003073( و)9003088(. مــدة وثيقــة 
التأميــن ســنة مياديــة واحــدة تبــدأ مــن تاريــخ 2021/01/01م وتنتهــي بتاريــخ 2021/12/31م. تُغطــي هــذه الوثيقــة الرعايــة الصحيــة مــن 

خــال شــبكة مقدمــي الخدمــة المعينيــن مــن ِقبــل الشــركة وبشــرط أن تكــون الحالــة مشــمولة بالتغطيــة التأمينيــة. 

كمــا يوجــد لــدى الشــركة وثيقــة تأميــن شــامل للمركبــات التــي تملكهــا، مبرمــة مــع شــركة الــدرع العربــي للتأميــن التعاونــي وهــي شــركة مرخــص  	
لهــا للعمــل فــي المملكــة، وذلــك بموجــب الوثيقــة رقــم )P/CRO1/2021/CV/0000047( وتمتــد التغطيــة مــن تاريــخ 2022/01/01م حتــى 

2022/12/31م، وتغطــي عــدد )38( مركبــة ويبلــغ الحــد األقصــى لاســتفادة للفــرد مائــة ألــف )100.000( ريــال ســعودي. 

لــدى الشــركة وثيقــة تأميــن ضــد جميــع المخاطــر مبرمــة مــع شــركة المتوســط والخليــج للتأميــن وإعــادة التأميــن التعاونــي )ميدغلــف( وهــي  	
شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة، وذلــك بموجــب الوثيقــة رقــم )PAR-5818760( ومدتهــا ســنة واحــدة تبــدأ بتاريــخ 2022/01/01م 
وتنتهــي فــي 2022/12/31م. وتشــمل التغطيــة التأمينيــة جميــع األضــرار التــي تلحــق بالممتلــكات ألي ســبب كان )شــريطة أال يكــون مســتثنى 
مــن التأميــن( باإلضافــة لتأميــن توقــف األعمــال وفــق الشــروط التــي تتضمنهــا الوثيقــة. ويبلــغ اجمالــي قيمــة مبلــغ التأميــن مائــة وســتة وثمانيــن 

مليــون وثمانمائــة وتســعة وثمانيــن ألــف وســتمائة وثاثــة وأربعيــن )186.889.643( ريــال ســعودي. 

لــدى الشــركة وثيقــة تأميــن ضمــان خيانــة األمانــة مبرمــة مــع شــركة المتوســط والخليــج للتأميــن وإعــادة التأميــن التعاونــي )ميدغلــف(، وذلــك  	
بموجــب الوثيقــة رقــم )FGI/5804901( وهــي ســارية مــن تاريــخ 2022/01/01م حتــى تاريــخ 2022/12/31م. وقــد بلــغ عــدد الموظفيــن 
المؤمــن عليهــم )39( موظــف، وتمتــد حــدود المســؤولية إلــى ســبعة ماييــن وثاثمائــة وخمســين ألــف )7.350.000( ريــال بحــد أقصــى عــن كل 

موظــف. وتشــمل التغطيــة الخســارة الناجمــة عــن االحتيــال أو خيانــة األمانــة وأي معاملــة ماليــة أخــرى.

لــدى الشــركة وثيقــة تأميــن ضــد جميــع مخاطــر النقــل البــري للبضائــع مبرمــة مــع شــركة المتوســط والخليــج للتأميــن وإعــادة التأميــن  	
)ميدغلــف(، بموجــب الوثيقــة رقــم )LTO/6070890-2021( مدتهــا ســنة تبــدأ مــن تاريــخ 2022/01/01م وتنتهــي فــي 2022/12/31م. وتشــمل 

ــراً باإلضافــة إلــى مخاطــر التحميــل والتنزيــل داخــل المملكــة العربيــة الســعودية. ــة ب التغطيــة الشــحنات المنقول

لــدى الشــركة وثيقــة تأميــن النقــد )األمــوال( مبرمــة شــركة المتوســط والخليــج للتأميــن وإعــادة التأميــن التعاونــي )ميدغلــف(، وتحمــل الرقــم  	
)MON-5808860(، وهــي ســارية مــن تاريــخ 2022/01/01م حتــى 2022/12/31م. تشــمل هــذه التغطيــة الخســائر النقديــة الواقعــة فــي:

الحالــة األولــى: أماكــن آمنــة وغــرف محكمــة )اثنــاء وخــارج أوقــات الــدوام الرســمي للشــركة(، وبحــد تأميــن أقصــى قــدره أربعمائــة ألــف 
)400.000( ريــال ســعودي.

الحالــة الثانيــة: أماكــن عبــور )بيــن أماكــن العمــل، مــن المصــرف الــى أماكــن العمــل وأماكــن العبــور األخــرى المتعلّقــة بنشــاط الشــركة(، وبحــد 
أقصــى قــدره أربعــون ألــف )40.000( ريــال ســعودي للحمولــة الواحــدة. 

وقد بلغت القيمة اإلجمالية المؤمن عليها ستمائة ألف )600.000( ريال سعودي. 	

لــدى الشــركة وثيقــة لتأميــن أعطــال اآلالت مبرمــة مــع شــركة المتوســط والخليــج للتأميــن وإعــادة التأميــن التعاونــي )ميدغلــف(، وقــد بلغــت  	
قيمــة التأميــن مائــة وتســعة وســبعين مليــون وتســعمائة وخمســة وثاثيــن ألــف وثمانمائــة وخمســة وثاثيــن )179.935.835( ريــال ســعودي. 
علمــاً أنــه تــم تحديــد مــدة التغطيــة علــى أنهــا اثنــي عشــر شــهراً وتــم االطــاع علــى عــرض األســعار الموافــق عليــه بتاريــخ 1443/05/14هـــ 

)الموافــق 2021/12/19م(.
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ــرة  ــر نش ــى آخ ــة عل ــة الهيئ ــذ موافق ــرت من ــي تغي ــة الت ــات الجوهري ٩-١١   المعلوم
ــهم ــدار أس إص

لم يسبق للشركة ان قامت بإصدار أسهم حقوق أولوية منذ تأسيسها وحتى تاريخ نشر هذه النشرة.

٩-١2   إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية

إضافة إلى اإلقرارات األخرى المشار إليها في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

بأن اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العاقة في المملكة العربية السعودية. 	
أن ال يخّل اإلصدار بأٍيّ من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.  	
أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار.  	
ــم ذكــره فــي الفقــرة )9-8( » التقاضــي« مــن القســم )9( »المعلومــات القانونيــة«، أن الشــركة ليســت خاضعــة ألّي دعــاوى أو  	 باســتثناء مــا ت

ــاً فــي أعمــال الشــركة أو فــي وضعهــا المالــي.    إجــراءات قانونيــة قــد تؤثــر بمفردهــا أو بمجملهــا جوهري
أن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ليســوا خاضعيــن ألّي دعــاوى أو إجــراءات قانونيــة قــد تؤثــر بمفردهــا أو بمجملهــا جوهريــاً فــي أعمــال الشــركة  	

أو فــي وضعهــا المالــي.
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١٠-  تغطية االكتتاب

أبرمــت الشــركة ومتعهــد تغطيــة االكتتــاب )شــركة الجزيــرة لألســواق الماليــة( اتفاقيــة تعهــد تغطيــة اكتتــاب خمســة عشــر مليــون وأربعمائــة وأربعــة 
وثاثــون ألــف وســبعون )15.434.070( ســهماً عاديــاً بســعر عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، تمثــل 200% مــن أســهم حقــوق األولويــة 

المطروحــة لاكتتــاب )»اتفاقيــة التعهــد بتغطيــة االكتتــاب«(.

١٠-١   متعهد التغطية

متعهد التغطية

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال(
طريق الملك فهد 

ص.ب 20438، الرياض 11455
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966112256000+
فاكس: 966112816522+

 www.aljaziracapital.com.sa:الموقع اإللكتروني
contactus@aljaziracapital.com.sa :البريد إلكتروني

١٠-2   ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية

طبقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب، فإنه: 

تتعهــد الشــركة لمتعهــد التغطيــة أنــه فــي تاريــخ التخصيــص ســوف تصــدر وتخصــص لمتعهــد التغطيــة جميــع أســهم حقــوق األولويــة المتعهــد . 1
بتغطيتهــا فــي هــذا االكتتــاب التــي لــم يكتتــب بهــا المســاهمون المســتحقون كأســهم إضافيــة وذلــك بســعر االكتتــاب.

يتعهــد متعهــد تغطيــة االكتتــاب للشــركة بأنــه فــي تاريــخ التخصيــص، ســوف يقــوم بشــراء األســهم المتعهــد بتغطيتهــا فــي هــذا االكتتــاب، والتــي . 2
لــم يتــم االكتتــاب بهــا مــن قبــل المســاهمين المســتحقين كأســهم إضافيــة وذلــك بســعر االكتتــاب.

يتقاضى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصات االكتتاب.. 3
يخضــع التــزام متعهــد التغطيــة بشــراء جميــع األســهم المتبقيــة لألحــكام المتعلقــة بإنهــاء االتفاقيــة مثــل حــدوث أي مــن القــوى القاهــرة وفــق . 4

تعريفهــا فــي االتفاقيــة، أو عــدم اســتيفاء عــدد مــن الشــروط المســبقة فيمــا يتعلــق باالكتتــاب.
ستقوم الشركة بتقديم عدد من الضمانات واإلقرارات والتعهدات لمتعهد التغطية.. 5
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١١-  اإلعفاءات 

لم تقم الشركة بتقديم أي طلب إعفاء إلى هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالطرح. 
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه

١2
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١2-  المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح 
وشــروطه

تقدمــت الشــركة بطلــب لهيئــة الســوق الماليــة لتســجيل وطــرح األســهم الجديــدة وإلــى شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( إلدراج األســهم 
الجديــدة وتــم الوفــاء بكافــة المتطلبــات بموجــب قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج.

ــة الحقــوق المكتســبة ومقدمــي العــروض قــراءة شــروط وتعليمــات االكتتــاب بعنايــة تامــة قبــل  يجــب علــى جميــع المســاهمين المســتحقين وحمل
االكتتــاب اإللكترونــي أو تقديــم طلــب االكتتــاب مــن خــال الوســيط أو تعبئــة نمــوذج الطــرح المتبقــي. حيــث يعتبــر تقديــم طلــب االكتتــاب أو توقيــع 

وتســليم نمــوذج الطــرح المتبقــي بمثابــة موافقــة وقبــول بالشــروط واألحــكام المذكــورة.

١2-١   الطرح

يعتبــر الطــرح زيــادة فــي رأس مــال الشــركة عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة مائــة وأربعــة وخمســين مليــون وثاثمائــة وأربعيــن ألــف 
وســبعمائة )154.340.700( ريــال ســعودي مقســمة إلــى خمســة عشــر مليــون وأربعمائــة وأربعــة وثاثــون ألــف وســبعون )15.434.070( ســهماً 

عاديــاً، بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، وســعر طــرح بقيمــة عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

١2-2   كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة(

يتعيــن علــى المســاهمين المقيديــن والراغبيــن فــي االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة تقديــم طلــب االكتتــاب أثنــاء فتــرة االكتتــاب عــن طريــق 
المحفظــة االســتثمارية فــي منصــات التــداول التــي يتــم مــن خالهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــة إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن خــال أي 
وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط وأميــن حفــظ األســهم فــي المملكــة خــال فتــرة االكتتــاب. وفــي حــال وجــود فتــرة طــرح متبقيــة فيمكــن أيضــا 

خالهــا تقديــم طلبــات اكتتــاب أليــة أســهم متبقيــة مــن قبــل المؤسســات االســتثمارية فقــط.

بالمشاركة في االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:

الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب. 	
أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها. 	
الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار. 	
أنــه لــم يســبق لــه التقــدم لاكتتــاب فــي نفــس األســهم لهــذا الطــرح لــدى الوســيط وللشــركة الحــق فــي رفــض كافــة الطلبــات فــي حــال تكــرار  	

طلــب االكتتــاب.
قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار هذه. 	
ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط. 	

ســيكون بإمــكان المســاهمين المقيديــن تــداول حقــوق األولويــة المودعــة فــي محافظهــم عبــر نظــام تــداول. وتعتبــر هــذه الحقــوق حقــاً مكتســباً 
لجميــع المســاهمين المقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال )تاريــخ األحقيــة(. ويعطــي كل حــق حاملــه أحقيــة االكتتــاب بســهم واحــد جديــد، وذلــك بســعر الطــرح. وســيتم 
إيــداع حقــوق األولويــة بعــد انعقــاد الجمعيــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال بيومــي عمــل علــى األكثــر. وســتظهر الحقــوق فــي محافــظ 

المســاهمين المقيديــن تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة وســيتم حينهــا إشــعار المســاهمين المقيديــن بإيــداع الحقــوق فــي محافظهــم.

١2-3   طلب االكتتاب

علــى الشــخص المســتحق الــذي يرغــب بممارســة كامــل حقــه واالكتتــاب فــي جميــع أســهم حقــوق األولويــة التــي يحــق لــه االكتتــاب فيهــا أن يقــوم 
باالكتتــاب عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منصــات التــداول التــي يتــم مــن خالهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء أو مــن خــال أي وســائل 

أخــرى يوفرهــا الوســيط وأميــن حفــظ األســهم.
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يحســب عــدد األســهم التــي يحــق للشــخص المســتحق االكتتــاب فيهــا بحســب عــدد حقــوق األولويــة التــي يملكهــا. أمــا مبلــغ االكتتــاب الــذي يتعيــن 
علــى المكتتــب دفعــه فيحســب بضــرب عــدد حقــوق األولويــة القائمــة التــي يملكهــا قبــل نهايــة فتــرة االكتتــاب فــي )10( ريــاالت ســعودية.

١2-٤   مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي

يتعيــن علــى المســاهمين المســتحقين والراغبيــن فــي االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة تقديــم طلــب االكتتــاب أثنــاء فتــرة االكتتــاب والتــي تبــدأ 
يــوم **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( وتنتهــي **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(.

ــادة رأس مــال  ــى توصيــة مجلــس اإلدارة بزي ــة المنعقــدة بتاريــخ **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( عل وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العادي
الشــركة عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة. وبموجــب نشــرة اإلصــدار هــذه ســيتم طــرح خمســة عشــر مليــون وأربعمائــة وأربعــة وثاثــون ألــف 
وســبعون )15.434.070( ســهماً عاديــاً لاكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة والتــي تمثــل )200%( مــن رأس مــال الشــركة قبــل االكتتــاب وبســعر 
طــرح يبلــغ عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد شــامًا قيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت وبقيمــة طــرح إجماليــة تبلــغ مائــة وأربعــة 
وخمســين مليــون وثاثمائــة وأربعيــن ألــف وســبعمائة )154.340.700( ريــال ســعودي، وســيتم إصــدار األســهم الجديــدة بنســبة ســهم واحــد لــكل 
)2( حــق مــن حقــوق األولويــة. وســيكون االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة المطروحــة للمســاهمين المقيديــن فــي ســجل المســاهمين فــي الشــركة 
فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( وللمســتحقين ممــن قامــوا 
بشــراء حقــوق األولويــة خــال فتــرة تــداول حقــوق األولويــة، بمــن فيهــم المســاهمين المقيديــن الذيــن قامــوا بشــراء حقــوق أولويــة إضافيــة بجانــب 

الحقــوق التــي يملكونهــا أصــًا.

وفــي حــال عــدم ممارســة حقــوق األولويــة الخاصــة باألشــخاص المســتحقين بحلــول نهايــة فتــرة االكتتــاب، ســوف تطــرح األســهم المتبقيــة الناتجــة 
عــن عــدم ممارســة تلــك الحقــوق أو بيعهــا مــن قبــل األشــخاص المســتحقين علــى المؤسســات االســتثمارية مــن خــال طرحهــا فــي فتــرة الطــرح 

المتبقــي.

ســيكون بإمــكان المســاهمين المقيديــن تــداول حقــوق األولويــة التــي تــم إيداعهــا فــي المحافــظ عبــر الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(. وتعتبــر 
هــذه الحقــوق حــق مكتســب لجميــع المســاهمين المقيديــن فــي ســجات الشــركة نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
الخاصــة بزيــادة رأس المــال. ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة ممارســة االكتتــاب بســهم واحــد جديــد، وذلــك بســعر الطــرح. وســيتم إيــداع حقــوق 
األولويــة بعــد انعقــاد الجمعيــة. وســتظهر الحقــوق فــي محافــظ المســاهمين المقيديــن تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة وســيتم حينهــا 

إشــعار المســاهمين المقيديــن بإيــداع الحقــوق فــي محافظهــم.

وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:

تاريخ األحقية: نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(.. 1
مرحلــة التــداول واالكتتــاب: تبــدأ مرحلــة التــداول واالكتتــاب فــي يــوم **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( علــى أن تنتهــي فتــرة التــداول فــي . 2

يــوم **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( وتســتمر فتــرة االكتتــاب حتــى نهايــة **/**/****هـ )الموافــق **/**/****م(.
فتــرة الطــرح المتبقــي: تبــدأ يــوم **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( مــن الســاعة العاشــرة صباحــا وحتــى الســاعة الخامســة مســاًء مــن . 3

اليــوم التالــي بتاريــخ **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(. وســيتم خــال هــذه الفتــرة طــرح األســهم المتبقيــة علــى عــدد مــن المســتثمرين 
ــم عــروض شــراء  ــك المؤسســات االســتثمارية بتقدي ــوم تل ــى أن تق ــم بـــ -المؤسســات االســتثمارية«( عل ــع المؤسســي )ويشــار إليه ذوي الطاب
األســهم المتبقيــة. وســيتم تخصيــص األســهم المتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل )شــرط أن ال يقــل عــن 
ســعر الطــرح( علــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى المؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض، أمــا بالنســبة لكســور األســهم، 
فســيتم إضافتهــا لألســهم المتبقيــة ومعاملتهــا بالمثــل. وســوف يكــون ســعر االكتتــاب فــي الســهم الجديــدة التــي لــم يكتتــب بهــا فــي هــذه الفتــرة 
بحــد أدنــى ســعر الطــرح، وإذا كان ســعر األســهم غيــر المكتتــب بهــا أعلــى مــن ســعر الطــرح يــوزع الفــرق )إن وجــد( كتعويــض لحملــة حقــوق 

األولويــة الذيــن لــم يقومــوا باالكتتــاب بحقوقهــم بنســبة مــا يملكــون مــن حقــوق.
ــى عــدد الحقــوق التــي مارســها بشــكل مكتمــل وصحيــح، أمــا . 4 ــاء عل التخصيــص النهائــي لألســهم: ســيتم تخصيــص األســهم لــكل مســتثمر بن

بالنســبة لمســتحقي كســور األســهم، فســيتم جمــع كســور األســهم وطرحهــا علــى المؤسســات االســتثمارية خــال فتــرة الطــرح المتبقــي. وســوف 
يتــم تســديد إجمالــي ســعر طــرح األســهم المتبقيــة للشــركة، وتــوزع باقــي متحصــات بيــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم بــدون احتســاب أي 
رســوم أو اســتقطاعات )بمــا يتعــدى ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها كل حســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه يــوم **/**/****هـــ )الموافــق 

**/**/****م(.

تــداول األســهم الجديــدة فــي الســوق: ســيبدأ تــداول األســهم المطروحــة لاكتتــاب فــي نظــام )تــداول( عنــد اســتكمال كافــة اإلجــراءات المتعلقــة . 5
بتســجيل األســهم المطروحــة وتخصيصهــا.
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لقــد تقدمــت الشــركة بطلــب إلــى هيئــة الســوق الماليــة لتســجيل وطــرح األســهم الجديــدة كمــا تقدمــت الشــركة بطلــب إلــى الســوق الماليــة الســعودية 
)تــداول( لقبــول إدراجها.

١2-٥   األشخاص المستحقون غير المشاركين في االكتتاب في األسهم الجديدة

ســيكون المســاهمون المقيــدون الذيــن ال يشــاركون كليــاً أو جزئيــاً فــي االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة عرضــة للخســارة والنخفــاض نســبة ملكيتهــم 
ــم  ــم يمارســوا حقوقه ــن ل ــدون الذي ــا ســيحتفظ المســاهمون المقي ــاً بينم ــم حالي ــة له ــة األســهم المملوك ــاس قيم ــى انخف ــة إل ــي الشــركة إضاف ف
باالكتتــاب بنفــس عــدد األســهم الــذي كانــوا يملكونــه قبــل زيــادة رأس المــال. ولــن يحصــل األشــخاص المســتحقون غيــر المشــاركين فــي االكتتــاب فــي 
األســهم الجديــدة علــى أي مزايــا أو منافــع مقابــل أســهم حقــوق األولويــة المســتحقة لهــم، مــا عــدا حصولهــم علــى تعويــض نقــدي مــن متحصــات 
بيــع األســهم فــي الطــرح المتبقــي كًا حســب مــا يســتحقه. يجــدر التنبيــه هنــا علــى أنــه فــي حــال أن المؤسســات االســتثمارية تقدمــت بشــراء األســهم 
المتبقيــة بســعر الطــرح فقــط، أو فــي حــال لــم تكتتــب هــذه المؤسســات االســتثمارية فــي الطــرح المتبقــي وبالتالــي قــام متعهــد التغطيــة بشــراء 
األســهم المتبقيــة بســعر الطــرح، فلــن يحصــل األشــخاص المســتحقين غيــر المشــاركين فــي االكتتــاب علــى أي تعويــض مقابــل حقــوق األولويــة فــي 
األســهم الجديــدة والتــي لــم يقومــوا بممارســتها. وفــي حــال تــم بيــع األســهم المتبقيــة علــى المؤسســات االســتثمارية بســعر أعلــى مــن ســعر الطــرح 
فســيتم تحديــد مبلــغ التعويــض لألشــخاص المســتحقين الذيــن لــم يشــاركوا فــي االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة كليــاً أو جزئيــاً حســب المعادلــة 

التاليــة:

إجمالي متحصات الطرح المتبقي - إجمالي سعر الطرح المتبقي
مبلغ التعويض عن كل سهم لم يتم االكتتاب به =

عدد األسهم التي لم يكتتب بها

١2-٦    التخصيص 

ســتقوم الشــركة ومديــر االكتتــاب بفتــح حســاب أمانــة يتــم إيــداع متحصــات االكتتــاب فيــه. يتــم تخصيــص أســهم حقــوق األولويــة علــى األشــخاص 
المســتحقين بنــاًء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســوها بشــكل مكتمــل وصحيــح. أمــا بالنســبة لمســتحقي كســور األســهم، فســيتم جمــع كســور األســهم 
وطرحهــا علــى المؤسســات االســتثمارية خــال فتــرة الطــرح المتبقــي، وســوف يتــم تســديد إجمالــي ســعر طــرح األســهم المتبقيــة للشــركة، وتــوزع 
باقــي متحصــات بيــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم )بمــا يتعــدى ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها كٌلّ بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه 
ــك األســهم  ــة بشــراء تل ــد التغطي ــا فســيقوم متعه ــب فيه ــر مكتت ــك غي ــد ذل ــي أســهم بع ــي حــال تبق ــق **/**/****م(. وف **/**/****هـــ )المواف

الجديــدة المتبقيــة وســتخصص لــه ولــن يكــون هنــاك تعويضــات للمســتثمرين الذيــن لــم يكتتبــوا أو لــم يبيعــوا حقوقهــم، وأصحــاب كســور األســهم 
خــال فتــرة الطــرح المتبقيــة.

ويتوقــع اإلعــان عــن العــدد النهائــي لألســهم التــي تــم تخصيصهــا لــكل شــخص مســتحق دون أي عمــوالت أو اســتقطاعات مــن مديــر االكتتــاب وذلــك 
بقيدهــا فــي حســابات المكتتبيــن. ويجــب علــى األشــخاص المســتحقين االتصــال بالوســيط الــذي تــم تقديــم طلــب االكتتــاب مــن خالــه للحصــول 

علــى أيــة معلومــات إضافيــة. وســوف يتــم اإلعــان عــن نتائــج التخصيــص فــي موعــد أقصــاه يــوم **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(.

١2-7   نشرة اإلصدار التكميلية

يتعيــن علــى الشــركة أن تقــدم إلــى الهيئــة نشــرة إصــدار تكميليــة، وذلــك حســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة، إذا 
علمــت الشــركة فــي أي وقــت بعــد تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه وقبــل اكتمــال الطــرح بــأٍي مــن اآلتــي:

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

ويجــوز للمســتثمر الــذي اكتتــب فــي األســهم الجديــدة قبــل نشــر نشــرة اإلصــدار التكميليــة أن يلغــي أو يعــدل اكتتابــه فــي هــذه األســهم قبــل انتهــاء 
فتــرة الطــرح.
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١2-8   تعليق أو إلغاء الطرح

لهيئــة الســوق الماليــة فــي أي وقــت أن تصــدر قــراراً بتعليــق الطــرح إذا رأت أن الطــرح يمكــن أن ينتــج عنــه إخــال بنظــام الســوق الماليــة أو لوائحــه 
التنفيذيــة أو قواعــد الســوق. كمــا أنــه مــن الممكــن أن يتــم إلغــاء الطــرح فــي حــال عــدم موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى أي مــن تفاصيــل 

الطرح.

الشكل رقم )2(: آلية التداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة

١2-٩    أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية 

ماهي حقوق األولوية؟

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة المطروحــة عنــد اعتمــاد زيــادة رأس المــال، وهــو حــق مكتســب 
لجميــع المســاهمين المالكيــن لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال والمقيديــن فــي ســجل مســاهمي 
الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي 

ســهم واحــد، وذلــك بســعر الطــرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

من هو المساهم المقيد؟ 

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وموافقتهــا علــى زيــادة رأس المــال مــن خــال طــرح أســهم حقــوق أولويــة، وتــودع حقــوق األولويــة كأوراق 
ماليــة فــي المحافــظ الخاصــة بالمســاهمين فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة، وســتظهر األســهم فــي محافظهــم تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة، ولــن يســمح بتــداول هــذه الحقــوق أو االكتتــاب فيهــا إال 

عنــد بدايــة فترتــي التــداول واالكتتــاب.
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كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتــم اإلشــعار عــن طريــق اإلعــان فــي موقــع تــداول وكذلــك عــن طريــق خدمــة )تداوالتــي( المقدمــة مــن قبــل شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة 
ورســائل نصيــة قصيــرة ترســل عــن طريــق شــركات الوســاطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمــد العــدد علــى نســبة مــا يملكــه كل مســاهم فــي رأس المــال بحســب ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد 
انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

ما هو معامل األحقية؟

هــو المعامــل الــذي يمكــن للمســاهمين المقيديــن مــن معرفــة عــدد حقــوق األولويــة المســتحقة لهــم مقابــل األســهم التــي يمتلكونهــا بنهايــة ثانــي يــوم 
تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ويحســب هــذا المعامــل بقســمة عــدد األســهم الجديــدة علــى عــدد األســهم الحاليــة للشــركة. 
وعليــه فــإن معامــل األحقيــة هــو )2( حــق لــكل ســهم )1( واحــد مملــوك للمســاهم المقيــد فــي تاريــخ األحقيــة. ووفقــا لذلــك، إذا كان مســاهم مقيــد 

يملــك ألــف )1.000( ســهم فــي تاريــخ األحقيــة فســيخصص لــه ألفيــن )2.000( حــق مقابــل مــا يملكــه مــن أســهم.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

نعــم، حيــث ســيتم إضافــة الحــق المكتســب إلــى محافــظ المســتثمرين تحــت اســم الســهم األصلــي، وبإضافــة كلمــة حقــوق أولويــة، إضافــة إلــى رمــز 
جديــد لهــذه الحقــوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

ســعر االفتتــاح للحــق ســيكون الفــرق بيــن ســعر إغــاق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق إلدراج الحــق وســعر الطــرح )قيمــة الحــق اإلرشــادية(. فعلــى 
ســبيل المثال، إذا كان ســعر إغاق ســهم الشــركة في اليوم الســابق خمســة عشــر )15( ريال ســعودي، وســعر الطرح عشــرة )10( رياالت ســعودية، 

فــإن الســعر االفتتاحــي للحــق ســيكون خمســة )5( ريــاالت ســعودية.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

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

هــل مــن الممكــن أن يفقــد المســاهم أحقيتــه فــي االكتتــاب حتــى لــو كان لــه حــق حضــور الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس المــال عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة؟

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

كيف تتم عملية االكتتاب؟

يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منّصــات التــداول التــي يتــم مــن خالهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــًة 
إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن خــال أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأميــن حفــظ األســهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

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

ســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي نفــس المحفظــة المــودع بهــا أســهم الشــركة المرتبطــة بالحقــوق. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان مســاهم يملــك ألــف 
ــى النحــو التالــي: ثمانمائــة )800( ســهم فــي محفظــة )أ( ومائتــي )200( ســهم فــي محفظــة )ب(، فــإن مجمــوع  )1.000( ســهم فــي الشــركة عل
الحقــوق التــي ســتودع ألفيــن )2.000( حــق علــى اعتبــار أن لــكل ســهم )2( حــق، عليــه فســيتم إيــداع ألــف وســتمائة )1.600( حــق فــي محفظــة 

)أ( وأربعمائــة )400( حــق فــي محفظــة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعــم، يحــق لَحَملــة شــهادات األســهم االكتتــاب، لكنهــم لــن يســتطيعوا التــداول إال بعــد إيــداع الشــهادات فــي محافــظ إلكترونيــة عــن طريــق الجهــات 
المســتلمة أو شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )»مركــز إيــداع«(، وإحضــار الوثائــق الازمــة.

هل يحق لمن اشترى حقوقًا إضافيًة تداولها مرة أخرى؟

نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خال فترة التداول فقط.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟

بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق )وهي يومي عمل(، على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خال فترة االكتتاب. 

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال، ال يمكــن ذلــك. بعــد انقضــاء فتــرة التــداول يتبقــى لمالــك الحــق فقــط ممارســة الحــق فــي االكتتــاب بأســهم حقــوق األولويــة أو عــدم ممارســة 
ذلــك. وفــي حــال عــدم ممارســة الحــق يمكــن أن يخضــع المســتثمر للخســارة أو االنخفــاض فــي قيمــة محفظتــه االســتثمارية. 

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلة االكتتاب؟

فــي حــال عــدم االكتتــاب بكامــل األســهم الجديــدة خــال فتــرة االكتتــاب، تطــرح األســهم الجديــدة المتبقيــة الكتتــاب ينظمــه مديــر االكتتــاب، ويتــم 
احتســاب قيمــة التعويــض )إن وجــد( لمالــك الحقــوق بعــد خصــم ســعر االكتتــاب. علمــاً أن المســتثمر قــد ال يحصــل علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع 

فــي فتــرة الطــرح المتبقــي بســعر الطــرح. 

ماذا يحدث في حالة االكتتاب في األسهم الجديدة وبيع الحقوق بعدها؟

فــي حــال قيــام المســاهم المقيــد باالكتتــاب ومــن ثــم قيامــه ببيــع حقــوق األولويــة ولــم يتــم شــراء عــدد حقــوق أولويــة يعــادل عــدد الحقــوق التــي 
اكتتــب فيهــا قبــل نهايــة فتــرة التــداول فســيتم رفــض طلــب االكتتــاب كليــاً فــي حــال تــم بيــع جميــع الحقــوق أو جزئيــاً فــي حــال بيــع جــزء منهــا وســيتم 

اإلبــاغ وإعــادة مبلــغ االكتتــاب المرفــوض عبــر الوســيط الخــاص بالمســاهم.

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح 
أسهم حقوق أولوية؟

يحــق للمســاهم المقيــد فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بعــد نهايــة يــوم تــداول يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة حضــور الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية 214

لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية 
المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟

نعــم، حيــث انــه ســيتم قيــد المســتثمر فــي ســجل مســاهمي الشــركة بعــد يومــي عمــل مــن تاريــخ شــراء األســهم )أي بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول 
ــن فــي ســجل مســاهمي  ــة األســهم المقيدي ــة ســتمنح لجميــع حمل ــأن حقــوق األولوي ــم ب ــة(، مــع العل ــر العادي ــة العامــة غي ــوم انعقــاد الجمعي ــي ي يل
الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ولكــن لــن يحــق لــه الحضــور أو التصويــت فــي الجمعيــة 

العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال.

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

ســيتم توزيــع نصيــب المســتثمر علــى المحافــظ التــي يملكهــا المســتثمر، بحســب نســبة الملكيــة الموجــودة فــي كل محفظــة، وفــي حــال وجــود كســور 
ســيتم تجميــع تلــك الكســور، وإذا أكملــت رقمــاً صحيحــاً أو أكثــر يتــم إضافــة الرقــم الصحيــح إلــى المحفظــة التــي يملــك فيهــا المســتثمر أكبــر كميــة 

مــن الحقــوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبــدأ تــداول واكتتــاب الحقــوق فــي الوقــت ذاتــه حتــى انتهــاء التــداول فــي اليــوم الســادس، بينمــا يســتمر االكتتــاب حتــى اليــوم التاســع وذلــك حســب 
مــا هــو مذكــور فــي هــذه النشــرة وإعانــات الشــركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟ 

ال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟

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

مساعدة إضافية: 

فــي حــال وجــود أي استفســارات، الرجــاء التواصــل مــع الشــركة علــى البريــد اإللكترونــي: info@wafrah.com وألســباب قانونيــة، ســوف يكــون 
بمقــدور الشــركة فقــط تقديــم المعلومــات الــواردة فــي هــذا النشــرة ولــن يكــون بمقدورهــا تقديــم المشــورة بشــأن األســس الموضوعيــة إلصــدار 

الحقــوق أو حتــى تقديــم المشــورة الماليــة أو الضريبيــة أو القانونيــة أو االســتثمارية.
 

١2-١٠   القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها

خــال  مــن  الشــركة  مــال  رأس  بزيــادة  2021/05/22م(  )الموافــق  1442/10/10هـــ  بتاريــخ  قــراره  فــي  الشــركة  إدارة  مجلــس  أوصــى 
ســعودي.  ريــال   )154.340.700( وســبعمائة  ألــف  وأربعيــن  وثاثمائــة  مليــون  وخمســين  وأربعــة  مائــة  بقيمــة  أولويــة  حقــوق  أســهم   طــرح 
وفــي يــوم **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأســمال الشــركة مــن خــال إصــدار 
أســهم حقــوق أولويــة، ويتمثــل االكتتــاب فــي طــرح خمســة عشــر مليــون وأربعمائــة وأربعــة وثاثــون ألــف وســبعون )15.434.070( ســهم عــادي 
جديــد بســعر طــرح يبلــغ عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، وبقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية وذلــك لزيــادة رأس مــال 
الشــركة مــن ســبعة وســبعين مليــون ومائــة وســبعين ألــف وثاثمائــة وخمســين )77.170.350( ريــال ســعودي إلــى مائتيــن وواحــد وثاثيــن مليــون 
وخمســمائة وإحــدى عشــر ألــف وخمســين )231.511.050( ريــال ســعودي، وزيــادة عــدد األســهم مــن ســبعة ماييــن وســبعمائة وســبعة عشــر ألــف 
وخمســة وثاثيــن )7.717.035( ســهم عــادي إلــى ثاثــة وعشــرين مليــون ومائــة وواحــد وخمســين ألــف ومائــة وخمســة )23.151.105( ســهم 

عــادي.

وافقــت شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( علــى طلــب إدراج األســهم الجديــدة بتاريــخ 1443/06/07هـــ )الموافــق 2022/01/10م(. كمــا 
ــوم   ــة ي ــا فــي موقــع الهيئ ــخ إعانه ــك بتاري ــة وذل ــا الهيئ ــي طلبته ــدة الت ــى نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه وكافــة المســتندات المؤي تمــت الموافقــة عل

1443/09/03هـــ )الموافــق 2022/04/04م(. 
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١2-١١   بنود متفرقة

ســيكون طلــب االكتتــاب وكافــة الشــروط واألحــكام والتعهــدات ذات العاقــة ملزمــة ولمنفعــة أطرافهــا وخلفائهــم والمتنــازل منهــم لصالحهــم ومنفــذي 
الوصايــا ومديــري التــركات والورثــة. ويشــترط أنــه فيمــا عــدا مــا جــرى النــص عليــه تحديــداً فــي هــذه النشــرة، فإنــه ال يتــم التنــازل عــن الطلــب أو 
عــن أي حقــوق أو مصالــح أو التزامــات ناشــئة عنــه، أو التفويــض بهــا ألي مــن األطــراف المشــار إليهــم فــي هــذه النشــرة دون الحصــول علــى موافقــة 

كتابيــة مســبقة مــن الطــرف اآلخــر.
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استام لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر طبقاً لها. 

وقــد يتــم توزيــع نشــرة اإلصــدار هــذه باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، وفــي حالــة التعــارض بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجليــزي، يعمــل بالنــص 
العربــي لنشــرة اإلصــدار.

١2-١2   إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة

ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.
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التغيرات في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال

١3
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١3-  التغيــرات فــي ســعر الســهم نتيجــة لزيــادة رأس 
ــال الم

أن ســعر اإلغــاق لســهم الشــركة فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة هــو )**( ريــال ســعودي ومــن المتوقــع أن يصــل إلــى )**( ريــال ســعودي 
فــي افتتاحيــة اليــوم الــذي يليــه والتغييــر يمثــل نقــص بنســبة )**%(. وفــي حالــة عــدم اكتتــاب أي مــن حملــة األســهم المقيديــن فــي ســجل مســاهمي 
الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى انخفــاض نســبة 

ملكيتهــم فــي الشــركة. 

طريقة احتساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال كالتالي:

أواًل: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغاق في يوم الجمعية العامة غير العادية

عــدد األســهم فــي نهايــة يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة - ســعر اإلغــاق لســهم الشــركة فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة = القيمــة الســوقية 
للشــركة عنــد اإلغــاق فــي يــوم الجمعيــة العموميــة غيــر العادية.

ثانيًا: احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العمومية غير العادية

ــوم  ــة ي ــة + قيمــة األســهم المطروحــة( / )عــدد األســهم فــي نهاي ــر العادي ــة العامــة غي ــوم الجمعي ــد اإلغــاق فــي ي )القيمــة الســوقية للشــركة عن
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة + عــدد األســهم المطروحــة لاكتتــاب( = ســعر الســهم المتوقــع فــي افتتاحيــة اليــوم الــذي يلــي يــوم الجمعيــة العامــة 

غيــر العاديــة.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب

١٤
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١٤-  التعهدات الخاصة باالكتتاب

١٤-١   نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب

يُمكــن االكتتــاب باســتخدام منّصــات التــداول أو مــن خــال أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين. وســيتم االكتتــاب باألســهم الجديــدة 
علــى مرحلــة واحــدة وفقــاً لمــا يلــي: 

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.. 1
ســيتاح للمســاهم المقيــد االكتتــاب مباشــرة بعــدد أســهمه خــال فتــرة االكتتــاب. وفــي حــال شــراءه حقوقــاً جديــدة فســيتاح لــه االكتتــاب بهــا . 2

انتهــاء فتــرة تســويتها )يومــي عمــل(.
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(. . 3
ــع . 4 ــا إدخــال أوامــر البي ــم مــن خاله ــي يت ــداول الت ــق المحفظــة االســتثمارية فــي منصــات وتطبيقــات الت ــاً عــن طري ــاب إلكتروني ســيتاح االكتت

ــدى الوســيط.  ــرة ل ــوات والوســائل األخــرى المتوف ــاب فــي القن ــى االكتت ــة إل والشــراء باإلضاف

ــدة  ــب فــي األســهم الجدي ــك بســعر الطــرح. ويقــر المكتت ــد، وذل ــاب بســهم واحــد جدي ــة االكتت ــه أحقي ــة لحامل يعطــي كل حــق مــن حقــوق األولوي
ــي: بالتال

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

١٤-2   عمليات التخصيص

يتــم تخصيــص أســهم حقــوق األولويــة علــى األشــخاص المســتحقين بنــاًء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســوها بشــكل مكتمــل وصحيــح. أمــا بالنســبة 
لمســتحقي كســور األســهم، فســيتم جمــع كســور األســهم وطرحهــا علــى المؤسســات االســتثمارية خــال فتــرة الطــرح المتبقــي، وســوف يتــم تســديد 
إجمالــي ســعر طــرح األســهم المتبقيــة للشــركة، وتــوزع باقــي متحصــات بيــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم )إن وجــدت( )بمــا يتعــدى ســعر 
الطــرح( علــى مســتحقيها كل بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه يــوم **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( وفــي حــال تبقــي أســهم بعــد 
ذلــك غيــر مكتتــب فيهــا فســيقوم متعهــد التغطيــة بشــراء تلــك األســهم الجديــدة المتبقيــة وســتخصص لــه ولــن يكــون هنــاك تعويضــات للمســتثمرين 

الذيــن لــم يكتتبــوا أو لــم يبيعــوا حقوقهــم، وأصحــاب كســور األســهم خــال فتــرة الطــرح المتبقــي.

ويجــب علــى األشــخاص المســتحقين االتصــال بالوســيط الــذي تــم االكتتــاب مــن خالــه للحصــول علــى أيــة معلومــات إضافيــة. وســوف يتــم اإلعــان 
عــن نتائــج التخصيــص فــي موعــد أقصــاه يــوم **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(.

١٤-3   مجموعة تداول السعودية )تداول(

مجموعة تداول الســعودية )تداول( والتي كانت ســابقاً شــركة الســوق المالية الســعودية، أعلنت بتاريخ 1442/08/25هـ )الموافق 2021/04/07م( 
تحولهــا إلــى شــركة قابضــة باســم مجموعــة تــداول الســعودية، بهيــكل جديــد يدعــم تنميــة مســتقبل الســوق الماليــة الســعودية ويضمــن اســتمرارية 
تطورهــا، وكخطــوة أخــرى نحــو جاهزيــة المجموعــة للطــرح العــام األولــي خــال العــام الحالــي 2021. وســتضم )مجموعــة تــداول الســعودية( أربــع 
شــركات تابعــة هــي: )تــداول الســعودية( كســوق لــألوراق الماليــة، وشــركة مركــز مقاصــة األوراق الماليــة )مقاصــة(، وشــركة مركــز إيــداع األوراق 
الماليــة )إيــداع(، وشــركة )وامــض( المتخصصــة فــي الخدمــات والحلــول التقنيــة القائمــة علــى االبتــكار. هــذا وستســتفيد المجموعــة مــن تكامــل 
خدمــات الشــركات التابعــة لهــا واألعمــال المشــتركة، ثــم إن اســتقالية الشــركات ســيوفر بيئــة عمــل تتســم بالمرونــة واالبتــكار لمواكبــة التطــورات 

الســريعة فــي األســواق العالميــة.

تــم تأســيس نظــام تــداول فــي عــام 2001م كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق الماليــة اإللكترونــي، وبــدأ تــداول األســهم اإللكترونــي فــي المملكــة 
عــام 1990م. تتــم عمليــة التــداول مــن خــال نظــام إلكترونــي متكامــل ابتــداًء مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهــاًء بتســويتها. ويتــم التــداول كل يــوم عمــل مــن 
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أيــام األســبوع مــن يــوم األحــد حتــى يــوم الخميــس علــى فتــرة واحــدة مــن الســاعة 10 صباحــاً وحتــى الســاعة 3 عصــراً ويتــم خالهــا تنفيــذ األوامــر. 
أمــا خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا مــن الســاعة 9:30 صباحــاً وحتــى الســاعة 10 صباحــاً.

ويتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــال مطابقــة آليــة لألوامــر، ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقــاً للســعر. وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق 
أوالً وهــي األوامــر المشــتملة علــى أفضــل األســعار، وتليهــا األوامــر محــددة الســعر، وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر فإنــه يتــم تنفيذهــا 

وفقــاً لتوقيــت اإلدخــال.

يقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات مــن خــال قنــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع تــداول علــى اإلنترنــت، ويتــم توفيــر بيانــات الســوق 
.)T+2( بشــكل فــوري لمــزودي المعلومــات المعروفيــن مثــل »رويتــرز«. وتتــم تســوية الصفقــات آليــاً خــال يومــي عمــل حســب

وينبغــي علــى الشــركة اإلفصــاح عــن جميــع القــرارات والمعلومــات المهمــة بالنســبة للمســتثمرين عبــر نظــام »تــداول«. ويتولــى نظــام تــداول مســؤولية 
مراقبــة الســوق، بهــدف ضمــان عدالــة التــداول وكفــاءة عمليــات الســوق.

١٤-٤   تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي

تــم تقديــم طلــب لــدى الهيئــة لتســجيل وطــرح أســهم حقــوق األولويــة فــي ســوق األســهم الســعودية وطلــب لــدى الســوق الماليــة )تــداول( إلدراجهــا 
وتمــت الموافقــة علــى نشــرة اإلصــدار هــذه وتــم الوفــاء بالمتطلبــات كافــة. ومــن المتوقــع اعتمــاد التســجيل وبــدء التــداول فــي أســهم حقــوق األولويــة 
فــي ســوق األســهم الســعودية بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التخصيــص النهائــي ألســهم حقــوق األولويــة، وســوف يعلــن عــن ذلــك فــي حينــه فــي موقــع 

تــداول اإللكترونــي. وتعتبــر التواريــخ المذكــورة فــي هــذه النشــرة مبدئيــة ويمكــن تغييرهــا بموافقــة هيئــة الســوق الماليــة.

وبالرغــم مــن أن األســهم القائمــة مســجلة فــي ســوق األســهم الســعودية وأن الشــركة مدرجــة أســهمها فــي الســوق الماليــة )تــداول(، إال أنــه ال يمكــن 
التــداول فــي األســهم الجديــدة إال بعــد اعتمــاد التخصيــص النهائــي لألســهم وإيداعهــا فــي محافــظ المكتتبيــن. ويحظــر حظــراً تامــاً التــداول فــي 

األســهم الجديــدة قبــل اعتمــاد عمليــة التخصيــص.

يتحمــل المكتتبــون ومقدمــو العــروض فــي الطــرح المتبقــي الذيــن يتعاملــون فــي نشــاطات التــداول المحظــورة هــذه المســؤولية الكاملــة عنهــا ولــن 
تتحمــل الشــركة أي مســؤولية قانونيــة فــي هــذه الحالــة.
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المستندات المتاحة للمعاينة

١٥
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١٥-  المستندات المتاحة للمعاينة

ــاه متاحــة للمعاينــة فــي المركــز الرئيــس للشــركة بمدينــة الريــاض )المدينــة الصناعيــة الثالثــة - شــارع  ســوف تكــون المســتندات الموضحــة أدن
252 - مبنــى 1(، وذلــك خــال ســاعات العمــل الرســمية مــن الســابعة والنصــف صباحــاً وحتــى الثالثــة والنصــف مســاًء، مــن األحــد إلــى الخميــس 
اعتبــاًرا مــن أول يــوم عمــل بعــد تاريــخ الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، علــى أال تقــل تلــك الفتــرة عــن 14 يومــاً قبــل موعــد انعقــاد 

اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. وســتبقى هــذه المســتندات متاحــة للمعاينــة حتــى نهايــة الطــرح:

١٥-١   المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة

النظام األساسي للشركة والتعديات التي طرأت عليه.  	
شهادة السجل التجاري للشركة. 	
عقد التأسيس. 	

١٥-2   الموافقات المتعلقة بالطرح

نسخة من إعان موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق األولوية.  	
موافقة شركة السوق المالية السعودية )تداول( على إدراج أسهم حقوق األولوية.  	
توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة. 	
قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال. 	

١٥-3   التقارير والخطابات والمستندات

موافقــة خطيــة مــن كل مــن المستشــار المالــي ومديــر االكتتــاب ومتعهــد التغطيــة، والمستشــار القانونــي، ومراجعــي الحســابات، علــى تضميــن  	
أســمائهم وشــعاراتهم وأيــة إفــادات قامــوا بتقديمهــا، فــي نشــرة اإلصــدار.

اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب. 	
	  (Maven Investment ــرز ش.ذ.م.م ــي قامــت شــركة مافــن انفيســتمنت بارتن خطــة العمــل المســتقبلية الســتخدام متحصــات الطــرح والت

Partners FZ LLC( بإعدادهــا.

١٥-٤   البيانات المالية

القوائــم الماليــة المدققــة للشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و31 ديســمبر 2019م و31 ديســمبر 2020م وفتــرة التســعة  	
أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021م، وتقريــر مراجــع الحســابات حولهــا. 



www.wafrah.com 

info@wafrah.com

011 – 4023456
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