
شركة نقي للمياه )ويشار إليها فيما بعد بـ"الشركة" أو "المصدر"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 
255 وتاريخ 1442/08/01هـ )الموافق 2021/03/14م( والمقيدة بالسجل التجاري رقم 1128018184 وتاريخ 1435/06/27هـ )الموافق 
2014/04/27م( بمدينة عنيزة في المملكة العربية السعودية )"المملكة"( ويقع المقر الرئيسي للشركة ومكتبها المسجل في حي العبسة، 
العربية السعودية، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتين مليون )200,000,000( ريال  المملكة  صندوق بريد رقم 608 عنيزة 51911، 
سعودي مقسم إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 

الواحد )"األسهم"(.
رقم  التجاري  السجل  بموجب  المالح  علي  عبداهلل  أمين  يملكها  للمياه"  نقي  "مؤسسة  اسم  تحت  فردية  كمؤسسة  الشركة  بدأت 
الرئيسي  التجاري  لسجلها  وفقاً  الرئيسية  الشركة  أنشطة  وتتمثل  2014/04/27م(  )الموافق  1435/06/27هـ  1128018184وتاريخ 
وسجالتها الفرعية إنتاج وتعبئة المياه النقية والمفلترة، البيع بالجملة للمياه المعبأة بأنواعها، البيع بالجملة للمياه الغازية والعصائر وبيع 
المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة. وفي 1438/09/16هـ )الموافق 2017/06/10م(، تم تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة 
ذات مسؤولية محدودة يملكها كل من أمين عبداهلل علي المالح وياسر عقيل عبدالعزيز العقيل بنسبة ملكية قدرها 50% لكل منهما وبرأس 
وثالثمائة  ألفاً  )45,338,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة وأربعون  ألفاً  مال قدره خمس وأربعون مليون وثالثمائة وثمانية وثالثون 
وسيارات  ومعدات  مكائن  عن  عبارة  و37,178 حصة  عقارات  قيمة  عبارة  منها  )8,160 حصة  عينية  )45,338( حصة  وثالثون  وثمانية 
ومحطات تحلية وأجهزة ومصاريف ما قبل التشغيل وأجهزة مخبرية وحواسيب وأجهزة إطفاء وتكييف ساهم بها الشركاء أمين عبداهلل 
علي المالح وياسر عقيل عبدالعزيز العقيل بنسبة 50% لكل منهما( بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة. 
وفي 1441/05/05هـ )الموافق 2019/12/31م( تمت زيادة رأس مال الشركة من خمس وأربعون مليون وثالثمائة وثمانية وثالثون ألفاً 
)45,338,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة وأربعون ألفا وثالثمائة وثمانية وثالثون )45,338( حصة عينية )8,160 حصة منها عبارة 
قيمة عقارات و37,178 حصة عبارة عن مكائن ومعدات وسيارات ومحطات تحلية وأجهزة ومصاريف ما قبل التشغيل وأجهزة مخبرية 
وحواسيب وأجهزة إطفاء وتكييف ساهم بها الشركاء أمين عبداهلل علي المالح وياسر عقيل عبدالعزيز العقيل بنسبة 50% لكل منهما( بقيمة 
اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة إلى خمسة وثمانون مليون وثالثمائة وثمانية وثالثون ألفاً )85,338,000( ريال 
سعودي مقسم إلى خمسة وثمانون ألفاً وثالثمائة وثمانية وثالثون )85,338( حصة بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة 
الواحدة، وذلك من خالل إصدار أربعين ألف )40,000( حصة نقدية جديدة تم دفع قيمتها بالكامل من قبل كل من أمين عبداهلل علي المالح 
وياسر عقيل عبدالعزيز العقيل بواقع خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وثالثة وثالثون )15,733( حصة لكل منهما، وتم دفع قيمة الحصص 
المتبقية وعددها ثمانية آالف وخمسمائة وأربعة وثالثون )8,534( حصة بنسبة ملكية قدرها 10% من قبل شريك جديد وهو شركة السد 
الحديثة المتطورة، بحيث أصبح هيكل الملكية الجديد للشركة كالتالي: أمين عبداهلل علي المالح )45%( وياسر عقيل عبدالعزيز العقيل 
)45%( وشركة السد الحديثة المتطورة )10%(. وفي 1442/04/23هـ )الموافق 2020/12/08م( قام ياسر عقيل عبدالعزيز العقيل بالتنازل 
عن كامل حصته البالغة ثمانية وثالثون ألفاً وأربعمائة واثنان )38,402( حصه بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصه 
الواحدة والتي تعادل ما نسبته 45% من رأس مال الشركة إلى شركة السد الحديثة المتطورة، وفي المقابل قامت شركة السد الحديثة 
المتطورة بالتنازل عن أربعة آالف ومئتان وستة وستون )4,266( حصة بما يعادل ما نسبته 5% من رأس مال الشركة إلى المساهم اآلخر 
أمين عبداهلل علي المالح، بحيث أصبحت الشركة مملوكة بالكامل لكل من أمين عبداهلل علي المالح وشركة السد الحديثة بنسبة ملكية 
قدرها 50% لكل منهما، وكذلك تمت زيادة رأس المال من خمسة وثمانون مليون وثالثمائة وثمانية وثالثون ألف )85,338,000( ريال سعودي 
مائة  إلى  ريال سعودي  ألف )1,000(  بقيمة اسمية قدرها  وثمانية وثالثون )85,338( حصة  وثالثمائة  ألفاً  وثمانون  إلى خمسة  مقسم 
وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائة وخمسين ألف )150,000( حصة بقيمة اسمية قدرها )1,000( ريال سعودي 
وذلك من خالل رسملة مبلغ قدره سبعة وخمسون مليون ومئتان وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة وعشرة )57,257,410( ريال سعودي من 
المبقاة للشركة ومبلغ قدره سبعة مليون وأربعمائة وأربعة آالف وخمسمائة وتسعون )7,404,590( ريال سعودي من االحتياطي  األرباح 
النظامي للشركة. وبتاريخ 1442/6/17هـ )الموافق 2021/1/30م( تمت زيادة رأس المال من مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال 
سعودي مقسم إلى مائة وخمسين ألف )150,000( حصة بقيمة اسمية قدرها )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة إلى مائة وسبعين 
مليون )170,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائة وسبعين ألف )170,000( حصة بقيمة اسمية قدرها )1,000( ريال سعودي للحصة 
الواحدة، وذلك من خالل رسملة مبلغ قدره اثنا عشر مليون ومائتين أربعة آالف وخمسمائة وثمانية عشر )12,204,518( ريال سعودي 
من األرباح المبقاة للشركة ومبلغ قدره سبعة ماليين وسبعمائة وخمسة وتسعين ألف وأربعمائة واثنين وثمانين )7,795,482( ريال سعودي 
من االحتياطي النظامي للشركة. وبتاريخ 1442/08/15هـ )الموافق 2021/03/28م( تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة 
إلى شركة مساهمة مقفلة باسم "شركة نقي للمياه" بموجب القرار الوزاري رقم 255 وتاريخ 1442/08/01هـ )الموافق 2021/03/14م( 
دون أي تغيير في هيكل ملكية الشركة، وبرأس مال قدره مائة وسبعين مليون )170,000,000( ريال سعودي مقسم إلى سبعة عشر مليون 
)17,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( ريال سعودي للسهم الواحد. وبتاريخ 1443/4/8هـ )الموافق 2021/12/12م( 
تمت زيادة رأس المال من مائة وسبعين مليون )170,000,000( ريال سعودي مقسم إلى سبعة عشر مليون )17,000,000( سهم عادي 
بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( ريال سعودي للسهم الواحد إلى مائتين مليون )200,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرين مليون 
)20,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خالل رسملة مبلغ قدره ثالثين مليون 
)30,000,000( ريال سعودي من األرباح المبقاة للشركة )وللمزيد من التفاصيل حول تاريخ الشركة، الرجاء مراجعة القسم )4-2( )"تاريخ 

الشركة وتطور رأس مالها"((. 
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتين مليون )200,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي بقيمة 

اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل.
بـ"أسهم  إليهم  )يشار  )6,000,000( سهم عادي  بطرح ستة ماليين  بـ"الطرح"(  يلي  فيما  إليها  )ويشار  األولي  العام  الطرح  تتمثل عملية 
قيمة  الطرح  أسهم  وتتضمن  الطرح"(  )"سعر  الواحد  للسهم  ريال سعودي   )●(  )●( يبلغ  بسعر طرح  بـ"سهم طرح"(  منها  ولكل  الطرح"، 
بالمائة %30  ثالثين  نسبته  ما  الطرح  أسهم  وتمثل  بالكامل.  القيمة  الواحد مدفوعة  للسهم  رياالت سعودية   )10( اسمية قدرها عشرة 
من رأس المال المصدر للشركة، ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين )ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ 

"المستثمرين"( وهما:
لتعليمات بناء سجل  الشريحة )أ( الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً 
بـ  بعد  فيما  التعليمات  تلك  إلى  )ويشار  )"الهيئة"(  المالية  السوق  هيئة  الصادرة عن  األولية  االكتتابات  في  األسهم  وتخصيص  األوامر 
"تعليمات بناء سجل األوامر"( ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من 
ذوي الشخصية االعتبارية وغيرهم من المستثمرين األجانب من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة )ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة بـ"الفئات 
المشاركة" ويشار لكل منها بـ"الفئة المشاركة"( )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم  ) 1( )"التعريفات والمصطلحات"((. ويبلغ 
بـ"الجهات  للفئات المشاركة فعلياً في عملية بناء سجل األوامر )ويشار إليها مجتمعة  عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً 
المشاركة" ويشار لكل منها ب"الجهة المشاركة"( ستة ماليين )6,000,000( سهم طرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة )100%( من إجمالي 
أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين األفراد )المعرفين في الشريحة )ب( أدناه( باستخدام آلية 
التخصيص االختيارية، وعليه قد ال يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. ويحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات 

)المعرف في القسم  ) 1( )"التعريفات والمصطلحات"(( في حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح 
بالمائة )90%( من  لتمثل ما نسبته تسعون  ألف )5,400,000( سهم عادي  وأربعمائة  إلى خمسة ماليين  المشاركة  للجهات  المخصصة 

إجمالي أسهم الطرح.
أو  المطلقة  السعودية  المرأة  ذلك  في  بما  الطبيعيين،  السعوديين  األشخاص  الشريحة  هذه  وتشمل  األفراد:  المكتتبين  )ب(  الشريحة 
أنها مطلقة  يثبت  تقدم ما  أن  بأسمائهم لصالحها شريطة  تكتتب  أن  لها  أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق  لها  التي  األرملة 
أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم بالمملكة أو األشخاص الطبيعيين من مواطني دول 
مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى الجهات المستلمة ويحق له فتح حساب استثماري )ويشار إليهم فيما بعد 
مجتمعين بـ"المستثمرين األفراد" ومنفردين بـ"المستثمر الفرد" ويشار إلى المستثمرين األفراد المشاركين فعلياً مع الجهات المشاركة بـ 
"المكتتبين"(. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب في أسهم الطرح باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق 
مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار. وسوف يُخصص 
للمكتتبين األفراد بحد أقصى ستمائة ألف )600,000( سهم عادي من أسهم الطرح، والتي تمثل نسبة عشرة بالمائة )10%( من إجمالي 
أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات 

تخفيض عدد األسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبلهم. 
الصفحة )ط( جميع  الواردة أسماؤهم في  بـ"المساهمين الحاليين"(  إليهم مجتمعين  )ويشار  الشركة  الحاليون في  المساهمون  يمتلك 
أسهم الشركة قبل الطرح. وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل كل المساهمين الحاليين )ويشار إليهم مجتمعين بـ"المساهمين البائعين"( 
وفقاً للجدول رقم )5-1( )"هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده"(. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون 
الحاليون مجتمعين ما نسبته سبعين بالمائة )70%( من األسهم وبالتالي سيحتفظون بحصة مسيطرة في الشركة. سيتم توزيع متحصالت 
الطرح - بعد خصم مصاريف الطرح - )"صافي متحصالت الطرح"( على المساهمين البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح، 
ولن تحصل الشركة على أي جزء من صافي متحصالت الطرح )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )  8( )"استخدام متحصالت 
الطرح"((. وقد تم التعهد بتغطية الطرح بالكامل من قبل متعهد التغطية )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )  13( )"التعهد 
بتغطية االكتتاب"((، علماً بأنه يحظر على كبار المساهمين في الشركة والذين يملكون 5% أو أكثر من أسهمها كما في تاريخ هذه النشرة 
)ويشار إليهم مجتمعين بـ"كبار المساهمين"( التصرف في أسهمهم لفترة ستة )6( أشهر )"فترة الحظر"( من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة 
في السوق المالية السعودية )"تداول" أو "السوق"( كما هو موضح في الصفحة )ك(. علماً بأن كبار المساهمين هم أمين عبداهلل علي 
المالح وشركة السد الحديثة المتطورة، ويوضح الجدول )4-10( )"تفاصيل المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من األسهم العادية 

ملكية مباشرة في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة"( من هذه النشرة نسب ملكيتهم في رأس مال الشركة.
تبدأ فترة الطرح في يوم األربعاء 1443/12/28هـ )الموافق 2022/07/27م( وتستمر لمدة يومان شاملًة يوم إغالق االكتتاب الموافق 
الخميس 1443/12/29هـ )الموافق 2022/07/28م( )"فترة الطرح"(. ويمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح من قبل المكتتبين 
األفراد وذلك خالل فترة الطرح في المواقع االلكترونية أو تطبيقات األجهزة الذكية أو أجهزة الصراف اآللي للجهات المستلمة المدرجة 
في الصفحة  )ز( )"الجهات المستلمة"( أو من خالل الخدمات االلكترونية التي توفرها الجهات المستلمة لعمالئها )للمزيد من التفاصيل، 
الرجاء مراجعة القسم )  17( )"شروط وأحكام االكتتاب"(. ويمكن للجهات المشاركة تسجيل طلباتهم في أسهم الطرح عن طريق مدير سجل 

اكتتاب المؤسسات خالل فترة عملية بناء سجل األوامر التي تتم قبل طرح األسهم على المكتتبين األفراد.
يجب على كل من المكتتبين األفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح، التقدم بطلب االكتتاب بعدد عشرة )10( أسهم كحد أدنى، ومائتان 
وخمسون ألف )250,000( سهم طرح كحد األقصى لكل مكتتب فرد، علماً بأن الحد األدنى للتخصيص هو عشرة )10( أسهم طرح لكل 
مكتتب فرد بينما الحد األقصى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو مائتان وخمسون ألف )250,000( سهم طرح، وسيتم تخصيص ما يتبقى 
من أسهم الطرح )إن وجدت(، على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي أسهم الطرح. وفي حال تجاوز 
عدد المكتتبين األفراد ستون ألفاً )60,000(، فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص، وسيتم التخصيص وفقاً لما تراه الشركة 
والمستشار المالي. وسيتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة 
ذات العالقة. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في يوم 1444/01/05هـ )الموافق 2022/08/03م( ورد فائض االكتتاب 
"التواريخ المهمة  الرجاء مراجعة  التفاصيل،  )إن وجد( في موعد أقصاه يوم 1444/01/06هـ )الموافق 2022/08/04م( )للمزيد من 

وإجراءات االكتتاب" في الصفحة )ل( والقسم )17( )"شروط وأحكام االكتتاب"((.
للشركة فئة واحدة من األسهم العادية، ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم في الشركة )"المساهم"( حضور 
اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )"الجمعية العامة"( والتصويت فيها، ولن يتمتع أي مساهم بأي حقوق تصويت تفضيلية. ويستحق 
حاملو أسهم الطرح نصيبهم من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه )"النشرة"( والسنوات المالية التي تليها 

)للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة والقسم )  7( )"سياسة توزيع األرباح"((. 
لم يسبق إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق سواء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة لقبول 
تسجيل األسهم وطرحها، كما تقدمت بطلب إلى شركة تداول السعودية لقبول إدراج أسهمها. وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم 
تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى الجهات ذات العالقة وتم استيفاء المتطلبات كافة وتم الحصول على جميع الموافقات الرسمية 
المتعلقة بعملية الطرح. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق خالل فترة وجيزة بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم واستيفاء 
جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة "التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب" في الصفحة )ل(. 
وسوف يسمح لألشخاص السعوديين الطبيعيين واألشخاص الطبيعيين غير السعوديين المقيمين في المملكة الذين يحملون إقامة نظامية 
واألشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية بالتداول 
في األسهم بعد بدء تداولها في السوق. وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل التداول في األسهم حسب القواعد المنظمة الستثمار 
يحق  كما  والمصطلحات"(،  )"التعريفات   )1  ( القسم  في  )المعرفة  المدرجة  المالية  األوراق  في  المؤهلة  األجنبية  المالية  المؤسسات 
لألشخاص الطبيعيين غير الخليجيين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات غير الخليجية المسجلة خارج المملكة )ويشار إليهم مجتمعين 
بـ"المستثمرين األجانب" ومنفردين بـ"المستثمر األجنبي"( القيام باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم 
عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة )Agreements SWAP( من خالل مؤسسات سوق مالية مرخص لها من قبل الهيئة في ممارسة 
أعمال األوراق المالية )ويشار إليهم بـ"مؤسسات السوق المالية"( لشراء األسهم المدرجة في السوق والتداول فيها لصالح المستثمرين 

األجانب. وبموجب اتفاقيات المبادلة، سوف يتم تسجيل مؤسسات السوق المالية كمالكين نظاميين لتلك األسهم.
ينطوي االكتتاب في أسهم الطرح على مخاطر وأمور غير مؤكدة، لغرض مناقشة بعض العوامل التي ينبغي دراستها بعناية قبل اتخاذ 

قرار االكتتاب في أسهم الطرح، يجب مراجعة قسم "إشعار هام" في الصفحة )أ( والقسم ) 2( )"عوامل المخاطرة"( من هذه النشرة.
إن الغرض من نشرة اإلصدار األولية هذه عرضها على المستثمرين من المؤسسات في عملية بناء سجل أوامر االكتتاب، وال تحتوي هذه 
النشرة على سعر الطرح، وسيتم نشر نشرة اإلصدار النهائية المتضمنة سعر الطرح بعد االنتهاء من عملية بناء سجل أوامر االكتتاب 

وتحديد سعر الطرح.

فترة الطرح: يومان، تبدأ من يوم األربعاء 1443/12/28هـ )الموافق 2022/07/27م( وحتى يوم الخميس 1443/12/29هـ )الموافق 2022/07/28م(

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها ب "الهيئة"( 
وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة 
اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق أّي 

مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منها.

صدرت هذه النشرة بتاريخ 144٣/10/٢4هـ )الموافق ٢0٢٢/05/٢5م( 

إن نشـرة اإلصدار األولية هـذه هـي بغـرض عرضهـا علـى المسـتثمرين مـن المؤسسـات فـي عمليـة بنـاء سـجل أوامـر االكتتاب، وال تحتوي علـى سـعر الطـرح. وسـيتم نشـر نشـرة اإلصدار النهائيـة المتضمنـة سـعر الطرح بعـد االنتهاء من عملية بناء سـجل أوامـر االكتتاب وتحديد سـعر الطرح.

المستشار المالي ومدير االكتتاب

ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية
الجهات  المستلمة

نشرة إصدار شركة نقي للمياه
شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم ٢55 وتاريخ 144٢/08/01هـ )الموافق ٢0٢1/0٣/14م( والسجل 

التجاري رقم 11٢8018184 وتاريخ 14٣5/06/٢7هـ )الموافق ٢014/04/٢7م(.
طرح ستة ماليين )6,000,000( سهم عادي، تمثل نسبة ثالثين بالمائة )٣0%( من رأس مال شركة نقي للمياه لالكتتاب 

العام بسعر طرح يبلغ )●( )●( ريال سعودي للسهم الواحد.





أ

إشعار هام
تحتوي هذه النشرة على معلومات مفصلة وافية تتعلق بالشركة وأسهم الطرح، وعند التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الطرح، سيتم معاملة المستثمرين 
من الجهات المشاركة والمستثمرين األفراد على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ 
منها من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للشركة )www.naqiwater.com( أو الموقع اإللكتروني للهيئة )www.cma.org.sa( أو الموقع اإللكتروني 

.)www.aljaziracapital.com.sa( للمستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات

وقد قامت الشركة بتعيين شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( )ويشار إليها فيما بعد بـ "المستشار المالي"( وكمدير لالكتتاب )"مدير 
االكتتاب"( وكمتعهد لتغطية الطرح )"متعهد التغطية"( )لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة القسم رقم )13( )"التعهد بتغطية االكتتاب"(( وكمدير 

سجل اكتتاب المؤسسات )"مدير سجل اكتتاب المؤسسات"( وذلك فيما يتعلق بعملية طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام.

تحتوي هذه النشرة على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج 
الخاصة بالسوق المالية السعودية، ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )ج(، مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية 
عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول أنه ال توجد 

أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أية إفادة واردة فيها مضللة.

وعلى الرغم من قيام الشركة بإجراء كافة الدراسات المعقولة للتحري عن دقة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها، إال أن 
جزءاً كبيراً من المعلومات الواردة في هذه النشرة المتعلقة بالقطاع والسوق الذي تعمل فيه الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية، ومع أنه 
ال يوجد لدى الشركة أو المستشار المالي أو أي من مستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحات )هـ( و)و( من هذه النشرة )ويشار إليهم 
جميعاً مع المستشار المالي بـ"المستشارون"( أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات المتعلقة باألسواق والقطاع غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم 
التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قبل الشركة أو المستشارين، وبالتالي ال يمكن تقديم أي تأكيد أو ضمان بشأن صحة أو دقة أو اكتمال 

أي من هذه المعلومات.

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغير، وبالتحديد فإن الوضع المالي للشركة وقيمة أسهم الطرح يمكن أن تتأثر 
بشكل سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو العوامل 
الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )2( )"عوامل المخاطرة"((. وال يجوز اعتبار تقديم هذه النشرة أو 
أية معلومات شفهية أو خطية أو مطبوعة متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل من األشكال، على أنه وعد أو تأكيد أو إقرار 

بشأن تحقيق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

من  أي  أو  المستلمة  الجهات  أو  البائعين  المساهمين  أو  إدارتها  أعضاء مجلس  أو  الشركة  توصية من جانب  بمثابة  النشرة  اعتبار هذه  يجوز  ال 
المستشارين، للمشاركة في عملية االكتتاب في أسهم الطرح. وتُعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون األخذ 
الراغبين في االستثمار بأسهم الطرح.  أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص  المالي  الوضع  أو  الفردية  في االعتبار أهداف االستثمار 
ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ قراره باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من الهيئة 
بخصوص الطرح لتقييم مدى مالئمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات االستثمارية أو المالية 
الخاصة به، بما في ذلك المزايا والمخاطر المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح. إن االستثمار في أسهم الطرح قد يكون مناسباً لبعض المستثمرين 
للفرصة  ورؤية طرف آخر في االستثمار من عدمه كأساس لفحصهم  االعتماد على قرار  المحتملين عدم  المستثمرين  دون غيرهم. ويجب على 

االستثمارية والظروف الخاصة لمثل هذا المستثمر.

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة، وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل ومن ضمنها 
المستثمرين  من  وغيرهم  االعتبارية  الشخصية  ذوي  من  الخليجيين  والمستثمرين  المؤهلين  األجانب  والمستثمرين  والشركات  االستثمار  صناديق 

األجانب من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة )لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )  1( )"التعريفات والمصطلحات"(.

الشريحة )ب(: المكتتبين األفراد، وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها 
أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد 
القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو األشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم 
حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب في أسهم الطرح باسم مطلقته، وإذا ثبت 
القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق هذا الشخص. وفي حال تم االكتتاب مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول 

فقط باالعتبار.

ويُحظر صراحًة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة، باستثناء بعض المستثمرين من مواطني دول 
مجلس التعاون الخليجي و/ أو المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة و/ أو المستثمرين األجانب االستراتيجيين وغيرهم من المستثمرين األجانب 
من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها، على أن يتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. وال يعتبر هذا الطرح 
دعوة لبيع األوراق المالية أو الحث على شراءها في أي دولة ال يكون فيها هذا الطرح نظامي أو لم يسمح به. ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة 

http://www.cma.org.sa


ب 

االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق باالكتتاب وبيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها. يتعين على كل مكتتب فرد مؤهل وجهة مشاركة مؤهلة 
قراءة النشرة بالكامل والتماس المشورة من المحامين، والمستشارين الماليين، وأي مستشارين مهنيين تابعين لهم فيما يخص االعتبارات النظامية، 
والضريبية، والتنظيمية، واالقتصادية المتعلقة باستثمارهم في أسهم الطرح، وسوف يتحملون شخصياً الرسوم المرتبطة بتلك المشورة المستمدة من 
المحامين، والمحاسبين، وغيرهم من المستشارين التابعين لهم فيما يخص كافة المسائل المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح. وال يمكن تقديم أي 

ضمانات بتحقيق أي أرباح من االستثمار في أسهم الطرح.

معلومات عن السوق والقطاع
تم الحصول على المعلومات والبيانات الواردة في القسم ) 3( )"نظرة عامة على السوق"( من تقرير دراسة السوق المعد في شهر أغسطس من العام 
2021م من قبل شركة يورومونيتور انترناشيونال ليمتد )"مستشار دراسة السوق"( لصالح الشركة. ويقع المقر الرئيسي لمستشار دراسة السوق في 

 .)www.euromonitor.com( لندن بالمملكة المتحدة، ولمزيد من المعلومات حول مستشار دراسة السوق، يرجى زيارة موقعه اإللكتروني

وتجدر اإلشارة إلى أن مستشار دراسة السوق ال يملك وال أي من شركاته التابعة أو شركاته الشقيقة أو الشركاء فيه أو مساهميه أو أعضاء مجلس 
إدارته أو مدراءه أو أي من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة، وقد أعطى مستشار دراسة السوق موافقته الخطية على استعمال 
اسمه وشعاره ومعلومات السوق والبيانات المزودة من قبله للشركة بالشكل الوارد في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.

ويعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من مصادر أخرى، بما في ذلك المعلومات التي 
تم الحصول عليها من مستشار دراسة السوق، هي معلومات وبيانات يمكن االعتماد عليها. إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل 
من قبل الشركة وال من قبل أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها أو المساهمين البائعين، وبالتالي ال يتحمل أي من هذه األطراف أي مسؤولية عن 

دقة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

المعلومات المالية واإلحصائية
للمعايير الدولية  أعدت القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م، واإليضاحات المرفقة بها، وفقاً 
للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية )IFRS( وغيرها من المعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتم 
مراجعتها من قبل شركة اليوسف والسعيد للمراجعة وتدقيق الحسابات، وكذلك أعدت القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية 
 )IFRS( بتاريخ 31 ديسمبر 2020م و2021م، واإليضاحات المرفقة بها، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
وغيرها من المعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتم مراجعتها من قبل شركة الدكتور محمد العمري وشركاه. تم استخراج 
المعلومات المالية للسنة المالية 2019م من المعلومات المالية الموضحة في القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2020م، والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي. 

إن المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة عرضة للتقريب من خالل جبرها ألقرب عدد صحيح، وعليه فإنه في حال تم جمع 
األرقام الواردة في الجداول، قد يظهر اختالف بسيط في األرقام المذكورة في القوائم المالية المراجعة والمفحوصة مقارنة بتلك المذكورة في هذه 
النشرة. وفي الحاالت التي يتم فيها تحويل المبالغ في هذه النشرة من الدوالر األمريكي إلى الريال السعودي، فإن سعر الصرف المستخدم هو 0.27 

دوالر أمريكي مقابل كل ريال سعودي واحد.

ما لم ينص على خالف ذلك صراحة في هذه النشرة، تشمل أي إشارة إلى "السنة" أو "السنوات" إلى سنوات ميالدية.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة بناًء على افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق باإلضافة إلى معلومات 
السوق المتاحة للعامة. وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة 

أو اكتمال أي من هذه التوقعات وتؤكد الشركة إلى حد علمها المعقول بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناًء على العناية المهنية الالزمة.

تشكل بعض التوقعات واإلفادات الواردة في هذه النشرة أو قد تُعتبر أنها تشكل "إفادات مستقبلية". ومن الممكن أن يستدل على هذه اإلفادات 
المستقبلية من خالل استخدام بعض الكلمات والمفردات المستقبلية مثل "تعتزم" أو "تخطط" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "تتوقع" أو "يتوقع" أو "يمكن" 
أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يفترض" أو "ُمتوقع" أو "يجب" أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في 
المعنى. وتعكس هذه اإلفادات المستقبلية وجهات نظر الشركة حالياً فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، ولكنها ال تشكل ضماناً لألداء المستقبلي. 
وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف كبير بين النتائج الفعلية أو األداء الفعلي أو اإلنجازات الفعلية التي تحققها الشركة وما كان 
متوقعاً صراحًة أو ضمناً. وتحتوي أقسام أخرى من هذه النشرة على وصف أكثر تفصياًل لبعض المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا 
األثر )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم ) 2( )"عوامل المخاطرة"((. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المؤكدة 
أو إذا ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات، فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بصورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه النشرة على 

أنها مقدرة أو معتقدة أو متوقعة أو مخطط لها.

http://www.euromonitor.com
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ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد تاريخ 
نشر نشرة اإلصدار وقبل اكتمال الطرح، إذا تبين لها ما يلي: )أ( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة، أو أي مستند مطلوب 
بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة؛ أو )ب( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار هذه. وفيما عدا 
التي تتضمنها هذه  الحالتين المذكورتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية 
النشرة، سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور غير المؤكدة 
واالفتراضات األخرى، فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال 
تحدث إطالقاً. وعليه فيجب على المستثمرين المحتملين فحص ودراسة جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد 

على تلك اإلفادات بشكل أساسي.

التعريفات والمصطلحات
لالطالع على تفسير بعض العبارات والمصطلحات الواردة في هذه النشرة، الرجاء مراجعة القسم )1( )"التعريفات والمصطلحات"(.

دليل الشركة

مجلس إدارة الشركة

يدار المجلس من قبل مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء وفقاً لنظام الشركة األساس، كما هو مبين في الجدول اآلتي:

مجلس إدارة الشركة(: 1الجدول رقم )

صفة العضويةالجنسيةالمنصباالسم

نسب الملكية 
المباشرة

نسب الملكية غير 
المباشرة

تاريخ التعيين1
قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

--35%50%غير تنفيذيسعوديرئيس مجلس اإلدارةأمين عبداهلل علي المالح
1442/07/27هـ

)الموافق 2021/03/10م(

----غير تنفيذيسعودينائب رئيس مجلس اإلدارةصالح شباب عتيق الترجمي السلمي
1442/07/27هـ

)الموافق 2021/03/10م(

----مستقلسعوديعضو مجلس اإلدارةيوسف محمد ناصر القفاري
1442/07/27هـ

)الموافق 2021/03/10م(

----مستقلسعوديعضو مجلس اإلدارةعبداهلل عبدالرحمن محمد الربدي
1442/07/27هـ

)الموافق 2021/03/10م(

----غير تنفيذيمصريعضو مجلس اإلدارةمصطفى حسب اهلل حسن الحوفي
1442/07/27هـ

)الموافق 2021/03/10م(

----غير تنفيذيأردنيعضو مجلس اإلدارةزيد نهاد راتب الناظر
1442/07/27هـ

)الموافق 2021/03/10م(
المصدر: الشركة

التواريخ الواردة في هذا الجدول هي تواريخ التعيين في المناصب الحالية بمجلس اإلدارة. وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة الواردة في القسم )5-2-3( )"السير الذاتية ألعضاء مجلس   )1(

اإلدارة وأمين سر المجلس"( تواريخ تعيين كل منهم في مجلس اإلدارة أو في أي منصب آخر.
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عنوان الشركة وممثلوها وأمين سر مجلس إدارتها

العنوان

شركة نقي للمياه
القصيم - عنيزة، العبسة

ص.ب. 608، عنيزة 51911
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6363448 )11( 966+
فاكس: 03222 636 )16( 966+

 www.naqiwater.com :الموقع اإللكتروني
info@naqiwater.com :البريد اإللكتروني

ممثال الشركة

مصطفى حسب اهلل حسن الحوفي
عضو مجلس اإلدارة

وحدة رقم 25، الرياض 2366 - 12395 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2567950 )11( 966+ تحويلة )510(
فاكس: 3632220 )16( 966+

www.naqiwater.com :الموقع اإللكتروني
 moustafa.elhoufi@seqagroup.com :البريد اإللكتروني

عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز الصائغ 
الرئيس التنفيذي 

وحدة رقم 1، عنيزة 6712 - 56226
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6363448 )11( 966+ تحويلة )101(
فاكس: 3632220 )16( 966+

www.naqiwater.com :الموقع اإللكتروني
 a.alsayegh@naqiwater.com:البريد اإللكتروني

أمين سر مجلس اإلدارة

عبد العزيز خالد صالح المحيميد
أمين سر مجلس االدارة 

القصيم - عنيزة، العبسة، ص.ب. 608، عنيزة 51911
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6363448 )11( 966+
فاكس: 3222 636 )16( 966+

www.naqiwater.com :الموقع اإللكتروني
 a.almohaimeed@naqiwater.com :البريد اإللكتروني

سوق األسهم

شركة السوق المالية السعودية )تداول(
أبراج التعاونية، البرج الشمالي

طريق الملك فهد - العليا 6897
وحدة رقم 15، ص.ب. 60612

الرياض 12211 - 3388
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 920001919 )11( 966+
فاكس: 9133 218 )11( 966+

www.tadawul.com.sa :الموقع اإللكتروني
webinfo@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني

مسجل األسهم

شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(
أبراج التعاونية

طريق الملك فهد - العليا 6897
وحدة رقم 11، الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية
هاتف: 6000 002 92 966+

www.edaa.com.sa :الموقع اإللكتروني

http://www.naqiwater.com
mailto:info@naqiwater.com
http://www.naqiwater.com
mailto:moustafa.elhoufi@seqagroup.com
http://www.naqiwater.com
mailto:a.alsayegh@naqiwater.com
http://www.naqiwater.com
mailto:a.almohaimeed@naqiwater.com
http://www.tadawul.com.sa
mailto:%20webinfo@tadawul.com.sa
http://www.edaa.com.sa


هـ

المستشارون

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( 
طريق الملك فهد

ص.ب 20428، الرياض 11455
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6000 225 )11( 966+
فاكس: 6811 225 )11( 966+

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

المستشار القانوني

شركة زياد يوسف السلوم ويزيد عبدالرحمن الطعيمي للمحاماة واالستشارات القانونية
سكاي تاورز 

الدور الثاني، البرج الشمالي
8899 طريق الملك فهد، العليا

الرياض 2419-12214
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2720003 )11( 966+ 
فاكس: 2370005 )11( 966+

 www.statlawksa.com :الموقع اإللكتروني
capitalmarkets@statlawksa.com :البريد اإللكتروني

مستشار العناية المهنية الالزمة المالي

برايس وتر هاوس كوبرز - محاسبون قانونيون
برج المملكة، الدور الحادي والعشرين، طريق الملك فهد

ص.ب. 8282
الرياض 11482

المملكة العربية السعودية
هاتف: 0400 211 )11( 966+
فاكس: 0250 211 )11( 966+

 www.pwc.com :الموقع اإللكتروني
 imad.matar@pwc.com :البريد اإللكتروني

مستشار دراسة السوق

شركة يورومونيتور انترناشيونال ليمتد
60-61 بريتون ستريت
إي سي 1 إم 5 يو إكس
لندن، المملكة المتحدة

هاتف: 8024 7251 )20( 44+
فاكس: 3149 7108 )20( 44+

 www.euromonitor.com :الموقع اإللكتروني
info-mena@euromonitor.com :البريد اإللكتروني

http://www.aljaziracapital.com.sa
mailto:contactus@aljaziracapital.com.sa
http://www.statlawksa.com
mailto:zeyad.alsalloum@statlawksa.com
http://www.pwc.com
http://www.euoromonitor.com
mailto:info-mena@euromonitor.com
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المحاسبون القانونيون للسنة المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢019م

شركة اليوسف والسعيد للمراجعة وتدقيق الحسابات 
طريق صالح الدين األيوبي، حي الملز

ص.ب. 255045
الرياض 11511

المملكة العربية السعودية
هاتف: 4776141 )11( 966+
فاكس: 4791828 )11( 966+

 info@yscpa-sa.com :البريد اإللكتروني
المحاسبون القانونيون للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢0٢0م و٢0٢1م

شركة الدكتور محمد العمري وشركاه 
مركز السليمي التجاري

طريق األمير محمد بن فهد
ص.ب. 7676

الدمام 32415 - 4120
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 8344311 )13( 966+
فاكس: 8338553 )13( 966+

 www.alamri.com :الموقع اإللكتروني
Info@bdoalamri.com :البريد اإللكتروني

مالحظة:
قدم كل من المستشارين والمحاسبين القانونيين المذكورين أعاله موافقتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم في هذه النشرة بالشكل الوارد فيها ولم يقم أي 
منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، كما أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها - من الذين يشكلون فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة - أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة 

وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.

mailto:info@yscpa-sa.com
http://www.alamri.com
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الجهات المستلمة

بنك الجزيرة
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 6277، جدة 21442
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8888 609 )12( 966+
فاكس: 8881 609 )12( 966+

 www.baj.com.sa :الموقع اإللكتروني
 info@baj.com.sa :البريد اإللكتروني

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد 

ص.ب 28، الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2515 828 )11( 966+
فاكس: 8190 279 )11( 966+

  www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني
 contactcenter1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

http://www.aljaziracapital.com.sa
mailto:contactus@aljaziracapital.com.sa
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ملخص الطرح
يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم نبذة مختصرة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة. وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات 
التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة وينبغي على المستثمرين المحتملين 
قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح من قبل مستثمرين محتملين على مراعاة هذه النشرة 

ككل.

وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم "إشعار هام" في الصفحة )أ( والقسم )2( )"عوامل المخاطرة"( قبل اتخاذ أي قرار 
استثماري في أسهم الطرح.

اسم الشركة ووصفها 
وتأسيسها

شركة نقي للمياه وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 255 وتاريخ 1442/08/01هـ )الموافق 2021/03/14م( 
ومقّيدة بالسجل التجاري رقم 1128018184 وتاريخ 1435/06/27ه )الموافق 2014/04/27م( بمدينة عنيزة في المملكة العربية السعودية، ويبلغ 
رأس مال الشركة الحالي مائتين مليون )200,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة 

بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.
بدأت الشركة كمؤسسة فردية تحت اسم "مؤسسة نقي للمياه" يملكها أمين عبداهلل علي المالح بموجب السجل التجاري رقم 1128018184وتاريخ 
1435/06/27هـ )الموافق 2014/04/27م( وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية وفقاً لسجلها التجاري الرئيسي وسجالتها الفرعية إنتاج وتعبئة المياه 
النقية والمفلترة، البيع بالجملة للمياه المعبأة بأنواعها، البيع بالجملة للمياه الغازية والعصائر وبيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة. 
وفي 1438/09/16هـ )الموافق 2017/06/10م(، تم تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها كل من أمين عبداهلل علي 
المالح وياسر عقيل عبدالعزيز العقيل بنسبة ملكية قدرها 50% لكل منهما وبرأس مال قدره خمس وأربعون مليون وثالثمائة وثمانية وثالثون ألفاً 
)45,338,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة وأربعون ألفاً وثالثمائة وثمانية وثالثون )45,338( حصة عينية )8,160 حصة منها عبارة قيمة 
عقارات و37,178 حصة عبارة عن مكائن ومعدات وسيارات ومحطات تحلية وأجهزة ومصاريف ما قبل التشغيل وأجهزة مخبرية وحواسيب وأجهزة 
إطفاء وتكييف ساهم بها الشركاء أمين عبداهلل علي المالح وياسر عقيل عبدالعزيز العقيل بنسبة 50% لكل منهما( بقيمة اسمية قدرها ألف 
)1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة. وفي 1441/05/05هـ )الموافق 2019/12/31م( تمت زيادة رأس مال الشركة من خمس وأربعون مليون 
ألفا وثالثمائة وثمانية وثالثون )45,338( حصة عينية  وأربعون  إلى خمسة  ريال سعودي مقسم   )45,338,000( ألفاً  وثالثمائة وثمانية وثالثون 
)8,160 حصة منها عبارة قيمة عقارات و37,178 حصة عبارة عن مكائن ومعدات وسيارات ومحطات تحلية وأجهزة ومصاريف ما قبل التشغيل 
وأجهزة مخبرية وحواسيب وأجهزة إطفاء وتكييف ساهم بها الشركاء أمين عبداهلل علي المالح وياسر عقيل عبدالعزيز العقيل بنسبة 50% لكل 
منهما( بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة إلى خمسة وثمانون مليون وثالثمائة وثمانية وثالثون ألفاً )85,338,000( 
ريال سعودي مقسم إلى خمسة وثمانون ألفاً وثالثمائة وثمانية وثالثون )85,338( حصة بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة 
الواحدة، وذلك من خالل إصدار أربعين ألف )40,000( حصة نقدية جديدة تم دفع قيمتها بالكامل من قبل كل من أمين عبداهلل علي المالح 
وياسر عقيل عبدالعزيز العقيل بواقع خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وثالثة وثالثون )15,733( حصة لكل منهما، وتم دفع قيمة الحصص المتبقية 
وعددها ثمانية آالف وخمسمائة وأربعة وثالثون )8,534( حصة بنسبة ملكية قدرها 10% من قبل شريك جديد وهو شركة السد الحديثة المتطورة، 
بحيث أصبح هيكل الملكية الجديد للشركة كالتالي: أمين عبداهلل علي المالح )45%( وياسر عقيل عبدالعزيز العقيل )45%( وشركة السد الحديثة 
ثمانية  البالغة  بالتنازل عن كامل حصته  العقيل  )الموافق 2020/12/08م( قام ياسر عقيل عبدالعزيز  المتطورة )10%(. وفي 1442/04/23هـ 
وثالثون ألفاً وأربعمائة واثنان )38,402( حصه بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصه الواحدة والتي تعادل ما نسبته 45% من 
رأس مال الشركة إلى شركة السد الحديثة المتطورة، وفي المقابل قامت شركة السد الحديثة المتطورة بالتنازل عن أربعة آالف ومئتان وستة 
وستون )4,266( حصة بما يعادل ما نسبته 5% من رأس مال الشركة إلى المساهم اآلخر أمين عبداهلل علي المالح، بحيث أصبحت الشركة مملوكة 
بالكامل لكل من أمين عبداهلل علي المالح وشركة السد الحديثة المتطورة بنسبة ملكية قدرها 50% لكل منهما، وكذلك تمت زيادة رأس المال 
من خمسة وثمانون مليون وثالثمائة وثمانية وثالثون ألف )85,338,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة وثمانون ألفاً وثالثمائة وثمانية وثالثون 
)85,338( حصة بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي إلى مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائة وخمسين 
ألف )150,000( حصة بقيمة اسمية قدرها )1,000( ريال سعودي وذلك من خالل رسملة مبلغ قدره سبعة وخمسون مليون ومئتان وسبعة وخمسون 
ألف وأربعمائة وعشرة )57,257,410( ريال سعودي من األرباح المبقاة للشركة ومبلغ قدره سبعة مليون وأربعمائة وأربعة آالف وخمسمائة وتسعون 
المال من مائة  )الموافق 2021/1/30م( تمت زيادة رأس  النظامي للشركة. وبتاريخ 1442/6/17هـ  )7,404,590( ريال سعودي من االحتياطي 
وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائة وخمسين ألف )150,000( حصة بقيمة اسمية قدرها )1,000( ريال سعودي للحصة 
الواحدة إلى مائة وسبعين مليون )170,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائة وسبعين ألف )170,000( حصة بقيمة اسمية قدرها )1,000( ريال 
سعودي للحصة الواحدة، وذلك من خالل رسملة مبلغ قدره اثنا عشر مليون ومائتين أربعة آالف وخمسمائة وثمانية عشر )12,204,518( ريال 
سعودي من األرباح المبقاة للشركة ومبلغ قدره سبعة ماليين وسبعمائة وخمسة وتسعين ألف وأربعمائة واثنين وثمانين )7,795,482( ريال سعودي 
من االحتياطي النظامي للشركة. وبتاريخ 1442/08/15هـ )الموافق 2021/03/28م( تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 
مساهمة مقفلة باسم "شركة نقي للمياه" بموجب القرار الوزاري رقم 255 وتاريخ 1442/08/01هـ )الموافق 2021/03/14م( دون أي تغيير في 
هيكل ملكية الشركة، وبرأس مال قدره مائة وسبعين مليون )170,000,000( ريال سعودي مقسم إلى سبعة عشر مليون )17,000,000( سهم عادي 
بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( ريال سعودي للسهم الواحد. وبتاريخ 1443/4/8هـ )الموافق 2021/12/12م( تمت زيادة رأس المال من مائة 
وسبعين مليون )170,000,000( ريال سعودي مقسم إلى سبعة عشر مليون )17,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( ريال سعودي 
للسهم الواحد إلى مائتين مليون )200,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( 
ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خالل رسملة مبلغ قدره ثالثين مليون )30,000,000( ريال سعودي من األرباح المبقاة للشركة )وللمزيد من 

التفاصيل حول تاريخ الشركة، الرجاء مراجعة القسم )4-2( )"تاريخ الشركة وتطور رأس مالها"((.



ط

أنشطة الشركة

تتمثل أنشطة الشركة وفقاً لنظامها األساس باآلتي: 
الصناعات التحويلية.. 1
النقل والتخزين.. 2
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.. 3
التجارة.. 4
الصناعة والتعدين والتدوير )صنع المشروبات(.. 5

وتتمثل أنشطة الشركة وفقاً لسجلها التجاري الرئيسي وسجالتها الفرعية باآلتي: 
إنتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة.. 1
البيع بالجملة للمياه المعبأة بأنواعها.. 2
البيع بالجملة للمياه الغازية والعصائر. . 3
بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة. . 4

وتتألف األنشطة األساسية للشركة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
قطاع بيع المياه بالجملة. . 1
قطاع بيع المياه بالتجزئة.. 2

كبار المساهمين، وعدد 
أسهمهم، ونسب ملكيتهم 

قبل الطرح وبعده

يوضح الجدول اآلتي أسماء كبار المساهمين ونسب ملكيتهم في الشركة قبل وبعد الطرح:

كبار المساهمين ونسب ملكيتهم في الشركة(: ٢الجدول رقم )

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

نسبة عدد األسهم
الملكية )%(

قيمة األسهم 
نسبة عدد األسهم)ريال سعودي(

الملكية )%(
قيمة األسهم 
)ريال سعودي(

3570,000,000%50100,000,0007,000,000%10,000,000أمين عبداهلل علي المالح

3570,000,000%50100,000,0007,000,000%10,000,000شركة السد الحديثة المتطورة

70140,000,000%100٢00,000,00014,000,000%٢0,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

المساهمون البائعون

يوضح الجدول اآلتي تفاصيل المساهمين البائعين وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم في الشركة قبل الطرح وبعده:

المساهمون البائعون ونسب ملكيتهم في الشركة(: ٣الجدول رقم )

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

نسبة عدد األسهم
الملكية )%(

قيمة األسهم 
نسبة عدد األسهم)ريال سعودي(

الملكية )%(
قيمة األسهم 
)ريال سعودي(

3570,000,000%50100,000,0007,000,000%10,000,000أمين عبداهلل علي المالح

3570,000,000%50100,000,0007,000,000%10,000,000شركة السد الحديثة المتطورة

70140,000,000%100٢00,000,00014,000,000%٢0,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

رأس مال الشركة قبل وبعد 
رأس مال الشركة قبل الطرح مائتين مليون )200,000,000( ريال سعودي وسيبقى كذلك بعد الطرح.الطرح

إجمالي عدد األسهم 
عدد أسهم الشركة قبل الطرح عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل وسيبقى كذلك بعد الطرح.المصدرة قبل وبعد الطرح

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية للسهم

سيكون الطرح لالكتتاب العام في أسهم الشركة لعدد ستة ماليين )6,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الطرح
الواحد مدفوعة القيمة بالكامل، بما يمثل 30% من رأس مال الشركة، بسعر طرح يبلغ )●( ريال سعودي للسهم الواحد.

ستة ماليين )6,000,000( سهماً عادياً مدفوع القيمة بالكامل.إجمالي عدد أسهم الطرح

نسبة أسهم الطرح من 
إجمالي عدد األسهم 

المصدرة
تمثل أسهم الطرح 30% من رأس مال الشركة.

)●( ريال سعودي لكل سهم من أسهم الطرح.سعر الطرح

)●( ريال سعودي.إجمالي قيمة أسهم الطرح



ي 

استخدام متحصالت الطرح
سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة حوالي )●( ريال سعودي )بعد خصم مصاريف الطرح المقدرة بحوالي )●( ريال سعودي على 
المساهمين البائعين على أساس تناسبي وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح. ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح 

)للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم ) 8( )"استخدام متحصالت الطرح"((.
إجمالي عدد األسهم 

ستة ماليين )6,000,000( سهم عادي.المتعهد بتغطيتها

إجمالي المبلغ المتعهد 
)●( ريال سعودي.بتغطيته

فئات المستثمرين 
المستهدفين

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما: الشريحة )أ( الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق 
لتعليمات بناء سجل األوامر ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب  لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وفقاً 
)للمزيد  مبادلة  اتفاقيات  إبرام  من خالل  األجانب  المستثمرين  من  وغيرهم  االعتبارية  الشخصية  ذوي  من  الخليجيين  والمستثمرين  المؤهلين 
الشريحة األشخاص  وتشمل هذه  األفراد:  المكتتبين  والشريحة )ب(  )"التعريفات والمصطلحات"(.   )1  ( القسم  الرجاء مراجعة  التفاصيل،  من 
السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها 
أو بأسماء أطفالها القصر شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم 
في المملكة أو األشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي، لدى إحدى الجهات المستلمة، 
ويحق لهم فتح حساب استثماري. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب في أسهم االكتتاب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق 

النظام بحق هذا الشخص. وفي حال تم االكتتاب مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.

إجمالي عدد األسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

عدد األسهم المطروحة 
للفئات المشاركة

ستة ماليين )6,000,000( سهم طرح تمثل )100%( من إجمالي أسهم الطرح، علماً بأنه في حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، وقيام 
الجهات المشاركة باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم. يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد األسهم المخصصة للجهات 

المشاركة إلى خمسة ماليين وأربعمائة ألف )5,400,000( سهم عادي لتمثل ما نسبته )90%( من إجمالي أسهم الطرح.
عدد األسهم المطروحة 

ستمائة ألف )600,000( سهم عادي كحد أقصى، تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح.للمكتتبين األفراد

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

طريقة االكتتاب للجهات 
المشاركة

يحق للجهات المشاركة، كما هي معرفة في القسم ) 1( )"التعريفات والمصطلحات"(، التقدم بطلب المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وذلك 
عن طريق تعبئة استمارة الطلب التي سيوفرها مدير سجل اكتتاب المؤسسات للمستثمرين من الجهات المشاركة أثناء عملية سجل األوامر. وبعد 
التخصيص المبدئي سيقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات بتوفير نماذج االكتتاب للجهات المشاركة والتي عليها تعبئتها وفقاً للتعليمات المبينة 

في القسم ) 17( )"شروط وأحكام االكتتاب"(.

 طريقة االكتتاب
للمكتتبين األفراد

المبينة في  للتعليمات  سيتم توفير نماذج طلب االكتتاب خالل فترة الطرح من قبل إحدى الجهات المستلمة. ويجب تعبئة طلب االكتتاب وفقاً 
القسم )  17( )"شروط وأحكام االكتتاب"(. وبإمكان المكتتبين األفراد الذين اشتركوا مؤخراً في إحدى االكتتابات السابقة االكتتاب عن طريق الموقع 
االلكتروني أو تطبيقات األجهزة الذكية أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهة المستلمة التي تقّدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة 
أن )أ( يكون لدى المكتتب حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و)ب( ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات 
الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح عام أولي، و)ج( يكون لدى المستثمرون األفراد من غير السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون 

حساب لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التي تقدم مثل هذه الخدمة.

الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين:

الحد األدنى لالكتتاب 
مائة ألف )100,000( سهم طرح.للجهات المشاركة

الحد األدنى لالكتتاب 
عشرة )10( أسهم طرح.للمكتتبين األفراد

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين:

قيمة الحد األدنى لالكتتاب 
)●( ريال سعودي.للجهات المشاركة

قيمة الحد األدنى لالكتتاب 
)●( ريال سعودي.للمكتتبين األفراد

الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين:

الحد األقصى لالكتتاب 
للجهات المشاركة

تسعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون )999,999( سهم طرح، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما ال يتجاوز الحد األقصى 
لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر.

الحد األقصى لالكتتاب 
مائتان وخمسون ألف )250,000( سهم طرح.للمكتتبين األفراد

قيمة الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين:

قيمة الحد األقصى 
)●( ريال سعودي.لالكتتاب للمكتتبين األفراد 

قيمة الحد األقصى 
)●( ريال سعودي.لالكتتاب للجهات المشاركة
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طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين:

تخصيص أسهم الطرح 
للمكتتبين لألفراد

يتوقع أن يتم االنتهاء من تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد في موعد أقصاه 1444/01/05هـ )الموافق 2022/08/03م(. علماً بأن الحد 
األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة )10( أسهم، كما أن الحد األقصى لكل مكتتب فرد هو مائتان وخمسون ألف )250,000( سهم، وسيتم 
تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح، إن وجدت، على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب 
فيها. في حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد ستون ألف )60,000( مكتتب فرد فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص والبالغة عشرة )10( 

أسهم لكل مكتتب فرد، وفي هذه الحالة سيتم التخصيص وفقاً لما تقترحه الشركة والمستشار المالي.

تخصيص أسهم الطرح 
للجهات المشاركة

سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للجهات المشاركة عن طريق مدير سجل اكتتاب المؤسسات بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد وفقاً لما يراه 
المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع المصدر باستخدام آلية التخصيص االختيارية، وعليه قد ال يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات 
المشاركة. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة ستة ماليين )6,000,000( سهم طرح تمثل نسبة )100%( من 
إجمالي عدد أسهم الطرح، علماً بأنه في حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد في أسهم الطرح، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات 
تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى خمسة ماليين وأربعمائة ألف )5,400,000( سهم كحد أدنى لتمثل ما نسبته )%90( 

من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد.

رد فائض أموال االكتتاب

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون خصم أي عموالت أو استقطاعات من مدير سجل اكتتاب المؤسسات أو الجهات 
فائض  ورد  )الموافق 2022/08/03م(  يوم 1444/01/05هـ  في  النهائي  التخصيص  عملية  اإلعالن عن  يتم  الحال(. وسوف  المستلمة )حسب 
وإجراءات  المهمة  "التواريخ  مراجعة  الرجاء  التفاصيل،  من  )للمزيد  2022/08/04م(.  )الموافق  1444/01/06هـ  أقصاه  موعد  في  االكتتاب 

االكتتاب" في الصفحة )ل( والقسم )17( )"شروط وأحكام االكتتاب"((.

يبدأ الطرح في يوم 1443/12/28هـ )الموافق 2022/07/27م( ويستمر لمدة يومان شاملًة يوم إغالق االكتتاب بتاريخ 1443/12/29هـ )الموافق فترة الطرح لألفراد
2022/07/28م( )لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة "التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب" صفحة )ل((.

يستحق حاملو أسهم الطرح نصيبهم من أية أرباح تعلن عنها الشركة وتوزعها اعتباراً من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تليها )لمزيد من استحقاق األرباح
المعلومات، الرجاء مراجعة القسم )  7( )"سياسة توزيع األرباح"((.

حقوق التصويت

جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، وال تخول األسهم ممارسة أي حقوق تصويت تفضيلية، حيث يعطي كل سهم حامله صوت 
واحد ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها، ويجوز للمساهم تفويض مساهم آخر، من غير أعضاء مجلس إدارة 
الشركة أو موظفي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم 

)12-13( )"ملخص النظام األساس"( والقسم )12-14( )"وصف األسهم"((.

القيود المفروضة على 
األسهم )فترة الحظر(

يخضع كبار المساهمين لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية، بحيث ال يجوز لهم 
التصرف في أسهمهم خالل هذه الفترة. وبعد انتهاء فترة الحظر، يحق لكبار المساهمين التصرف في أسهمهم وال يستلزم الحصول على موافقة 
الهيئة المسبقة للتصرف في أسهمهم )للمزيد من التفاصيل حول كبار المساهمين، الرجاء مراجعة الجدول 2 )كبار المساهمين ونسب ملكيتهم 

في الشركة((.

إدراج األسهم 

لم يسبق إدراج أسهم الشركة سواء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراقها المالية وطرحها 
وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وتقدمت إلى السوق )تداول( بطلب إلدراج أسهمها وفقاً لقواعد اإلدراج. وقد تم الحصول 
على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح. وقد تم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وتداول. ومن المتوقع 
أن يبدأ تداول األسهم في السوق بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة "التواريخ المهمة وإجراءات 

االكتتاب" في الصفحة )ل((.

عوامل المخاطرة 
هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في أسهم الطرح، ويمكن تصنيف تلك المخاطر كالتالي: )أ( المخاطر المرتبطة بنشاط الشركة وعملياتها، 
و)ب( المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية، و)ج( المخاطر المرتبطة باألسهم، وقد تم استعراض هذه المخاطر في القسم ) 2( 

)"عوامل المخاطرة"(، ويجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري فيما يتعلق بأسهم الطرح.

مصاريف الطرح

بمبلغ )●( ريال سعودي، وسوف يتم خصم  سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر تقريباً 
التكاليف من متحصالت الطرح، وتشمل أتعاب المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات وأتعاب متعهد التغطية  هذه 
والمستشارين القانونيين ومستشار العناية المهنية الالزمة المالي ومستشار دراسة السوق، إضافًة إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق 

والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة.

متعهد التغطية

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( 
طريق الملك فهد

ص.ب 20428، الرياض 11455
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6000 225 )11( 966+
فاكس: 6811 225 )11( 966+

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

مالحظة: يجب دراسة قسم "إشعار هام" في الصفحة )أ( والقسم )2( )"عوامل المخاطرة"( بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح بموجب هذه النشرة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب

الجدول الزمني المتوقع للطرح(: 4الجدول رقم )
التاريخالجدول الزمني المتوقع للطرح

فترة تسجيل طلبات االكتتاب للجهات المشاركة وعملية بناء 
سجل األوامر

تبدأ من يوم األحد بتاريخ 1443/12/18هـ )الموافق 2022/07/17م( إلى نهاية يوم الخميس بتاريخ 
1443/12/22هـ )الموافق 2022/07/21م(.

تبدأ من يوم األربعاء بتاريخ 1443/12/28هـ )الموافق 2022/07/27م( إلى نهاية يوم الخميس بتاريخ فترة االكتتاب لألفراد
1443/12/29هـ )الموافق 2022/07/28م(.

آخر موعد لتقديم نماذج طلبات االكتتاب للجهات المشاركة بناًء 
يوم الخميس بتاريخ 1443/12/29هـ )الموافق 2022/07/28م(.على عدد األسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للجهات المشاركة بناًء على 
يوم الخميس بتاريخ 1443/12/29هـ )الموافق 2022/07/28م(.عدد األسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب 
يوم الخميس بتاريخ 1443/12/29هـ )الموافق 2022/07/28م(.للمكتتبين األفراد

يوم األربعاء بتاريخ 1444/01/05هـ )الموافق 2022/08/03م(.اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

يوم الخميس بتاريخ 1444/01/06هـ )الموافق 2022/08/04م(.إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة )إن وجدت(

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق
المتطلبات واالنتهاء من جميع اإلجراءات  يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع  يتوقع أن 
النظامية ذات العالقة. وسيتم االعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف المحلية وموقع تداول اإللكتروني 

.)www.saudiexchange.sa(
تداول  موقع  خالل  ومن  المملكة  في  اليومية  المحلية  الصحف  في  إعالنات  خالل  من  الفعلية  التواريخ  عن  اإلعالن  يتم  وسوف  تقريبية،  أعاله  المذكورة  والتواريخ  الزمني  الجدول  مالحظة: 

.)www.naqiwater.com( والموقع اإللكتروني للشركة )www.aljaziracapital.com.sa( والموقع اإللكتروني للمستشار المالي )www.saudiexchange.sa( اإللكتروني

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب على شريحتين من المستثمرين هما:

ومن  	 األوامر  بناء سجل  لتعليمات  وفقاً  األوامر  بناء سجل  في  المشاركة  لها  يحق  التي  الفئات  وتشمل  المشاركة،  الفئات  )أ(:  الشريحة 
ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية وغيرهم من 
)"التعريفات والمصطلحات"((   )1 ( القسم  الرجاء مراجعة  التفاصيل،  )لمزيد من  اتفاقيات مبادلة  إبرام  المستثمرين األجانب من خالل 

والقسم  )  17( )"شروط وأحكام االكتتاب"((. 
الشريحة )ب(: المكتتبين األفراد، وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة  	

التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما 
يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو األشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون 
الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب في 
أسهم الطرح باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، يعتبر 

االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.

أ الفئاتأالمشاركة	.
يمكن للفئات المشاركة تقديم طلبات المشاركة في عملية بناء سجل األوامر أثناء عملية بناء سجل األوامر بالوسيلة التي يحددها المستشار المالي، 
بعد   - المؤسسات  اكتتاب  ويقوم مدير سجل  المبدئي.  التخصيص  بعد  المؤسسات  اكتتاب  االكتتاب من مدير سجل  نماذج طلب  والحصول على 
الحصول على موافقة الهيئة - بعرض أسهم الطرح على الجهات المشاركة وذلك خالل مدة بناء سجل األوامر فقط. وتبدأ عملية اكتتاب الجهات 
المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد، وذلك وفقاً للشروط والتعليمات المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب. ويجب تسليم 
نموذج طلب اكتتاب موّقع ومختوم إلى مدير سجل اكتتاب المؤسسات، بحيث يمثل نموذج طلب االكتتاب اتفاقاً ملزماً بين المساهمين البائعين والجهة 

المشاركة مقدمة الطلب.

أ المكتتبونأاألفراد	.

سيتم توفير نماذج طلب االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح في المواقع االلكترونية للجهات المستلمة، ويمكن للمكتتبين األفراد  	
االكتتاب أيضاً عن طريق الموقع االلكتروني أو تطبيقات األجهزة الذكية أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهة المستلمة التي تقدم إحدى أو 
كل هذه الخدمات للمكتتبين األفراد الذين سبق أن اشتركوا في االكتتابات التي جرت مؤخراً شريطة: أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي 

لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات.
أال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد )بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته( منذ اكتتابه في  	

آخر طرح جرى حديثاً.



م

يجب تعبئة نماذج طلب االكتتاب من قبل كل مكتتب فرد وفقاً للتعليمات الواردة في القسم  ) 17( )"شروط وأحكام االكتتاب"(، وعلى كل مقدم طلب أن 
يكمل جميع بنود نموذج طلب االكتتاب ذات الصلة. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي نموذج اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حال عدم استيفائه 
ألي من شروط وأحكام االكتتاب. وال يسمح بإجراء أي تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد أن يتم تقديمه. وفي حال تقديم نموذج طلب االكتتاب 
مرتين، يعتبر التقديم الثاني الغياً ويتم أخذ التقديم األول فقط باالعتبار ويعتبر طلب االكتتاب في حال تسليمه اتفاقاً ملزماً بين المكتتب ذي العالقة 

والمساهمين البائعين )لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة القسم )  17( )"شروط وأحكام االكتتاب"((.

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب، إن وجد، لحساب المكتتب الفرد الرئيسي لدى الجهات المستلمة التي خصمت قيمة االكتتاب منه ابتداًء، ودون خصم 
أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة، ولن يسمح برد قيمة االكتتاب نقداً أو إلى حسابات طرف ثالث.

للمزيد من المعلومات حول اكتتاب المكتتبين األفراد أو الجهات المشاركة، الرجاء مراجعة القسم )  17( )"شروط وأحكام االكتتاب"(.

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى توفير لمحة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة، إال أن هذا الملخص ال يشتمل على كافة 
المعلومات التي قد تهم المستثمرين المحتملين. ولذلك، يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة، وينبغي على الراغبين باالكتتاب بأسهم 
الطرح قراءة هذه النشرة بالكامل حيث ينبغي أن يستند أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المحتملين على دراسة هذه النشرة 
بالكامل بما في ذلك على وجه خاص قسم )إشعار هام( في الصفحة )أ( والقسم )2( )"عوامل المخاطرة"( قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم 

الطرح. 

نظرة عامة على الشركة

تاريخ الشركة

بدأت الشركة كمؤسسة فردية تحت اسم "مؤسسة نقي للمياه" يملكها أمين عبداهلل علي المالح بموجب السجل التجاري رقم 1128018184وتاريخ 
1435/06/27هـ )الموافق 2014/04/27م( وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية وفقاً لسجلها التجاري الرئيسي وسجالتها الفرعية إنتاج وتعبئة المياه 
النقية والمفلترة، البيع بالجملة للمياه المعبأة بأنواعها، البيع بالجملة للمياه الغازية والعصائر وبيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة. 

وفي 1438/09/16هـ )الموافق 2017/06/10م(، تم تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها كل من أمين عبداهلل علي 
المالح وياسر عقيل عبدالعزيز العقيل بنسبة ملكية قدرها 50% لكل منهما وبرأس مال قدره خمس وأربعون مليون وثالثمائة وثمانية وثالثون ألفاً 
)45,338,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة وأربعون ألفاً وثالثمائة وثمانية وثالثون )45,338( حصة عينية )8,160 حصة منها عبارة قيمة عقارات 
و37,178 حصة عبارة عن مكائن ومعدات وسيارات ومحطات تحلية وأجهزة ومصاريف ما قبل التشغيل وأجهزة مخبرية وحواسيب وأجهزة إطفاء 
وتكييف ساهم بها الشركاء أمين عبداهلل علي المالح وياسر عقيل عبدالعزيز العقيل بنسبة 50% لكل منهما( بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال 

سعودي للحصة الواحدة. 

وفي 1441/05/05هـ )الموافق 2019/12/31م( تمت زيادة رأس مال الشركة من خمس وأربعون مليون وثالثمائة وثمانية وثالثون ألفاً )45,338,000( 
ريال سعودي مقسم إلى خمسة وأربعون ألفا وثالثمائة وثمانية وثالثون )45,338( حصة عينية )8,160 حصة منها عبارة قيمة عقارات و37,178 حصة 
عبارة عن مكائن ومعدات وسيارات ومحطات تحلية وأجهزة ومصاريف ما قبل التشغيل وأجهزة مخبرية وحواسيب وأجهزة إطفاء وتكييف ساهم بها 
الشركاء أمين عبداهلل علي المالح وياسر عقيل عبدالعزيز العقيل بنسبة 50% لكل منهما( بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة 
الواحدة إلى خمسة وثمانون مليون وثالثمائة وثمانية وثالثون ألفاً )85,338,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة وثمانون ألفاً وثالثمائة وثمانية 
وثالثون )85,338( حصة بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة، وذلك من خالل إصدار أربعين ألف )40,000( حصة نقدية 
جديدة تم دفع قيمتها بالكامل من قبل كل من أمين عبداهلل علي المالح وياسر عقيل عبدالعزيز العقيل بواقع خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وثالثة 
وثالثون )15,733( حصة لكل منهما، وتم دفع قيمة الحصص المتبقية وعددها ثمانية آالف وخمسمائة وأربعة وثالثون )8,534( حصة بنسبة ملكية 
قدرها 10% من قبل شريك جديد وهو شركة السد الحديثة المتطورة، بحيث أصبح هيكل الملكية الجديد للشركة كالتالي: أمين عبداهلل علي المالح 

)45%( وياسر عقيل عبدالعزيز العقيل )45%( وشركة السد الحديثة المتطورة )%10(. 

وفي 1442/04/23هـ )الموافق 2020/12/08م( قام ياسر عقيل عبدالعزيز العقيل بالتنازل عن كامل حصته البالغة ثمانية وثالثون ألفاً وأربعمائة 
واثنان )38,402( حصه بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة والتي تعادل ما نسبته 45% من رأس مال الشركة إلى شركة 
السد الحديثة المتطورة، وفي المقابل قامت شركة السد الحديثة المتطورة بالتنازل عن أربعة آالف ومئتان وستة وستون )4,266( حصة بما يعادل 
ما نسبته 5% من رأس مال الشركة إلى المساهم اآلخر أمين عبداهلل علي المالح، بحيث أصبحت الشركة مملوكة بالكامل لكل من أمين عبداهلل 
علي المالح وشركة السد الحديثة المتطورة بنسبة ملكية قدرها 50% لكل منهما، وكذلك تمت زيادة رأس المال من خمسة وثمانون مليون وثالثمائة 
وثمانية وثالثون ألف )85,338,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة وثمانون ألفاً وثالثمائة وثمانية وثالثون )85,338( حصة بقيمة اسمية قدرها 
ألف )1,000( ريال سعودي إلى مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائة وخمسين ألف )150,000( حصة بقيمة اسمية 
قدرها )1,000( ريال سعودي وذلك من خالل رسملة مبلغ قدره سبعة وخمسون مليون ومئتان وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة وعشرة )57,257,410( 



ن 

ريال سعودي من األرباح المبقاة للشركة ومبلغ قدره سبعة مليون وأربعمائة وأربعة آالف وخمسمائة وتسعون )7,404,590( ريال سعودي من االحتياطي 
النظامي للشركة. 

إلى مائة  المال من مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي مقسم  وبتاريخ 1442/6/17هـ )الموافق 2021/1/30م( تمت زيادة رأس 
وخمسين ألف )150,000( حصة بقيمة اسمية قدرها )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة إلى مائة وسبعين مليون )170,000,000( ريال سعودي 
مقسم إلى مائة وسبعين ألف )170,000( حصة بقيمة اسمية قدرها )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة، وذلك من خالل رسملة مبلغ قدره اثنا 
عشر مليون ومائتين أربعة آالف وخمسمائة وثمانية عشر )12,204,518( ريال سعودي من األرباح المبقاة للشركة ومبلغ قدره سبعة ماليين وسبعمائة 

وخمسة وتسعين ألف وأربعمائة واثنين وثمانين )7,795,482( ريال سعودي من االحتياطي النظامي للشركة.

وبتاريخ 1442/08/15هـ )الموافق 2021/03/28م( تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم "شركة نقي 
للمياه" بموجب القرار الوزاري رقم 255 وتاريخ 1442/08/01هـ )الموافق 2021/03/14م( دون أي تغيير في هيكل ملكية الشركة، وبرأس مال قدره 
مائة وسبعين مليون )170,000,000( ريال سعودي مقسم إلى سبعة عشر مليون )17,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( ريال 

سعودي للسهم الواحد.

وبتاريخ 1443/4/8هـ )الموافق 2021/12/12م( تمت زيادة رأس المال من مائة وسبعين مليون )170,000,000( ريال سعودي مقسم إلى سبعة عشر 
مليون )17,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( ريال سعودي للسهم الواحد إلى مائتين مليون )200,000,000( ريال سعودي مقسم 
إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خالل رسملة مبلغ قدره ثالثين 
مليون )30,000,000( ريال سعودي من األرباح المبقاة للشركة )وللمزيد من التفاصيل حول تاريخ الشركة، الرجاء مراجعة القسم )4-2( )"تاريخ 

الشركة وتطور رأس مالها"((.

نظرة عامة على أعمال الشركة

تُعد الشركة إحدى الشركات الرائدة في قطاع إنتاج وتعبئة المياه والتي تحظى بنمو مستمر وحضور متزايد، بما تشمله من أعمال استخراج المياه 
وتنقيتها وتحليتها وتوزيعها وبيعها في مختلف مناطق ومدن المملكة. وتتكون أعمال الشركة من قطاعين رئيسيين، وهما:

قطاع البيع بالجملة. 	
قطاع البيع بالتجزئة. 	

تمتلك الشركة خبرة واسعة فيما يتعلق بقطاعات العمل الرئيسية الواردة أعاله، ويشمل ذلك المبيعات للحسابات الصغيرة والمتوسطة كمحالت 
المبيعات  إلى  باإلضافة  النهائي،  والمستهلك  المنازل  ومبيعات  ماركت،  الهايبر  كمحالت  األكبر  والحسابات  وخالفه،  والبقاالت  ماركات  السوبر 
للمؤسسات والجهات الحكومية والمدارس والجامعات والمساجد وخالفه، ومبيعات الهوريكا وتشمل الفنادق والمطاعم وخالفه، وكذلك المبيعات 

للوكالء والموزعين في مختلف مناطق ومدن المملكة.

شكلت إيرادات قطاع البيع بالجملة ما نسبته 99.5% 66.7% و67.1% على التوالي من إجمالي إيرادات الشركة في السنوات المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م و2020م و2021م، في حين مثلت إيرادات قطاع البيع بالتجزئة ما نسبته 0.5% و33.3% و32.9%، على التوالي، من إجمالي إيرادات 

الشركة لنفس الفترة. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )6-6-1( )"قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر"(.

هيكل الشركة

يوضح الجدول اآلتي هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده:

هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده(: 5الجدول رقم )

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

قيمة األسهم نسبة الملكية )%(عدد األسهم
قيمة األسهم نسبة الملكية )%(عدد األسهم)ريال سعودي(

)ريال سعودي(

3570,000,000%50100,000,0007,000,000%10,000,000أمين عبداهلل علي المالح

3570,000,000%50100,000,0007,000,000%10,000,000شركة السد الحديثة المتطورة

70140,000,000%100٢00,000,00014,000,000%٢0,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة



س

رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها

الرؤية

الريادة في مجال إنتاج وتعبئة المياه في أنحاء المملكة ودول الخليج ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل تطوير عالمتها التجارية 
لتصبح األفضل في مجالها والتركيز على الجودة وخدمة العمالء وتعزيز العالقات التجارية وتنميتها واالعتماد على أفضل الموارد البشرية من خالل 

استقطابها وتطويرها والحفاظ عليها.

الرسالة

تسعى الشركة لتطوير نموذج حديث في مجاالت عملها من خالل تقديم شتى أنواع المنتجات ذات األحجام واألوزان المختلفة بأعلى مواصفات 
الجودة والقيمة وبأسعار منافسة، وخدمة جميع احتياجات شركائها وعمالئها بشكل مستدام من خالل توظيف األبحاث والتطوير لغرض خلق القيمة 

المضافة والقيمة المستدامة لمساهميها والتشجيع على المشاركة الفّعالة والبناءة لمواكبة تطلعات المساهمين وأصحاب المصالح.

االستراتيجية

وضعت الشركة أهدافاً استراتيجية رئيسية استناداً إلى نقاط قوتها والفرص المتاحة في السوق التي تتوافق مع رؤيتها ورسالتها. وتتضمن أهداف 
الشركة االستراتيجية تعزيز مركزها الريادي في قطاع إنتاج وتعبئة المياه وذلك من خالل تطوير استراتيجيات األعمال في الشركة وتنمية قاعدة 
عمليات  تطوير  إلى  إضافًة  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  ومنطقة  الخليج  ودول  بالمملكة  أسواق جديدة  في  عملياتها  نطاق  وتوسيع  عمالئها 
اإلنتاج والتصنيع والقدرة اإلنتاجية وتحسين كفاءة رأس المال العامل وتطوير كفاءات فريق العمل وتحسين حوكمة الشركة. كما تعمل الشركة على 
استراتيجيات تكميلية تشمل استراتيجية تطوير التسويق والبيع والتوزيع إضافًة إلى الدعاية واإلعالن واستراتيجية تسعير اختراق السوق، موائمًة 

الستراتيجيات األعمال لضمان تنمية قاعدة عمالئها وتوسيع نطاق عملياتها.

المزايا التنافسية للشركة ونقاط قوتها
لقد طورت الشركة مزايا تنافسية ونقاط قوة مستدامة تسمح لها بمتابعة الفرص المتوفرة في السوق التي تتماشى مع رؤيتها ورسالتها. وتشمل 
مزايا الشركة التنافسية ونقاط قوتها سرعة التجاوب مع متغيرات السوق ومتطلبات عمالئها من خالل القدرة على إنتاج مختلف المنتجات بواسطة 
مصانعها وخطوط إنتاجها، إضافًة إلى كفاءة تشغيل خطوط إنتاجها مصحوباً بالموقع االستراتيجي للمصنع الذي يسهل من وصول منتجات الشركة 
إلى المناطق الكبرى في المملكة. كما تحرص الشركة على تلبية متطلبات واحتياجات عمالئها من خالل اعتمادها على اآلالت والمعدات وموارد 
التصنيع الحديثة والتي تمكن الشركة من تصميم وإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات وتطوير وتحديث خطوط اإلنتاج واآلالت والمعدات بشكل 
مستمر. وتستفيد الشركة من قدرتها على الحصول على التمويل الكافي من المؤسسات المالية مّما يمّكنها من تمويل توسع أعمالها والنمو بشكل 
مستمر عطفاً على تمّيز أداء الشركة التشغيلي وقراراتها التنفيذية التوسعية إضافًة إلى عالمتها التجارية المميزة. وتدار الشركة من قبل فريق 
إداري ذو خبرة واسعة في الصناعة ومجال تعبئة المياه مما يمكن الشركة من االستفادة من مواردها بالشكل المطلوب، إضافًة إلى توظيف الشراكات 

االستراتيجية مع الشركات الشقيقية والعالقات الوثيقة مع الشركاء التجاريين لصالح تسهيل عمليات الشركة ونموها.

نظرة عامة عن السوق
أعده مستشار دراسة  الذي  التقرير  القسم هو  والواردة في هذا  المملكة  المياه في  وتعبئة  إنتاج  بقطاع  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  إن مصدر 
السوق ومع ذلك، ليس هناك من سبب يدعو لالعتقاد بأن هذه المعلومات غير دقيقة أو غير صحيحة. وعلى ذلك، فإن مجلس اإلدارة والمساهمين 

والمستشارين لم يتحققوا بصورة مستقلة من دقة هذه البيانات والمعلومات، وال يوجد ما يضمن دقتها أو اكتمالها.

نظرة عامة على االقتصاد السعودي
تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر ناتج محلي إجمالي )GDP( في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا بنحو 2.6 تريليون ريال سعودي )ما يعادل700 
مليار دوالر أمريكي( في عام 2020م. وبعد فترة من النمو االقتصادي بمعدل سنوي متوسطه 1.4% خالل الفترة 2017م إلى 2020م )مدعومة بعوامل 
تشمل ارتفاع اإليرادات الحكومية الناتجة عن إجراءات ضبط األوضاع المالية العامة؛ ومواصلة تنفيذ اإلصالحات االقتصادية لزيادة مشاركة القطاع 
الخاص؛ إضافة إلى انتعاش أسعار النفط العالمية(، انكمش االقتصاد السعودي )إجمالي الناتج المحلي( بنسبة 4.1% بالقيمة الحقيقية في عام 

2020م في أعقاب أزمة جائحة كورونا )كوفيد-19( وأزمة انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى حدوث عجز في اإليرادات المالية.



ع 

نظرة عامة على قطاع إنتاج وتعبئة المياه
ر الحجم اإلجمالي لسوق المياه المعبأة في المملكة بنحو 6.1 مليارات لتر من حيث الحجم في عام 2020م )ما يعادل حوالي 7.8 مليارات ريال  ُقِدّ
سعودي، أو 2.1 مليار دوالر أمريكي، من حيث القيمة(. بعد فترة طويلة من النمو اإليجابي منذ أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين، سجل 
قطاع المياه المعبأة في السعودية انخفاًضا طفيًفا بنسبة 2.3% من حيث الحجم خالل الفترة 2017م إلى 2020م. كان هذا نتيجة للتباطؤ في إجمالي 
اإلنفاق االستهالكي )بسبب عوامل تشمل تدابير الضبط المالي التي نفذتها حكومة المملكة، وإدخال ضريبة القيمة المضافة والزيادة الالحقة، 
وسياسات سعودة القوى العاملة( وتأثير جائحة كورونا )كوفيد-19( على اقتصاد المملكة األوسع. ومع ذلك، فقد سجل سوق المياه المعبأة في المملكة 
نمًوا إيجابًيا بنسبة 3.7% خالل الفترة 2017م إلى 2020م من حيث القيمة، نتيجة ارتفاع أسعار منتجات المياه المعبأة في السوق المحلي، والتي 

عوضت عن االنخفاض في الكميات التي شهدتها تلك الفترة.

قدرت مستويات استهالك الفرد من المياه المعبأة في المملكة بـ 187 لتًرا للفرد سنوًيا في عام 2020م، وهي واحدة من أعلى المستويات في العالم، 
نتيجة لعوامل عدة بما في ذلك المناخ العام للمملكة والتوجه المتزايد الستهالك منتجات لتعزيز نمط الحياة الصحية بين األسر في المملكة )والذي 
وجه له قطاع المياه المعبأة المحلية عناية خاصة من خالل الترويج لمنتجاتها على أنها "صحية وآمنة لالستهالك العائلي"(. كل هذا باإلضافة 
للخلفية االجتماعية واالقتصادية المواتية )بما في ذلك المستويات المتزايدة للدخل المتاح، والتوسع السكاني، والتوسع الحضري المتزايد، والذي 
تناولناه بمزيد من التحليل في القسم )3-1( )"البيئة االقتصادية الكلية في المملكة"(( واإلطار القانوني الداعم، الذي ضمن دعم التوسع طويل 

األجل لقطاع المياه المعبأة في المملكة.

من المقرر أن يشهد سوق المياه المعبأة في المملكة انتعاًشا خالل الفترة المتوقعة من 2020م إلى 2025م مدعوماً بعوامل من بينها التحسن المتوقع 
في ظروف االقتصاد الكلي للمملكة، وزيادة تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع مستويات الدخل المتاح للفرد، والتوجه المتزايد نحو منتجات تعزيز 
نمط الحياة الصحية، لينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.7% من حيث الحجم وليصل إلى 8.1 مليارات لتر بحلول عام 2025م. أما من حيث 
القيمة، فمن المتوقع أن يزداد سوق المياه المعبأة في المملكة بمعدل سنوي متوسط قدره 7.9% بالقيمة االسمية خالل 2020م إلى 2025م لتصل 
إلى 11.4 مليار ريال سعودي )ما يعادل 3.1 مليارات دوالر أمريكي( بنهاية تلك الفترة، مما يعكس االرتفاع المتوقع في األسعار بسبب عوامل منها 
الطلب المتزايد على المياه المعبأة في السوق المحلي؛ فتح باب تصدير منتجات المياه المعبأة في المملكة واالنتعاش المتوقع في اقتصاد المملكة 

خالل الفترة نفسها.



ف

ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية
ينبغي أن تقرأ المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية المبينة أدناه جنباً إلى جنب مع القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية 
بتاريخ 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، وكافة اإليضاحات المتعلقة بها، والتي تم إدراجها في القسم ) 19( )"القوائم المالية وتقرير المحاسبين 

القانونيين حولها"(.

ملخص المعلومات المالية للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م (: 6الجدول رقم )

العملة: باأللف ريال سعودي
السنة المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر

٢019م
مراجعة

٢0٢0م
مراجعة

٢0٢1م
مراجعة

قائمة الدخل الشامل

207,300264,514277,823اإليرادات
164,375160,493164,869تكلفة اإليرادات

4٢,9٢5104,0٢111٢,954إجمالي الربح

3,6067,84710,750المصروفات العمومية واإلدارية
4,41614,83623,937مصاريف بيع وتوزيع 

٣4,90481,٣٣778,٢67الربح من العمليات

1,434)725(781إيرادات /تكاليف أخرى
5921,194-تكاليف التمويل

--الخسائر في األصول المالية

٣5,68580,0٢078,507الربح قبل الزكاة

9062,0651,231الزكاة

٣4,77977,95577,٢76الربح من العمليات المستمرة

---الخسارة من العمليات المتوقفة

٣4,77977,95577,٢76)الخسارة(/الربح للسنة

395)161(-32دخل شامل آخر / )الخسائر( 
---الحصص غير المسيطرة

٣4,81177,79477,671الدخل الشامل للفترة

قائمة المركز المالي 

28,85556,95682,789إجمالي األصول المتداولة 
113,925148,298165,320إجمالي األصول غير المتداولة

14٢,780٢05,٢54٢48,109مجموع الموجودات

24,22622,22325,238مجموع المطلوبات المتداولة
15418,76814,938مجموع المطلوبات غير المتداولة

٢4,٣8140,99140,175مجموع المطلوبات

118,400164,263207,934مجموع حقوق الملكية

14٢,780٢05,٢54٢48,109مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

ملخص قائمة التدفقات النقدية

46,38982,59482,689صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية
)35,446()48,134()28,228(صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

)39,095()12,286()14,093(صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التمويلية
3,4727,54029,714النقد وما يماثله في بداية السنة

---النقد وما يماثله المستبعد عند استبعاد شركة تابعة

7,540٢9,714٣7,861النقد وما يماثله في نهاية السنة/الفترة



ص 

مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م (: 7الجدول رقم )
السنة المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر

٢019م
مراجعة

٢0٢0م
مراجعة

٢0٢1م
مراجعة

20.739.340.7هامش الربح اإلجمالي )%(

16.830.728.2هامش الربح من العمليات التشغيلية )%(

16.829.427.8هامش الربح الصافي )%(

31.944.734.1العائد على الموجودات )%(

39.555.241.5العائد على حقوق الملكية )%(

1.22.63.3النسبة المتداولة

20.625.019.3نسبة المطلوبات إلى حقوق المساهمين )%(



ق

ملخص عوامل المخاطر
ينبغي على المستثمرين المحتملين دراسة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية قبل االستثمار في أسهم الطرح بما في ذلك على وجه 

الخصوص عوامل المخاطرة الواردة أدناه، والموضحة بشكل مفصل في القسم ) 2( )"عوامل المخاطرة"(.

المخاطر المرتبطة بنشاط الشركة وعملياتها 

المخاطر المتعلقة بعدم توافر المواد الخام 	
المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار المواد الخام 	
المخاطر المرتبطة بإدارة خطوط اإلنتاج 	
المخاطر المرتبطة بالتغيرات الهيكلية في قطاع مياه الشرب المعبأة 	
المخاطر المرتبطة باعتماد الشركة على مصدر واحد للمياه 	
المخاطر المرتبطة بعدم قدرة الشركة على استخراج التراخيص التشغيلية المطلوبة ألنشطة المياه 	
المخاطر المرتبطة بتركز اإليرادات في أكبر ثالث منتجات وتركز اإليرادات في قطاع البيع بالجملة 	
المخاطر المرتبطة بحدوث أعطال في مصنع الشركة 	
المخاطر المرتبطة بعدم قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجية النمو 	
المخاطر المتعلقة بمعدالت نمو إيرادات الشركة المستقبلية وعدم قدرة الشركة على استغالل فرص النمو في المستقبل 	
المخاطر المرتبطة بالتاريخ التشغيلي القصير للشركة 	
المخاطر المرتبطة بتطوير مرفق جديد واستبدال األصول القديمة 	
المخاطر المرتبطة بالعوامل الموسمية 	
المخاطر المرتبطة بسوء إدارة المخزون 	
المخاطر المرتبطة بأداء الموزعين الرئيسيين للشركة 	
المخاطر المرتبطة باألوبئة 	
المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة وجودة الخدمات المقدمة 	
المخاطر المرتبطة بتركز اإليرادات في مناطق جغرافية معينة 	
المخاطر المرتبطة بالمعامالت واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة 	
المخاطر المتعلقة بمشاركة بعض أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أعمال منافسة ألعمال الشركة 	
عدم القدرة على الحفاظ بالشكل المالئم على سرية وسالمة بيانات العمالء والموظفين 	
المخاطر المرتبطة بعمليات الدفع ببطاقات االئتمان وبطاقات مدى  	
مخاطر االئتمان المرتبطة بتحصيل الديون المستحقة من عمالء الشركة  	
المخاطر المرتبطة بالذمم الدائنة 	
المخاطر المرتبطة بالتمويل 	
المخاطر المرتبطة بالضمانات الشخصية المقدمة من المساهمين 	
المخاطر المرتبطة بالتغييرات السلبية في أسعار الفائدة 	
المخاطر المرتبطة باالعتماد على اإلدارة العليا والموظفين الرئيسيين 	
المخاطر المرتبطة بعدم القدرة على استقطاب الموظفين المؤهلين واالحتفاظ بهم 	
المخاطر المرتبطة بسوء سلوك الموظفين و/أو أخطائهم 	
المخاطر المرتبطة باالعتماد على البنية التحتية لتقنية المعلومات 	
المخاطر المرتبطة بعدم توفير التغطية التأمينية الكافية 	
المخاطر المرتبطة بالعقود المبرمة مع الغير 	
المخاطر المرتبطة بكفالة الموظفين غير السعوديين 	



ر 

المخاطر المرتبطة بالمنازعات القضائية 	
المخاطر المرتبطة بالتراخيص والموافقات 	
المخاطر المرتبطة بانتشار العالمة التجارية والحفاظ على انتشارها 	
المخاطر المرتبطة باألنشطة التسويقية 	
المخاطر المتعلقة بإعداد التقارير المالية 	
المخاطر المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية 	
المخاطر المرتبطة باستحقاقات الضرائب والزكاة المحتملة 	
المخاطر المرتبطة بحداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات وااللتزام بأحكام نظام الشركات 	
المخاطر المرتبطة بعدم أداء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت لمهامهما على النحو المطلوب 	
المخاطر المرتبطة بقصور الخبرة في إدارة شركة مدرجة عامة 	
المخاطر المرتبطة بتطبيق الشركة للمعايير المحاسبية الدولية  	

المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية

المخاطر المرتبطة بإنفاق المستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية 	
المخاطر المرتبطة بعدم االستقرار السياسي والمخاوف األمنية في منطقة الشرق األوسط 	
المخاطر المرتبطة بالقوة القاهرة وحدوث الكوارث الطبيعية 	
المخاطر المرتبطة بالمنافسة والحصة السوقية للشركة 	
المخاطر المرتبطة بالتغيرات في البيئة التنظيمية 	
المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة 	
المخاطر المرتبطة بتغيير أسعار الطاقة 	
المخاطر المرتبطة بأسعار الصرف 	
المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل 	
المخاطر المرتبطة بالزيادة في الرسوم الحكومية المطبقة على العاملين غير السعوديين 	
المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام بمتطلبات التوطين 	

المخاطر المرتبطة بأسهم الطرح 

المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد الطرح 	
المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابق ألسهم الطرح 	
المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق 	
المخاطر المرتبطة بإصدار أسهم جديدة بعد الطرح 	
المخاطر المرتبطة بتذبذب أسعار األسهم في السوق 	
المخاطر المرتبطة بتوزيع األرباح والقيود المفروضة على توزيع األرباح من قبل الجهات الممولة 	
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1  
التعريفات والمصطلحات

)SWAPs( اتفاقيات المبادلة

قيام األشخاص الطبيعيين غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة باستثناء المستثمرين االعتباريين 
والمستثمرين االستراتيجيين  المدرجة  المالية  األوراق  المؤهلة في  المالية األجنبية  المؤسسات  المنظمة الستثمار  للقواعد  األجانب وفقاً 
المنافع  على  باالستحواذ  المدرجة  الشركات  في  استراتيجية  األجانب حصًصا  االستراتيجيين  المستثمرين  تملك  لتعليمات  وفًقا  األجانب 
االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة )SWAP( مع أشخاص مرخص لهم من قبل الهيئة لشراء األسهم المدرجة في 
السوق المالية وامتالكها والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب. وبموجب اتفاقيات المبادلة، سوف يتم تسجيل األشخاص المرخص لهم 

كمالكين نظاميين لتلك األسهم.

اتفاقية التعهد بتغطية الطرح التي تم إبرامها بين الشركة والمساهمين البائعين ومتعهد التغطية فيما يتعلق بالطرح.اتفاقية التعهد بالتغطية

إجمالي الناتج المحلي )وهو أشمل مقياس كمي إلجمالي النشاط االقتصادي في الدولة، ويمثل القيمة النقدية لجميع البضائع والخدمات إجمالي الناتج المحلي 
المنتجة داخل الحدود الجغرافية للدولة على مدى فترة زمنية معينة(.

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يمثل مقياساً لمتوسط دخل الفرد في دولة ما )ويتم حسابه بقسمة إجمالي الناتج المحلي إجمالي الناتج المحلي للفرد
على عدد السكان(.

كبار التنفيذيين بالشركة.اإلدارة التنفيذية

قبول إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول( وفقاً لقواعد اإلدراج، وحيث يسمح السياق بذلك، تقديم طلب إلى السوق اإلدراج
إلدراج األوراق المالية.

ويشمل هذا استمارة الطلب األوامر،  بناء سجل  فترة  الطرح خالل  أسهم  لتسجيل طلباتهم في  المشاركة  الجهات  قبل  تستخدم من  التي  الطلب  استمارة 
المصطلح )حسب الحال( استمارة الطلب اإللحاقي عند تغيير النطاق السعري.

عشرون مليون )20,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.األسهم

ستة ماليين )6,000,000( سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال الشركة.أسهم الطرح

أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة للشركة والذين تظهر أسماؤهم في القسم )5( )"الهيكل التنظيمي أعضاء المجلس
للشركة وحوكمتها"(.

الزوج والزوجة واألوالد القّصر.األقارب

المياه المعبأة

تشمل هذه الفئة جميع أنواع المياه المعبأة )مياه الينابيع والمياه المعدنية والمياه النقية( والمياه المعبأة الغازية )مياه الينابيع والمياه المعدنية 
والمياه النقية( والمياه المعبأة المنكهة والمياه المعبأة الوظيفية. كما تشمل هذه الفئة عبوات المياه المعبأة ذات األحجام الكبيرة )مياه الينابيع 
والمياه المعدنية والمياه النقية( بسعة ثمان لترات أو أكبر المباعة عبر مواقع البيع بالتجزئة والتي يتم توصيلها مباشرة إلى منازل المستهلك 
باإلضافة إلى المياه المعبأة المباعة والمستهلكة عبر قطاع الضيافة )الفنادق والمطاعم والمقاهي(، ويستثنى منها المياه المباعة للمؤسسات 

والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر الشركات والمكاتب والمدارس.

أمين سر مجلس اإلدارة.أمين السر

برنامج نطاقات

هو برنامج أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )وزارة العمل سابقاً( بموجب قرار وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )وزير 
العمل سابقاً( رقم 4040 بتاريخ 10/12/ 1432هـ )الموافق 2011/9/10م( المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 50 بتاريخ 1415/5/21هـ 
)الموافق 1994/10/27م( لتقديم حوافز للمنشآت كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين. ويقوم هذا البرنامج بتقييم أداء أي منشأة على 
أساس نطاقات محددة، وهي البالتيني واألخضر )المنقسم إلى ثالث فئات: األخضر المنخفض والمتوسط والمرتفع( واألصفر واألحمر. 
االمتيازات  للحصول على بعض  يؤهلها  التوطين مما  بمتطلبات  ملتزمة  واألخضر  البالتيني  النطاقين  التي تصنَّف ضمن  المنشآت  وتعتبر 
األجانب  الموظفين  مهنة  تغيير  من  تمكينهم  أو  وتجديدها  األجانب  للموظفين  العمل  تأشيرات  على  الحصول  من  تمكينهم  مثل  المحددة، 
)باستثناء المهن المقصورة على المواطنين السعوديين(، أما المنشآت التي تصنَّف ضمن النطاقين األصفر أو األحمر )اعتماداً على مدى 
عدم التزام هذه المنشآت(، فتعتبر غير ملتزمة بمتطلبات التوطين ومعرَّضة لفرض بعض اإلجراءات العقابية ضدها، مثل الحد من قدرتها 

على تجديد تأشيرات العمل للموظفين األجانب أو عدم تمكينها تماماً من الحصول على تأشيرات العمل للموظفين األجانب أو تجديدها.

البنك السعودي المركزي.البنك السعودي المركزي أو ساما

تعليمات بناء سجل األوامر 
وتخصيص األسهم في االكتتابات 

األولية 

بتاريخ   2016-94-2 رقم  الهيئة  مجلس  قرار  على  بناء  الصادرة  األولية  االكتتابات  في  األسهم  وتخصيص  األوامر  سجل  بناء  تعليمات 
1437/10/15هـ الموافق 2016/07/20م المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-102-2019 وتاريخ 1441/01/18هـ )الموافق 

2019/09/17م(.

هي عملية إحالل مواطن محل مقيم غير سعودي في وظيفة معينة، على أن تتوافر في المواطن القدرات والمؤهالت والكفاءة التي يحتاجها التوطين
العمل نفسه.

الجمعية العامة غير العادية أو الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة.الجمعية العامة

الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة التي تُعقد وفقاً للنظام األساس.الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين التي تعقد وفقاً للنظام األساس.الجمعية العامة غير العادية
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الجمهور

األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي المصدر. 1
المساهمين الكبار في المصدر. 2
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر. 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5 أو 6( أعاله. 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.. 8

الجهات المستلمة المذكورة في الصفحة )ز( من هذه النشرة.الجهات المستلمة

الجهات المشاركة في عملية بناء سجل األوامر من ضمن الفئات المشاركة.الجهات المشاركة

حكومة المملكة العربية السعودية، وتفسر كلمة "حكومية" وفقاً لذلك.الحكومة

الرئيس التنفيذي للشركة.الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس إدارة الشركة.رئيس المجلس

البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني والذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات وتنويع االقتصاد السعودي رؤية ٢0٣0
وتطوير الخدمات العامة.

الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال سعودي

)●( ريال سعودي لكل سهم.سعر الطرح

هي السنة المالية للشركة والتي تبدأ في 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة ميالدية.السنة المالية

السوق المالية السعودية )تداول( أو السوق المالية السعودية.السوق أو تداول

السيطرة
يقصد بـ "السيطرة" القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، 
من خالل أي من اآلتي: )أ( امتالك نسبة تساوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. )ب( حق تعيين 30% أو أكثر من أعضاء الجهاز 

اإلداري، وتفسر كلمة "المسيطر" وفقاً لذلك.

الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي تقر له أنظمة المملكة العربية السعودية بهذه الصفة.الشخص

شخص مرخص له من قبل الهيئة للقيام بأعمال األوراق المالية.شخص مرخص له

شركة نقي للمياه.الشركة أو المصدر

شركة مصنع زالل للمياه، وهي شركة شقيقة مملوكة بنسبة 100% للمساهمين غير المباشرين فهد المسند وياسر العقيل، والذين يمتلكون شركة زالل
مجتمعين ما نسبته 100% من شركة السد الحديثة المتطورة، والتي بدورها تملك ما نسبته 50% من أسهم الشركة.

وهي مساهم كبير في الشركة تملك ما نسبته 50% من أسهم الشركة.شركة السد الحديثة المتطورة

شركة مصنع الشرق االوسط للمكائن المحدودة، وهي شركة شقيقة مملوكة بنسبة 60% للمساهم غير المباشر ياسر العقيل، والذي يمتلك مصنع الشرق االوسط للمكائن
بدوره نسبة قدرها 50% من شركة السد الحديثة المتطورة، والتي بدورها تملك ما نسبته 50% من أسهم الشركة.

صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح.صافي المتحصالت

)VAT( ضريبة القيمة المضافة

الخليج  لدول  التعاون  لدول مجلس  المضافة  القيمة  لضريبة  الموحدة  االتفاقية  على  الموافقة  بتاريخ 1438/11/2هـ  الوزراء  قرر مجلس 
العربية، والتي بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل 
قطاعات محددة في المملكة العربية السعودية، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مقدار هذه الضريبة هي 5%، وتم استثناء عدد 
من المنتجات منها )كاألغذية األساسية، والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم(. كما أعلنت وزارة المالية مؤخراً زيادة نسبة ضريبة 

القيمة المضافة إلى 15% ابتداًء من 1 يوليو 2020م.

الطرح العام األولي لعدد ستة ماليين )6,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشر )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة الطرح 
بالكامل، بما يمثل )30%( من رأس مال الشركة، وبسعر طرح يبلغ )●( ريال سعودي للسهم الواحد.



3

طرف ذو عالقة

يشمل مصطلح "طرف ذو عالقة" أو "أطراف ذوي عالقة" في هذه النشرة وبموجب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق 
المالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 4-11-2004 وتاريخ 1425/8/20هـ )الموافق 2004/10/4م( والمعدلة 

بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 5-5-2022 وتاريخ 1443/06/02هـ )الموافق 2022/01/05م(، على ما يلي:
تابعي المصدر.أ. 
المساهمين الكبار في المصدر.ب. 
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في المصدر.ج. 
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.د. 
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.ه. 
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )أ( أو )ب( أو )ج( أو )د( أو )ه( أعاله. و. 
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في )أ( أو )ب( أو )ج( أو )د( أو )ه( أو )و( أعاله.ز. 

طلب المشاركة في عملية بناء 
سجل األوامر

الطلب المقدم لمدير سجل اكتتاب المؤسسات من قبل الجهات المشاركة لتسجيل طلباتهم في أسهم الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر، 
ويقدم لمدير سجل اكتتاب المؤسسات في موعد أقصاه آخر يوم من مدة بناء سجل األوامر. ويشمل هذا المصطلح )حسب الحال( الطلبات 

اإللحاقية عند تغيير النطاق السعري. 

يشمل أعضاء مجلس إدارة الشركة.عضو مجلس اإلدارة

الفئات المشاركة

وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر، فإن الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر هي:
الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح أ. 

لها بذلك، مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وتعليمات بناء سجل األوامر.
مؤسسات سوق مالية مرخص لها من قبل الهيئة بالتعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع االلتزام باألحكام المنصوص عليها في ب. 

قواعد الكفاية المالية عند تقديم طلب المشاركة.
عمالء مؤسسات سوق مالية مرخص لها من قبل الهيئة في ممارسة أعمال اإلدارة وفقاً لألحكام والقيود المنصوص عليها في تعليمات ج. 

بناء سجل األوامر.
ذلك د.  ويشمل  المالية،  األوراق  إيداع  مركز  لدى  وحساب  المملكة  في  استثماري  فتح حساب  لهم  يجوز  الذين  االعتباريين  األشخاص 

األشخاص االعتباريين األجانب الذين يجوز لهم االستثمار في السوق التي ستدرج فيها أسهم المصدر، مع مراعاة ضوابط استثمار 
الشركات المدرجة في األوراق المالية المدرجة في السوق المنصوص عليها في تعميم الهيئة رقم )05158/6( وتاريخ 1435/8/11هـ 

)الموافق 2014/6/9م( الصادر بناء على قرار مجلس الهيئة رقم )9-28-2014( وتاريخ 1435/7/20هـ )الموافق 2014/5/19م(.
الجهات الحكومية، وأي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز إيداع األوراق المالية.ه. 
الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرًة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.و. 
الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.ز. 

الفترة التي يخضع كبار المساهمين خاللها لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق، بحيث ال فترة الحظر
يجوز لهم التصرف في أسهمهم خالل هذه الفترة.

الفترة التي تبدأ في يوم األربعاء 1443/12/28هـ )الموافق 2022/07/27م( وتستمر لمدة يومان شاملة يوم إغالق االكتتاب الموافق يوم فترة الطرح
الخميس 1443/12/29هـ )الموافق 2022/07/28م(.

القوائم المالية

للمعايير الدولية  القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م، واإليضاحات المرفقة بها، وفقاً 
للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية )IFRS( وغيرها من المعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، 
وتم مراجعتها من قبل شركة اليوسف والسعيد للمراجعة وتدقيق الحسابات، وكذلك القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية 
المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020م و2021م، واإليضاحات المرفقة بها، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 
السعودية )IFRS( وغيرها من المعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتم مراجعتها من قبل شركة الدكتور محمد 

العمري وشركاه.

2017/12/27م( قواعد اإلدراج )الموافق  1439/4/9هـ  بتاريخ   )2017-123-3( رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  عليها  الموافق  اإلدراج  قواعد 
والمعدلة بموجب قراره رقم 1-19-2021 وتاريخ 1443/7/12هـ )الموافق 2022/2/13م(.

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة 

وتاريخ   2017-123-3 رقم  القرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح  قواعد 
1439/4/9هـ )الموافق 2017/12/27م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ، )الموافق 

2003/07/31م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 5-5-2022 وتاريخ 1443/6/2هـ )الموافق 2022/1/5م(.

قواعد الكفاية المالية الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 1-40-2012 وتاريخ 1434/2/17هـ )الموافق 2012/12/30م( وما يطرأ قواعد الكفاية المالية
عليها من تعديالت.

القواعد المنظمة الستثمار 
المؤسسات المالية األجنبية 
المؤهلة في األوراق المالية 

المدرجة

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب 
القرار رقم 1-42-2015 وتاريخ 1436/7/15هـ )الموافق 2015/5/4م( والمعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2019-65-3 

وتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق 2019/6/17م(.

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية

أعضاء اإلدارة العليا للشركة والتي ترد أسماؤهم في الجدول 5-5 )"تفاصيل كبار التنفيذيين"(.كبار التنفيذيين

أي األشخاص الذين يمتلكون )5%( أو أكثر من أسهم المصدر.كبار المساهمين
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الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 8-16-2017 بتاريخ 1438/5/16هـ )الموافق 2017/2/13م( والمعدلة الئحة حوكمة الشركات
بقرار مجلس الهيئة رقم 3-57-2019 وتاريخ 1440/9/15هـ )الموافق 2019/5/20م( وما يرد عليها من تعديالت.

الئحة صناديق االستثمار
الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-219-2006 وتاريخ 1427/12/3هـ )الموافق 2006/12/24م( 
بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 

1-61-2016 وتاريخ 1437/8/16هـ )الموافق 2016/5/23م(.

لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة.لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة المراجعة للشركة. لجنة المراجعة 

لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.اللجان

التقويم الميالدي.م

القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها.متحصالت الطرح

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال(.متعهد التغطية

مجلس إدارة الشركة.مجلس اإلدارة أو المجلس

مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي يتألف من: مملكة البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات مجلس التعاون 
العربية المتحدة.

المحاسبون القانونيون

يُقصد بها:
شركة اليوسف والسعيد للمراجعة وتدقيق الحسابات للقوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر . 1

2019م.
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه للقوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020م و2021م.. 2

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال(.مدير االكتتاب 

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال(.مدير سجل اكتتاب المؤسسات 

أي مالك ألسهم في الشركة.المساهم

المساهمون في الشركة والذين ترد أسماؤهم ونسب ملكيتهم في الجدول رقم )3( )"المساهمون البائعون ونسب ملكيتهم في الشركة"( والذين المساهمون البائعون
سيبيعون جزءاً من أسهمهم في الطرح.

المساهمون في الشركة والتي ترد أسماؤهم ونسب ملكيتهم في الجدول رقم )5( )"هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده"(.المساهمون الحاليون

تشمل الفئات المشاركة والمستثمرون األفراد.المستثمرين

مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة. المستثمر األجنبي المؤهل

المستثمرين األجانب 
األشخاص الطبيعيين غير الخليجيين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات غير الخليجية المسجلة خارج المملكة والذين لديهم حق االستثمار 
 )SWAP( بشكل غير مباشر لالستحواذ على المنافع االقتصادية لألسهم المدرجة في السوق المالية عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة

مع أشخاص مرخص لهم.

شركة يورومونيتور انترناشيونال ليمتد.مستشار دراسة السوق

مستشار العناية المهنية الالزمة 
برايس وتر هاوس كوبرز )PwC( - محاسبون قانونيون.المالي

شركة زياد يوسف السلوم ويزيد عبدالرحمن الطعيمي للمحاماة واالستشارات القانونية.المستشار القانوني 

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال(.المستشار المالي

مستشارو الشركة فيما يتعلق بالطرح، والذين تظهر أسماؤهم في الصفحات )هـ( و)و( من هذه النشرة.المستشارون

)SOCPA(.)SOCPA( الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

معايير المحاسبة الدولية 
)IFRS(

معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية )IFRS(، والمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، 
باإلضافة إلى بعض المتطلبات واإلفصاحات التي تم إضافتها إلى بعض المعايير من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والمعايير 
للمراجعين  السعودية  الهيئة  قبل  من  المعتمدة  الفنية  واإلصدارات  المعايير  واإلصدارات  المعايير  هذه  وتتضمن  األخرى.  واإلصدارات 

والمحاسبين فيما يتعلق بالمسائل غير المشمولة في معايير المحاسبة الدولية، كالمسائل المتعلقة بالزكاة.

المكتتبون األفراد
األشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي التي يحق لها أن 
تكتتب بأسمائهم، شريطة أن تقدم ما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو من مواطني دول 

مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري.

تشمل الجهات المشاركة والمكتتبين األفراد.المكتتبين

يُعّد الشخص مالكاً نفعياً لألسهم إذا كان حائزاً على الملكية النفعية الحقيقية النهائية أو السيطرة على األسهم من خالل عدد من الشركات الملكية النفعية
المتسلسلة أو غير ذلك.

المملكة العربية السعودية.المملكة
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البنوك وشركات الخدمات المالية.المؤسسات المالية

المؤسسة العامة للتأمينات 
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية.االجتماعية

هو السعر المرجعي لتكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي.مؤشر سايبور

هذه النشرة المعّدة من قبل الشركة والمتعلّقة بالطرح.نشرة اإلصدار أو النشرة

النظام األساس للشركة والوارد ملخصه في القسم )12-13( )"ملخص النظام األساس"(.النظام األساس

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ )الموافق 2003/7/31م(، وما يطرأ عليه من تعديالت.نظام السوق المالية أو النظام

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/1/28هـ )الموافق 2015/11/10م(، وما قد يرد عليه من تعديالت.نظام الشركات

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المكتتبين األفراد والفئات المشاركة )حسب مقتضى الحال( تعبئته لالكتتاب في أسهم الطرح.نموذج طلب االكتتاب

تقويم هجري.هـ

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.الهيئة

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.وزارة التجارة 

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية.االجتماعية

أي يوم تكون فيها الجهات المستلمة مفتوحة للعمل في المملكة العربية السعودية )باستثناء يومي الجمعة والسبت وأي إجازات رسمية(.يوم عمل
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2  
عوامل المخاطرة

ينبغي على كل من يرغب باالستثمار في أسهم الطرح دراسة عوامل المخاطرة المبينة أدناه والمعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة بعناية قبل 
اتخاذ أي قرار استثماري فيما يتعلق بأسهم الطرح. علماً بأن المخاطر والشكوك المبينة أدناه هي تلك التي تعتقد الشركة حالياً أنها قد تؤثر عليها 
أو على أي استثمار في أسهم الطرح، وال تشمل المخاطر المبينة أدناه بالضرورة كافة المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو المرتبطة باالستثمار 
في أسهم الطرح، بل من الممكن أن تكون هناك مخاطر وشكوك أخرى غير معروفة للشركة في الوقت الحالي، أو تعتقد الشركة أنها غير جوهرية 
حالياً، وقد يكون من شأن حدوث أو تحقق أي من هذه المخاطر والشكوك تأثيراً سلبياً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، مما قد يؤدي إلى انخفاض في سعر أسهم الشركة وإضعاف قدرتها على توزيع أرباح على المساهمين، وقد يؤدي إلى 

خسارة المستثمرين كامل استثماراتهم في األسهم أو جزءاً منها.

ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة - بخالف ما تم ذكره 
في هذا القسم - يمكنها أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح. وعلى كافة المستثمرين المحتملين الراغبين باالستثمار في 

أسهم الطرح تقييم المخاطر المرتبطة بها وبعملية الطرح بشكل عام والبيئة االقتصادية والتنظيمية التي تعمل الشركة فيها.

ال يعتبر االستثمار في أسهم الطرح مالئماً سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا هذا االستثمار، ومن لديهم موارد كافية لتحمل أي 
خسارة ناشئة عنه. وينبغي للمستثمرين المحتملين الذين لديهم شكوك حول اإلجراءات التي يتعين عليهم اتخاذها طلب المشورة من مستشار مالي 

مرخص له من قبل الهيئة بشأن االستثمار في أسهم الطرح.

إن المخاطر المبينة أدناه قد ذكرت بترتيب ال يعكس أهميتها أو تأثيرها المتوقع على الشركة.

المخاطر المرتبطة بنشاط الشركة وعملياتها 2-1

المخاطر المتعلقة بعدم توافر المواد الخام 2-1-1
تعتبر المواد الخام األساسية للشركة هي مصغرات القوارير البالستيكية )البريفورم( واألغطية البالستيكية التي تستخدم في تعبئة مياه الشرب، 
إلى جانب الكراتين والملصقات وألواح الخشب. تمثل مصغرات القوارير البالستيكية )البريفورم( واألغطية البالستيكية ما نسبته 66.0% و%60.3 
و69.0% من إجمالي مشتريات الشركة للمواد الخام في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. وقد بلغت مشتريات 
الشركة من أكبر موردين اثنين لديها ما نسبته 58.2% و67.3% و61.9% )والتي بلغت 43.3 مليون ريال سعودي و48.4 مليون ريال سعودي و84.1 
مليون ريال سعودي( من إجمالي مشتريات الشركة للمواد الخام للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي. 
وعلى وجه الخصوص، قدم مصنع الرياض للكراتين ما نسبته 15.0% و8.4% و7.9% من إجمالي مشتريات الشركة للمواد الخام للسنوات المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي، بقيمة إجمالية بلغت 11.1 مليون ريال سعودي و6.0 مليون ريال سعودي و10.7 
مليون ريال سعودي لنفس الفترات، في حين قدمت شركة السد الحديثة المتطورة )وهي طرف ذو عالقة( ما نسبته 43.2% و58.9% و54.0% من 
إجمالي مشتريات الشركة للمواد الخام للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي، بقيمة إجمالية بلغت 32.1 
مليون ريال سعودي و42.3 مليون ريال سعودي و73.4 مليون ريال سعودي لنفس الفترات. كذلك كانت الشركة في السابق تقوم بشراء المنتج النهائي 
)finished goods( لعبوات المياه المعبأة فئة 200 مل من شركة مصنع زالل للمياه )وهي طرف ذو عالقة( وذلك قبل أن تستحوذ الشركة على خط 
اإلنتاج المملوك لشركة زالل وتقوم بتشغيله بنفسها ابتداًء من سبتمبر 2021م. وقد بلغت مشتريات الشركة من شركة زالل في السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م مبلغاً قدره 26.0 مليون ريال سعودي، تمثل ما نسبته 19.1% من مشتريات الشركة للفترة ذاتها. وعليه، يوجد تركز في مشتريات 
الشركة من المواد الخام من األطراف ذات العالقة )وللمزيد من المعلومات حول المخاطر المرتبطة بالمعامالت واالتفاقيات مع األطراف ذات 

العالقة يرجى مراجعة القسم 2-1-19 )المخاطر المرتبطة بالمعامالت واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة(. 

تعد عمليات وإنتاجيات الشركة عالية الحساسية بالنسبة لمدى توفر المواد الخام. وعليه فإن عدم توافر أي من المواد الخام أو عدم تمكن الشركة 
من الحصول عليها الرتفاع الطلب علبها من قبل الشركات المصنعة لها أو لعدم قدرة موردي المواد الخام لتوفيرها ألي سبب من األسباب، سواًء 
بصورة مؤقته أو دائمة، سيؤدي إلى إعاقة العمليات اإلنتاجية للشركة. عالوًة على ذلك، في حال حدوث أي عوامل أخرى تتعلق بالموردين أو المواد 
الخام، على سبيل المثال ال الحصر، كصدور أنظمة أو لوائح جديدة تتعلق بإنتاج المواد الخام، أو مدى تعامل الموردين األساسين للشركة مع مشتريين 
أخرين وتفضيلهم على الشركة، أو عدم قدرة الموردين على توفير الكميات المطلوبة في األوقات المتفق عليها مع الشركة، أو توقفهم عن اإلنتاج ألي 
سبب من األسباب، أو نشوء أي حوادث جوهرية في سلسلة اإلنتاج أو التوريد الخاصة بالموردين، أو نشوء الحروب والكوارث الطبيعية أو االضطرابات 
السياسية وما شابهها من الظروف القاهرة، فسيؤثر ذلك بشكل جوهري على قدرة الشركة على توفير المواد الخام بالصورة المطلوبة إلنتاجها، 

وبالتالي سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار المواد الخام 2-1-2
واألغطية  )البريفورم(  البالستيكية  القوارير  تمثل مصغرات  التي  الخام  المواد  أسعار  أهمها  من  عوامل  عدة  على  الشركة  وأرباح  إيرادات  تعتمد 
البالستيكية، والتي تخضع لتقلب األسعار بناًء على األسعار السائدة في األسواق المحلية والعالمية المدفوعة بالعرض والطلب محلياً وعالمياً. وليس 
بمقدور الشركة أن تسيطر على العوامل المؤثرة على أسعار المواد الخام، المرتبطة بشكل كبير بأسعار النفط، إضافة إلى أن التغيرات الفعلية في 
العرض والطلب، وتقلبات السوق، والعوامل الدولية االقتصادية، ومنها على سبيل المثال أسعار النفط، والتي قد تؤثر على أسعار المواد الخام بشكل 
كبير، كما أن سياسة الشركة للشراء ال تعتمد على إجراءات واضحة للتحوط فيما يخص ارتفاع أو تذبذب أسعار المواد الخام. علماً بأن المواد الخام 
األساسية عادًة ما تخضع لقيود زمنية من حيث مدة التخزين المسموح بها عند معالجتها حفاظاً على جودتها، فعلى سبيل المثال ال يسمح بتخزين 
المواد الخام بعد معالجتها لمدة تتجاوز سبعة إلى 12 يوم. وقد ال تتمكن الشركة من زيادة أسعار المنتجات لتعكس قيمة الزيادة في تكلفة إنتاجها، 

مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة وتوقعتها المستقبلية ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي. 

المخاطر المرتبطة بإدارة خطوط اإلنتاج 2-1-3
تمتلك الشركة كما في تاريخ هذه النشرة سبعة خطوط إنتاج لمختلف المنتجات )سواًء منتجات نقي أو قطرة نقي(، باإلضافة إلى خط إنتاج إضافي 
)الخط 6( مملوك لشركة مصنع زالل للمياه )وهي طرف ذو عالقة( ويتم تشغيله من قبلها والذي كانت الشركة تقوم باستخدامه خالل أوقات الذروة 
خصوصاً في األعوام 2019م و2020م، وذلك قبل أن تتوقف الشركة عن استخدامه بعد توسعها في االستحواذ على خطوط اإلنتاج األخرى خالل 
األعوام 2020م و2021م. علماً بأن ثالثة من خطوط اإلنتاج السبعة المملوكة للشركة كانت مملوكة أيضاً ألطراف ذو عالقة - وهي الخطوط 3 و4 
المستحوذ عليها من شركة السد الحديثة المتطورة والخط 5 المستحوذ عليه من شركة زالل- يقومون بتشغيلها في مصنع الشركة ولمصلحتها، 
على أن تتولى الشركة تكاليف الكهرباء كاملة باإلضافة إلى ما نسبته 50% من تكاليف العمالة الذي يعملون على خطوط اإلنتاج تلك والذين هم على 
كفالة األطراف ذو العالقة المعنيين. علماً بأن الشركة كانت تتولى في السابق شراء المواد الخام بالنيابة عن شركة زالل )وهي طرف ذو عالقة( 
لالستفادة من وفورات الحجم وأسعار الجملة، وبيعها عليها بسعر التكلفة، ومن ثم تقوم شركة زالل ببيع المنتج النهائي )finished goods( للشركة 
بسعر التكلفة زائداً ريال ونصف للكرتون، وتقوم الشركة بعد ذلك بتوزيعه وبيعه للمستهلك النهائي بأسعارها وهوامش أرباحها السائدة. وبتاريخ 
31 ديسمبر 2019م قامت الشركة باالستحواذ على خطي اإلنتاج المملوكين لشركة السد الحديثة المتطورة بتكلفة استبدال بلغت 40.0 مليون ريال 
سعودي آنذاك، وكذلك قامت الشركة باالستحواذ على خط اإلنتاج المملوك لشركة زالل خالل العام 2020م بالقيمة الدفترية بمبلغ 12.3 مليون ريال 
سعودي، مع استمرار شركة زالل بتشغيل خط اإلنتاج 5 حتى شهر سبتمبر 2021م، فيما ابتدأت الشركة بتشغيل خطوط اإلنتاج 3 و4 المملوكة لشركة 
السد الحديثة المتطورة اعتباراً من شهر أكتوبر 2020م. وخالل الفترة بين استحواذ الشركة على الخط 5 من شركة زالل في العام 2020م وحتى قيام 
الشركة بتشغيل هذا الخط بشكل مباشر اعتباراً من سبتمبر 2021م، استمرت الشركة بالدفع لشركة زالل ما نسبته 50% من تكاليف العمالة الذين 
يعملون على هذا الخط، باإلضافة إلى دفع تكاليف إضافية شهرية قدرها 450 رياالً للموظف الواحد بإجمالي عدد 20 موظفاً. علماً بأن جميع هؤالء 
الموظفين قد تم نقل كفاالتهم إلى الشركة كما في تاريخ هذه النشرة. وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن قيمة االستحواذ المشار إليها آنفاً مستندة إلى 
تقييم الشركة وتقديراتها حيث لم يتم إعداد تقرير تقييم من مقيم خارجي لألصول الُمستحوذ عليها. علماً بأنه عند استحواذ الشركة على خطوط 
اإلنتاج تلك، لم تُكن خطوط اإلنتاج األخرى المملوكة للشركة آنذاك )وهما خطي إنتاج 1 و2 فقط( يعمالن بالطاقة القصوى، حيث كانا يعمالن بطاقة 
تعادل 68% و79% في العام 2020م و59% و89% للعام 2019م، على التوالي. وكما في تاريخ هذه النشرة، فإن جميع الموظفين الذين كانوا يقومون 
بتشغيل خطوط اإلنتاج السابق ذكرها قد انتقلوا إلى كفالة الشركة حيث يتم تشغيل جميع خطوط اإلنتاج بشكل ذاتي من قبل الشركة اعتباراً من 1 
أكتوبر 2021م. وعليه، في حال لم تتمكن الشركة من إدارة جميع خطوط اإلنتاج هذه بشكل ذاتي أو في حال لم تتمكن الشركة من تشغيلها جميعاً 

بالطاقة القصوى فسيؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المرتبطة بالتغيرات الهيكلية في قطاع مياه الشرب المعبأة 2-1-4
إن قطاع تعبئة مياه الشرب بشكل عام في تطور مستمر ويتعرض إلى تغيرات هيكلية جوهرية، حيث أن هناك شركات تقدم حلوالً لمياه الشرب المعبأة 
تحتوي بالتحديد على أنظمة لتنقية المياه غير الصالحة للشرب )مياه الصنبور(، قد تؤثر على الطلب على مياه الشرب المعبئة وقد تؤدي إلى تغير في 
تفضيالت واستخدامات العمالء. وقد تتمتع بعض هذه الشركات بقدرتها على توفير رؤوس أموال كبيرة أو تقنيات مبتكرة أو إطالق خدمات جديدة 
بتكلفة منخفضة نسبًيا. عليه فإن قدرة الشركة على تحسين عملياتها وعروضها الحالية بشكل مستمر استجابًة للتغيرات الهيكلية في قطاع تعبئة مياه 
الشرب بشكل عام وكذلك التغيرات التكنولوجية تعد أمراً جوهريا للحفاظ على مركزها التنافسي وثقة رضا العمالء. وفي المقابل فقد يؤدي غياب 
المنهجية الواضحة والشاملة للتعامل مع مثل هذه التغييرات إلى فقدان الميزة التنافسية وبالتالي التأثير سلباً على ربحية الشركة وحصتها السوقية 

وقدرتها على النمو، األمر الذي من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة باعتماد الشركة على مصدر واحد للمياه 2-1-5
تعتمد الشركة في إنتاج المياه على البئر الخاص بها الذي يقع ضمن مصنعها في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم. ويصل عمق البئر إلى 360م وتبلغ 
كمية الضخ للبئر 84 متر مكعب في الساعة. وقد استعانت الشركة بشركة استشارات متخصصة لتقديم دراسة جيولوجية عن بئر الشركة لتحديد 
كمية المياه المتوفرة، إال أنه لم يتم حساب كمية المياه في البئر نظراً لمساحته الواسعة واختالف سمك المتكون الجيولوجي من مكان آلخر وكذلك 
اختالف معدالت سحب المياه من منطقة ألخرى. وعليه، ال يمكن الشركة ضمان كفاية المياه الخام المتوفرة في بئر الشركة، وفي حال تناقص أو 
نضوب المياه الخام في بئر الشركة فستضطر الشركة إلى اللجوء لمصادر أخرى للمياه مما سيؤدي إلى زيادة التكاليف والتأثير سلباً على هامش 

الربح للشركة، األمر الذي من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 
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ألنشطة  2-1-6 المطلوبة  التشغيلية  التراخيص  استخراج  على  الشركة  قدرة  بعدم  المرتبطة  المخاطر 
المياه

صدر نظام المياه بموجب المرسوم الملكي رقم )م/159( وتاريخ 1441/11/11هـ والذي تُطبق أحكامه على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة 
ما عدا مياه زمزم، وقد فرض النظام متطلبات وتراخيص تشغيلية جديدة على الشركات التي تزاول أنشطة خدمات المياه )مثل حفر آبار المياه 
وتنظيفها وصيانتها واستخدامها، وتنقية المياه ومعالجتها، ونشاط إنتاج المياه لالستخدام الحضري من خالل ضخ مياه اآلبار وتنقيتها ونقل هذه 
المياه إلى نقاط التوزيع وبيعها بالتجزئة، وتجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها وإعادة استخدامها لألغراض الحضرية(، وهذه األنشطة 
المذكورة هي من ضمن األنشطة التي تزاولها الشركة، عليه فإن الشركة ملزمة بموجب نظام المياه باستخراج التراخيص التشغيلية الالزمة من وزارة 
البيئة والمياه والزراعة وهي رخصة بئر مياه )ألغراض الحفر والتنظيف والصيانة لآلبار(، ورخصة استخدام مصادر المياه، ورخصة تقديم الخدمة 
)والتي تشمل تنقية المياه، ونشاط إنتاج المياه وتنقيتها ونقل هذه المياه إلى نقاط التوزيع وبيعها بالتجزئة(. وقد قامت الشركة بتقديم طلب لدى 
وزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ 1442/12/16هـ للحصول على هذه التراخيص، وقد أجابت الوزارة على الطلب بتاريخ 1442/12/24هـ بقائمة 
من المتطلبات الالزمة قبل استخراج التراخيص المطلوبة، ومن ضمن تلك المتطلبات تقديم دراسة تقييم األثر البيئي ونسخة من الترخيص الصادر 
باستخدام مصادر المياه. ورغم أن المرسوم الملكي المذكور أعاله قد نص على استمرار العمل بالحقوق المتعلقة باستخدام المياه الممنوحة بمقتضى 
األنظمة السابقة لمدة سنتين من تاريخ نفاذ النظام بحيث تنتهي المهلة بتاريخ 1444/02/19هـ )الموافق 2022/09/15م(، إال أنه ألزم الشركات التي 
تزاول أنشطة خدمات المياه بتصحيح أوضاعهم بما يتفق وأحكام النظام خالل هذه المدة. ورغم عدم انتهاء المهلة الممنوحة للشركات الستخراج 
التراخيص الالزمة إال أنه ليس هناك ما يضمن قدرة الشركة على الحصول على هذه التراخيص خالل هذه المدة، وفي حال انتهاء المهلة واستمرار 
الشركة مزاولة أنشطتها دون الحصول على التراخيص الالزمة فستكون معرضة لعقوبات نظامية من ضمنها إيقاف النشاط واألعمال جزئياً أو كلياً 
لمدة ال تتجاوز سنة، أو إلغاء الرخصة، أو غرامة ال تزيد على 20 مليون ريال عن كل مخالفة، أو جميع تلك العقوبات معاً، األمر الذي سيكون له تأثير 

سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بتركز اإليرادات في أكبر ثالث منتجات وتركز اإليرادات في قطاع البيع بالجملة 2-1-7
بلغت اإليرادات المتأتية من أكبر ثالث منتجات لدى الشركة أي مياه الشرب المعبأة )200 مل و330 مل وقطرة نقي 200 مل(، مجتمعة ما نسبته نحو 
82.9% و92.4% و93.2% كما في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي، من إيرادات الشركة. وقد بلغت اإليرادات 
المتأتية من فئة 200 مل مبلغاً قدره 86.6 مليون ريال سعودي و111.1 مليون ريال سعودي و108.8 مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي، بما يمثل 41.8% و42.0% و39.2% من إجمالي إيرادات الشركة خالل الفترات نفسها. كما بلغت 
اإليرادات المتأتية من مبيعات فئة 330 مل مبلغاً قدره 75.9 مليون ريال سعودي و97.0 مليون ريال سعودي و99.6 مليون ريال سعودي للسنوات 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي، بما يمثل 36.6% و36.7% و35.9% من إجمالي إيرادات الشركة خالل الفترات 
نفسها. بينما بلغت اإليرادات المتأتية من مبيعات فئة "قطرة نقي 200 مل" مبلغاً قدره 9.3 مليون ريال سعودي و36.2 مليون ريال سعودي و50.4 
مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي، بما يمثل 4.5% و13.7% و18.1% من إجمالي 
إيرادات الشركة خالل الفترات نفسها. علماً أن قطاع البيع بالجملة يمثل القطاع الرئيسي لمبيعات الشركة بإيرادات بلغت 206.2 مليون ريال سعودي 
و176.3 مليون ريال سعودي و186.6 مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي، بما يمثل 
99.5% و66.7% و67.1% من إجمالي إيرادات الشركة خالل الفترات نفسها. بينما بلغت اإليرادات المتأتية من قطاع البيع بالتجزئة مبلغاً قدره 
1.1 مليون ريال سعودي و88.2 مليون ريال سعودي و91.3 مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م 
على التوالي، بما يمثل 0.5% و33.3% و33.3% من إجمالي إيرادات الشركة خالل الفترات نفسها. وال يوجد ما يضمن قدرة الشركة بالحفاظ على 
إيراداتها من هذه المنتجات والقطاعات أو تنويع إيراداتها لتشمل منتجات أو قطاعات أخرى، وسيؤدي انخفاض اإليرادات الناتجة عن هذه المنتجات 

والقطاعات إلى تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المرتبطة بحدوث أعطال في مصنع الشركة 2-1-8
إن الشركة لديها مصنع واحد فقط، يضم معدات متطورة ومعقدة )لمزيد من المعلومات، انظر للقسم )4-6-1( )"اإلنتاج ومرافقه"(، وعليه، قد 
تتعطل تلك المعدات األساسية أو أي معدات أخرى تُستخدم في أي من عمليات االنتاج نتيجة لعوامل مختلفة منها عدم التزام الشركة بالقيام بالصيانة 
الدورية أو الطارئة، أو تقادم قطع الغيار أو بسبب أحداث أخرى غير متوقعة مثل الحرائق أو تقلبات أحوال الطقس، وهذا من شأنه أن ينتج عنه 
إضعاف القدرة اإلنتاجية للشركة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض حجم منتجات مياه الشرب المعبأة التي يمكن انتاجها وبيعها باإلضافة 
لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وبالتالي سيكون لذلك تأثيراً سلبياً وجوهرياً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعدم قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجية النمو 2-1-9
عليه  يترتب  التوسع  هذا  بأن  علماً  اإلنتاجية،  القدرة  وزيادة  جديدة  إنتاج  خطوط  كشراء  التوسعية  بتقييم خططها  منتظمة  بصفة  الشركة  تقوم 
مخاطر بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر مدى إمكانية الشركة للحصول على عقود تمويل إضافية وما قد ينتج عنها من آثار على الوضع 
المالي للشركة، ومدى قدرة الشركة على دمج خطوط اإلنتاج الجديدة في العمليات التشغيلية الشركة، وكذلك مدى قدرتها على إدارة عملية التوسع 
بكفاءة، واالستجابة لتغير وتطور الصناعة في قطاع تعبئة مياه الشرب على نحو فعال من حيث التكاليف واألوقات المناسبة، واستقطاب المديرين 
والعاملين الرئيسيين للشركة وتدريبهم إلدارة عملياتها. وفي حال تعذر على الشركة استغالل فرص النمو من خالل التوسع وتنفيذ استراتيجية النمو 
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في المستقبل أو لم تتمكن من إدارة عملية التوسع بالشكل المطلوب، فسوف يكون لذلك تأثيراً سلبياً وجوهرياً على أعمالها ووضعها المالي ونتائج 
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بمعدالت نمو إيرادات الشركة المستقبلية وعدم قدرة الشركة على استغالل  2-1-10
فرص النمو في المستقبل

المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على  المالية  السنوات  سجلت الشركة نمواً في اإليرادات بنسبة 43.7% و27.6% و5.0% في 
التوالي. كذلك حققت الشركة نمواً في األرباح بنسبة 33.3% و124.1% و)0.9%( في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م 
و2021م على التوالي. وتتكون إيرادات الشركة من إيرادات مبيعات مياه الشرب المعبأة عن طريق البيع بالجملة والتجزئة، وتتأثر تلك القطاعات 
المالي  األداء  المعلومات عن  من  للمزيد  العمليات"(  ونتائج  المالي  الوضع  اإلدارة وتحليل  )"مناقشة   )6( القسم  مراجعة  )يرجى  بعوامل مختلفة 
والتشغيلي لقطاعات األعمال والعوامل المؤثرة عليها(. باإلضافة إلى ذلك، فإن هذه القطاعات عرضة للعديد من المخاطر التي تم ذكرها في هذا 
القسم من النشرة، والتي في حال حدوثها فإنها قد تؤثر على أعمال هذه القطاعات وبالتالي على معدالت نمو إيرادات الشركة. وعليه، فإن الشركة 
قد ال تحقق نجاحاً في جهودها الرامية إلى زيادة اإليرادات أو وتيرة النمو في أعمالها. كما ال ينبغي اعتبار معدالت نمو اإليرادات في الفترات 
السابقة مؤشراً على معدالت نموها في المستقبل. وقد ال تتمكن الشركة من التغلب على المخاطر والمصاعب التي قد تواجهها في قطاع تعبئة مياه 
الشرب، حيث قد ينخفض الطلب على منتجاتها أو قد تضطر الشركة إلى خفض أسعارها وبالتالي انخفاض إيرادات الشركة بمجملها. وكذلك قد 
تقع العديد من العوامل الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة مما قد يؤثر على قدرتها في الحفاظ على نمو يعادل ما حققته في السابق أو توسيع نطاق 

عملياتها أو تنمية أعمالها، وبالتالي سيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالتاريخ التشغيلي القصير للشركة 2-1-11
ال تمتلك الشركة تاريخاً تشغيلياً يمكن للمستثمرين المحتملين من خالله الحكم على أدائها ونجاحاتها، حيث أن الشركة قد بدأت كمؤسسة فردية 
بتاريخ  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى  تحولت  ثم  ومن  2014/04/27م(،  )الموافق  1435/06/27هـ  بتاريخ  للمياه"  نقي  "مؤسسة  اسم  تحت 
1438/09/16هـ )الموافق 2017/06/10م(. عليه ليس بالضرورة أن تكون النتائج السابقة التي حققتها الشركة داّلة على أدائها المستقبلي حيث تُعد 
حداثة الشركة من المخاطر التي يصعب التنبّؤ بها، األمر الذي قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بتطوير مرفق جديد واستبدال األصول القديمة 2-1-12
ترتبط قدرة الشركة على إكمال بناء أي مصنع جديد في الوقت المناسب وفي حدود الميزانية المخطط لها بعدد من المخاطر والتحديات، فعلى 
وجه الخصوص يتطلب استكمال بناء مصنع جديد إجراء تقدير دقيق لحجم السوق ومدى الجدوى االقتصادية من إنشاء هذا المرفق الجديد، وكذلك 
الحصول على التصاريح والموافقات الالزمة من الجهات الحكومية ذات العالقة والتي ال تضمن الشركة الحصول على أي منها. كما يعتمد إنشاء 
مصنع جديد للشركة على قدرتها على تأمين التمويل المالي الالزم إلكمال عملية البناء. وفي حال فشلت الشركة في تقييم الجدوى االقتصادية من 
إنشاء مصانع جديدة أو إذا لم تتمكن الشركة من الحصول على التصاريح والموافقات الالزمة لتشغيل المصنع الجديد فسيؤثر ذلك سلباً وجوهرياً 

على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، تعتمد القدرة التنافسية للشركة ونجاحها ونموها على قدرتها في استبدال أو تجديد األصول الالزمة لتشغيل مصنع تعبئة مياه 
الشرب وغيرها من المرافق اإلضافية، مما قد يزيد من نفقاتها الرأسمالية بشكل ملحوظ. وفي حين أن مصنع الشركة في مدينة عنيزة بالقصيم 
يعمل بنسبة 65% من طاقته االستيعابية فقد تضطر الشركة إلى إنشاء مصنع جديد ليستوعب حجم التوسع في اإلنتاج الذي تسعى له الشركة، األمر 

الذي من شأنه أن يزيد من نفقات الشركة الرأسمالية بشكل أكثر مما كانت عليه في السابق. 

وفي حالة عجز الشركة عن اكمال البناء في الموعد المحدد أو العثور على مواقع لتوسيع نطاق العمليات، أو في توسيع قاعدة عمالءها للمنتجات 
اإلضافية التي يوفرها المصنع الجديد، أو إدارة المصنع بكفاءة أو تحقيق الفوائد المتوقعة من المصنع الجديد بطريقة أخرى، أو استبدال أو تجديد 
األصول القديمة، فإن قدرة الشركة المتاحة قد تشكل عقبة عند تلبية طلبات العمالء في الوقت المحدد وذلك سيؤثر سلباً على قدرة الشركة على 

زيادة إيراداتها ودخل عملياتها، مما سيؤثر سلباً وجوهرياً على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالعوامل الموسمية 2-1-13
يتأثر نشاط الشركة نسبياً بمواسم معينة خالل العام، فعادًة ما يتزامن ارتفاع الطلب في الصيف مقارنًة بالشتاء. وعالوة على ذلك، فإن الطلب يرتفع 
بالتزامن في أوقات معينة من السنة مثل شهر رمضان وذلك بسبب ارتفاع مستويات شراء مياه الشرب المعبأة في المملكة، إما لالستهالك الشخصي 
أو للتوزيع على المنظمات الخيرية. وعليه، قد تتأثر إيرادات الشركة بالتذبذبات الموسمية والعرض والطلب على منتجاتها، مما قد يؤثر على أسعار 
المبيعات وحجم الطلب، باألخص في فصل الشتاء. فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض إيرادات وربحية الشركة مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على 

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بسوء إدارة المخزون 2-1-14
تعتمد الشركة على خبرتها في سوق المياه المعبأة ومعرفة توقعات الطلب على منتجاتها إلدارة مخزونها من المياه المعبأة. وقد تطرأ تغيرات جوهرية 
في الطلب على منتجات المياه خالف ما تم توقعه، إذ قد يتأثر الطلب بإطالق منتجات جديدة في السوق، أو بالتغيرات في دورات المنتج، أو التسعير، 
أو التغيرات في أنماط إنفاق العمالء، أو دخول منافسين جدد إلى السوق وغيرها من العوامل. نتيجة لذلك، قد تقل طلبات العمالء على منتجات 
الشركة. وبالتالي، إذا عجزت الشركة عن تقدير حجم المنتجات التي يبحث عنها عمالؤها بدقة أو إدارة كميات اإلنتاج بطريقة مالئمة، فقد يتم 
انتاج منتجات مياه أكثر مما قد يطلبه عمالؤها، مما يؤدي إلى زيادة في مستويات المخزون. علماً بأن إجمالي المخزون للسنوات المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م قد بلغ 8.2 مليون ريال سعودي و16.3 مليون ريال سعودي و22.6 مليون ريال سعودي، على التوالي، ما يمثل 
5.7% و7.9% و9.1% من إجمالي أصول الشركة للفترات المذكورة، على التوالي، في حين خصصت الشركة 0.66 مليون ريال سعودي وصفر مليون 
ريال سعودي وصفر مليون ريال سعودي كمخصصات للمخزون للفترات المذكورة، على التوالي، على الرغم من وجود سياسة لمخصص المخزون 
لدى الشركة. كما بلغ إجمالي هدر المخزون للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ما مجموعه 0.28 مليون ريال 
سعودي وصفر مليون ريال سعودي وصفر مليون ريال سعودي، على التوالي، ما يمثل 3.4% و0.0% و0.0% من إجمالي المخزون للفترات المذكورة، 
على التوالي. علماً بأنه وبشكل عام نتج هدر المخزون عن انتهاء صالحية المخزون والتخلص منه في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2019م و2020م و2021م. كما يجدر باإلشارة إلى أن سياسة مخصص المخزون الحالية للشركة ال تعكس التوسعات األخيرة في أعمال الشركة من 
حيث القطاع وحجم العمليات، وعليه قد تضطر الشركة إلى اعتماد وتطبيق سياسة أكثر تحفظاً لمخصص المخزون في ضوء استراتيجية الشركة 
التوسعية. عليه، قد يؤدي تأخير اعتماد تطبيق السياسة األكثر تحفظاً إلدارة المخزون والزيادة في المخزون وسوء إدارته إلى احتمالية انتهاء صالحية 
منتجات المياه مما قد يجبر الشركة إلى تخفيض األسعار لبيع مخزونها قبل تاريخ انتهاء الصالحية، وسينعكس ذلك سلباً على أعمال الشركة ووضعها 

المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بأداء الموزعين الرئيسيين للشركة 2-1-15
تعتمد الشركة في جميع مناطق ومدن المملكة على عدد من الموزعين المحليين الذين قامت الشركة بتعيينهم كموزعين غير حصريين لمنتجاتها، 
باستثناء مدينة الرياض ومنطقة القصيم والتي تقوم الشركة فيهما ببيع منتجاتها لعمالئها بشكل مباشر )مبيعات قسم التجزئة(. وبلغت اإليرادات 
الناتجة من مشتريات موزعي الشركة )مبيعات قسم الجملة( مبلغ 206.2 مليون ريال و176.3 مليون ريال و186.6 مليون ريال للسنوات المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي، بما يمثل ما نسبته 63.7% و55.2% و67.2% من إجمالي إيرادات الشركة للفترات 
نفسها. وأكبر موزعي الشركة هم مؤسسة علي أبو سعيد للتجارة )مدينة الدمام( ومؤسسة طيف الراقي للتجارة )مدينة تبوك( ومؤسسة سليمان 
العجيمي )المدينة المنورة( والذين بلغت مشترياتهم من الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م مبلغ 13.4 مليون ريال و12.5 
مليون ريال و11.3 مليون ريال على التوالي، بما يمثل ما نسبته 4.7% و4.3% و3.9%، على التوالي، من إجمالي إيرادات الشركة للسنة نفسها. بينما 
بلغت مشترياتهم خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مبلغ 11.5 مليون ريال و11.8 مليون ريال و13.3 مليون ريال على التوالي، بما 
يمثل ما نسبته 4.1% و4.3% و4.8%، على التوالي، من إجمالي إيرادات الشركة للفترة نفسها. كذلك تفرض العقود المبرمة مع الموزعين التزامهم 
بشراء حد أدنى من منتجات الشركة شهرياً، علماً بأن هذه العقود مبرمة لمدة سنة واحدة فقط وتتجدد لمدة مماثلة بشكل تلقائي مالم يخطر أحد 
األطراف الطرف اآلخر برغبته في عدم التجديد. ليس هناك ما يضمن ثبات أو استدامة حجم المبيعات المقدمة إلى عمالء الشركة الرئيسيين 
المذكورين أعاله في ظل العالقات التعاقدية معهم والتي قد تتغير في أي وقت. ومن شأن فقدان أي من هؤالء العمالء الرئيسيين أو انخفاض حجم 

المبيعات ألي منهم أن يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة باألوبئة 2-1-16
تم اكتشاف سلسلة جديدة من مرض فيروس كورونا )كوفيد-19( في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي في الصين في ديسمبر 2019م. وقد انتشر هذا 
المرض في أغلب دول العالم، األمر الذي أدى إلى إقدام العديد من الدول، بما فيها المملكة، إلى اتخاذ تدابير متعددة للحد من انتشار فيروس كورونا 
والتي تضمنت فرض قيود مؤقته مثل منع السفر وفرض حظر التجول ومنع التنقل بين المدن داخل المملكة ومنع األنشطة التي ال تحقق التباعد 
الجسدي وإلزام األشخاص القادمين من دول أخرى بالحجر الصحي لمدة زمنية محددة، وعليه فإن القيود المفروضة حدت من حركة الموظفين في 
الشركة، مما أدى إلى تباطؤ إنتاج مصنع الشركة ونقاط بيعها وتأجيل بعض المشروعات التوسعية كإضافة خطوط إنتاج جديدة، وكذلك تأثر خطط 
الصيانة الدورية آلالت اإلنتاج نظراً لتعثر حضور بعض الفنيين من الشركة المصنعة لتلك اآلالت. باإلضافة إلى ذلك، تأثرت سلسلة إمداد الشركة 
أيًضا بتأثير فيروس كورونا على مصنعي المواد الخام في المملكة. كما أن هناك مخاطر مرتبطة بإصابة الموظفين في الشركة بالفيروس، مما قد 
يؤدي إلى تقييد تحركاتهم وعملهم، وبالتالي تؤثر على العمليات اليومية للشركة، هناك أيًضا مخاطر مرتبطة بتحصيل الديون المستحقة على عمالء 
الشركة بسبب الوباء. كما يصعب تقييم حجم األثر المتوقع من تداعيات وباء فيروس كورونا في الوقت الراهن، والذي قد ينتج عنه آثار طويلة المدى 

على قطاعات العمل ذات الصلة وسلسلة التوريد بشكل عام والشركة ومواردها بشكل خاص. 

ويعتمد حجم تأثير فيروس كورونا على أعمال الشركة على تطور األحداث الحالية والمعلومات الجديدة التي قد تظهر فيما يتعلق بدرجة خطورة 
الفيروس واإلجراءات الالزمة الحتوائه أو تدارك تأثيره، بما في ذلك حدوث تغييرات تنظيمية أو متعلقة بالرسوم الحكومية التي قد تضطر الشركة 
لدفعها. وفي حال ازداد تفشي الفيروس واستمرت القيود المفروضة للحد من انتشاره أو فرضت قيود جديدة الحتوائه أعلى صرامة، فسيكون لذلك 

تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها ونموها المستقبلي.
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المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة وجودة الخدمات المقدمة 2-1-17
سعت الشركة منذ تأسيسها لبناء سمعة حسنة ارتبطت بعالمتها التجارية، وتسعى الشركة للحفاظ على سمعتها وعالمتها التجارية في المستقبل من 
خالل تعزيز جودة الخدمات التي تقدمها لعمالئها، ويعتمد ذلك على عدة عوامل منها سهولة شراء مياه الشرب المعبأة من خالل الوسائل اإللكترونية 
وتوفر أيضاً مياه الشرب المعبأة بعدة أحجام، فإنَّ عدم تمكن الشركة من توفير أو الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لعمالئها سيكون له تأثير 

سلبي وجوهري على عالمتها التجارية وسمعتها.

كما أن عدم قدرة الشركة على تقديم خدمات عالية الجودة قد يعرضها للدعاية السلبية والتي قد تضر بسمعتها مما يؤدي إلى انخفاض نسبة إقبال 
العمالء على منتجتها أو عزوفهم عنها، أو قد يعرضها في بعض الحاالت للدعاوى القضائية. وقد تتأثر سمعة الشركة في حال عدم تمكنها من 
الحفاظ على جودة المنتجات المقدمة لعمالئها، األمر الذي من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بتركز اإليرادات في مناطق جغرافية معينة 2-1-18
بلغت اإليرادات الخاصة بالمبيعات في منطقتين من مناطق المملكة وهما القصيم والرياض ما نسبته 40.6% و47.1% و49.0% من إجمالي إيرادات 
اللتان تقوم الشركة فيهما ببيع  التوالي، وهاتان المنطقتان هما  الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على 
منتجاتها لعمالئها بشكل مباشر )أي مبيعات قسم التجزئة(. وقد بلغت اإليرادات المتأتية من منطقة القصيم ما نسبته 18.6% و23.5% و%23.5 
على التوالي لنفس الفترة، بينما بلغت في منطقة الرياض ما نسبته 19.7% و21.4% و25.5% على التوالي لنفس الفترة. وال يوجد ما يضمن قدرة 
الشركة على الحفاظ على نمو إيراداتها من قسم التجزئة المتأتية من تلك المبيعات في هاتين المنطقتين، وفي حال انخفضت اإليرادات المتأتية 
من هاتين المنطقتين بشكل جوهري فسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالمعامالت واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة 2-1-19
تتعامل الشركة في سياق أعمالها المعتاد مع عدد من األطراف ذوي العالقة، بما في ذلك الشركات المملوكة بشكل كامل أو جزئي ألعضاء مجلس 
اإلدارة وأقاربهم )يُرجى مراجعة القسم )12-9( )"المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة"((. وتتم معظم هذه التعامالت في توريد المواد 
الخام بقيمة إجمالية بلغت 32.1 مليون ريال سعودي و42.3 مليون ريال سعودي و73.4 مليون ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي، بما يمثل 16.1% و30.1% و46.0% على التوالي من إجمالي مشتريات الشركة لنفس الفترات، بينما 
تضمنت باقي المعامالت عمليات شراء المنتج النهائي )finished goods( من األطراف ذوي العالقة عبر خطوط اإلنتاج التي يقومون بتشغيلها، 
وتوريد واالستحواذ على خطوط اإلنتاج، وشراء قطع الغيار بقيمة إجمالية بلغت 153.1 مليون ريال سعودي و74.5 مليون ريال سعودي و43.0 
مليون ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي، بما يمثل 77.9% و52.9% و27.0% على 
التوالي من إجمالي مشتريات الشركة لنفس الفترات. وعلى وجه الخصوص، فقد بلغت عمليات شراء الشركة للمنتج النهائي )finished goods( من 
خالل خطوط اإلنتاج المشغلة من قبل األطراف ذات العالقة ما مجموعه 106.0 مليون ريال سعودي و74.5 مليون ريال سعودي و26.0 مليون ريال 
سعودي في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي. علماً بأنه قد تم االستحواذ على خطوط اإلنتاج تلك من 
األطراف ذات العالقة، حيث قامت الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2019م باالستحواذ على خطي اإلنتاج 3 و4 المملوكين لشركة السد الحديثة المتطورة 
بتكلفة استبدال بلغت 40.0 مليون ريال سعودي آنذاك، وكذلك قامت الشركة باالستحواذ على خط اإلنتاج 5 المملوك لشركة زالل خالل العام 2020م 
بالقيمة الدفترية بمبلغ 12.3 مليون ريال سعودي، علماً بأن قيم االستحواذ المشار إليها آنفاً مستندة إلى تقييم الشركة وتقديراتها حيث لم يتم إعداد 
تقرير تقييم من مقيم خارجي لألصول الُمستحوذ عليها. تجدر اإلشارة كذلك إلى أن الشركة تعتمد في توسعاتها على مصنع الشرق األوسط للمكائن 
)وهو طرف ذو عالقة( باعتبارها المقاول الرئيسي المسؤول عن توريد وتركيب خطوط اإلنتاج الجديدة التي استحوذت عليها الشركة في العامين 

2020م و2021م وهما خطي اإلنتاج 7 و8 على التوالي.

وشكلت كامل قيمة المشتريات من األطراف ذات العالقة )والتي تشمل توريد المواد الخام وبيع منتجات الشركة وتوريد واالستحواذ على خطوط 
اإلنتاج وقطع الغيار( ما نسبته 94.0% و83.0% و73.0% من إجمالي مصاريف الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م 
وقد  الفترات.  لنفس  ريال سعودي،  مليون  ريال سعودي و116.4  مليون  ريال سعودي و116.8  مليون  بلغت 185.2  بقيمة  التوالي،  و2021م على 
)الموافق  بتاريخ 1443/1/7هـ  المنعقد  اجتماعها  السارية في  واالتفاقيات  المعامالت  تلك  العامة على جميع  الجمعية  موافقة  الحصول على  تم 

2021/8/15م(.

وقد تم تعيين مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمستشار مستقل لغرض إجراء تقييم للتعامالت مع األطراف ذات العالقة، 
حيث أشار مكتب الخراشي في تقريره إلى اآلتي: )أ( لم يتم اإلفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين في القوائم المالية للشركة لألعوام من 2018م 
حتى 2020م، و)ب( لم يتم اإلفصاح عن االستحواذ على خطوط اإلنتاج من شركة السد الحديثة المتطورة في العام 2019م بشكل مستقل، و)ج( تم 
تقييم التدفقات النقدية المخصومة لخطوط اإلنتاج الُمستحوذ عليها من شركة السد الحديثة المتطورة بشكل داخلي وليس من خالل تقرير تقييم 

مستقل، وتم االستحواذ على خط اإلنتاج من شركة زالل بالقيمة الدفترية ولم يتم إعداد تقرير تقييم مستقل بذلك. 

وقد بلغ رصيد المطلوبات لألطراف ذوي العالقة مبلغ 14.6 مليون ريال سعودي و2.7 مليون ريال سعودي و6.9 مليون ريال سعودي خالل السنوات 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي، بما يمثل 60.3% و6.7% و17.2% على التوالي من إجمالي األرصدة الدائنة 
خالل نفس الفترة. بلغ إجمالي اإليرادات الناتجة من المعامالت مع األطراف ذوي العالقة مبلغ 138.4 مليون ريال سعودي و105.6 مليون ريال 



 12

و%40.0  يمثل %53.5  بما  التوالي،  على  و2021م  و2020م  ديسمبر2019م  في 31  المنتهية  المالية  السنوات  ريال خالل  مليون  و100.4  سعودي 
و36.2% على التوالي من إجمالي مبيعات الشركة خالل الفترة نفسها.

وفي حال عدم توثيق العقود والمعامالت مع األطراف ذوي العالقة بموجب اتفاقيات إطارية أو في حال عدم إبرامها على أسس تجارية أو عدم 
حصولها على ترخيص الجمعية العامة، فمن شأن ذلك أن يؤثر سلًبا على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

منافسة  2-1-20 أعمال  في  التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بعض  بمشاركة  المتعلقة  المخاطر 
ألعمال الشركة

كما في تاريخ هذه النشرة، ال يشارك أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار تنفيذيها في أي أنشطة منافسة ألنشطة الشركة، ولكن قد يقوم بعض منهم 
بمنافسة الشركة، إما عن طريق عضويتهم في مجالس إدارات أو من خالل التملك في أعمال تدخل في إطار أعمال الشركة وتكون هذه األعمال 
مماثلة ألعمال الشركة أو منافسة ألعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي حال حدوث تعارض في المصالح بين أعمال الشركة من جهة وأعمال 
أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين من جهة أخرى، فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

هذا ويمكن لبعض أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين االطالع على المعلومات الداخلية للشركة، وقد يستخدمون تلك المعلومات لمصالحهم 
الخاصة أو بما يتعارض مع مصالح الشركة وأهدافها. وإذا كان ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين الذين لهم مصالح متعارضة مع مصلحة 
الشركة تأثير سلبي على قرارات الشركة، أو إذا استخدموا المعلومات المتاحة لهم عن الشركة على نحو يضر بمصالحها، فسيترتب على ذلك أثر 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وكما في تاريخ هذه النشرة، لم يكن أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين طرفاً في أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم يخضع بموجبه ألي التزام 
يمنعه من منافسة الشركة أو أي التزام مماثل فيما يتعلق بأعمال الشركة، ومع ذلك تخضع مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة، 

للحصول على موافقة الجمعية العامة بموجب المادة 46 من الئحة حوكمة الشركات والمادة 72 من نظام الشركات.

عدم القدرة على الحفاظ بالشكل المالئم على سرية وسالمة بيانات العمالء والموظفين 2-1-21
تجمع الشركة بيانات العمالء والموظفين وتنقلها وتعالجها في سياق عملها المعتاد من خالل أنظمة المعلومات، وتشمل هذه المعلومات تلك التي 
تحتفظ بها الشركة أو األطراف األخرى التي تتعاقد معها الشركة للحصول على خدماتها والبيانات الخاصة بالعمالء والموظفين وأرقام بطاقات 
الهوية وتواريخ الميالد وغيرها من البيانات الخاصة. تتسم بعض هذه البيانات بالخصوصية وقد تكون هدفاً لبعض األطراف الخارجية كالمجرمين 
األفراد والجماعات اإلجرامية المنظمة و"القراصنة اإللكترونيين" والموظفين الغاضبين سواًء الحاليين أو السابقين وغيرهم. ومن شأن عدم قدرة 
الشركة على الحفاظ على سرية وسالمة بيانات العمالء والموظفين أن يؤدي إلى تغير في سلوك العمالء الحاليين أو المحتملين على نحو يؤثر على 
قدرة الشركة في االحتفاظ بعمالئها الحاليين وجذب عمالء جدد مما يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية. 

كما قد يؤدي االلتزام بأنظمة الخصوصية واألمن المتغيرة إلى زيادة التكلفة بسبب ما يلزم من تغييرات في األنظمة وبسبب فرض قيود أو ضوابط 
جديدة على نماذج أعمال الشركة وتطوير عمليات إدارية جديدة، كما قد تفرض هذه األنظمة والشروط واللوائح مزيداً من القيود على عملية جمع 
أو  الخصوصية  بأنظمة  االلتزام  أن عدم  كما  واستخدامها.  واإلفصاح عنها  الشركة  بيانات  قواعد  أكثر من  أو  قاعدة  الهوية في  لبيانات  الشركة 
المتطلبات العامة للقطاع أو أي اختراق أمني يتضمن اختالس بيانات شخصية أو حساسة أو سرية أو فقدانها أو اإلفصاح عنها دون تصريح قد يُكبد 
الشركة غرامات وعقوبات ودعاوى قضائية، ومن شأن حدوث أي من ذلك التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعمليات الدفع ببطاقات االئتمان وبطاقات مدى  2-1-22
تقبل الشركة عمليات الدفع من خالل الوسائل اإللكترونية عن طريق بطاقات االئتمان أو بطاقات مدى. وبالنسبة للدفع ببطاقات االئتمان وبطاقات 
مدى، فإن الشركة تدفع رسوماً محددة للمؤسسات المالية المعنية وهذه الرسوم قد ترتفع من حين آلخر. وإذا واجهت الشركة مشاكل في أجهزة 
نقاط البيع وبرمجياتها أو في قدرتها على معالجة عمليات الدفع من خالل أي نظام دفع ببطاقات االئتمان أو بطاقات مدى، فإن ذلك سيعطل قدرة 
الشركة على جمع اإليرادات من عمليات البيع. ومن شأن وقوع أي من هذه العوامل التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر االئتمان المرتبطة بتحصيل الديون المستحقة من عمالء الشركة  2-1-23
قد تواجه الشركة صعوبات في قدرتها على تحصيل المبالغ المستحقة بشكل فعال. كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، بلغت الديون 
المستحقة للشركة التي تجاوز تاريخ استحقاقها 90 يوم ما نسبته 15.7% و21.8% و11.1% من إجمالي الديون المستحقة للشركة على التوالي، أي 
ما يُقدر بواقع 0.66 مليون ريال سعودي و1.9 مليون ريال سعودي و1.3 مليون ريال على التوالي. علماً بأن الذمم المدينة ألكبر 20 عميل شكلت 
ما نسبته 67.9% من إجمالي الذمم المدينة للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م، بقيمة إجمالية بلغت 7.0 مليون ريال سعودي. بينما بلغت الديون 
المستحقة للشركة التي مّر على موعد استحقاقها ما يزيد عن العام ما نسبته 2.6% و3.1% و11.0% من الديون المستحقة للشركة كما في 31 
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ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي. ورغم أن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بلغت 0.1 مليون ريال سعودي و1.9مليون ريال 
سعودي و1.3 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي، فليس هناك ما يضمن كفاية هذه المبالغ، خصوصاً في ظل 
وجود دين للشركة يبلغ حوالي 0.11 مليون ريال سعودي و1.9 مليون ريال سعودي و1.3 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م 
على التوالي، مّر على موعد استحقاقه ما يزيد عن العام ولم تقم الشركة بإنشاء مخصص له في قوائمها المالية. علماً بأن الذمم المستحقة ألكبر 
خمسة موردين شكلت ما نسبته 65.0% من إجمالي الذمم المستحقة على الشركة كما في 31 ديسمبر 2021م، بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليون ريال 
سعودي. كما تجدر اإلشارة إلى أن سياسة مخصص الديون الحالية للشركة تعتمد على تقدير إدارة الشركة وال تعكس التوسعات األخيرة للشركة 
خصوصاً في قطاع التجزئة والذي يتطلب اعتماد وتطبيق سياسة أكثر تحفظاً لمخصص الديون. وفي حال واجه مدينو الشركة صعوبات في عملياتهم 
وأوضاعهم المالية فسيؤدي ذلك إلى تعثرهم في سداد ديونهم المستحقة للشركة، وقد يؤدي كذلك إلى إعسار هؤالء المدينين أو إعالن إفالسهم. 
إن أي تعثر في سداد تلك الديون أو إفالس أو إعسار عمالء الشركة – وخصوصاً عمالءها الرئيسيين – سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالذمم الدائنة 2-1-24
بلغ رصيد الذمم الدائنة على الشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، ما نسبته 31.3% و29.5% و28.2% من مجموع المطلوبات، على 
التوالي، أي ما يُقدر بواقع 7.6 مليون ريال سعودي، و12.1 مليون ريال سعودي، و11.3 مليون ريال سعودي في نفس الفترات، على التوالي. فيما 
بلغت نسبة الذمم الدائنة المستحقة ألكبر خمسة موردين للشركة ما نسبته 52% و43% و43% من إجمالي رصيد الذمم الدائنة، أي ما يقدر بواقع 4.0 
مليون ريال سعودي و5.2 مليون ريال سعودي. و4.9 مليون ريال سعودي وتتراوح فترة السداد الممنوحة للشركة من قبل مورديها بين صفر إلى 60 
يوماً، بشكل عام. علماً بأن متوسط أيام الذمم الدائنة يبلغ ما بين 14 و19 يوم خالل السنوات المالية 2019م، و2020م و2021م. وفي حال لم تتمكن 
الشركة من سداد كامل ذممها الدائنة أو سدادها في المدة المتفق عليها مع الموردين، فقد يمنع ذلك الشركة من الحصول على اتفاقيات الشراء 
باآلجل بشروط مناسبة مستقباًل. مما يترتب عليه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالتمويل 2-1-25
حصلت الشركة على تسهيالت تمويلية واحدة من بنك الرياض لتمويل عملياتها، لغرض شراء الشاحنات والمركبات وإعادة رهنها حسب الحاجة. حيث 
إنه لم يكن على الشركة أي مديونيات في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وقد بلغ إجمالي مديونية الشركة ما مقداره 20.5 مليون 
ريال سعودي تمثل ما نسبته 9.5% من إجمالي أصولها كما في 31 ديسمبر 2020م، في حين بلغ إجمالي مديونية الشركة ما مقداره 16.9 مليون ريال 
سعودي تمثل ما نسبته 6.8% من إجمالي أصولها كما في 31 ديسمبر 2021م. تحد شروط التسهيالت التمويلية القائمة من قدرة الشركة على القيام 
بأنواع معينة من اإلجراءات على سبيل المثال االتفاقية المبرمة مع بنك الرياض تتضمن قيوداً على رهن أي من أصول الشركة ما لم تحصل على 
موافقة من بنك الرياض. كما يجدر باإلشارة إلى أنه تم ضمان التزامات الشركة بموجب اتفاقية التمويل المبرمة مع بنك الرياض من خالل ضمانات 
شخصية بمبلغ 20.5 مليون ريال سعودي مقدمة من قبل بعض المساهمين المباشرين )وتحديداً رئيس مجلس اإلدارة( وغير المباشرين )وللمزيد 
المعلومات حول المخاطر المرتبطة بالضمانات الشخصية المقدمة من المساهمين يرجى مراجعة القسم )2-1-26( )"المخاطر المرتبطة  من 

بالضمانات الشخصية المقدمة من المساهمين"(.

وقد يؤدي اإلخالل بأي من تلك التعهدات إلى تعجيل سداد ديون الشركة األخرى. وفي حال وقوع أي حالة إخالل بموجب اتفاقيات التمويل الخاصة 
بالشركة، فقد يقرر الدائنون إنهاء االلتزامات الخاصة باإلقراض واإلعالن على أن جميع القروض الحالية بجانب العموالت المتراكمة والتي لم تسدد 
بعد وأي رسوم وغيرها من االلتزامات أصبحت مستحقة وواجبة الدفع. وإذا قرر الدائنون تعجيل موعد سداد المديونية المستحقة لهم، فقد ال 
تمتلك الشركة ما يكفي من األصول لتسديد تلك المديونية مما قد يدفع الشركة نحو إعالن اإلفالس أو التصفية. كما أن اتفاقية التمويل المبرمة 
مع بنك رياض تمنح الدائنين الحق بإنهاء االتفاقيات ومطالبة الشركة بالسداد الفوري للمديونية دون الحاجة إلبداء األسباب. باإلضافة إلى ذلك، قد 
يمارس البنك حقه بالتنفيذ على الضمان المقدم فيما يتعلق بالتسهيالت المالية المقدمة للشركة. ومن شأن حدوث أي من العوامل السابق ذكرها 

تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

كما أن الشركة تعتمد في توسيع أعمالها على عدة عوامل من أهمها قدرتها على تأمين مصادر تمويل من خالل موارد نقدية داخلية وخارجية لغرض 
إنشاء مصانع جديدة أو شراء معدات إنتاج جديدة لتوسيع طاقتها اإلنتاجية. وفي حال عدم توفر أو استمرار هذه القروض أو عدم منحها بنفس 
الشروط من قبل البنوك، أو في حال تحمل الشركة تكلفة أعلى للتمويل أو عدم قدرتها على تأمين مصادر تمويل بديلة كافية في الوقت المناسب 
وبشروط مواتية، فقد ال تتمكن الشركة من التوسع في أعمالها، مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على استراتيجيتها المستقبلية وأعمالها ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وعالوًة على ذلك، قد تكون هناك عواقب سلبية مهمة أخرى لمديونية الشركة والتزاماتها المالية والتعاقدية سواًء الحالية أو المستقبلية ومنها ما يلي:

تخصيص الشركة لجزء كبير من السيولة التي تحصل عليها من العمليات لسداد ديونها وبالتالي انخفاض األموال المتاحة لرأس  	
بقيمة  االعتماد  بموجب خطابات  التزامات  الشركة  )لدى  ذلك  وغير  والتسويق  البيع  وأعمال  الرأسمالية  والنفقات  العامل  المال 
)"المطلوبات غير  القسم )10-2-6-6(  يرجى مراجعة  التفاصيل،  ولمزيد من  كما في 31 ديسمبر 2021م.  ريال سعودي  صفر 

المتداولة"((.
زيادة تأثر الشركة باألوضاع االقتصادية والتجارية مما قد يضعها في ظروف تنافسية ليست في صالحها أمام منافسيها الذين تقل  	

مديونيتهم نسبًيا عن مديونية الشركة.
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الحد من قدرة الشركة على االستعداد للتغيرات التي قد تطرأ على أعمالها أو على قطاع تعبئة مياه الشرب. 	
الحد من قدرة الشركة على دعم عملياتها أو تحقيق معدل النمو المخطط له بما في ذلك الحد من قدرتها على االستثمار في مناطق  	

جديدة في المملكة أو شراء خطوط إنتاج جديدة لدعم نمو أعمالها.
وسيكون ألي عامل من العوامل السابق ذكرها تأثيراً سلبياً وجوهرياً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالضمانات الشخصية المقدمة من المساهمين 2-1-26
قام كٌل من أمين عبد اهلل المالح )مساهم ورئيس مجلس اإلدارة( وياسر عقيل العقيل )مساهم غير مباشر( وفهد سليمان المسند )مساهم غير 
مباشر( بتقديم ضمانات شخصية بمبلغ 20.5 مليون ريال سعودي لضمان التزامات الشركة بموجب اتفاقية التمويل المبرمة مع بنك الرياض. ولم 
تحصل الشركة حتى اآلن على موافقة خطية من بنك الرياض بالتنازل عن تلك الضمانات الشخصية. وفي حال عدم موافقة بنك الرياض على التنازل 
عن هذه الضمانات عند اكتمال عملية الطرح، وعدم تنازلها عن متطلب تقديم تلك الضمانات عند تجديد اتفاقية التمويل ذات العالقة، وعدم موافقة 
كٌل أمين عبداهلل المالح وياسر عقيل العقيل وفهد سليمان المسند على االستمرار في تقديم تلك الضمانات في المستقبل، فقد تطلب البنوك تقديم 
ضمانات إضافية، وقد ال تتمكن الشركة من تقديمها دون تكبد زيادة في تكلفة التمويل أو قد ال تتمكن من تقديمها على اإلطالق، وقد ترفض البنوك 
تقديم تمويل بشروط مناسبة أو ترفض تقديم أي تمويل على اإلطالق، األمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها 

المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية )وللمزيد من المعلومات حول هذه الضمانات، يرجى مراجعة القسم )12-6( )"اتفاقيات التمويل"((.

المخاطر المرتبطة بالتغييرات السلبية في أسعار الفائدة 2-1-27
إن تكلفة التمويل تتأثر بمعدالت الفائدة بصورة كبيرة والتي تُعد بدورها على قدٍر عاٍل من الحساسية تجاه عدد من العوامل الخارجة عن سيطرة 
زيادة في  إلى  تؤدي  والعالمية. وقد  المحلية،  والسياسية  والظروف االقتصادية،  والنقدية والضريبية،  الحكومية  السياسات  بما في ذلك  الشركة، 
معدالت الفائدة وتكاليف التمويل ذات الصلة، مما قد يؤدي إلى انخفاض ربحية الشركة وتدفقاتها النقدية. إن الشركة لم تبرم أي اتفاقيات تحوط 
بشأن تقلبات أسعار الفائدة. وعليه، سيكون للتقلبات في معدالت الفائدة أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة باالعتماد على اإلدارة العليا والموظفين الرئيسيين 2-1-28
يعتمد نجاح الشركة على األداء والخدمة المستمرة إلدارتها العليا وموظفيها الرئيسيين اآلخرين نظراً لخبرتهم الواسعة في القطاع وإلسهاماتهم في 
تطوير عملياتها. وتعتمد الشركة على وجه الخصوص على بعض األفراد الرئيسيين الذين يحظون بخبرة واسعة في قطاع تعبئة مياه الشرب والذين 
قدموا إسهامات كبيرة على مستوى تطوير عملياتها. وقد ال تتمكن الشركة من االحتفاظ بموظفيها الرئيسيين الذين يتمتعون بالمهارات والمعرفة 

التقنية الالزمة.

والذي تضمن  الممارسات،  وأفضل  الشركات  بلوائح حوكمة  لاللتزام  وذلك  مؤخراً،  إعادة هيكلة إلدارتها  الشركة عملية  إتمام  إلى  اإلشارة  تجدر 
استحداث منصب الرئيس التنفيذي في العام 2020م والذي تم تعيينه في 1441/10/10هـ )الموافق 2020/06/01م( ومنصب رئيس الشؤون المالية 
في نهاية العام 2021م والذي تم تعيينه في 1443/4/15هـ )الموافق 2021/12/19م( وتكوين إدارة التدقيق الداخلي في الشركة حيث تم تعيين مدير 
إدارة المراجعة الداخلية بتاريخ 2021/6/4م. عليه، من الممكن أن تحتاج الشركة الستثمار موارد مالية وبشرية الستقطاب موظفين جدد إلدارة 
التدقيق الداخلي واالحتفاظ بهم وقد ال تجني عائدات من هذه االستثمارات، ومن شأن فقدان أي من أعضاء اإلدارة العليا أو الموظفين الرئيسيين 
لدى الشركة أن يحول دون أو يتسبب بتأخير تنفيذ وتحقيق أهدافها االستراتيجية، وقد يحول اهتمام اإلدارة إلى البحث عن بديل مؤهل، مما قد يؤثر 

سلباً على قدرة الشركة على إدارة أعمالها بفعالية وكفاءة. 

المخاطر المرتبطة بعدم القدرة على استقطاب الموظفين المؤهلين واالحتفاظ بهم 2-1-29
هناك حّدة في المنافسة الستقطاب الموظفين المؤهلين في قطاع تعبئة مياه الشرب خاصًة موظفي المبيعات الذين يتمتعون بالمهارات والمعرفة 
التقنية التي تطلبها الشركة. وقد تحتاج الشركة الستثمار موارد مالية وبشرية الستقطاب موظفين جدد واالحتفاظ بهم وقد ال تجني عائدات من 
هذه االستثمارات. ومن شأن عدم قدرة الشركة على استقطاب الموظفين المؤهلين في المستقبل واالحتفاظ بهم التأثير سلباً على قدرة الشركة 

على إدارة أعمالها بفعالية وكفاءة مما من شأنه التأثير وبصورة سلبية على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بسوء سلوك الموظفين و/أو أخطائهم 2-1-30
يمكن أن يؤدي سوء سلوك الموظف أو خطأه إلى إخالل الشركة بالنظام، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على الشركة من قبل الجهات المختصة. 
سلوك الموظف أيًضا قد يؤدي إلى انتهاكات للصحة والسالمة مما قد ينتج عنه انتهاكات تعاقدية ودفع تعويضات عن األضرار. تختلف الغرامات 
المالية بناًء على سوء السلوك واألخطاء والتي يمكن أن تضر أيًضا بسمعة الشركة. وقد يتمثل سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم في عدم االلتزام 
باألنظمة أو الضوابط واإلجراءات الداخلية المعمول بها، بما في ذلك عدم توثيق المعامالت بشكل صحيح وفًقا للوثائق والعمليات الموحدة لدى 
الشركة )أو عدم أخذ المشورة القانونية المناسبة فيما يتعلق بالوثائق غير الموحدة، حسبما تقتضيه السياسات الداخلية للشركة( أو عدم الحصول 
على اإلذن أو التصريح الداخلي الالزم. والذي قد يؤدي إلى تحمل الشركة للقيمة الكاملة للمعامالت ذات الصلة وعند حدوث حاالت سوء السلوك من 
قبل الموظفين أو صدور أخطاء منهم، فسيكون لذلك تأثيراً سلبياً وجوهرياً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة باالعتماد على البنية التحتية لتقنية المعلومات 2-1-31
تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات في خدمات إدارة اإلنتاج والمبيعات إلصدار الفواتير والتقارير المالية والتسويق الرقمي والحصول على 

المعلومات العامة. كما تعتمد الشركة في إدارة أعمالها بفعالية على كفاءة وقدرة هذه األنظمة.

قد تتعرض أنظمة تقنية المعلومات بالشركة لضعف أو إخفاق أو ألضرار ناتجة عن فيروسات الحاسوب والكوارث الطبيعية وهجمات المتسللين أو 
القراصنة وتعطل األجهزة أو البرامج وتذبذب التيار الكهربائي واإلرهاب اإللكتروني وغير ذلك من األمور المماثلة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أيضاً 
أن يؤدي خرق تدابير األمن السيبراني للشركة إلى فقدان البيانات السرية أو إتالفها أو سرقتها، مما قد يعرض الشركة للمسؤولية أو لتكبد خسائر 

مادية تجاه العمالء أو الموردين أو المتعاملين مع الشركة.

تحدث الهجمات السيبرانية وغيرها من الحوادث اإللكترونية بوتيرة أكبر، وتتطور باستمرار من حيث طبيعتها وأدواتها المتطورة. وعجز الشركة 
على الحفاظ على تدابير األمن السيبراني المناسبة ومواكبة التهديدات الجديدة والمتطورة قد يجعل أنظمتها عرضة للخطر، كما أن ضعف أنظمة 
الشركة وفشلها في اكتشاف الحوادث السيبرانية أو التصدي لها في الوقت المناسب سيكون له تأثيراً سلبياً وجوهرياً على أعمال الشركة ووضعها 
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وتوجد مخاطر مماثلة فيما يتعلق باألطراف الخارجية التي قد تمتلك بيانات سرية خاصة بالشركة، 
مثل مقدمي خدمات دعم تقنية المعلومات لديها، ومستشاري الشركة المهنيين والبنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل معها الشركة، مما سيكون 

له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعدم توفير التغطية التأمينية الكافية 2-1-32
تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من وثائق التأمين لتغطية عملياتها ومصنعها ومعدتها، بما في ذلك التأمين ضد المخاطر يشمل المركبات وتعويضات 
العمال وبرنامج الصحة للموظفين وأنواع تأمين أخرى. وفي حال لم يكن الغطاء التأميني كافياً في جميع الحاالت أو يغطي جميع المخاطر التي 
ن عليها أو تتجاوز تكلفتها التغطية التأمينية، كما تشتمل وثائق التأمين  قد تتعرض لها الشركة، فمن الممكن أن تتعرض الشركة لخسائر غير مؤمَّ
الخاصة بالشركة على استثناءات أو حدود للتغطية يستثنى بموجبها أنواًعا معينًة من الخسائر والتلف والمسؤولية من التغطية التأمينية، على سبيل 
المثال، الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والحروب وخالفه. وفي هذه الحاالت، ستتكبد الشركة خسائراً من شأنها التأثير سلًبا على أعمالها 
ونتائج عملياتها. وكما في تاريخ هذه النشرة، يوجد لدى الشركة وثيقة تأمين واحدة منتهية من بين ستة وثائق تأمين صادرة للشركة. عليه فإن عدم 
تجديد وثائق التأمين بنطاق التغطية التأمينية الحالي وبشروط مقبولة تجارياً، أو عدم قدرة الشركة على تجديد تلك الوثائق على اإلطالق، أو في 
حال حدوث تغيرات في أسعار التأمين أو نقص أو عدم توفر تأمين كاف للمجاالت المختلفة من أعمال الشركة، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالعقود المبرمة مع الغير 2-1-33
أبرمت الشركة العديد من العقود واالتفاقيات مع الموردين والعمالء والموزعين الحصريين والمؤجرين وغيرهم من األطراف اآلخرين، وستنتهي مدة 
بعض هذه العقود واالتفاقيات خالل سنة أو أقل من تاريخ هذه النشرة والبعض اآلخر خالل السنوات القليلة القادمة، حيث تتراوح مدد االتفاقيات 
بين سنة واحدة وخمس سنوات )يرجى مراجعة القسم ) 12( )"المعلومات القانونية"(. وليس هناك أي ضمان بإمكانية تجديد تلك العقود، وفي حال 
تم تجديدها ال يوجد أي ضمان على أن تجدد بشروط مماثلة للشروط الحالية. إن عدم قدرة الشركة على تجديد أي من تلك العقود أو تجديدها 

بشروط غير مناسبة للشركة سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بكفالة الموظفين غير السعوديين 2-1-34
تتطلب األنظمة واللوائح السارية في المملكة أن يعمل الموظف غير السعودي لدى كفيله فقط. وكما في تاريخ هذه النشرة، فإن جميع موظفي الشركة 
على كفالتها. ومن شأن وجود موظفين يعملون لدى الشركة وهم ليسوا على كفالتها أن يعرض الشركة لعقوبات وغرامات تفرضها الجهات المختصة 
من بينها غرامات مالية أو إدارية كمنع الشركة من استقدام موظفين غير سعوديين أو عدم تجديد إقامات الموظفين الحاليين، كما قد يؤدي ذلك 
بترحيل الموظفين المخالفين، األمر الذي سيؤثر سلباً وبشكل  لفقدان الشركة لعدد كبير من موظفيها في حال اتخذت الجهات المختصة قراراً 

جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة قد أعلنت رسمياً إطالق مبادرة "مبادرة تحسين العالقة التعاقدية" والتي 
تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها إقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة، والذي دخل حيز 
التنفيذ في 14 مارس 2021م. وتأتي هذه المبادرة ضمن سعي المملكة لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، 
ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، ولتفعيل المرجعية التعاقدية في العالقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد 
العمل الموثق بينهما من خالل برنامج توثيق العقود. كما تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد االنتقال لعمٍل آخر عند انتهاء عقد عمله دون 
الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات االنتقال خالل سريان العقد شريطة االلتزام بفترة اإلشعار والضوابط المحددة، وتسمح 
خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج 
النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة 
المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، وستتاح جميع هذه الخدمات عبر منصة "أبشر" ومنصة " قوى" التابعة لوزارة الموارد 
البشرية والتنمية االجتماعية. وقد تتأثر الشركة سلباً نتيجة لذلك في حال قرر عدد كبير من الموظفين االنتقال إلى شركات أخرى حيث لن تستطيع 
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الشركة منعهم إال بموجب عقود العمل المبرمة معهم، وبالتالي قد تواجه الشركة صعوبات في التعاقد مع موظفين جدد لتعويضهم. وفي حال فقدان 
الشركة لعدد كبير من موظفيها نتيجة انتقالهم للعمل في شركات أخرى وعدم قدرة الشركة في التعاقد مع موظفين جدد لتعويضهم، فسيكون لذلك 

تأثيراً سلبياً وجوهرياً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالمنازعات القضائية 2-1-35
إن الشركة معرضة لمخاطر إقامة دعاوى قضائية أو إجراءات قانونية ضدها من العديد من األطراف، بما في ذلك الموردين أو العمالء أو العاملين 
أو الجهات التنظيمية. كما أنها قد تصبح طرفاً مدعياً في تلك الدعاوى أو اإلجراءات القانونية. ومن شأن أي نتيجة في غير صالح الشركة من هذه 
الدعاوى أو اإلجراءات التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، 
وبغض النظر عن نتائج تلك الدعاوى أو اإلجراءات، فقد يترتب على هذه الدعاوى أو اإلجراءات تكبد الشركة لتكاليف عالية، وقد تتطلب تخصيص 

الشركة لموارد كبيرة للدفاع عنها، مما سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

وكما في تاريخ هذه النشرة، هناك دعوتين قضائيتين قائمة بين الشركة )واحدة بصفتها مدعية واألخرى بصفتها مدعى عليها( وعدد من األطراف 
)جميعها أطراف خاصة(،ولم يتم تجنيب أي مخصصات كما في تاريخ هذه النشرة للمبالغ المتنازع عليها في الدعاوى المرفوعة ضد الشركة، كما ال 
يوجد لدى الشركة غطاء تأميني لهذا المبلغ. )وللمزيد من التفاصيل حول المنازعات القضائية الخاصة بالشركة، الرجاء مراجعة القسم )12-12( 

)"التقاضي"((.

المخاطر المرتبطة بالتراخيص والموافقات 2-1-36
يتوجب على الشركة من أجل تنفيذ وتوسيع أعمالها الحصول على عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات من الجهات والهيئات 
لمزاولة  البلدية  رخصة  الخصوص  وجه  وعلى  المملكة،  في  والهيئات  الجهات  من  وغيرها  والضريبية  واإلدارية  والقانونية  التنظيمية  الحكومية 
األنشطة التجارية ورخصة الدفاع المدني لكل من مرافقها في المملكة ورخص الهيئة العامة للغذاء والدواء لمزاولة نشاط إنتاج وبيع مياه الشرب 
المعبأة. وغالباً ما تتطلب عمليات الحصول على هذه التراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات وقًتا طوياًل، وقد يتم إنهاؤها أو إيقافها في 
ترخيًصا من  تراخيص من أصل 24  أربعة  الشركة على  لم تحصل  النشرة،  تاريخ هذه  وكما في  معينة.  بمتطلبات  له  المرخص  التزام  حال عدم 
التراخيص والشهادات المطلوبة لتشغيل منشآتها في المملكة، وجميعها تراخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما يوجد لدى الشركة شهادتين 
منتهية الصالحية من أصل 20 ترخيص وشهادة حصلت عليه، وهما شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وشهادة من وزارة الموارد 
البشرية والتنمية االجتماعية )لمزيد من المعلومات حول التراخيص الحكومية والشهادات والتصاريح والموافقات، الرجاء مراجعة القسم )4-12( 
أنشطتها دون تجديد  لعقوبات وغرامات في حال استمرت في ممارسة  الشركة  تتعرض  )"الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية"((. وقد 
التراخيص أعاله. وباإلضافة إلى ذلك، عند التجديد أو التعديل في نطاق الترخيص أو الشهادة أو التصريح، فإن الجهة المختصة قد ال توافق على 
ذلك التجديد أو التعديل، وقد تفرض شروًطا من شأنها التأثير سلًبا على أداء الشركة في حال موافقتها على تجديد أو تعديل تلك الوثائق. وفي حال 
كانت الشركة غير قادرة على الحفاظ على التراخيص والتصاريح والموافقات ذات الصلة أو الحصول عليها ابتداًء أو تجديدها، فإن قدرتها على 
تحقيق أهدافها االستراتيجية قد تضعف، وقد تضطر إلى إغالق منشأتها ومرافقها التي تفتقد للتراخيص التشغيلية أو تخضع لغرامات مالية تُفرض 
من قبل الجهات المختصة )على سبيل المثال، ممارسة نشاط إنتاج مياه الشرب المعبأة من خالل مصنع غير مرخص من قبل الهيئة العامة للغذاء 

والدواء(، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بانتشار العالمة التجارية والحفاظ على انتشارها 2-1-37
تعتمد أعمال الشركة اعتماًدا كبيًرا على انتشار عالمتها التجارية "نقي" في المملكة. وبالتالي تستثمر الشركة في عالمتها التجارية "نقي" وتتكبد 
مصاريف لتوسيع انتشارها، ومن ذلك إقامة الشراكات والحمالت الدعائية. وغالًبا ما تكون العوامل التي تؤثر على انتشار العالمة التجارية خارجة 
عن نطاق سيطرة الشركة، وقد ال تحقق األهداف المرجوة من جهودها الرامية إلى الحفاظ على انتشار العالمة التجارية أو توسيع انتشارها مثل 
الحمالت االعالنية. إضافًة إلى ذلك، إن الدعاية السلبية المتعلقة بالعالمة التجارية "نقي" على وجه الخصوص أو قطاع تعبئة مياه الشرب بشكل 
عام، سواء على اإلنترنت أو وسائل التواصل االجتماعي أو غير ذلك، قد تضر بالعالمة التجارية وبالتالي يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال 

الشركة أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة باألنشطة التسويقية 2-1-38
تخطط الشركة لتخصيص موارد تقارب خمسة ماليين ريال سنوياً )ما يعادل 2.0% تقريباً من المصروفات التشغيلية( لبرامج التسويق والعالقات 
بأن خطط التسويق تستغرق في األغلب مدة طويلة  العامة لتعريف المستهلكين بالمعلومات عن المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة. علماً 
نسبياً لكي تحقق أهدافها المرجوة مما قد يدفع الشركة لزيادة إنفاقها في هذا المجال. ومع ذلك ال يوجد ما يضمن نجاح أو كفاية برامج التسويق 
والعالقات العامة هذه، وعليه قد تلجأ الشركة إلى تكثيف هذه البرامج أو استبدالها بأخرى وبالتالي تكبدها لتكاليف مالية إضافية. كما يجب على 
الشركة مواكبة البيئة اإلعالمية وقنوات اإلعالن والتسويق المتغيرة بشكل متسارع. وفي حال لم تكن التكاليف المرصودة لبرامج التسويق كافية 
لتحقيق األهداف المنشودة، أو في حال لم تكن الجهود التسويقية والعالقات العامة للشركة فعالة ومواكبة للبيئة اإلعالمية الحالية، فقد يتأثر وضع 
الشركة التنافسي وسمعتها وحصتها السوقية، وهذا بدوره قد يؤدي إلى انخفاض في المبيعات واألرباح مما سيكون له تأثيراً سلبياً جوهرياً على 

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بإعداد التقارير المالية 2-1-39
بدأت الشركة في يناير 2021م بتطبيق نظام الكتروني محاسبي جديد وهو "SAP ERP" لتسهيل إعداد التقارير والمعلومات المالية في مختلف 
فروعها، حيث كانت الشركة في السابق تطبق أنظمة محاسبية مستقلة لكل فرع ومصنع ومن ثم تقوم بتجميع المعلومات الواردة من كل فرع وتوحيدها 
للشركة،  المالية  والقوائم  والمعلومات  التقارير  إعداد  أثناء  المحاسبية  األخطاء  في  الوقوع  مخاطر  من  يزيد  الذي  األمر  يدوي،  بشكل  وإدخالها 
باإلضافة إلى محدودية المعلومات والتحليالت المالية المتوفرة للفترات السابقة لتطبيق نظام "SAP ERP". وحيث أن تصنيف الحسابات في نظام 
"SAP ERP" يختلف عن التصنيفات الواردة في األنظمة المحاسبية التي كانت الشركة تطبقها في السابق، فقد أدى ذلك إلى صعوبات وحدوث عدة 
تغييرات عند إعداد التحليالت المالية للعام 2021م. وفي حال لم تتمكن الشركة من التكيف مع األنظمة المحاسبية الجديدة التي تبنتها أو تطويرها 
مستقباًل - بحسب الحاجة - فقد يؤثر ذلك على دقة إعداد التقارير المالية وال يعكس صورة واضحة لقارئ القوائم المالية للشركة مما سيؤثر سلبا 

على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية 2-1-40
كما في تاريخ هذه النشرة، تم تسجيل العالمة التجارية "نقي" )لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة القسم )12-11-1( )"العالمات التجارية"((. غير أنه 
من الصعب مراقبة االستخدامات غير المصرح بها واالنتهاكات األخرى لحقوق الملكية الفكرية للشركة بما في ذلك بعض االستخدامات واالنتهاكات 
لعالمتها التجارية التي رصدتها الشركة والتي تم تقديم شكوى بخصوصها لدى وزارة التجارة في 1442/10/29هـ )الموافق 2021/06/10م(، وال 
تزال الشكوى تحت الدراسة واإلجراء )للمزيد من التفاصيل، يُرجى االطالع على القسم )12-12-1-2( )"الشركة ضد شركة تركيب وبيع فالتر"(. 
وفي حالة عدم قدرة الشركة على حماية حقوق ملكيتها الفكرية ألي سبب، أو في حالة إساءة استخدام الغير للملكية الفكرية للشركة، فإن ذلك قد 
يشكل خطراً على قيمة العالمة التجارية للشركة، ومن شأن اإلضرار بسمعة الشركة أن يؤدي إلى انخفاض الطلب على خدماتها، مما سيؤثر سلباً 

على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وكما في تاريخ هذه النشرة، يوجد لدى الشركة عالمتين تجاريتين مسجلتين، إلى جانب نموذج صناعي مسجل. وقد يتعين على الشركة من حيٍن آلخر 
تجديد تسجيل تلك العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية األخرى أو إقامة دعوى إلنفاذ حقوقها على عالماتها التجارية وحقوق الملكية الفكرية 
األخرى العائدة لها، وقد يتهم الغير أيضاً الشركة بأنها قد انتهكت حقوق الملكية الفكرية العائدة لهم أو أن الشركة أساءت استخدام تلك الحقوق، 
وقد يترتب على ذلك إجراءات قضائية ضد الشركة. وتجدر اإلشارة إلى أن إقامة الدعاوى لتأكيد حقوق الشركة فيما يخص ملكيتها الفكرية هو أمر 
وارد وقد يكون سبًبا في تشتت اهتمام اإلدارة، أو ينجم عنه تكبد الشركة تكاليف كبيرة وتحويل للموارد، مما سيؤثر سلًبا على دخل الشركة وأرباحها 
بغض النظر ما إذا كانت الشركة قادرة على تأكيد حقوق ملكيتها الفكرية أو الدفاع عنها بنجاح. وسيكون ألي عامل من العوامل السابق ذكرها تأثير 

سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة باستحقاقات الضرائب والزكاة المحتملة 2-1-41
قدمت الشركة إقرارات الزكاة وقامت بدفع الزكاة المستحقة في المواعيد المحددة وحصلت على شهادات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
لجميع السنوات حتى عام 2021م. ولم تحصل الشركة بعد على الربوط الزكوية النهائية والتقييم النهائي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع 
السنوات المالية الممتدة من عام 2017م حتى عام 2021م. وبحسب تقييم إدارة الشركة، فقد تم تخصيص مبلغ 2.0 مليون ريال سعودي فقط 
كمخصص زكاة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و3.4 مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و1.9 مليون 
ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. وعليه، يبقى المبلغ النهائي للمطلوبات الزكوية المحتملة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2017م حتى 2021م غير مؤكد )يرجى االطالع على القسم رقم )11( )"اإلقرارات"( من هذه النشرة(. علماً بأنه قد تم فحص اإلقرارات الضريبية 
للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م حتى 2020م وتم استالم فروقات ضريبية بمبلغ 5.3 مليون ريال سعودي عن إقرارات األشهر من 
سبتمبر وحتى ديسمبر من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وقامت الشركة بتقديم اعتراضات على تلك الفروقات ولم يتم قبولها من 
قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وعليه تم تقديم خطاب ضمان بكامل مبلغ الفروقات لصالح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتم تسجيله من 
ضمن أصول الشركة، وتقدمت الشركة بالئحة اعتراض إلى األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية للنظر في الموضوع، ولم يتم إثبات 
مخصصات فيما يتعلق بتلك الفروقات الضريبية حتى تاريخ هذه النشرة. وفي حال قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض ربوط زكوية على 
الشركة ومطالبتها بدفع مبالغ الزكاة اإلضافية التي لم تحصل الشركة على الربط الزكوي النهائي بشأنها أو في حال تم رفض اعتراض الشركة 
بخصوص الفروقات الضريبية المشار إليها أعاله، فسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 
المستقبلية. وسيتحمل المساهمون البائعون، كٌل بحسب حصته، أي مطالبات إضافية قد تنشأ من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات السابقة 
حتى إدراج الشركة في السوق المالية السعودية وتم الحصول على تعهدات من قبل المساهمين البائعين بموجب ذلك )للمزيد من المعلومات حول 

المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، يرجى مراجعة القسم )2-2-6( )"المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة"(.

المخاطر المرتبطة بحداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات وااللتزام بأحكام نظام الشركات 2-1-42
اعتمد مجلس اإلدارة الئحة حوكمة الشركة الداخلية على أن تسري اعتباراً من 1442/7/26هـ )الموافق 2021/3/10م(. وتحتوي هذه الالئحة، من 
بين أموٍر أخرى، على قواعد وإجراءات متعلقة بحوكمة الشركات مستمدة من نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة. وسيعتمد 
نجاح الشركة في ممارسة الحوكمة على مدى إدراك وفهم مجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين للقواعد وأحكام نظام الشركات والئحة حوكمة 
الشركات والتطبيق الفعلي والصحيح لهما، وخاصًة فيما يتعلق بتدريب مجلس اإلدارة ولجانه واشتراطات االستقاللية والقواعد المتعلقة بتعارض 
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القواعد  التزام الشركة بأحكام نظام الشركات وقواعد الحوكمة - وخاصة تلك  المصالح والتعامالت مع األطراف ذوي العالقة. ومن شأن عدم 
اإللزامية المستمدة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة - تعريضها للجزاءات النظامية مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال 

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعدم أداء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت لمهامهما على النحو  2-1-43
المطلوب

ُشكلت لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من الجمعية العامة بتاريخ 1442/7/17هـ )الموافق 2021/3/1م(، وتم اعتماد لوائح عمل 
هذه اللجان في قرارات تشكيلها وفًقا لالئحة الحوكمة الداخلية للشركة )لمزيٍد من التفاصيل، يُرجى االطالع على القسم )5-3( )"لجان مجلس 
اإلدارة"((. ومن شأن عدم أداء أعضاء هذه اللجان لواجباتهم واتباع منهجية عمل تكفل حماية مصالح الشركة ومساهميها التأثير على مدى التزام 
الشركة بقواعد الحوكمة ومتطلبات اإلفصاح المستمر الصادرة عن الهيئة، وفعالية مجلس اإلدارة في اإلشراف على أعمال الشركة من خالل هذه 
اللجان، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. ونظراً 
لحداثة تكوين هذه اللجان ونظام الحوكمة الداخلي للشركة، وعدم انعقاد اجتماعات اللجان المذكورة أعاله منذ تشكيلها، فإن عدم مقدرة أعضاء هذه 
اللجان واألعضاء المستقلين على القيام بالمهام المحددة لهم واتباع منهجية عمل تكفل حماية مصالح الشركة ومساهميها قد يؤثر على تطبيق نظام 
الحوكمة وكفاءة رقابة مجلس إدارة الشركة على إدارة أعمالها من خالل هذه اللجان بصورة فعالة. وهو األمر الذي قد يعرض الشركة إلى احتمالية 
عدم التزامها بمتطلبات اإلفصاح المستمر بعد اإلدراج من جهة، وإلى مخاطر تشغيلية وإدارية ومالية من جهة أخرى. وبالتالي، فإن ذلك سيترتب 

عليه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بقصور الخبرة في إدارة شركة مدرجة عامة 2-1-44
د باألنظمة واللوائح التي تخضع  يتمتع كبار التنفيذيين في الشركة بخبرة محدودة أو ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة والتقيٌّ
لها، وسيتوجب ذلك حصول كبار التنفيذيين على وجه الخصوص على التدريب الداخلي أو الخارجي في إدارة شركة مساهمة مدرجة، إلى جانب التزام 
الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة مما قد يقلل من الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين إلدارة األعمال اليومية للشركة. 
وفي حال عدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة، فسوف يعرضها ذلك لعقوبات وغرامات نظامية من شأنها التأثير 

سلباً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بتطبيق الشركة للمعايير المحاسبية الدولية 2-1-45
المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً  للشركة،  القانونيين  المحاسبين  قبل  من  بها،  المرفقة  واإليضاحات  للشركة،  المراجعة  المالية  القوائم  تعد 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية )IFRS( وغيرها من المعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. وتخضع المعايير ذات 
الصلة للتحديث والتغيير بشكل دوري. فعلى سبيل المثال، جرى تعديل عدد من المعايير الدولية للتقرير المالي والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 
التعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة رقم )1( والمعيار الدولي للمحاسبة رقم )8( والمتعلقة باستخدام تعريف ثابت لألهمية  2020م ومنها 
النسبية في كافة المعايير الدولية للتقرير المالي. ويخضع التطبيق الصحيح لتلك المعايير لبعض التقديرات من قبل المحاسبين القانونيين ذوو الصلة 
والتي قد ينتج عنها تباين في النتائج والتطبيق، فعلى سبيل المثال تتضمن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، 
والتي تم تدقيقها من قبل المحاسبون القانونيون للشركة آنذاك )شركة اليوسف والسعيد للمراجعة وتدقيق الحسابات(، بنود تتعلق بمشتريات المواد 
الخام من األطراف ذات العالقة بمبلغ 10.2 مليون ريال سعودي، في حين قام المحاسبون القانونيون الحاليون )شركة الدكتور محمد العمري وشركاه 
محاسبون قانونيون( بحذف تفاصيل مشتريات المواد الخام في الفترة المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والبالغة 10.2 مليون 
القانونيين  إلى تقدير المحاسبين  المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020م، استناداً  المالية المراجعة في السنة  البيانات  ريال سعودي وكذلك في 
بما يتماشى مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )15( "اإليراد من العقود مع العمالء" لمفهوم األصيل والوكيل، والذي بموجبه يتم قياس 
المبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين بسعر معامالتهم إذا كانت المبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين ال تنطوي على مكون 
تمويل مهم. وعليه، قام المحاسبين القانونيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بخصم المبيعات وتكلفة المبيعات بنفس المبلغ 

لجميع هذه المعامالت.

وعليه، فإن أي تغيير في المعايير المحاسبية أو تباين في تطبيقها أو عدم االلتزام بها، أو إجراء أي تغييرات على القوائم المالية للشركة للسنوات 
المالية السابقة أو تغييرات أخرى قد تكون جوهرية ولم تظهر آثارها بعد أو قد ال تعلمها الشركة كما في تاريخ هذه النشرة، قد يؤثر بشكل سلبي 

جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية 2-2

المخاطر المرتبطة بإنفاق المستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية 2-2-1
قد يتأثر قطاع تعبئة مياه الشرب سلباً بأي انخفاض في األوضاع االقتصادية العامة أو في األجور أو في توفر االئتمان االستهالكي أو في إنفاق 
المستهلك أو زيادة أسعار الوقود أو انخفاض معدالت السفر أو زيادة أسعار الفائدة ومعدالت الضريبة، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة أو 
لألحداث السياسية التي من الممكن أن تقلل من إنفاق المستهلك أو من مستوى ثقته، وبالتالي تؤثر سلباً على إيرادات الشركة. باإلضافة إلى ذلك، 
قد يلجأ بعض المنافسين في مثل هذه الظروف إلى خفض األسعار والترويج لها، مما يزيد بدوره من الضغط على الشركة، األمر الذي من شأنه أن 

يؤثر بشكل سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعدم االستقرار السياسي والمخاوف األمنية في منطقة الشرق األوسط 2-2-2
تتمثل أصول الشركة وعملياتها وعمالؤها المستهدفين في المملكة. وتتعرض منطقة الشرق األوسط لعدٍد من المخاطر الجيوسياسية واألمنية التي 

قد تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها المملكة.

باإلضافة إلى ذلك، يعتبر االستثمار في منطقة الشرق األوسط والذي يعاني من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية مستمرة أمراً غير مستقر، 
وقد يكون ألي تغيرات غير متوقعة في األوضاع السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو غيرها في الشرق األوسط تأثير سلبي جوهري على 
األسواق التي تزاول فيها الشركة أعمالها وأيضاً على قدرة الشركة على جذب العمالء واالحتفاظ بهم في تلك المناطق وكذلك على االستثمارات التي 
نفذتها الشركة أو قد تنفذها في المستقبل، وهو ما سيكون له تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالقوة القاهرة وحدوث الكوارث الطبيعية 2-2-3
يمكن أن تؤثر الظروف المناخية في المملكة العربية السعودية، ال سيما في المناطق التي تزاول فيها الشركة أعمالها، مثل البرد الشديد، أو الحرارة 
العالية أو الفيضانات أو العواصف أو الكوارث الطبيعية األخرى على عمليات الشركة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن لتغير المناخ أن يزيد من شدة 

الظواهر المناخية السيئة. ويمكن أن تؤثر الظروف الجوية القاسية، بغض النظر عن سببها، على أعمال الشركة من خالل:

األضرار التي تلحق بالبنية التحتية للشركة أو مرافقها. 	
إلحاق الضرر بأصول الشركة وخصوصاً معدات اإلنتاج. 	
تعطل قنوات البيع. 	
انعدام كفاءة الممارسات التشغيلية أو خروجها عن المسار االعتيادي جراء أحداث وظروف سلبية غير متوقعة. 	

وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالمنافسة والحصة السوقية للشركة 2-2-4
تتنافس الشركة في المملكة العربية السعودية مع الشركات التي تعمل في مجال تعبئة مياه الشرب، حيث تشمل العوامل التنافسية السعر ونقاوة المياه 
وانتشار العالمة التجارية والتواجد الجغرافي واالبتكار وخدمة العمالء. باإلضافة إلى ذلك، مكنت التكنولوجيا العمالء من مقارنة األسعار المتاحة 

من شركات تعبئة مياه الشرب بقدر أكبر من السهولة واليسر.

ومن ثم إذا حاولت الشركة زيادة أسعارها، فقد يسعى منافسوها إلى زيادة حدة المنافسة على األسعار. وقد ال تتمكن الشركة من الحفاظ على 
مكانتها في السوق أو حصتها اإلجمالية من سوق تعبئة مياه الشرب أو تعزيز أي منهما نظراً لتمتع بعض منافسي الشركة بموارد مالية وتسويقية 
تفوق موارد الشركة. باإلضافة إلى ذلك، قد تؤدي المنافسة العالية إلى تخفيض األسعار وزيادة العروض والحوافز في المبيعات وانخفاض هوامش 
الربح اإلجمالية وزيادة مصروفات المبيعات وبرامج التسويق والنفقات المخصصة لتوسيع قنوات التسويق. كذلك قد يقوم منافسو الشركة بما في 
ذلك الشركات الجديدة بتخفيض األسعار للحصول على - من بين أمور أخرى - ميزة تنافسية وحصة سوقية أكبر. عليه فقد ال تتمكن الشركة من 
الحفاظ على مكانتها في السوق أو حصتها اإلجمالية في سوق تعبئة مياه الشرب أو تعزيز أي منهما. وإذا لم تتمكن الشركة من مواجهة هذه التحديات 

التنافسية، فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالتغيرات في البيئة التنظيمية 2-2-5
يخضع قطاع تعبئة مياه الشرب للعديد من األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة والتي قد تؤثر بشكل جوهري على أعمال الشركة وعملياتها 
أو قد تزيد من تكاليفها في المستقبل. ويمكن أن تتعرض الشركة لغرامات وعقوبات قد تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي لكل حالة )على سبيل 
المثال، عدم حفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجالت والمستندات المحاسبية خالل المدة النظامية وتقديمها للهيئة العامة للزكاة والدخل خالل 
المدة المحددة( في حال عدم التزامها بما جاء في تلك األنظمة واللوائح أو في حالة عدم تطبيقها لمتطلبات الترخيص والتي قد تتغير من حين 
آلخر مما قد يزيد من تكاليف الشركة أو يضر بسمعتها، وبالتالي قد يقلل من الوضع التنافسي والطلب على منتجات الشركة. على سبيل المثال، فقد 
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يؤدي فقدان الشركة أو عجزها عن اصدار التصاريح الالزمة إلى تأخر تلبية طلبات العمالء أو تقديم منتجات جديدة أو تنفيذ خطة النمو المعتمدة 
لديها أو إلى عدم القدرة على تنفيذها. وسيكون لذلك تأثير سلبي أو جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المواد  تأثير  منها  أمور  بعدة  والمرتبطة  البيئة،  العامة لألرصاد وحماية  الهيئة  تنفيذها  تنظيمية تشرف على  لوائح  أيًضا  الشركة  تحكم عمليات 
المستخدمة على البيئة والتعامل مع النفايات والتخلص منها. وقد يترتب على عدم االلتزام بما جاء في هذه اللوائح عواقب سلبية متمثلة بغرامات 
قد تزيد عن مائة ألف ريال سعودي أو بالتأثير على سمعة الشركة، كما أن اكتشاف حاالت تلوث في ممتلكات الشركة أو بالقرب منها مستقباًل قد 

يؤدي إلى تكبد الشركة نفقات إضافية، وسيكون لذلك تأثير سلبي أو جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، تعتبر المتطلبات النظامية متغيرة وقد تحتاج إلى تفسير وتوضيح مما قد يكبد الشركة نفقات كبيرة أو يؤدى إلى تعديل ممارساتها 
التجارية لتصبح متوافقة مع ما تنص عليه األنظمة واللوائح الحالية أو المستقبلية أو قد يقيد من قدرتها على مزاولة أعمالها، مما سيكون له تأثير 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة 2-2-6
قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 يناير 2018م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة %5 
على عدد من المنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو وارد في النظام. وقد أعلنت وزارة المالية في 11 مايو 2020م عن زيادة إضافية في ضريبة 
القيمة المضافة لتصل إلى 15% اعتباًرا من 1 يوليو 2020م. ولحداثة تطبيق هذا النظام والزيادة الُمعلن عنها في معدل ضريبة القيمة المضافة، فإن 
أي انتهاك أو تطبيق خاطئ له من قبل إدارة الشركة أو موظفيها قد يزيد من التكاليف والمصاريف التشغيلية التي سوف تتحملها الشركة أو يُعّرض 
الشركة لغراماٍت قد تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتها. باإلضافة إلى ذلك، فإن هذه الزيادة وأي زيادة 
محتملة في ضريبة القيمة المضافة قد تقلل من مستوى الطلب على خدمات ومنتجات الشركة أو تؤثر على ربحيتها في حال لم تتمكن الشركة من 

استيفاء هذه الضريبة من عمالئها، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بتغيير أسعار الطاقة 2-2-7
البنزين والكيروسين بشكل محدود وغير جوهري.  إلى مصادر طاقة أخرى، مثل  الديزل أكبر مصدر للطاقة تستخدمه الشركة، باإلضافة  يعتبر 
تتأثر الشركة بارتفاع سعر الديزل والتي تستخدمه لتشغيل جميع معدات اإلنتاج في المصنع. وقد أصدرت وزارة الطاقة بياًنا بتاريخ 1439/3/24هـ 
)الموافق 2017/12/12م( بشأن خطة برنامج تحقيق التوازن المالي لتحسين أسعار منتجات الطاقة، ونتج عن ذلك زيادة أسعار بنزين 91 وبنزين 
95 والديزل "للصناعة والمرافق" والديزل " للنقل" والكيروسين اعتباًرا من 1439/4/14هـ )الموافق 2018/1/1م(، علماً بأن أسعار منتجات الطاقة 
يجري تعديلها شهريا وفًقا إلجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه. وقد أعلنت شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( عن 
تعديل أسعار منتجي الديزل واإلسفلت اعتباراً من 1443/05/27هـ )الموافق 2021/12/31م( وفقاً إلجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة 
والمياه بالمملكة، والذي سيؤدي بدوره إلى زيادة التكاليف التشغيلية للشركة. علماً بأنه سيكون ألي زيادات أخرى في سعر الديزل تأثير جوهري على 

عمليات الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المرتبطة بأسعار الصرف 2-2-8
تتعامل الشركة في مشترياتها مع العديد من الشركات السعودية التي تشتري مخزونها المباع للشركة بعمالت أخرى من ضمنها الدوالر األمريكي 
)مثل شراء اآلالت والمعدات والملصقات(. وكجزء من سياسة المملكة، فإن الريال السعودي، حتى تاريخ هذه النشرة، مربوط بالدوالر األمريكي بسعر 
صرف يبلغ 3.75 ريال سعودي مقابل 1 دوالر أمريكي، إال أنه ال يوجد أي ضمانات على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي. 
ومع استمرار الشركة في التوسع، قد يزداد تعرضها للتقلبات في أسعار الصرف. وعليه، فقد تتعرض الشركة لزيادة كبيرة في تكاليف عملياتها. وقد 

يكون لذلك االرتفاع تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل 2-2-9
)الموافق  1438/4/5هـ  بتاريخ   1438/16/6768 رقم  التعميم  سابقاً(  والدخل  للزكاة  العامة  )الهيئة  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  أصدرت 
2016/12/4م( الذي يُلزم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية الفعلية بين 
المواطنين السعوديين والخليجيين وغيرهم على النحو الوارد في "نظام تداوالتي" في نهاية العام. وقبل إصدار هذا التعميم، كانت الشركات المدرجة 
في السوق المالية خاضعة بوجه عام لدفع الزكاة أو الضريبة على أساس ملكية مؤسسيها وفقاً لنظامها األساس، ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األسهم 
المدرجة في تحديد وعاء الزكاة. وكان من المقرر تطبيق هذا التعميم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والسنوات الالحقة لذلك. 
ولكن أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطابها رقم 1438/16/12097هـ بتاريخ 1438/4/19هـ )الموافق 2017/1/17م( الذي يقتضي 
تأجيل تنفيذ التعميم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والسنوات التالية. وإلى أن تصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توجيهاتها 
فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم، فإن تنفيذ هذا التعميم بما في ذلك المتطلبات النهائية التي يجب الوفاء بها ال يزال قيد النظر، 
وكذلك القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على جميع المقيمين غير الخليجيين المساهمين في الشركات السعودية المدرجة والتي تطبق ضريبة 
االستقطاع على توزيعات األرباح الخاصة بالمساهمين غير المقيمين بغض النظر عن جنسياتهم. ولم تقم الشركة بتقييم األثر المالي لهذا التعميم 
واتخاذ الخطوات الكافية لضمان االلتزام به، وفي حال كان األثر المالي لهذا التعميم حال تطبيقه كبيراً أو في حال تكبدت الشركة تكاليف إضافية 

التخاذ الخطوات الالزمة لضمان االلتزام به فسيؤثر ذلك سلباً على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بالزيادة في الرسوم الحكومية المطبقة على العاملين غير السعوديين 2-2-10
وافقت الحكومة على عدد من القرارات التي تهدف إلى تنفيذ إصالحات شاملة في سوق العمل في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع فرض 
رسوم إضافية على كل عامل غير سعودي يعمل لدى الجهات والشركات السعودية اعتباًرا من 1439/4/14هـ )الموافق 2018/1/1م(، باإلضافة 
)الموافق  من 1438/10/7هـ  اعتباراً  التنفيذ  حّيز  دخلت  )والتي  السعودية  غير  لألسر  التجديد  ورسوم  اإلقامة  تصاريح  إصدار  رسوم  زيادة  إلى 
2017/7/1م(، مع العلم انها ستزداد تدريجًيا من 4.800 ريال سعودي إلى ما يصل إلى 9.600 ريال سعودي سنوياً لكل موظف خالل العام الجاري 
2020م وكنتيجة لتلك الزيادات المعلنة، ستزداد الرسوم الحكومية التي تدفعها الشركة عن عامليها غير السعوديين بشكل عام. وقد بلغت تكاليف 
رسوم الموظفين غير السعوديين 9.5 مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مقارنًة بمبلغ 1.3 مليون ريال سعودي للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و0.65 مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. وباإلضافة إلى ذلك، قد يترتب 
على زيادة رسوم إصدار تصاريح اإلقامة وتجديدها زيادة تكاليف المعيشة، مما قد يؤدي إلى قيام العامل األجنبي إلى البحث عن فرصة عمل في 
بلدان أخرى بتكلفة معيشة أقل. وفي هذه الحالة، سيكون من الصعب على الشركة االحتفاظ بعمالها غير السعوديين وقد تضطر الشركة إلى تحمل 
رسوم حكومية إضافية تتعلق بإصدار وتجديد تصاريح اإلقامة للموظفين غير السعوديين وأفراد أسرتهم، مما ينتج عنه أثر سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام بمتطلبات التوطين 2-2-11
يعتبر االلتزام بمتطلبات التوطين مطلباً نظامياً بالمملكة بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشركة، بتوظيف 
نسبة معينة من الموظفين السعوديين بين مجموع موظفيها والمحافظة على تلك النسبة. وتتفاوت نسبة التوطين باختالف أنشطة الشركات. علماً بأن 

الشركة ملتزمة حالياً بمتطلبات التوطين ومصنفة كما في تاريخ هذه النشرة في برنامج نطاقات ضمن نطاق "األخضر المرتفع".

قد تواجه الشركة في حال عدم االلتزام بمتطلبات التوطين - كتوظيف موظف غير سعودي كموظف استقبال أو مدير الموارد البشرية - غرامات 
قد تصل إلى عشرين ألف ريال سعودي ومضاعفاتها، أو عقوبات تفرضها الجهات الحكومية كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين 
غير السعوديين، والحرمان من تقديم المناقصات والحصول على القروض الحكومية، وقد ال تستطيع الشركة مواصلة توظيف النسبة المطلوبة من 
السعوديين والمحافظة عليها. وباإلضافة إلى ذلك، فقد ال تتمكن الشركة من توظيف العدد المطلوب من الموظفين السعوديين أو األجانب دون تكبد 
تكاليف إضافية. وبالتحديد تعتمد الشركة في إدارة عملياتها على عدد من الموظفين المؤهلين غير السعوديين ممن لهم خبرة في مجاالت ذات عالقة 
مثل مدير التصنيع ومدير المراجعة الداخلية. ومن شأن أي تغيير في األنظمة المحلية أن يؤثر سلباً على الموظفين غير السعوديين في المملكة أن 
يؤدي إلى خلل في العمليات التشغيلية للشركة. كما تتأثر الشركة بتكاليف الرواتب وما يتعلق بها من استحقاقات، والتي بلغت في السنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2019م مبلغ وقدره 7.3 مليون ريال سعودي )أي ما يمثل حوالي 32% من تكاليف اإليرادات لتلك الفترة(، و18.2مليون ريال سعودي 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م )أي ما يمثل حوالي 36.2% من تكاليف اإليرادات لتلك الفترة(، ومبلغ وقدره 31.1 مليون ريال سعودي للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2021م )أي ما يمثل حوالي 11.2% من تكاليف اإليرادات لتلك الفترة(. وقد يكون هناك زيادة في تكاليف الرواتب بشكل 
كبير في حالة قيام الشركة بتوظيف عدد أكبر من العاملين السعوديين. وحدوث أي مما سبق سيوثر سلباً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية )لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة القسم )5-9-2( )"التوطين"((.

المخاطر المرتبطة بأسهم الطرح 2-3

المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد الطرح 2-3-1
بعد انتهاء عملية الطرح، سوف يمتلك المساهمون البائعون ما نسبته 70% من أسهم الشركة المصدرة. ونتيجة لذلك، سوف يتمكن المساهمون 
البائعون من التأثير بشكل كبير على أعمال الشركة من خالل قدرتها على السيطرة على القرارات والتصرفات التي تتطلب موافقة المساهمين، بما 
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، القرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ومعامالت الشركة المهمة وتوزيعات األرباح وتعديل رأس 
المال. وفي حال نشأت ظروف تضارب فيها مصالح المساهمين الحاليين مع مصالح مساهمي األقلية )بما في ذلك المكتتبين(، فقد يتضرر من ذلك 
مساهمو األقلية، وقد يمارس المساهمون البائعون سيطرتهم على الشركة بصورة تؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة و/أو ضعها المالي 

أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابق ألسهم الطرح 2-3-2
لم يتم طرح أو تداول أسهم الشركة سابقاً في سوق عام لألسهم، ال يوجد حالياً سوق لتداول أسهم الشركة، كما أنه ال يمكن ضمان وجود واستمرار 
سوق نشط وذو سيولة لتداول األسهم بعد الطرح. وفي حال عدم وجود سوق نشط وذو سيولة عالية، فسيؤثر ذلك سلباً على سعر تداول أسهم الشركة، 

أو قد يؤدي إلى خسارة كامل أو جزء من استثمارات المكتتبين في الشركة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على العائدات المتوقعة للمكتتبين.

المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق 2-3-3
إن بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد استكمال عملية الطرح أو وجود تصور بحدوث مثل ذلك البيع يؤثر بشكل سلبي على سعر األسهم في 
السوق. وسيخضع أمين عبداهلل المالح وشركة السد الحديثة المتطورة )سيمتلك كل منهم ما نسبته 35% من أسهم الشركة بعد الطرح( عند إتمام 
عملية االكتتاب بنجاح لفترة حظر مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول األسهم في السوق، حيث يحظر عليهم خالل هذه الفترة التصرف في 
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أي من األسهم المملوكة لهم. ومع ذلك، في حال قيام أي منهم ببيع عدد كبير من األسهم بعد انتهاء فترة الحظر أو وجود تصور بحدوث مثل ذلك 
البيع، فسيؤثر ذلك سلباً على سعر أسهم الشركة في السوق.

المخاطر المرتبطة بإصدار أسهم جديدة بعد الطرح 2-3-4
ال تعتزم الشركة في الوقت الراهن إصدار أسهم إضافية بعد نهاية الطرح. وفي حال قررت الشركة جمع رأس مال إضافي عن طريق إصدار أسهم 
جديدة، فسيؤثر ذلك سلًبا على سعر السهم في السوق وسيؤدي إلى انخفاض نسبة ملكية المساهمين في الشركة في حال عدم اكتتابهم في األسهم 

الجديدة في ذلك الحين.

المخاطر المرتبطة بتذبذب أسعار األسهم في السوق 2-3-5
به  الذي تعمل  الفترة السابقة والتوقعات المستقبلية ألعمالها والقطاع  أداء الشركة في  إلى عوامل متعددة، منها  تم تحديد سعر الطرح استناداً 
واألسواق التي تتواجد بها وتقييم الشركة إلدارتها وعملياتها ونتائجها المالية. قد ال يتمكن المكتتبون من بيع أسهمهم بسعر الطرح أو بسعر أعلى 
منه، أو قد ال يتمكنوا من بيعها على اإلطالق. وقد يتعرض سعر سهم الشركة لدرجة كبيرة من التذبذب، وقد ال يكون مستقراً نتيجة لعوامل عديدة 

منها ما يلي:

تقلبات السوق وتذبذب أسعار المواد الخام. 	
التغيرات السلبية في األداء التشغيلي للشركة وتحسن أداء منافسيها. 	
التقلبات الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية ربع السنوية أو السنوية. 	
نشر التقارير البحثية السلبية من قبل محللي األوراق المالية عن الشركة أو عن منافسيها أو عن قطاع تعبئة مياه الشرب. 	
ردة فعل الجمهور السلبية على بيانات الشركة الصحفية، واإلعالنات العامة األخرى. 	
استقالة أو تقاعد الموظفين الرئيسيين. 	
تلك  	 كانت  حال  في  األعمال،  استراتيجية  في  والتغييرات  منافسيها،  أو  الشركة  تتخذها  التي  واالستراتيجية  المهمة  القرارات 

القرارات والتغييرات سلبية.
التقارير الصحفية عن الشركة أو قطاع تعبئة مياه الشرب في المملكة، سواء كانت واقعية أم غير واقعية. 	
التغييرات في البيئة التنظيمية التي تؤثر على الشركة أو قطاع تعبئة مياه الشرب. 	
التغييرات في القواعد والسياسات المحاسبية المتبعة. 	
وقوع أعمال إرهابية أو عدائية أو اضطرابات مدنية مؤثرة بشكل كبير. 	
وقوع كوارث طبيعية وانتشار لألوبئة وغيرها من الكوارث. 	
التغيرات التي تطرأ على سياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدوالر األمريكي. 	
التغيرات في الظروف العامة للسوق واالقتصاد. 	

ومن شأن حدوث أي من هذه المخاطر أو غيرها من العوامل أن يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق بشكل ملحوظ.

تشهد أسواق األسهم من حين آلخر طفرة في األسعار وزيادة في حجم التقلبات. ويمكن أن تؤدي تقلبات السوق الدورية والمستمرة إلى التقلب الشديد 
في أسعار األسهم، والذي يمكن أن يسبب انخفاًضا في قيمة األسهم، مع زيادة التقلب في األسعار في حال انخفض حجم تداول األسهم، مما سيكون 

له تأثير سلبي على استثمارات المكتتبين في أسهم الشركة، أو قد ينتج عن ذلك خسارة كامل أو جزء من استثماراتهم في الشركة.

المخاطر المرتبطة بتوزيع األرباح والقيود المفروضة على توزيع األرباح من قبل الجهات الممولة 2-3-6
يعتمد توزيع األرباح في المستقبل على عدة عوامل من بينها األرباح المستقبلية والوضع المالي والتدفقات النقدية ومتطلبات رأس المال العامل 
والنفقات الرأسمالية واحتياطيات الشركة القابلة للتوزيع وباإلضافة لعوامل أخرى. وقد ال تتمكن الشركة من توزيع أرباح على المساهمين وقد ال 
يوصي مجلس اإلدارة أو ال يوافق المساهمين على توزيع تلك األرباح. باإلضافة إلى ذلك، يخضع توزيع األرباح للقيود المنصوص عليها في اتفاقيات 
التمويل المبرمة مع الممولين. كما قد تخضع الشركة لقيود تنص عليها اتفاقيات التمويل والتسهيالت االئتمانية التي قد تبرمها مستقباًل فيما يخص 
توزيع األرباح. ويمكن أن تتكبد الشركة مصاريف أو يترتب عليها التزامات من شأنها أن تقلل من النقد المتاح لتوزيع األرباح أو تؤدي النعدامه. وفي 
حال عدم قيام الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين، فقد ال يحصل المساهمون على أي عائد على االستثمار في األسهم إال من خالل بيع األسهم 
بسعر أعلى من السعر المحدد وقت الشراء، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على العائدات المتوقعة للمكتتبين. لمزيد من التفاصيل بشأن 

سياسة توزيع األرباح لدى الشركة، يرجى االطالع على القسم )  7( )"سياسة توزيع األرباح"(.
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3  
نظرة عامة على السوق 

تستند المعلومات الواردة في هذا القسم إلى تقرير دراسة السوق الذي تم وضعه من قبل استشاري السوق )يورومونيتور إنترناشيونال المحدودة( 
بشكل مستقل وحصرياً للشركة في يناير 2022م. حيث تعاقدت الشركة مع يورومونيتور إنترناشيونال المحدودة إلعداد تقرير دراسة السوق لصناعة 
.)www.euromonitor.com المياه المعبأة في المملكة. تأسس استشاري السوق في عام 1972م )لمزيد من المعلومات حول استشاري السوق، انظر

ال يمتلك استشاري السوق، وال أي من شركاته التابعة أو الشقيقة أو الشركاء أو المساهمين أو أعضاء مجلس إدارته أو المديرين التنفيذيين أو 
أقاربهم، أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة. أعطى استشاري السوق موافقته الخطية على استخدام اسمه ومعلومات السوق والبيانات 

المقدمة من قبله للشركة بالطريقة المنصوص عليها في نشرة اإلصدار هذه، ولم يتم سحب هذه الموافقة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه.

تستند جميع تقديرات البيانات والتحليالت والبحوث في هذا القسم إلى العمل البحثي الذي تم إجراؤه في الفترة ما بين يناير 2022م وفبراير 
الكلي  االقتصاد  مؤشرات  إحصاءات  ذلك  في  بما  للجمهور،  المتاحة  الثانوية  البيانات  مصادر  لجمع  المكتبي  البحث  )أ(  ذلك:  في  بما  2022م 
والمؤشرات الديموغرافية من كيانات ذات مصداقية مثل هيئة اإلحصاء )GASTAT(، البنك المركزي السعودي )SAMA(، قاعدة البيانات الداخلية 
الدراسة  نتائج  تحليل  )ب(  ثالث؛  طرف  قبل  من  المعدة  والتقارير  المعبأة،  المياه  قطاع  عن  الصحافية  والتقارير   ،)Euromonitor Passport( لـ 
االستقصائية آلراء ووجهات نظر عينة من الشركات الرائدة في مجال تعبئة المياه وقنوات االستهالك الرئيسة في المملكة؛ و)ج( التحقق والتحليل 

المعمق لجميع المصادر بهدف الوصول إلى إجماع آراء حول حجم السوق وتوجهاته.

قدمت الشركة بيانات مبيعاتها المدققة المسجلة في المملكة للفترة من 1 يناير 2018م حتى 31 ديسمبر 2021م، والتي تم أخذها في االعتبار في 
هذا القسم ليتم مقارنتها مع نتائج المنافسين التجاريين.

تعتقد الشركة ومدرائها أن المعلومات والبيانات من المصادر األخرى الواردة في نشرة اإلصدار هذه، بما في ذلك تلك التي يقدمها استشاري السوق، 
موثوقة. ومع ذلك، لم تقم الشركة أو أي من أعضاء كادرها اإلداري أو أي من مستشاريها اآلخرين بفحص أو التحقق من دقة أو اكتمال هذه المعلومات 

الواردة في هذا القسم بشكل مستقل، وال يتحمل أي منهم أي مسؤولية فيما يتعلق بهذه المعلومات.

عالوة على ذلك، نظرًا لطبيعة أبحاث السوق والمنهجيات المذكورة أعاله، فقد استخدم مستشار السوق ممارسات الصناعة القياسية ولكن ال يمكنه 
ضمان دقة جميع المعلومات وال ينبغي للقراء االعتماد بشكل غير ضروري على هذه المعلومات.

البيئة االقتصادية الكلية في المملكة  3-1

نبذة عن االقتصاد 3-1-1
ر بنحو2.9 تريليون ريال سعودي )ما يعادل700  تتمتع المملكة العربية السعودية بأكبِر ناتج محلي إجمالي في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، يَُقدَّ
 Covid-19 كورونا )بسبب جائحة  بنسبة 4.1% في عام 2020م  االقتصادية  األنشطة  التراجع في  وَعِقَب  أمريكي( في عام 2021م.  دوالر  مليار 
ومن  2021م،  عام  في   %2.8 بلغ  نمواً  للمملكة  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  الخام(، سجل  النفط  بأسعار  ملحوظ  بانخفاض  اقترنت  والتي 
المتوقع تسجيل نمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بحوالي 4.8% في عام 2022م، )مدعوماً بسياسة نقدية توسعية، وانتعاش الطلب المحلي 

والخارجي، فضاًل عن اإلصالحات الهيكلية(.

ولتعزيز انتعاش سوق العمل، تعهدت حكومة المملكة العربية السعودية برفع الحد األدنى لألجور بمقدار الثلث، ليصل إلى4,000 ريال سعودي في عام 
2021م؛ مما شكل عامالً مساعداً في ارتفاع مستويات دخل الفرد في المملكة، ليصل إلى 40,387.8 ريال سعودي )ما يعادل 10,770 دوالر أمريكي( 
في عام 2021م؛ ليسجل نمواً سنوياً مركباً قدره 6.7% بين عام 2018م وعام 2021م. ومع انتعاش النشاط االقتصادي في المملكة من المتوقع أن 
يستمر نمو الدخل المتاح للفرد بنسبة 4.4% بين عام 2022م وعام 2026م. والذي سيؤدي بدوره إلى زيادًة قوية في إجمالي اإلنفاق االستهالكي 
للفرد، حيث من المتوقع أن يسجل نمواً سنوياً مركباً بنسبة 5.6% بين 2022م و2026م، ليصل إلى 1.8 تريليون ريال سعودي )ما يعادل 480 مليار 

ة ذاتها. دوالر أمريكي( بحلول نهاية المدَّ

وعند النظر إلى إجمالي اإلنفاق االستهالكي للمشروبات غير الكحولية على وجه التحديد، نجُد أنَّه سجل متوسط معدَل نموٍّ سنويٍّ 6.2% في الفترة 
ة ذاتها، وهو أيضاً ثاني أكبر  بين عام 2018م وعام 2021م، ليصل إلى 26.9 مليار ريال سعودي )ما يعادل 7.2 مليار دوالر أمريكي( بحلول نهاية المدَّ
معدل نمو في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، بعد نيجيريا. وتوفر هذه الخلفية االقتصادية واالجتماعية الدعم لقطاع المياه المعبأة في المملكة 
ر أيضاً أْن يستفيد من تنفيِذ رؤية السعودية 2030 وبرامَجها الثالثة عشر وذلك من خالل االستثمار في البنية  العربية السعودية، والذي من المقرَّ
التحتية، وخطط تطوير صناعة السياحة في المملكة، وتدابير زيادة مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد. على سبيل المثال، بما يتعلق باالستثمار 
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في البنى التحتية، تعهدت الحكومة بتخصيص مبلغ 1.6 تريليون ريال سعودي )ما يعادل 426 مليار دوالر أمريكي( بحلول عام 2030م لتحسين 
قطاعي النقل واالتصاالت في المملكة، والذي سيدعم التوسع في القطاعات غير النفطية، ويخلق 1.6 مليون فرصة عمل تقريباً بحلول عام 2030م. 

يتوقع صندوق النقد الدولي )IMF( انتعاشًا تدريجيًا القتصاد المملكة )مع توقع نموٍّ إجماليِّ الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.8% في عام 2022م، 
بعد انكماش بنسبة 4.1% في عام 2020م، ونمو تدريجي في عام 2021م بنسبة 2.8%(، وفقًا لسيناريو أساسي يفترض النشر الوافي لبرامج التلقيح، 
رد للجائحة. كما أنه من المتوقع أن يؤدي  وتبني سياسات اقتصادية مالئمة على المستوى العالمي ككل، وتقليِل تدريجي للقيوِد نتيجَة للتراجع المطَّ
التحسن في ظروف االقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى انتعاش تدفقات السياحة الوافدة إلى المملكة )من المتوقع أن 
تتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا Covid-19 بحلول عام 2023م(، إلى زيادة الطلب على أصناف مبيعات التجزئة في المملكة، سواء في مجاِل 
ة المتوقعة بين عام 2022م حتى عام 2026م، بمعدل نمو سنوي  البقالِة وغيرها، مما يؤدي إلى نمو اإلنفاق على المشروبات غير الكحولية خالل المدَّ

مركب %5.8.

نبذة عن التركيبة الديموغرافية 3-1-2
وانكمش إجمالي سكان المملكة العربية السعودية بمعدل سنوي بلغ 0.3% بين بين عام 2018م وعام 2021م، حيث وصَل إلى 33.2 مليون نسمة بحلول 
عام 2021م )وهو ما يمثل أكثر من 1.5 مرًة من إجمالي سكان بقية دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة(، وبالرغم من هذا فالمتوقع أن ينمو عدد 

السكان في المملكة بمعدل سنوي يبلغ 1.2% بين 2022م و2026م، ليصل إلى 35.2 مليون نسمة بحلول عام 2025م.

تغلب فئة الشباب على التركيبة الديمغرافية للبالد، حيث بلغ عدد السكان السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً 71% في عام 2021م. 
وفقاً إلحصاءات لألمم المتحدة. وتتمتع المملكة العربية السعودية بعائد ديمغرافي يوفر فرصًة سانحًة لدعم نموِّ اقتصاِد المملكة. وبلغ متوسُط 
حجِم األسرة في المملكة العربية السعودية 5.5 أشخاص في عام 2021م، وهو أعلى من المتوسط العالمي ومتوسط منطقة الشرق االوسط وأفريقيا 
البالغ 3.5 و4.7 على التوالي في العام نفسه، وهو ما يشكل عامل دعم لإلنفاق االستهالكي على فئات السلع والخدمات المرتبطة باألسرة، بما في 

ذلك األغذية والمشروبات.

يتمثُل في زيادة  دت لها هدفاً  وتتعلق إحدى السياسات الرئيسية لرؤية المملكة 2030م بتشجيع مساهمة المرأة في االقتصاد المحلي، والتي حدَّ
مشاركة المرأة في القوى العاملة، من 22% في عام 2017م إلى 30% في عام 2030م. وسجلت المملكة العربية السعودية أسرَع معدل نمّو للمرأة في 
القوى العاملة بين بلدان مجموعة العشرين، وذلك من 1998م حتى عام 2018م. ومن المتوقع زيادة مستويات الدخل المتاح لإلناث في المملكة العربية 
السعودية، والتحوِل في أساليب حياة وأنماط االستهالك الخاصة بالمرأة السعودية. ومن المتوقع أن ينعكَس هذا على سبيل المثال، في زيادة اإلنفاق 

على منتجات "الصحية" - المنتجات الصحية، بما فيها منتجاِت المياه المعبأة في المملكة العربية السعودية.

وعموما، ترسم التوقعات الديموغرافية للبالد صورًة إيجابيًة لنمو سوِق المملكة العربية السعودية لألغذية والمشروبات، بما في ذلك قطاع المياه 
ة المتوقعة، بين 2022م و2026م، حيث أنه من المتوقع أن تؤدي زيادة عدد السكان بشكل عام وأعداد فئة الشباب بشكل خاص،  المعبأة، خالل المدَّ
ومتوسط حجم األسرة الكبير نسبياً، باإلضافة الرتفاع مستويات الدخل لدى اإلناث وتوجهات إنفاقها إلى دعِم نموِّ اإلنفاق على المشروبات غير 

الكحولية عموماً، والمياه المعبأة خصوصاً. 

مؤشرات االقتصاد الكلي في المملكة في السنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢018م و٢0٢0م و٢0٢1م و٢0٢4م و٢0٢6م(: 1-٣الجدول رقم )

الوحدة٢018م٢0٢0مالمؤشر
معدل النمو 

السنوي المركب 
٢018م-٢0٢1م

٢0٢1م٢0٢4م٢0٢6م
معدل النمو 

السنوي المركب 
٢0٢٢م-٢0٢6م

2.7%)3.1%(2,949.52,625.42,683.12,974.53,113.0مليار ريال سعوديإجمالي الناتج المحلي

1.2%)0.3%(00033,413.732,861.033,159.034,410.035,176.0عدد السكان 

عدد السكان أقل من 15 
0.3%)1.2%(0008,338.18,008.38,044.78,203.68,218.6عاًما

1.2%0.3%0006,066.66,067.06,126.06,064.06,219.0عدد األسر 

0.0%)0.6%(5.65.55.55.55.5األفراد لكل أسرةمتوسط حجم األسرة

0.0%6.9%2.53.43.02.02.0%معدل التضخم

)2.4%(2.7%5.86.86.35.75.5%معدل البطالة

4.4%6.7%33,244.334,326.840,387.846,946.650,469.3ريال سعوديالدخل المتاح للفرد

5.6%6.2%1,161.81,176.11,392.41,678.11,842.2مليار ريال سعوديإجمالي اإلنفاق االستهالكي

اإلنفاق االستهالكي على 
5.8%6.2%22.522.727.032.736.0مليار ريال سعودياألطعمة والمشروبات 

2.0%2.3%2010118.0122.5126.2133.9139.3=100مؤشر أسعار المستهلك 



25

الوحدة٢018م٢0٢0مالمؤشر
معدل النمو 

السنوي المركب 
٢018م-٢0٢1م

٢0٢1م٢0٢4م٢0٢6م
معدل النمو 

السنوي المركب 
٢0٢٢م-٢0٢6م

11.9%)16.1%(00015,334.33,623.39,058.319,804.625,313.8عدد السياح القادمين 

13.0%)27.4%(0009,885.12,453.03,783.28,676.29,908.5عدد السياح المغادرين
مصدر: يورومونيتور انترناشيونال من األمم المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الهيئة العامة لإلحصاء، مؤسسة النقد العربي السعودي، منظمة الدول المصدرة للبترول.

مالحظات: )1( جميع أرقام الريال السعودي يَُعبَُّر عنها بمصطلحات شكلية. )2( يشير الناتج المحلي اإلجمالي إلى مجموع القيمة اإلجمالية المضافة من قبل جميع المنتجات الموجودة في االقتصاد، 
إضافة ألي ضرائب على المنتجات ومن دون أي إعانات ليست مدرجًة في قيمة المنتجات. )3( الدخل المتاح لكل فرد هو الدخل اإلجمالي السنوي من دون مساهمات التأمين االجتماعي وضرائب الدخل، 
معبرًا عنه على أساس نصيب الفرد. )4( يشمل إجمالي اإلنفاق اإلستهالكي )أو إجمالي السوق اإلستهالكية(: إجمالي اإلنفاق الشخصي على السلع -المعمرة، شبه القابلة لالستبدال، غير المعمرة -وعلى 

الخدمات في السوق المحلية، بما في ذلك اإليجار المحتسب ألصحاب المساكن المشغولة،والتكاليف اإلدارية للتأمين العام، التأمين على الحياة ومخططات التقاعد.

3-1-3  Covid - 19 تأثير جائحة كورونا
كان لتفشي جائحة كورونا Covid-19 )الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كجائحة عالمية في مارس 2020م( أثراً كبيراً على أداء االقتصادات 
عالمياً بين عامي 2020م و2021م؛ إذ وصلت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى في 2020م، بمتوسط سعر 39.68 دوالر أمريكي للبرميل، ولكنَّها 
عادت لالنتعاش في 2021م لتصَل إلى متوسط سعر68.17 دوالر أمريكي. كما أدَّت عملياُت اإلغالق والقيود التي نتجت عن الجائحة إلى تعطيل 

النشاط االقتصادي المحلي وذلك بالحد من حجم تجارة التجزئة ووقف أو تخفيض أنشطة اإلنتاج في القطاعات المختلفة.

وعلى غرار تأثير جائحة كورونا Covid-19 على االقتصادات الكبيرة حول العالم، فقد تضررت عناصر الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية 
السعودية )صافي الصادرات، واالستهالك، واإلنفاق الحكومي، واالستثمار( بتفشي جائحة كورونا Covid-19 ومع ذلك فإن الناتج المحلي اإلجمالي 

الحقيقي شهد نمواً بنسبة 2.8% في عام 2021م مقارنة بعام 2020م، فوصل إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريبا.

في عام 2021م، أدى تقليص القيود المفروضة بسبب الجائحة إلى زيادٍة تدريجية في الطلب على النفط من مختلف أنحاء العالم. وأعادت وزارة 
المالية النظر في توقعاتها بما يخص العجز المالي إلى 85 مليار ريال سعودى منخفضة عن التوقعات السابقة البالغة 141 مليار ريال سعودي. وتوقعت 

الوزارة أن تبلغ اإليرادات اإلجمالية قرابَة 930 مليار ريال سعودي في عام 2021م، بزيادة عن التقديرات األولية البالغة 849 مليار ريال سعودي.

استفاد سوق المياه المعبأة في المملكة العربية السعودية من عام ما بعد الوباء في عام 2021م. وقد أدت االتجاهات الصحية المتزايدة، واالستخدام 
نمو  إلى  الحكومية  والهيئات  المكاتب  فتح  وإعادة   ،Covid-19 كورونا  جائحة  قيود  وتخفيف   ،on-the-go consumption  - المعتاد  االستهالكي 
استهالك المياه المعبأة. وشهدت قنوات التوزيع عبر منافذ التجزئة معدل نمو سنوي بلغ 9.6% ليصَل إلى 5.4 مليار لتر في عام 2021م بالمقارنة 
مع العام 2020م. كما سجلت قنوات التوزيع عبر منافذ الضيافة نمواً قدره 4.7% في عام 2021م، مقارنًة بعام 2020م ومن المتوقع أن يسجل معدل 
نمو سنوي مركب بنسبة 9.6% خالل فترة من عام 2022م إلى عام 2026م. وعليه، فإن انتشار جائحة كورونا Covid-19 والقيود المفروضة، وجهود 

الحكومة لتعزيز السياحة المحلية، فضاًل عن األنشطة الترفيهية المتزايدة، قد أدى إلى نمو استهالك المياه المعبأة داخل هذه القناة. 

نظرة عامة على قطاع المياه المعبأة في المملكة  3-2

آفاق قطاع المياه المعبأة في المملكة  3-2-1
ر الحجم اإلجمالي لسوق المياه المعبأة في المملكة بنحو 6.7 مليارات لتر من حيث الحجم في عام 2021م )ما يعادل حوالي 8.8 مليارات ريال  ُقِدّ
سعودي، أو ما يعادل 2.3 مليار دوالر أمريكي، من حيث القيمة(. شهد القطاع نمواً بنسبة 2.4% من حيث الحجم خالل الفترة بين عام 2018م وعام 
2021م، نتيجة لزيادة اهتمام المجتمع السعودي الشاب بالمنتجات الصحية، وخاصة خالل جائحة كورونا Covid-19. وبسبب المنافسة الشرسة في 
سوق المياه المعبأة، فلم ينعكس رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من عام 2020م على السعر النهائي للمستهلك بشكل مباشر، 
وساعد على ذلك عقود المواد الخام السنوية التي يبرمها المصنعون في الحفاظ على متوسط السعر خالل العام في عام 2020م. ومع ذلك، فقد 

سجل سوق المياه المعبأة في المملكة نمًوا إيجابًيا بنسبة 3.7% خالل الفترة بين عام 2018م وعام 2021م من حيث القيمة، نتيجة لعاملين اثنين:

الزيادة التدريجية في أسعار منتجات المياه المعبأة في السوق المحلي. 1
وزيادة السعر المعروض من قبل الشركات المصنعة على المستوى اإلجمالي للمملكة، مع األخذ في االعتبار فارق األسعار عبر . 2

المناطق المختلفة.

قدرت مستويات استهالك الفرد من المياه المعبأة في المملكة العربية السعودية بمعدلـ 202.5 لتًرا للفرد سنوًيا في عام 2021م، وهي واحدة من 
أعلى المستويات في العالم. ويرجع ذلك إلى نتيجة العوامل التي تشمل ندرة وطبيعة إمدادات مياه الشرب في المملكة العربية السعودية )حيث تأتي 
معظم مياه الصنبور التي توفرها المرافق المنزلية من محطات تحلية المياه، والتي غالًبا ما ينظر إليها المستهلكون على أنها ذات جودة و/ أو طعم 
غير مرغوب(، األحوال الجوية في المملكة )حيث يصل متوسط  درجات الحرارة السنوية في العاصمة الرياض إلى 27 درجة مئوية، وترتفع إلى 
متوسط 37 درجة مئوية خالل فترة الصيف(، والتوجه العام المتزايد والملحوظ نحو المنتجات الصحية بين األسر في المملكة العربية السعودية 
الخلفية  إلى  باإلضافة  العوامل،  هذه  كل  العائلي(.  لالستهالك  وآمنة  أنها صحية  على  لمنتجاتها  بالترويج  المعبأة  المياه  )حيث حرصت شركات 
االجتماعية واالقتصادية المواتية )بما في ذلك المستويات المتزايدة للدخل المتاح، والتوسع السكاني والحضري المتزايد، كما تم تناوله في القسم 
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)3-1( )"البيئة االقتصادية الكلية في المملكة"( من هذا التقرير( واإلطار التنظيمي الداعم أدى إلى النمو طويل األجل لقطاع المياه المعبأة في 
المملكة. 

من المتوقع أن يشهد سوق المياه المعبأة في المملكة انتعاًشا خالل الفترة المتوقعة بين عام 2022م وعام 2026م مدعوماً بعوامل من بينها التحسن 
المتوقع في ظروف االقتصاد الكلي للمملكة، وزيادة تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع مستويات الدخل المتاح للفرد، والتوجه المتزايد نحو منتجات 
تعزيز نمط الحياة الصحية، لينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5% من حيث الحجم وليصل إلى 8.8 مليارات لتر بحلول عام 2026م. أما من 
حيث القيمة، فمن المتوقع أن يزداد سوق المياه المعبأة في المملكة بمعدل سنوي متوسط قدره 6.9% بالقيمة االسمية خالل الفترة من عام 2022م 
وعام 2026م لتصل إلى 12.2 مليار ريال سعودي )ما يعادل 3.3 مليارات دوالر أمريكي( بنهاية تلك الفترة، مما يعكس االرتفاع المتوقع في األسعار 
بسبب عوامل بما في ذلك زيادة الطلب على المياه المعبأة في السوق المحلية، وتأثير ضريبة القيمة المضافة على األسعار عبر سلسلة قيمة لقطاع 

المياه المعبأة، وفتح باب صادرات منتجات المياه المعبأة في المملكة العربية السعودية.

حجم سوق المياه المعبأة في المملكة بالمليون لتر في عام ٢018م و٢0٢0م و٢0٢1م و٢0٢4م و٢0٢6م (: ٢-٣الجدول رقم )

معدل النمو السنوي ٢0٢6م٢0٢4م٢0٢1م٢0٢0م٢018مالمؤشر
المركب ٢018م - ٢0٢1م

معدل النمو السنوي 
المركب ٢0٢٢م - ٢0٢6م

5.5%2.4%6,257.36,147.86,716.38,059.28,826.2المياه المعبأة
المصدر: تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من قاعدة بيانات Passport لألغذية المعبئة )إصدار 2021م( 

حجم سوق المياه المعبأة بمليون ريال سعودي في عام ٢018م و٢0٢0م و٢0٢1م و٢0٢4م و٢0٢6م(: ٣-٣الجدول رقم )

معدل النمو السنوي ٢0٢6م٢0٢4م٢0٢1م٢0٢0م٢018مالمؤشر
المركب ٢018م - ٢0٢1م

معدل النمو السنوي 
المركب ٢0٢٢م - ٢0٢6م

6.9%3.7%7,882.57,817.08,796.010,813.412,297.5المياه المعبأة
المصدر: تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من قاعدة بيانات باسبورت لألغذية المعبئة )إصدار 2021م( 

العرض والمشهد التنافسي  3-2-2
تتصف سوق المياه المعبأة في المملكة بالتنافسية المتزايدة، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة في سوق المياه المعبأه السعودي أكثر من 200 
شركة في عام 2021م )حيث أن معظمهم العبون صغار قد ال يتجاوز إنتاجهم 2000 زجاجة يومًيا(، كما أن عدًدا كبيًرا من الشركات الصغيرة غير 
المرخصة تساهم أيًضا في زيادة العرض في السوق )تشارك عموًما في ممارسات غير معلنة مثل وضع ماء الصنبور في زجاجات بالستيكية جديدة 
Herfindahl-Hirschman )مقياس تركيز  السوق، كما تم عرضه من خالل مؤشر  التنافسي في  المشهد  إلى تشتت  أو مستعملة(. وقد أدى ذلك 
السوق(، حيث وصل إلى 695 نقطة في عام 2020م )حيث أن القيم تحت 1500 نقطة تشير إلى علو التنافسية في السوق(. تشكلت بنية السوق هذه 
كنتيجة لديناميكيات تطور السوق على المدى الطويل، حيث كانت هناك فترة استثمار كبير، خاصة خالل أوائل عام 2010م )حيث انجذب الالعبون 
إلى السوق سريع التوسع، والحواجز المنخفضة للدخول، والهوامش العالية(، مما أفسح المجال لقطاع أكثر تنافسية مع استغالل محدود للقدرات 
المياه  التوريد في صناعة  نتيجة لخصائص سلسلة  أيضاً  المنتج بشكل متزايد. وهذا  اعتباًرا من 2020م( وتسليع  اإلنتاجية )حوالي %50 -%60 
المعبأة في المملكة )حيث تستخدم الغالبية العظمى من المنتجين المحليين المياه التي يتم الحصول عليها من المرافق كمواد خام، بدالً من المصادر 

الطبيعية للمياه( ونقص التمايز بين معظم الشركات المحلية المتنافسة في هذا القطاع.

حصص العالمة التجارية من حيث القيمة والحجم في سوق المياه المعبأة في المملكة، ٢0٢1م(: 4-٣الجدول رقم )
الحصة من حيث القيمة ٢0٢1م )%(الحصة من حيث الحجم ٢0٢1م )%(اسم العالمة التجاريةمالك العالمة التجارية العالمية

16.9%16.2%صفامجموعة بن زومه للتجارة والصناعة
15.5%13.3%نوفاشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة

12.0%12.4%هناالمصنع الوطني للمياه الصحية
9.8%11.3%اكوافيناشركة بيبسيكو

9.8%8.4%بيرينمصنع بيرين للمياه والمرطبات
5.6%6.8%نستله بيور اليفنستله السعودية

6.2%6.1%العيونشركة مصنع العيون للمياه
4.2%4.8%نقيشركه نقي للمياه
2.3%2.4%أروىشركة كوكا كوال

1.8%2.2%العينمجموعة أغذية ش.م.ع.
15.9%16.1%أخرىأخرى

100%100%اإلجمالي
المصدر: يورومونيتور إنترناشيونال من قاعدة بيانات باسبورت للمشروبات الغازية وأبحاث أولية وثانوية.
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تحليل قنوات التوزيع للمياه المعبأة في المملكة  3-3

تفاصيل الطلب بحسب القناة  3-3-1
سجلت مبيعات المياه المعبأة عبر قنوات البيع بالتجزئة في المملكة معدل نمو سنوي مركب إيجابي بلغ 5.3% من حيث الحجم خالل الفترة بين 
عام 2018م وعام 2021م، تماشياً مع نمو السوق اإلجمالي في عام 2021م، ومدفوعاً بالتوجه العام للمنتجات الصحية، باإلضافة إلى االستخدام 
االستهالكي المعتاد - on-the-go consumption )بعد تخفيف قيود كوفيد-19 وعودة الموظفين إلى العمل الحضوري(. هذا باإلضافة إلى زيادة 
ضريبة القيمة المضافة، مما أدى إلى زيادة متوسط األسعار في قطاع التجزئة. من ناحية أخرى، في حالة قنوات البيع بالتجزئة، سجلت مبيعات 
المياه المعبأة معدل نمو سنوي مركب سلبي بلغ -0.6% من حيث الحجم بين عامي 2018م و2021م، ويرجع ذلك أساًسا إلى االنخفاض الحاد في 
المبيعات من خالل قطاع الضيافة والمطاعم والقطاعات المؤسسية خالل 2020م، والذي فاق الزيادة القوية في الطلب من خالل شريحة التوصيل 

للمنازل )مدفوعة بتفضيل األسر المتزايد الستهالك عبوات المياه الصغيرة على عبوات المياه الكبيرة أو مياه الصنبور للشرب والطهي(.

ومن المتوقع أن يعود الطلب على المياه المعبأة في المملكة إلى طبيعته تدريجًيا، خالل الفترة، بين عام 2022م و2026م، حيث تستمر االتجاهات 
األساسية التي تدفع نمو السوق في دعم المبيعات إلى ما بعد التأثير قصير المدى لـجائحة كورونا Covid-19. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تظهر 
مبيعات المياه المعبأة من خالل قنوات البيع بالتجزئة وغير التجزئة نمًوا جيداً بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.6% و10.6% على التوالي من حيث 
القيمة خالل عام 2022م وعام 2026م. وسيكون هذا النمو مدفوعاً بعوامل متعددة تشمل عملية التوسع الحضري المستمر في المملكة ونمو أشكال 
تجارة التجزئة الحديثة )لقنوات البيع بالتجزئة(، والتوسع القوي في قطاع التوصيل للمنازل إلى جانب االنتعاش المتوقع لقطاع الضيافة بعد الركود 

الملحوظ في عام 2020م )للقنوات الخارجة عن نطاق البيع بالتجزئة( على المدى المتوسط. 

حجم سوق المياه المعبأة بالمليون لتر مقسمًا إلى قنوات مختلفة في عام ٢018م و٢0٢0م و٢0٢1م و٢0٢4م و٢0٢6م(: 5-٣الجدول رقم )

معدل النمو السنوي ٢0٢6م٢0٢4م٢0٢1م٢0٢0م٢018مالمؤشر
المركب ٢018م - ٢0٢1م

معدل النمو السنوي 
المركب ٢0٢٢م - ٢0٢6م

5.5%2.4%6,257.36,147.86,716.38,059.28,826.2المياه المعبأة - اإلجمالي

4.3%3.2%4,895.84,904.95,375.46,260.46,663.8استهالك البيع بالتجزئة

9.6%)0.5%(1,361.51,242.91,340.81,798.82,162.4استهالك البيع بغير التجزئة
المصدر: يورومونيتور إنترناشيونال من قاعدة بيانات باسبورت لألغذية المعبئة )إصدار 2021م(. يشمل االستهالك عبر البيع بغير التجزئة، االستهالك عبر منشآت الضيافة واإلطعام، والمبيعات المباشرة 
إلى المستهلكين والمؤسسات. يشار إلى التوريد المباشر إلى العمالء والمكاتب من قبل القطاع على أنه HOD-home/office delivery. قيمة المبيعات الواردة في الجدول هي بحسب سعر البيع بالتجزئة.

حجم سوق المياه المعبأة بالمليون ريال سعودي مقسوًما على قنوات مختلفة في عام ٢018م و٢0٢0م و٢0٢1م و٢0٢4م و٢0٢6م(: 6-٣الجدول رقم )

معدل النمو السنوي ٢0٢6م٢0٢4م٢0٢1م٢0٢0م٢018مالمؤشر
المركب ٢018م - ٢0٢1م

معدل النمو السنوي 
المركب ٢0٢٢م - ٢0٢6م

6.9%3.7%7,882.57,817.08,796.010,813.412,297.5المياه المعبأة - اإلجمالي

5.6%5.3%5,734.95,937.76,687.27,930.08,768.1استهالك البيع بالتجزئة

10.6%)0.6%(2,147.61,879.32,108.82,883.43,529.4استهالك البيع بغير التجزئة
والمبيعات  واإلطعام،  الضيافة  االستهالك عبر منشآت  التجزئة،  بغير  البيع  االستهالك عبر  )إصدار 2021م(. يشمل  المعبئة  باسبورت لألغذية  بيانات  قاعدة  إنترناشيونال من  يورومونيتور  المصدر: 
المباشرة إلى المستهلكين والمؤسسات. يشار إلى التوريد المباشر إلى العمالء والمكاتب من قبل القطاع على أنه- home/office delivery HOD. قيمة المبيعات الواردة في الجدول هي بحسب سعر 

البيع بالتجزئة.

التحليل اإلقليمي للمياه المعبأة في المملكة  3-4

تفاصيل الطلب في المنطقة الوسطى  3-4-1
يُقّدر حجم سوق المياه المعبأة في المنطقة الوسطى للمملكة )التي تشمل إدارتي منطقتي الرياض والقصيم( بنحو 2.1 مليار لتر في عام 2021م 
)ما يعادل 31.2% من إجمالي االستهالك في المملكة(، بعد ارتفاعه بمتوسط معدل سنوي قدره 2.6% من حيث الحجم بين بين عام 2018م وعام 
2021م. أما من حيث القيمة، فقد بلغت قيمة سوق المياه المعبأة في المنطقة الوسطى 2.9 مليار ريال سعودي )أو 32.7% من إجمالي حجم السوق 
في المملكة(، بعد تسجيل نمو سنوي مركب نسبته 4.1% بالقيمة االسمية للريال السعودي خالل الفترة بين عام 2018م وعام 2021م، مع فرق في 

حصة المنطقة من حيث الحجم والقيمة والتي تعكس معدل أسعار أعلى لمنتجات المياه المعبأة في المنطقة الوسطى مقارنة بالمعدل الوطني. 

يتميز سوق المياه المعبأة في المنطقة الوسطى بالمملكة بخصائص محددة تؤثر في ديناميكيات القطاع والمشهد التنافسي وتجعله مختلًفا عن باقي 
مناطق المملكة. بما في ذلك الفروقات في مستويات الدخل في العاصمة الرياض )والتي تمثل حوالي 75% من إجمالي سكان المنطقة الوسطى 
وحوالي 90% من السوق االستهالكية في المنطقة(؛ أنماط الحياة المزدحمة بشكل متزايد وتطور مستهلكي مدينة الرياض )والتي تحدد أنماط الشراء 
الخاصة بهم للسلع االستهالكية، بما في ذلك األطعمة والمشروبات(؛ وتركز العمالة الرسمية بالمقارنة مع بقية المناطق في المملكة )بسبب مكانة 

العاصمة كمركز سياسي واقتصادي للبالد(.
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بحلول عام 2020م، تمتعت الرياض بمكانتها كواحدة من أكبر المدن على المستوى العالمي من حيث عدد السكان األجانب،حوالي 2.6 مليون، أي ما 
يعادل 38.9% من إجمالي سكان الرياض )أعلى من المعدل الوطني البالغ 34.9% في نفس العام(. والذي كان له تأثير مباشر على توزيع الدخل في 
المدينة، حيث وصل مؤشر جيني في الرياض )مقياس فروقات الدخل بين 0 و100 حيث 0 = متساوي تماًما و100 = غير متساٍو تماًما( وصل إلى 
41.2 في عام 2020م )أعلى من متوسط المملكة البالغ 39.1(. وهذا يزيد من تعقيد السوق االستهالكية في الرياض ويزيد من التناقضات بين من 
يملكون ومن ال يملكون؛ وينتج عنها شرائح متمايزة جيًدا من المستهلكين )طبقة اجتماعية عالية ومتوسطة ومنخفضة( كل منها يعرض سلوكه وأنماط 

الشراء الخاصة به، كما سيرد في التحليل في القسم )3-4-2( )"العرض والمشهد التنافسي في المنطقة الوسطى"(. 

ونتيجة لذلك، فإن النمو في حجم سوق المياه المعبأة في المنطقة الوسطى خالل الفترة المتوقعة بين عام 2022م وعام 2026م سيتبع المتوسط 
الوطني على مستوى المملكة، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.5%، والمماثل لمعدل النمو السنوي المركب على المستوى الوطني تقريباً. أما من 
حيث القيمة، فمن المتوقع أن يتوسع سوق المنطقة الوسطى بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.5% بالمقارنة مع المعدل الوطني البالغ 6.9%(، بسبب 
االرتفاع المتوقع بشكل أسرع في أسعار منتجات المياه المعبأة في المنطقة الوسطى خالل عام 2022م وعام 2026م )مدفوعة باستعادة الطلب من 

قطاع الضيافة والنمو القوي المستمر لقطاع التوصيل للمنازل في المنطقة(.

حجم سوق المياه المعبأة في المنطقة الوسطى بالمليون لتر مقسمة على مختلف قنوات التوزيع في ٢018م و٢0٢0م و٢0٢1م (: 7-٣الجدول رقم )
و٢0٢4م و٢0٢6م

معدل النمو السنوي ٢0٢6م٢0٢4م٢0٢1م٢0٢0م٢018مالمؤشر
المركب ٢018م - ٢0٢1م

معدل النمو السنوي 
المركب ٢0٢٢م - ٢0٢6م

5.5%2.6%1,939.61,933.42,094.12,512.82,751.9المياه المعبأة - اإلجمالي

4.3%3.4%1,517.561,542.531,676.021,951.962,077.71استهالك البيع بالتجزئة

9.6%)0.3%(422.04390.86418.06560.86674.22استهالك البيع بغير التجزئة
المصدر: يورومونيتور إنترناشيونال من قاعدة بيانات باسبورت لألغذية المعبئة )إصدار 2021م(. يشمل االستهالك عبر البيع بغير التجزئة، االستهالك عبر منشآت الضيافة واإلطعام، والمبيعات المباشرة 

.HOD - home and office delivery إلى المستهلكين والمؤسسات. يشار إلى التوريد المباشر إلى العمالء والمكاتب من قبل القطاع على أنه

حجم سوق المياه المعبأة في المنطقة الوسطى بمليون ريال سعودي مقسومًا على قنوات مختلفة في ٢018م و٢0٢0م و٢0٢1م (: 8-٣الجدول رقم )
و٢0٢4م و٢0٢6م

معدل النمو السنوي ٢0٢6م٢0٢4م٢0٢1م٢0٢0م٢018مالمؤشر
المركب ٢018م - ٢0٢1م

معدل النمو السنوي 
المركب ٢0٢٢م - ٢0٢6م

7.5%4.1%2,545.02,560.62,874.83,610.84,106.4المياه المعبأة - اإلجمالي

6.2%5.7%1,851.631,945.002,185.612,647.982,927.84استهالك البيع بالتجزئة

11.1%)0.2%(693.38615.60689.21962.811,178.53استهالك غير التجزئة
المصدر: يورومونيتور إنترناشيونال من قاعدة بيانات باسبورت لألغذية المعبئة )إصدار 2021م(. يشمل االستهالك عبر البيع بغير التجزئة، االستهالك عبر منشآت الضيافة واإلطعام، والمبيعات المباشرة 
إلى المستهلكين والمؤسسات. يشار إلى التوريد المباشر إلى العمالء والمكاتب من قبل القطاع على أنه HOD - home and office delivery. قيمة المبيعات الواردة في الجدول هي بحسب سعر البيع 

بالتجزئة.

العرض والمشهد التنافسي في المنطقة الوسطى  3-4-2
يتميز سوق المياه المعبأة في المنطقة الوسطى بتنافسية عالية، حيث تعتبره العالمات التجارية الوطنية سوًقا استراتيجًيا نظًرا لحجمه الكبير 
المستهلكين  توفرها شرائح  التي  الفرص  إلى  األصغر  اإلقليمية  التجارية  العالمات  تنجذب  بينما  التسويقية،  وأهميته  الطويل  المدى  على  ونموه 
المتمايزة جيًدا )الطبقات العليا والمتوسطة والدنيا(. في حالة المياه المعبأة، لوحظ أن الطبقات االجتماعية العليا من أسر الرياض )مثل المقيمين 
في المناطق الشمالية من المدينة( تفضل استهالك المياه المعبأة ذات العالمات التجارية الرفيعة؛ في حين أن الطبقات الوسطى عادة ما تفضل 
العالمات التجارية المحلية الرائدة، وتستهلك الطبقات االجتماعية ذات الدخل المحدود بشكل عام العالمات التجارية ذات األسعار المنافسة أو 
مياه الصنبور. وقد أدى هذا التنوع من حيث الطلب إلى جذب عدد متزايد من المنافسين إلى سوق المياه المعبأة في المنطقة، والذين يسعون إلى 

استهداف مستهلكي منتجاتهم من مختلف مستويات الدخل.

بغض النظر عن الشريحة المستهدفة التي تختارها العالمات التجارية العاملة في المنطقة الوسطى، فإنهم يأخذون في االعتبار عناصر العرض 
والطلب المميزة للمنطقة لمحاولة تحسين مركزهم التنافسي. على سبيل المثال، تستفيد شركات المياه المعبأة من آبار المياه الجوفية في المنطقة 
الوسطى كمصدر للمواد الخام لمحاولة جذب المستهلك في الرياض للمنتجات الصحية من خالل التأكيد على المصادر الطبيعية للمياه المعبأة. 
كما تنعكس المنافسة الشديدة بين الالعبين في سوق المياه المعبأة في المنطقة الوسطى في الحصة الكبيرة نسبًيا )حوالي 36%( من إجمالي عدد 
مصانع المياه المعبأة المسجلة العاملة في المنطقة. بينما يتم إنشاء هذه المصانع بشكل عام في المناطق الصناعية بالرياض، فإن حوالي ُخمس 

عمليات التصنيع هذه تقع في منطقة القصيم اإلدارية لالستفادة من انخفاض تكاليف اإلنتاج أثناء خدمة سوق الرياض الواسع.
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حصص العالمة التجارية من حيث القيمة والحجم في سوق المياه المعبأة في المنطقة الوسطى، ٢0٢1م(: 9-٣الجدول رقم )
الحصة من حيث القيمة ٢0٢1م )%(الحصة من حيث الحجم ٢0٢1م )%(اسم العالمة التجاريةمالك العالمة التجارية العالمية

18.6%16.1%نوفاشركة تعبئة المياه الصحية
17.0%15.5%هناالمصنع الوطني للمياه الصحية

14.1%15.2%صفامجموعة بن زومة للتجارة والصناعة
10.3%12.0%اكوافيناشركة بيبسيكو

7.9%9.3%نقيشركة نقي للمياه 
9.1%8.0%بيرينمصنع بيرين للمياه والمرطبات

5.9%7.2%نستله بيور اليفنستله السعودية
6.1%6.0%العيونشركة مصنع العيون للمياه

18.9%10.7%أخرىأخرى
100%100%اإلجمالي

المصدر: يورومونيتور إنترناشيونال من قاعدة بيانات باسبورت للمشروبات الغازية وأبحاث أولية وثانوية.

نظرة عامة على العمليات التجارية للشركة  3-5

منذ إنشائها في عام 2014م، شهدت شركة نقي للمياه اتجاهاً للنمو المستدام، حيث بلغ إجمالي المبيعات من حيث القيمة )بأسعار بيع الشركة 
المصنعة( ما يقدر بنحو 277.8 مليون ريال سعودي )ما يعادل 74.0 مليون دوالر أمريكي( في عام 2021م، مرتفعًة من 144.2 مليون ريال سعودي 
)ما يعادل 38.4 مليون دوالر أمريكي( في عام 2018م، ويمثل ذلك حصة شركة نقي للمياه التي بلغت 4.8% من سوق المياه المعبأة في المملكة من 

حيث حجم المبيعات في عام 2021م.

عالوة على ذلك، فإن النمو المطرد الذي شهدته شركة نقي للمياه منذ إنشائها كان مدعوًما بعوامل عدة من بينها التوجه االستراتيجي الواضح 
لإلدارة )التركيز على زيادة حصتها في السوق كوسيلة للمنافسة الفعالة في قطاع يتطلب استثمارات رأسمالية عالية(، واختيار تموضع مميز للمنتج 
)تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية(، وإدارة فعالة للتكاليف )من خالل تنفيذ مبادرات في مجاالت تشمل مصادر المواد الخام والعمليات 
والتوزيع(. وقد سمح ذلك لشركة نقي للمياه بالتميز في سوق تنافسية مثل قطاع المياه المعبأة في السعودية، وهو ما انعكس على مكاسب الشركة 

المستمرة والمتمثلة في زيادة حصتها السوقية خالل الفترة التاريخية بين عامي 2018م و2021م.

وقد استمر نمو المبيعات هذا على الرغم من تأثير جائحة كورونا )Covid - 19( على قطاع المياه المعبأة في السعودية. باإلضافة إلى ذلك، فقد 
استفادت شركة نقي للمياه من زيادة الطلب على المياه المعبأة ونمو حجم السوق بنسبة 9.3% في عام 2021م مقارنة بعام 2020م. ومع ذلك، فإن 
التعافي بشكل تدريجي لكل من اقتصاد المملكة وقطاع المياه المعبأة في أعقاب التباطؤ االقتصادي في المملكة من جراء جائحة كورونا )كوفيد-19( 
وّفر بيئة داعمة لالعبين العاملين في سوق المياه المعبأة في المملكة على المدى المتوسط. نتيجة لذلك، يوضح الرسم البياني 1 تطور الحصة 

السوقية لشركة نقي للمياه في قطاع المياه المعبأة محلًيا.

الرسم البياني  ٣-1: تطور مبيعات شركة نقي للمياه وحصتها في السوق من حيث الحجم خالل الفترة بين عام ٢018م وعام ٢0٢1م 
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المصدر: بناًء على تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال واألبحاث األساسية والثانوية.
مالحظات: )1( يتم التعبير عن المبيعات وحصة السوق من حيث الحجم )2( يتم حساب األرقام بناًء على بيانات المبيعات المدققة المقدمة من الشركة. 
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بالنظر إلى عوامل تحسن أداء الشركة خالل الفترة التاريخية بين عامي 2018م و2021م، كانت استراتيجية إدارة شركة نقي للمياه تتمثل في إعطاء 
األولوية لنمو الحصة السوقية حافزاً رئيسياً الرتقاء الشركة لمكانة بارزة في سوق المياه المعبأة المحلية. تم تنفيذ هذه االستراتيجية من خالل 
إجراءات تشمل تطوير المنتجات )مما أدى إلى التوسع المستمر في عدد وحدات حفظ مخزون الشركة المتاح من خالل قنوات التوزيع المختلفة(؛ 
وتوسيع السعة االنتاجية )بما في ذلك إضافة خط إنتاج جديد تماًما في مرافق المصنع في القصيم في عام 2020م(. وقد أتاح التركيز االستراتيجي 
على النمو للشركة تحقيق توسع مستدام في معدالت الدخل، زيادة القوة التفاوضية مع أصحاب المصلحة على طول سلسلة القيمة؛ واالستفادة من 

اقتصاديات الحجم التي تعتبر ضرورية للنجاح في الصناعات ذات االستثمارات الرأسمالية العالية مثل تصنيع المياه المعبأة.

من حيث المكانة التسويقية للمنتج، فإن القيمة المقترحة لمنتجات شركة نقي للمياه المتمثلة في "منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية" أحد 
األسباب الرئيسة وراء نمو الشركة بشكل مستمر الذي لوحظ خالل الفترة من 2018م إلى 2021م. وقد تم تحقيق ذلك من خالل التطوير النشط 
للمزايا التنافسية من حيث السعر )على سبيل المثال باستخدام سياسة تسعير مرنة تستند إلى "تحليل أرباح التجزئة للشركة"(، والجودة )من خالل 
االستثمار في آبارها الخاصة للحصول على مصادر المياه وعلى معدات التصنيع الفنية المتطورة(؛ والتكلفة )من خالل مجموعة من اإلجراءات التي 

ستتم مناقشتها بالتفصيل في وقت الحق في هذا القسم(، مما أدى إلى مزيج تسويقي أثبت أنه جذاب للمستهلكين السعوديين.

كما ساهمت التكاليف المدروسة، وهي الركيزة الثالثة ألداء الشركة، في دعم األداء اإليجابي للشركة في السوق خالل الفترة من 2018م إلى 2021م. وقد 
تحقق ذلك من خالل عوامل متعددة، مثل تعزيز العالقات االستراتيجية مع الشركات التابعة )مما سمح بتخفيض التكاليف في مجاالت مثل شراء مواد 
 ،)partial vertical forward integration( ؛ والتكامل الرأسي واألمامي الجزئي لشبكة التوزيع)التعبئة والتغليف وصيانة المعدات وعمليات خط التصنيع
والذي سمح بتنفيذ نموذج توزيع مزدوج ما بين الموزعين الخارجيين والتابعين للشركة؛ وتدابير زيادة الكفاءة التشغيلية )بما في ذلك اإلدارة المرنة 
للمخزون، وتحسين مزيج المنتجات، والشراء المركزي لمدخالت التصنيع(. ونتيجة لذلك، تمكنت الشركة من تحقيق وفورات يتم تمريرها مباشرة 
إلى المستهلكين في شكل أسعار منخفضة، والتي تعتبر أساسية لتحديد موقع منتجات شركة نقي للمياه من خالل توفير منتجات مياه معبأة عالية 

الجودة بأسعار تنافسية في السوق السعودي.

بشكل عام، فإن أهداف شركة نقي للمياه المتمثلة في التوسع المستمر في السوق، باإلضافة القيمة المقترحة التي تعتمد على توفير الجودة بأسعار 
تنافسية لمستهلكي المياه المعبأة في السعودية، إلى جانب جهود اإلدارة للحفاظ على المزايا التنافسية للشركة وتعزيزها، ووضع شركة نقي للمياه 
في وضع متميز لالستمرار في ذلك باإلضافة إلى خططها االستراتيجية لنمو السوق، والتي ستسمح للشركة بتحسين اقتصاديات الحجم والقدرة 
التنافسية. باإلضافة إلى ذلك، فإن التوسع المتسارع المتوقع في مستويات الدخل المتاح للفرد ولألسر في المملكة العربية السعودية، مع االستثمارات 
الحكومية الكبيرة المخطط لها كجزء من رؤية السعودية 2030، والتوجه المتسارع لتفضيل المنتجات الصحية )ال سيما تفضيل الخيارات اآلمنة 
والصحية ضمن فئة المواد الغذائية والمشروبات، مثل منتجات المياه المعبأة( بين المستهلكين السعوديين، يشكل أرضية مواتية لشركة نقي للمياه 
لالستمرار في التمتع بنمو أعمال مستدام على المدى المتوسط. كما أن تركيز الشركة على التوسع االستراتيجي، وتحديد تموضع المنتج، والتكلفة 

المدروسة، يشكل منصة قوية للشركة لترسيخ مكانتها بين أكبر الشركات في سوق المياه المعبأة في المملكة العربية السعودية.
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4 
وصف األعمال

نظرة عامة 4-1

شركة نقي للمياه هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 255 وتاريخ 1442/08/01هـ )الموافق 2021/03/14م( ومقّيدة 
بالسجل التجاري رقم 1128018184 وتاريخ 1435/06/27هـ )الموافق 2014/04/27م(، ويبلغ رأس مالها الحالي مائتين مليون )200,000,000( 
ريال سعودي مقسم إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها )10( رياالت سعودية لكل سهم. ويقع المقر 

الرئيسي للشركة ومكتبها المسجل في حي العبسة، صندوق بريد رقم 608 عنيزة 51911، المملكة العربية السعودية.

تشمل األنشطة الرئيسية للشركة وفًقا لسجلها التجاري الرئيسي وسجالتها الفرعية إنتاج وتعبئة المياه النقية والمفلترة، البيع بالجملة للمياه المعبأة 
بأنواعها، البيع بالجملة للمياه الغازية والعصائر وبيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة.

تُعد الشركة إحدى الشركات الرائدة في قطاع إنتاج وتعبئة المياه والتي تحظى بنمو مستمر وحضور متزايد، بما تشمله من أعمال تنقية وفلترة 
وتوزيع وبيع المنتجات لغرض تغطية االحتياجات المحلية وهو األمر الذي أّدى إلى كسب ثقة العديد من العمالء من قطاع البيع بالجملة وقطاع البيع 
بالتجزئة. وتتألف األنشطة األساسية للشركة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم ) 4-6( )"نظرة عامة 

على أعمال الشركة"((:

قطاع البيع بالجملة. 	
قطاع البيع بالتجزئة. 	

وكما في 31 ديسمبر 2021م، بلغ عدد موظفي الشركة 591 موظًفا في جميع أنحاء المملكة )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )9-5( 
)"الموظفون"((.

حققت الشركة إيرادات بلغت 277.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، مقارنة بإيراداتها البالغة 264.5 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و207.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. وقد 
بلغ صافي الربح 77.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، مقارنة بمبلغ 77.9 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و34.8 مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. وكما في 31 ديسمبر 2021م بلغ 
إجمالي حقوق المساهمين 207.9 مليون ريال سعودي، مقابل 164.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م و118.4 مليون ريال سعودي في 
31 ديسمبر 2019م، وإجمالي أصول قدره 248.1 مليون ريال سعودي كما في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، مقارنة بمبلغ 205.3 

مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و142.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. 
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تاريخ الشركة وتطور رأس مالها 4-2

بدأت الشركة كمؤسسة فردية تحت اسم "مؤسسة نقي للمياه" يملكها أمين عبداهلل علي المالح بموجب السجل التجاري رقم 1128018184 وتاريخ 
1435/06/27هـ )الموافق 2014/04/27م(. 

وفي 1438/09/16هـ )الموافق 2017/06/10م(، تم تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها كل من أمين عبداهلل علي 
المالح وياسر عقيل عبدالعزيز العقيل بنسبة ملكية قدرها 50% لكل منهما وبرأس مال قدره خمس وأربعون مليون وثالثمائة وثمانية وثالثون ألفاً 
)45,338,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة وأربعون ألفاً وثالثمائة وثمانية وثالثون )45,338( حصة عينية )8,160 حصة منها عبارة قيمة عقارات 
و37,178 حصة عبارة عن مكائن ومعدات وسيارات ومحطات تحلية وأجهزة ومصاريف ما قبل التشغيل وأجهزة مخبرية وحواسيب وأجهزة إطفاء 
وتكييف ساهم بها الشركاء أمين عبداهلل علي المالح وياسر عقيل عبدالعزيز العقيل بنسبة 50% لكل منهما( بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال 

سعودي للحصة الواحدة، وتم توزيع حصص الشركة عند تأسيسها على النحو التالي:

الشركاء في الشركة كما في 14٣8/09/16هـ )الموافق ٢017/06/10م((: 1-4الجدول رقم )
نسبة الملكيةعدد الحصصالشريك

50%22,669أمين عبداهلل علي المالح

50%22,669ياسر عقيل عبدالعزيز العقيل

100%45,٣٣8اإلجمالي
المصدر: الشركة

وفي 1441/05/05هـ )الموافق 2019/12/31م( تمت زيادة رأس مال الشركة من خمس وأربعون مليون وثالثمائة وثمانية وثالثون ألفاً )45,338,000( 
ريال سعودي مقسم إلى خمسة وأربعون ألفا وثالثمائة وثمانية وثالثون )45,338( حصة عينية )8,160 حصة منها عبارة قيمة عقارات و37,178 حصة 
عبارة عن مكائن ومعدات وسيارات ومحطات تحلية وأجهزة ومصاريف ما قبل التشغيل وأجهزة مخبرية وحواسيب وأجهزة إطفاء وتكييف ساهم بها 
الشركاء أمين عبداهلل علي المالح وياسر عقيل عبدالعزيز العقيل بنسبة 50% لكل منهما( بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة 
الواحدة إلى خمسة وثمانون مليون وثالثمائة وثمانية وثالثون ألفاً )85,338,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة وثمانون ألفاً وثالثمائة وثمانية 
وثالثون )85,338( حصة بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة، وذلك من خالل إصدار أربعين ألف )40,000( حصة نقدية 
جديدة تم دفع قيمتها بالكامل من قبل كل من أمين عبداهلل علي المالح وياسر عقيل عبدالعزيز العقيل بواقع خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وثالثة 
وثالثون )15,733( حصة لكل منهما، وتم دفع قيمة الحصص المتبقية وعددها ثمانية آالف وخمسمائة وأربعة وثالثون )8,534( حصة بنسبة ملكية 

قدرها 10% من قبل شريك جديد وهو شركة السد الحديثة المتطورة، وتم توزيع حصص الشركة بعد زيادة رأس المال على النحو التالي:

الشركاء في الشركة كما في 1441/05/05هـ )الموافق ٢019/1٢/٣1م()1(  (: ٢-4الجدول رقم )
نسبة الملكيةعدد الحصصالشريك

45%38,402أمين عبداهلل علي المالح

45%38,402ياسر عقيل عبدالعزيز العقيل

10%8,534شركة السد الحديثة المتطورة

100%85,٣٣8اإلجمالي
المصدر: الشركة

تم عكس الزيادة في رأس المال من 45,338,000 ريال سعودي إلى 85,338,000 ريال سعودي بموجب قرار الشركاء في 1441/05/05هـ )الموافق 2019/12/31م( والزيادة في رأس المال من ( 1)
85,338,000 ريال سعودي إلى 150,000,000 ريال سعودي في عقد التأسيس المؤرخ في 1442/05/07هـ )الموافق 2020/12/22م(، وذلك بعد استكمال اإلجراءات النظامية.

وفي 1442/04/23هـ )الموافق 2020/12/08م( قام ياسر عقيل عبدالعزيز العقيل بالتنازل عن كامل حصته البالغة ثمانية وثالثون ألفاً وأربعمائة 
واثنان )38,402( حصه بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصه الواحدة والتي تعادل ما نسبته 45% من رأس مال الشركة إلى شركة 
السد الحديثة المتطورة، وفي المقابل قامت شركة السد الحديثة المتطورة بالتنازل عن أربعة آالف ومئتان وستة وستون )4,266( حصة بما يعادل 
ما نسبته 5% من رأس مال الشركة إلى المساهم اآلخر أمين عبداهلل علي المالح، بحيث أصبحت الشركة مملوكة بالكامل لكل من أمين عبداهلل 
علي المالح وشركة السد الحديثة المتطورة بنسبة ملكية قدرها 50% لكل منهما، وكذلك تمت زيادة رأس المال من خمسة وثمانون مليون وثالثمائة 
وثمانية وثالثون ألف )85,338,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة وثمانون ألفاً وثالثمائة وثمانية وثالثون )85,338( حصة بقيمة اسمية قدرها 
ألف )1,000( ريال سعودي إلى مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائة وخمسين ألف )150,000( حصة بقيمة اسمية 
قدرها )1,000( ريال سعودي وذلك من خالل رسملة مبلغ قدره سبعة وخمسون مليون ومئتان وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة وعشرة )57,257,410( 
ريال سعودي من األرباح المبقاة للشركة ومبلغ قدره سبعة مليون وأربعمائة وأربعة آالف وخمسمائة وتسعون )7,404,590( ريال سعودي من االحتياطي 

النظامي للشركة، وتم توزيع حصص الشركة بعد نقل الحصص وزيادة رأس المال على النحو التالي:
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الشركاء في الشركة كما في 144٢/04/٢٣هـ )الموافق ٢0٢0/1٢/08م((: ٣-4الجدول رقم )
نسبة الملكيةعدد الحصصالشريك

50%75,000أمين عبداهلل علي المالح

50%75,000شركة السد الحديثة المتطورة

100%150,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

إلى مائة  المال من مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي مقسم  وبتاريخ 1442/6/17هـ )الموافق 2021/1/30م( تمت زيادة رأس 
وخمسين ألف )150,000( حصة بقيمة اسمية قدرها )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة إلى مائة وسبعين مليون )170,000,000( ريال سعودي 
مقسم إلى مائة وسبعين ألف )170,000( حصة بقيمة اسمية قدرها )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة، وذلك من خالل رسملة مبلغ قدره اثنا 
عشر مليون ومائتين أربعة آالف وخمسمائة وثمانية عشر )12,204,518( ريال سعودي من األرباح المبقاة للشركة ومبلغ قدره سبعة ماليين وسبعمائة 
وخمسة وتسعين ألف وأربعمائة واثنين وثمانين )7,795,482( ريال سعودي من االحتياطي النظامي للشركة، وتم توزيع حصص الشركة بعد زيادة 

رأس المال كما يلي: 

الشركاء في الشركة كما في 144٢/6/17هـ )الموافق ٢0٢1/1/٣0م((: 4-4الجدول رقم )
نسبة الملكيةعدد الحصصالشريك

50%8,500,000أمين عبداهلل علي المالح

50%8,500,000شركة السد الحديثة المتطورة

100%17,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة 

وبتاريخ 1442/08/15هـ )الموافق 2021/03/28م( تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم "شركة نقي 
للمياه" بموجب القرار الوزاري رقم 255 وتاريخ 1442/08/01هـ )الموافق 2021/03/14م( دون أي تغيير في هيكل ملكية الشركة، وبرأس مال قدره 
مائة وسبعين مليون )170,000,000( ريال سعودي مقسم إلى سبعة عشر مليون )17,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( ريال 

سعودي للسهم الواحد وتم توزيع أسهم الشركة بعد التحويل كما يلي:

مساهمو الشركة كما في 144٢/08/15هـ )الموافق ٢0٢1/0٣/٢8م((: 5-4الجدول رقم )
نسبة الملكيةعدد األسهمالمساهم

50%8,500,000أمين عبداهلل علي المالح

50%8,500,000شركة السد الحديثة المتطورة

100%17,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

وبتاريخ 1443/4/8هـ )الموافق 2021/12/12م( تمت زيادة رأس المال من مائة وسبعين مليون )170,000,000( ريال سعودي مقسم إلى سبعة عشر 
مليون )17,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( ريال سعودي للسهم الواحد إلى مائتين مليون )200,000,000( ريال سعودي مقسم 
إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خالل رسملة مبلغ قدره ثالثين 

مليون )30,000,000( ريال سعودي من األرباح المبقاة للشركة. وتم توزيع أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال كما يلي:

مساهمو الشركة كما في تاريخ هذه النشرة(: 6-4الجدول رقم )
نسبة الملكيةعدد األسهمالمساهم

50%10,000,000أمين عبداهلل علي المالح

50%10,000,000شركة السد الحديثة المتطورة

100%٢00,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة
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فيما يلي ملخص بالتغيرات واألحداث التاريخية الرئيسية:

التغيرات واألحداث التاريخية الرئيسية(: 7-4الجدول رقم )
التغييرالتاريخ

تأسيس الشركة كمؤسسة فردية تحت اسم "مؤسسة نقي للمياه". 	2014م

إضافة خط إنتاج بسعة إنتاجية 24,000 وحدة في الساعة. 	2016م

2017م
تحويل الشركة من مؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وبرأس مال قدره خمس وأربعون مليون وثالثمائة وثمانية وثالثون ألفاً )45,338,000(  	

ريال سعودي.
إضافة خط إنتاج بسعة إنتاجية 40,000 وحدة في الساعة. 	

2018م
عقد شراكات استراتيجية مع شركتين شقيقتين وهما شركة السد الحديثة المتطورة وشركة زالل لغرض دعم أعمال الشركة. 	
إنشاء خطي إنتاج بسعة إنتاجية إجمالية 80,000 وحدة في الساعة بالتعاون مع شركة السد الحديثة المتطورة وفًقا التفاقية االستثمار المشترك.  	
إنشاء خط شركة زالل بسعة إنتاجية 40,000 وحدة في الساعة وفًقا التفاقية االستثمار المشترك. 	

2019م

تشغيل محطة تنقية مياه جديدة في مصنع الشركة بعنيزة. 	
االستحواذ على خطي إنتاج بسعة إنتاجية إجمالية 80,000 وحدة في الساعة. 	
زيادة رأس مال الشركة من خمس وأربعون مليون وثالثمائة وثمانية وثالثون ألفاً )45,338,000( ريال سعودي إلى خمسة وثمانون مليون وثالثمائة وثمانية  	

وثالثون ألفا )85,338,000( ريال سعودي، وذلك من خالل إصدار حصص نقدية جديدة.
االستحواذ على أرض بمساحة 45,173.5 متر مربع لتعزيز خطط الشركة التوسعية.  	

2020م

تشغيل خط إنتاج جديد بسعة إنتاجية 48,000 وحدة في الساعة.  	
االستحواذ على خط إنتاج بسعة إنتاجية 40,000 وحدة في الساعة من شركة زالل المالكة للخط. 	
االستحواذ على مؤسسة نقي التجارية بفرعيها في الرياض والقصيم مواكبًة لنمو الطلب على منتجات الشركة من عمالء قطاع البيع بالتجزئة.  	
شراء 50 شاحنة لدعم عمليات الشركة.  	
زيادة رأس المال من خمسة وثمانون مليون وثالثمائة وثمانية وثالثون ألف )85,338,000( ريال سعودي إلى مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال  	

سعودي من خالل رسملة مبلغ قدره أربعة وستون مليون وستمائة واثنان وستون ألف )64,662,000( ريال سعودي من األرباح المبقاة واالحتياطي النظامي 
للشركة.

االستحواذ على أرض بمساحة 72,672.6 متر مربع لتعزيز خطط الشركة التوسعية.  	

2021م

تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم "شركة نقي للمياه".  	
زيادة رأس المال من مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي إلى مائة وسبعين مليون )170,000,000( ريال سعودي من خالل رسملة مبلغ قدره  	

عشرين مليون )20,000,000( ريال سعودي من األرباح المبقاة واالحتياطي النظامي للشركة. 
تشغيل خط إنتاج جديد بسعة إنتاجية 48,000 وحدة في الساعة.  	
تحديث وإطالق الموقع اإللكتروني للشركة. 	
االستحواذ على أرض بمساحة 44,448.5 متر مربع لتعزيز خطط الشركة التوسعية. 	
زيادة رأس المال من مائة وسبعين مليون )170,000,000( ريال سعودي إلى مائتين مليون )200,000,000( ريال سعودي من خالل رسملة مبلغ قدره ثالثين  	

مليون )30,000,000( ريال سعودي من األرباح المبقاة للشركة

المصدر: الشركة
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هيكل المساهمة الحالي 4-3

نبذة عن الشركة 4-3-1
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتين مليون )200,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة 

بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

يوضح الجدول التالي هيكل الملكية المباشرة في الشركة ورأس مالها قبل الطرح وبعده:

هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده(: 8-4الجدول رقم )

المساهم

بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية نسبة الملكيةعدد األسهم
القيمة االسمية نسبة الملكيةعدد األسهم)ريال سعودي(

)ريال سعودي(

3570,000,000%50100,000,0007,000,000%10,000,000أمين عبداهلل علي المالح

3570,000,000%50100,000,0007,000,000%10,000,000شركة السد الحديثة المتطورة

3060,000,000%6,000,000---الجمهور

100٢00,000,000%100٢00,000,000٢0,000,000%٢0,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

يوضح الجدول التالي هيكل الملكية غير المباشرة في الشركة ورأس مالها قبل الطرح وبعده:

هيكل الملكية غير المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده(: 9-4الجدول رقم )

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية نسبة الملكيةعدد األسهم
القيمة االسمية نسبة الملكيةعدد األسهم)ريال سعودي(

)ريال سعودي(

17.535,000,000%2550,000,0003,500,000%5,000,000ياسر عقيل عبدالعزيز العقيل

17.535,000,000%2550,000,0003,500,000%5,000,000فهد سليمان علي المسند

٣570,000,000%50100,000,0007,000,000%10,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

يوضح الرسم البياني التالي هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة:

الشكل  4-1: هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة

ياسر عقيل عبدالعزيز العقيل

شركة السد احلديثة املتطورة

فهد سليمان علي املسند

أمني عبداهللا علي املّالح

٪٥٠٪٥٠

٪٥٠ ٪٥٠

شركة نقي للمياه

المصدر: الشركة
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يوضح الجدول التالي تفاصيل المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من األسهم العادية ملكية مباشرة كما في تاريخ هذه النشرة:

تفاصيل المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من األسهم العادية ملكية مباشرة في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة(: 10-4الجدول رقم )

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية نسبة الملكيةعدد األسهم
القيمة االسمية نسبة الملكيةعدد األسهم)ريال سعودي(

)ريال سعودي(

3570,000,000%50100,000,0007,000,000%10,000,000أمين عبداهلل علي المالح

3570,000,000%50100,000,0007,000,000%10,000,000شركة السد الحديثة المتطورة

100140,000,000%100٢00,000,00014,000,000%٢0,000,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

يوضح الجدول التالي تفاصيل المساهمين من األشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من األسهم العادية ملكية غير مباشرة في الشركة 
كما في تاريخ هذه النشرة:

تفاصيل المساهمين من األشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من األسهم العادية ملكية غير مباشرة في الشركة (: 11-4الجدول رقم )
كما في تاريخ هذه النشرة

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية نسبة الملكيةعدد األسهم
القيمة االسمية نسبة الملكيةعدد األسهم)ريال سعودي(

)ريال سعودي(
17.535,000,000%2550,000,0003,500,000%5,000,000ياسر عقيل عبدالعزيز العقيل)1(

17.535,000,000%2550,000,0003,500,000%5,000,000فهد سليمان علي المسند)2(

٣570,000,000%50100,000,0007,000,000%10,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

يمتلك ياسر عقيل عبدالعزيز العقيل نسبة ملكية غير مباشرة في الشركة قبل الطرح قدرها 25% نتيجة لـنسبة ملكية قدرها 50% في شركة السد الحديثة المتطورة، والتي تمتلك بدورها ما نسبته   )1(

50% من أسهم الشركة.
يمتلك فهد سليمان علي المسند نسبة ملكية غير مباشرة في الشركة قبل الطرح قدرها 25% نتيجة لـنسبة ملكية قدرها 50% في شركة السد الحديثة المتطورة، والتي تمتلك بدورها ما نسبته %50   )2(

من أسهم الشركة.

نظرة عامة على كبار المساهمين الحاليين 4-3-2
يحدد هذا القسم )4-3-2( )"نظرة عامة على كبار المساهمين الحاليين"( تفاصيل المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من األسهم ملكية مباشرة 

في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة. 

أمين عبدالله علي المالح 4-3-2-1
ولد أمين عبداهلل علي المالح في 1395/04/06هـ )الموافق 1975/05/08م(، وهو حاصل على دبلوم ثانوي من معهد المراقبين الفنيين في عنيزة 

بالمملكة العربية السعودية في عام 1997م.

يشغل أمين عبداهلل علي المالح منصب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام 2021م، إضافًة إلى منصبي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية 
بعنيزة منذ عام 2019م ورئيس مجلس إدارة نادي العربي بعنيزة منذ عام 2019م.
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شركة السد الحديثة المتطورة 4-3-2-2
)الموافق  وتاريخ 1437/02/12هـ  رقم 1011023705  التجاري  بالسجل  ذات مسؤولية محدودة مقّيدة  المتطورة هي شركة  الحديثة  السد  شركة 
2015/11/24م(، ويبلغ رأس مالها الحالي )50,000,000( ريال مقسم إلى )500,000( حصة بقيمة اسمية تبلغ )100( ريال سعودي لكل حصة. 
ويقع المقر الرئيسي لشركة السد الحديثة المتطورة في المدينة الصناعية بالرفايع، صندوق بريد رقم 22045، الخرج 11311، المملكة العربية 
السعودية. وتشمل أنشطة شركة السد الحديثة المتطورة وفًقا لسجلها التجاري إنتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة وصناعة البالستيك في أشكالها 
األولية وصناعة البولي أثلين والبيع بالجملة للمياه المعبأة بأنواعها. يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة السد الحديثة المتطورة كما في تاريخ 

هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة السد الحديثة المتطورة كما في تاريخ هذه النشرة(: 1٢-4الجدول رقم )

القيمة االسميةعدد الحصصالمساهم
نسبة الملكية)ريال سعودي(

50%250,00025,000,000ياسر عقيل عبدالعزيز العقيل

50%250,00025,000,000فهد سليمان علي المسند

100%500,00050,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

الرؤية والرسالة واالستراتيجية 4-4

الرؤية 4-4-1
الريادة في مجال إنتاج وتعبئة المياه في أنحاء المملكة ودول الخليج ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل تطوير عالمتها التجارية 
لتصبح األفضل في مجالها والتركيز على الجودة وخدمة العمالء وتعزيز العالقات التجارية وتنميتها واالعتماد على أفضل الموارد البشرية من خالل 

استقطابها وتطويرها والحفاظ عليها. 

الرسالة 4-4-2
تسعى الشركة لتطوير نموذج حديث في مجاالت عملها من خالل تقديم شتى أنواع المنتجات ذات األحجام واألوزان المختلفة بأعلى مواصفات 
الجودة والقيمة وبأسعار منافسة، وخدمة جميع احتياجات شركائها وعمالئها بشكل مستدام من خالل توظيف األبحاث والتطوير لغرض خلق القيمة 

المضافة والقيمة المستدامة لمساهميها والتشجيع على المشاركة الفّعالة والبناءة لمواكبة تطلعات المساهمين وأصحاب المصالح.

االستراتيجية 4-4-3
وضعت الشركة أهدافاً استراتيجية رئيسية استناداً إلى نقاط قوتها والفرص المتاحة في السوق التي تتوافق مع رؤيتها ورسالتها. وتتضح فيما يلي 

استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق تلك األهداف:

تعزيز مركز ها الريادي في قطاع إنتاج وتعبئة المياه 4-4-3-1
تسعى الشركة إلى تبوؤ مركز ريادي في قطاع إنتاج وتعبئة المياه في المملكة، إضافًة إلى تحقيق نمو متزن من خالل توظيف كفاءات فريق العمل 
وخبراتهم لتحقيق أهداف الشركة. كما تسعى الشركة لالستفادة من مركزها لالستحواذ على حصة سوقية أكبر وتوسيع نطاق عملياتها في المملكة 

ودول الخليج ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

تطوير استراتيجيات األعمال في الشركة 4-4-3-2
تهدف الشركة إلى اعتماد وتطوير استراتيجيات األعمال التالية لغرض تحقيق النمو المستدام:

تنمية وتوسيع قاعدة عمالء الشركة من خالل:أ. 

زيادة عدد خطوط اإلنتاج لمواكبة نمو الطلب من العمالء. 	
دراسة أذواق ومتطلبات العمالء لغرض تقديم شتى أنواع المنتجات التي تناسبهم. 	
توظيف الخبرات والدراية العملية لتقديم المنتجات المناسبة للعمالء الجدد. 	
تنويع المنتجات ذات األحجام والمواصفات المختلفة لغرض التوسع في مجال صناعة المياه المعبأة. 	
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توسيع نطاق عملياتها في أسواق جديدة بالمملكة ودول الخليج ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أفريقيامن خالل:ب. 

االســتفادة مــن الفــرص المتوفــرة فــي األســواق الناميــة فــي المملكــة ودول الخليــج ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا،  	
ممــا يمّكــن الشــركة مــن تنويــع نشــاطها جغرافيــاً.

تقديم شتى أنواع المنتجات المتنوعة التي تناسب أذواق العمالء في كل من األسواق ذات الصلة. 	

العامل من خالل تطوير وتحسين اإلمكانيات باالستفادة من أحدث ج.  المال  تطوير عمليات اإلنتاج والتصنيع وتحسين كفاءة رأس 
التقنيات وأنظمة األتمتة لخفض التكاليف واالعتماد على العمالة وزيادة الكفاءة واإلنتاجية، والتي تشمل على سبيل المثال أتمتة 

المستودعات والمرفقات.
تطوير كفاءات فريق العمل وتحسين حوكمة الشركة من خالل:د. 

التوظيف الصحيح للموارد البشرية لدعم النمو والتطور الوظيفي لفريق العمل وإنتاجيتهم. 	
تفعيــل دور حوكمــة الشــركة وفقــاً ألفضــل الممارســات والتــي تشــمل اعتمــاد السياســات واللوائــح واإلجــراءات ذات الصلــة إضافــًة  	

إلــى إدارة المخاطــر.

توسيع القدرة اإلنتاجية للشركة ومصانعها وخطوط إنتاجها من خالل:ه. 

إضافة خطي إنتاج إضافيين بسعة 48,000 وحدة في الساعة لكل منهما في العامين 2020م و2021م. 	
إضافة محطة تنقية مياه وتشغيلها في العام 2020م. 	

توسيع نطاق عمل قطاع البيع بالتجزئة وعملياته من خالل االستفادة من فرعي الرياض والقصيم.و. 
توفير الخدمات اللوجستية لخدمة عمالء الشركة من خالل االستثمار في واالستحواذ على الشاحنات لغرض تسهيل وصول العمالء ز. 

إلى منتجاتها.
تطوير استراتيجية المنتجات من خالل:ح. 

االستفادة من تقنيات تنقية المياه المبتكرة والمستحدثة من قبل الشركة لغرض توفير منتجات بأفضل جودة للعمالء. 	
التركيــز علــى تنويــع وتمييــز منتجــات الشــركة والتــي تشــمل منتجــات منخفضــة الصوديــوم والمنتجــات المدعمــة بالفيتاميــن )د(  	

والعبــوات بســعة 14 جالــون المقــرر إنتاجهــا فــي نهايــة العــام 2022م.

تطوير استراتيجية التسويق والبيع والتوزيع 4-4-3-3
تعمل الشركة على تطوير استراتيجية التسويق والبيع والتوزيع من خالل:

إبرام االتفاقيات مع بائعي الجملة والتجزئة والمراكز التجارية والمتاجر والمطاعم والفنادق لغرض بيع وتوزيع منتجات الشركة أ. 
على أوسع نطاق.

توفير الخدمات اللوجيستية والنقل للعمالء من خالل شراء زيادة حجم أسطول الشركة.ب. 
تقديم منتجات الشركة كمنتجات أنيقة وصحية ذات جودة عالية بأسعار منافسة.ج. 
إنشاء شبكات توزيع تتيح توفير منتجات الشركة بسهولة لعمالئها.د. 

تطوير استراتيجية الدعاية واإلعالن 4-4-3-4
تعمل الشركة على تطوير استراتيجية الدعاية واإلعالن لغرض تطوير العالمة التجارية للشركة والعمل على زيادة الوعي حولها من خالل االستفادة 

من شتى أنواع المنصات المتوفرة والتي تتضمن:

منصات التواصل االجتماعي والدعاية من خالل مشاهير منصات التواصل االجتماعي.أ. 
المنصات التقليدية، باإلضافة إلى موقع الشركة اإللكتروني والذي يمكن عمالء الشركة من طلب منتجاتها مباشرًة.ب. 
تقديم العروض والتخفيضات من وقت آلخر، باإلضافة إلى المسابقات والهدايا.ج. 
تمييز منتجات الشركة من خالل تقنيات تنقية المياه الخاصة بالشركة.د. 
رعاية األندية الرياضية ذائعة الصيت كنادي النصر السعودي ونادي الرائد السعودي ونادي التعاون السعودي، إضافًة إلى رعاية ه. 

المؤتمرات واالحتفاالت.
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تطوير استراتيجية التسعير  4-4-3-5
تعمل الشركة على تطوير استراتيجية التسعير من خالل تحليل التكلفة الكلية وإضافة هامش ربح مستهدف، إضافًة إلى توظيف سياسة تسعير اختراق 

السوق ومواكبة أسعار المنافسين بالسوق، بحسب الحالة، وبما يتوافق مع تحليل أرباح الشركة وهوامش الربح المستهدفة. 

المزايا التنافسية ونقاط القوة 4-5

لقد طورت الشركة مزايا تنافسية مستدامة تسمح لها بمتابعة الفرص المتوفرة في السوق التي تتماشى مع رؤيتها ورسالتها. وفيما يلي المزايا 
التنافسية التي تتمتع بها الشركة: 

سرعة التجاوب مع متغيرات السوق 4-5-1
تتميز الشركة بالقدرة على التجاوب مع متغيرات السوق ومتطلبات عمالئها من خالل مصانعها وخطوط إنتاجها الحديثة، والتي تسمح للشركة بإنتاج 
مختلف أنواع المنتجات واالستفادة من كفاءة اإلنتاج بسبب انخفاض النفقات العامة واقتصاد التكلفة ووفورات الحجم. وعليه، فقد تمكنت الشركة 

من تقديم شتى أنواع المنتجات ذات األحجام واألوزان المختلفة بأعلى مواصفات الجودة والقيمة وبأسعار منافسة.

كفاءة التشغيل واللوجستيات 4-5-2
يحظى مصنع الشركة في منطقة القصيم بموقع استراتيجي مما يسهل وصول منتجات الشركة إلى المناطق الكبرى في المملكة. كما توفر الخدمات 
اللوجستية في محيط مصنع الشركة مختلف السبل لتوصيل منتجات الشركة ونقلها للعمالء داخل وخارج المملكة بسهولة والذي يمكن الشركة من 
توفير مصاريف النقل والمصاريف التشغيلية األخرى، وتشمل وسائل وروابط النقل المتوفرة شبكة طرق سريعة وشبكة سكك حديدية، إضافة إلى 
مطار األمير نايف الدولي بالقصيم. كما تعمل الشركة على توسيع قدراتها اللوجستية من خالل تشغيل أسطولها المكّون من 50 شاحنة لدعم عمليات 

الشركة وتوفير خدمات نقل المنتجات للعمالء، إضافًة إلى الحفاظ على كفاءة اإلنفاق.

فرعيها  كل من  في  بالكامل  مؤتمتة  إضافية  إلى مستودعات  باإلضافة  الشركة  مقر  في  بالكامل  مؤتمتة  مركزية  الشركة من مستودعات  تستفيد 
لغرض دعم وتسهيل عمليات توصيل منتجاتها إلى العمالء وإمكانية الحفاظ على كميات كبيرة من المخزون، والذي يمكن الشركة من إدارة التكاليف 

والمصروفات من خالل شراء وتخزين المواد الخام التي تتأثر بالطلب الموسمي، مع الحفاظ على أعلى درجات جودة الحفظ والتخزين. 

تطوير وتحديث خطوط اإلنتاج واآلالت والمعدات  4-5-3
تحرص الشركة على تلبية متطلبات واحتياجات عمالئها من خالل اعتمادها على اآلالت والمعدات وموارد التصنيع الحديثة والتي تمكن الشركة من 
تصميم وإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات. وفى بداية عام 2016م كان لدى الشركة خطي إنتاج بطاقة إنتاجية تبلغ 561 مليون وحدة تقريباً من 
المياه المعبأة سنوًيا بسعات مختلفة. وقد قامت الشركة بشراء أحدث خطوط اإلنتاج واآلالت والمعدات من شركة ساكمي اإليطالية وشركة الشرق 
األوسط للمكائن المحدودة، ليصبح لدى الشركة سبعة خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية قصوى تبلغ 924.0 مليون وحدة تقريباً من المياه المعبأة سنوًيا 
بسعات مختلفة منها عبوات ذات سعة 200 مل و330 مل و600 مل إضافًة إلى عبوات قطرة نقي بسعة 200 مل و250 مل، كما في السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. كما وتستفيد الشركة من أنظمة شركة ساكمي اإليطالية وشركة الشرق األوسط للمكائن المحدودة التي توفر أعلى 

مستويات اإلنتاجية بتكاليف إنتاج منخفضة، مما يقلل بدوره من تكلفة إنتاج الوحدة.

مركز مالي قوي 4-5-4
تستفيد الشركة من قدرتها على الحصول على التمويل الكافي من المؤسسات المالية مّما يمّكن الشركة من تمويل توسع أعمالها دون الحاجة لطلب 
التمويل من مساهميها أو االعتماد عليهم، إضافًة إلى تمكين الشركة من توزيع األرباح السنوية والمرحلية على المساهمين، بحسب الحالة. كما 
تستفيد الشركة من نمو في أصولها بنسبة 14.8% في الفترة من 31 ديسمبر 2019م وحتى31 ديسمبر 2021م، إضافًة إلى نمو حقوق الملكية بنسبة 
14.7% في الفترة من 31 ديسمبر 2019م وحتى 31 ديسمبر 2021م. وتتمتع الشركة بسيولة كافية لتغطية المطلوبات قصيرة األجل حيث إن نسبة 
السيولة بلغت 2.9 مرة، كما في 31 ديسمبر 2021م، في حين بلغ رأس المال العامل 53.8 مليون ريال سعودي في نفس الفترة. كما تحافظ الشركة 

على نسبة رفع مالي منخفضة حيث شكلت نسبة الدين 17%مقارنة باألصول، كما في 31 ديسمبر 2021م. 

نمو مستمر 4-5-5
لقد أّدى تمّيز أداء الشركة التشغيلي وقراراتها التنفيذية التوسعية من تمكينها من النمو بشكل مستمر، حيث تمكنت الشركة من تحقيق نمو في 
إيراداتها بنسبة 43.7% و27.6% و5.0% في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي. كما بلغ هامش ربح 
الشركة ما نسبته 19.8% و36.1% و34.4% تقريباً )قبل الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين( في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2019م و2020م و2021م، على التوالي، وصافي ربح بنسبة 16.8% و29.5% و26.9% لنفس الفترات على التوالي. كما انعكست ربحية الشركة على 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م  المالية  العائدات على األصول تباعاً، والتي بلغت ما نسبته 31.7% و44.8% و34.1%، للسنوات  نسبة 
و2021م على التوالي، بينما بلغت نسبة العائدات على حقوق الملكية ما نسبته 39.5% و55.2% و41.5%، للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2019م و2020م و2021م على التوالي.
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عالمة تجارية فريدة وقوية 4-5-6
تتمتع الشركة بعالمة تجارية مميزة والتي انتشرت في جميع أنحاء المملكة من خالل عمالء قطاعي البيع بالجملة والبيع بالتجزئة، إضافًة إلى 

استراتيجية الشركة اإلعالنية والتسويقية والتوسع فيها.

الخبرة العميقة لإلدارة العليا في مجال تعبئة المياه 4-5-7
لدى الشركة فريق إداري ذو خبرة واسعة في الصناعة ومجال تعبئة المياه، ويتمتع فريق اإلدارة بمهارات عالية ولديه معرفة قوية بأسواق صناعة 
المواد الغذائية والمشروبات في المملكة وقطاع تعبئة المياه اإلقليمي، بما في ذلك اتجاهات السوق والبيئة التنافسية. كما أن فريق اإلدارة مجهز 
جيًدا لقيادة الشركة خالل خططها للنمو والتوسع في المستقبل. ويتم دعم فريق إدارة الشركة بشكل أكبر من خالل نظم وسياسات حوكمة قوية تنظم 

تكوين مجلس اإلدارة واللجان التابعة وجمعية المساهمين وفقاً لألنظمة والتعليمات ذات الصلة إضافًة إلى أفضل الممارسات.

شراكات استراتيجية 4-5-8
بفضل الشراكات االستراتيجية مع شركة الشرق األوسط للمكائن المحدودة وشركة السد الحديثة المتطورة، والتي تمكن الشركة من توفير خدمات 
الصيانة وقطع الغيار والمواد الخام في وقت وجيز، تتمتع الشركة بالقدرة على إضافة وإنشاء خطوط إنتاج إضافة وصيانة خطوط اإلنتاج الحالية 

وزيادة سعتها اإلنتاجية، بحسب الحاجة ووفقاً الستراتيجيتها.

عالقات وثيقة مع أهم الشركاء التجاريين 4-5-9
تتمتع الشركة بعالقات تجارية وثيقة وطويلة األمد مع أهم الموزعين والوكالء والمراكز التجارية والمتاجر حول المملكة والذي يمكن الشركة من 
الوصول لقاعدة متنوعة من العمالء. كما تمكن العالمة التجارية للشركة وسمعتها، إضافة إلى سياسة الشراء الموحد، من االستفادة من بنود وشروط 

مالئمة في عالقاتها ومعامالتها التجارية. 

نظرة عامة على أعمال الشركة 4-6

تُعد الشركة إحدى الشركات الرائدة في قطاع إنتاج وتعبئة المياه والتي تحظى بنمو مستمر وحضور متزايد، بما تشمله من أعمال استخراج المياه 
وتنقيتها وتحليتها وتوزيعها وبيعها في مختلف مناطق ومدن المملكة. وتتكون أعمال الشركة من قطاعين رئيسيين، وهما:

قطاع البيع بالجملة. 	
قطاع البيع بالتجزئة. 	

تمتلك الشركة خبرة عريضة فيما يتعلق بقطاعات العمل الرئيسية الواردة أعاله، ويشمل ذلك المبيعات للحسابات الصغيرة والمتوسطة كمحالت 
المبيعات  إلى  باإلضافة  النهائي،  والمستهلك  المنازل  ومبيعات  ماركت،  الهايبر  كمحالت  األكبر  والحسابات  وخالفه،  والبقاالت  ماركت  السوبر 
للمؤسسات والجهات الحكومية والمدارس والجامعات والمساجد وخالفه، ومبيعات الهوريكا وتشمل الفنادق والمطاعم وخالفه، وكذلك المبيعات 

للوكالء والموزعين في مختلف مناطق ومدن المملكة.

شكلت إيرادات قطاع البيع بالجملة ما نسبته 99.5% و66.7% و67.1% من إجمالي إيرادات الشركة في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2019م و2020م و2021م على التوالي، في حين مثلت إيرادات قطاع البيع بالتجزئة ما نسبته 0.5% و33.3% و32.9% من إجمالي إيرادات الشركة 

للفترات نفسها على التوالي. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )6-6-1( )"قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر"(.

يوضح الرسم البياني التالي قطاعات األعمال بالشركة كما في تاريخ هذه النشرة:

الشكل  4-٢: قطاعات األعمال بالشركة كما في تاريخ هذه النشرة

تتركز النشاطات الرئيسية لقطاع البيع 
باجلملة ببيع منتجات الشركة للوكالء 

واملوزعني يف مختلف مناطق اململكة، والذين 
يبيعون منتجات الشركة للمستهلك النهائي.

تتركز النشاطات الرئيسية لقطاع البيع 
بالتجزئة بالبيع املباشر للمستهلك النهائي من 

خالل فرعي الشركة يف القصيم والرياض.

قطاع البيع بالتجزئةقطاع البيع باجلملة

الشركة

المصدر: الشركة
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يوضح الجدول التالي تفاصيل مبيعات منتجات الشركة بحسب القطاع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م 2021م.

نسبة مبيعات منتجات الشركة بحسب القطاع للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م (: 1٣-4الجدول رقم )

المنتج

نسبة مبيعات المنتج في قطاع البيع بالتجزئةنسبة مبيعات المنتج في قطاع البيع بالجملة

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 

ديسمبر
٢019م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 

ديسمبر
٢0٢0م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 

ديسمبر
٢0٢1م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢019م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢0٢0م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 

ديسمبر
٢0٢1م

36%40%-40%43%42%عبوة 200 مل

30%33%-38%39%37%عبوة 330 مل

2%1%-2%2%3%عبوة 600 مل

32%19%-16%11%5%عبوة 200 مل )قطرة نقي( 

0%7%-0%4%14%عبوة 250 مل )قطرة نقي(

100%100%-100%100%100%اإلجمالي
المصدر: الشركة

اإلنتاج ومرافقه 4-6-1
وكما في 31 ديسمبر 2021م، تمتلك الشركة فرعين وأربعة آبار ومصنع وسبعة خطوط إنتاج ومختبر وتسعة مستودعات )منها سبعة مستودعات 
للمنتجات النهائية والمواد الخام ومستودع لقطع الغيار وآخر للمبيعات اإلضافية والخردة(. وتعمل الشركة على تشغيل خط إنتاجها السابع في مصنع 
الشركة بعنيزة والذي تم االستحواذ عليه في العام 2020م. ويوضح الجدول التالي الطاقة اإلنتاجية السنوية القصوى والفعلية لكل من خطوط إنتاج 

الشركة في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م2020م و2021م. 

المنتهية في ٣1 ديسمبر (: 14-4الجدول رقم ) المالية  السنوات  الشركة في  إنتاج  والفعلية لكل من خطوط  القصوى  السنوية  الطاقة اإلنتاجية 
٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م

خط اإلنتاج)1(

الطاقة اإلنتاجية القصوى)٢(
)ألف عبوة/٣00 يوم(

السنة المالية المنتهية في 
٣1 ديسمبر ٢019م

السنة المالية المنتهية في 
٣1 ديسمبر ٢0٢0م

السنة المالية المنتهية في 
٣1 ديسمبر ٢0٢1م

158,400158,400158,400الخط األول )عبوات 200 و330 مل(

264,000264,000264,000الخط الثاني )عبوات 200 و330 و600 مل(

264,000264,000264,000الخط الثالث )قطرة نقي 200 مل و250 مل(

264,000264,000264,000الخط الرابع )قطرة نقي 200 مل و250 مل(

264,000264,000264,000الخط الخامس )عبوات 200 و330 مل(

316,800316,800-الخط السابع )عبوات 200 و330 و600 مل(

184,800--الخط الثامن )عبوات 200 و330 و600 مل()3( 

1,٢14,4001,5٣1,٢001,716,000إجمالي
المصدر: الشركة

الخط السادس مملوك لشركة شقيقة وهي شركة زالل ويتم استخدامه بموجب اتفاقية منفصلة وبحسب الحاجة.   )1(

يتم احتساب الطاقة اإلنتاجية القصوى على أساس تشغيل 22 ساعة في 300 يوم، باستثناء الخط الخامس والتي تم احتساب الطاقة اإلنتاجية القصوى على أساس تشغيل 22 ساعة في 350 يوم.  )2(

تم تشغيل الخط الثامن لمدة سبعة أشهر فقط في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.   )3(
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المنتهية في ٣1 ديسمبر (: 15-4الجدول رقم ) المالية  السنوات  الشركة في  إنتاج  والفعلية لكل من خطوط  القصوى  السنوية  الطاقة اإلنتاجية 
٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م

خط اإلنتاج

الطاقة اإلنتاجية الفعلية
نسبة التشغيل)ألف عبوة/٣00 يوم(

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢019م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢0٢0م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢0٢1م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢019م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢0٢0م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢0٢1م

65.8%68%59%92,754108,039104,202الخط األول )عبوات 200 و330 مل(

77.2% 79%89%234,631208,675203,899الخط الثاني )عبوات 200 و330 و600 مل(

68.3% 40%43%112,387105,721180,233الخط الثالث )قطرة نقي 200 مل و250 مل(

61.9% 40%43%112,387105,721163,377الخط الرابع )قطرة نقي 200 مل و250 مل(

85.6% 111%113%298,455292,112226.014الخط الخامس )عبوات 200 و330 مل(

74.2% 66%-209,171234,946-الخط السابع )عبوات 200 و330 و600 مل(

94.6% --174,911--الخط الثامن )عبوات 200 و330 و600 مل(

84.1%67%69%850,6151,0٢9,4٣91,٢87,58٣إجمالي
المصدر: الشركة

الخط السادس مملوك لشركة شقيقة وهي شركة زالل ويتم استخدامه بموجب اتفاقية منفصلة وبحسب الحاجة.   )1(

أ اآلبار	.
توفر الشركة كامل احتياجها من مياه الشرب من بئري الشركة الواقعين على أرض مصنع الشركة في شمال مدينة عنيزة بالقصيم، إلى جانب بئري 
االحتياط. وتقع آبار الشركة ضمن الغطاء الرسوبي وهو مساحة جيولوجية تكونت على طبقات من الرواسب ذات أصول قارية وبحرية وتغطي ما 
يقارب ثلثي مساحة المملكة الجغرافية، كما وتخترق اآلبار الخزان الجوفي لمتكون الساق المائي، وهو أحد المتكونات الجغرافية المائية األكثر أهمية 
في الجزء الشمالي من المملكة وتبلغ مساحته السطحية حوالي 6,500 كيلومتر مكعب مما يجعل حساب مخزون المياه الكامل لمتكون الساق بشكل 

دقيق صعباً نسبياً في الوقت الراهن نظراً لمساحته، بحسب هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

فيما تتكون آبار الشركة من مادة الحديد المجلفن والذي يتميز بخصائص مقاومة الصدأ والحرارة، وتبلغ سعة كل من اآلبار 1.04 مليون متر مكعب 
من المياه تقريباً سنوياً بعمق 360 متر وقطر 140 متر، وتبلغ الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية القصوى لكل من اآلبار األربعة 4.15 مليون متر مكعب من 
المياه سنوياً، كما في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م، بينما بلغت الطاقة اإلنتاجية الفعلية 418,058 متر مكعب سنوياً، 

للفترة نفسها، علماً بأن قياس الطاقة اإلنتاجية الفعلية يتم بناًء على إنتاج بئري التشغيل فقط، وال يشمل إنتاج بئري االحتياط.

أ استخراجأالمياهأومعالجته	.
تتم عملية استخراج مياه الشرب من آبار الشركة بواسطة مضخات كهربائية لتغذية خطوط التنقية واإلنتاج من خالل أنابيب بالستيكية وأخرى 
مصنوعة من الحديد المقاوم للصدأ، وذلك بعد تنقية المياه المستخرجة وتحليتها ومعالجتها. وتتصل المضخات وآالت التنقية والمعالجة بخطوط 
اإلنتاج بشكل مباشر في عملية إنتاج مؤتمتة بالكامل وصوالً إلى تعبئة العبوات بالستيك البولي إيثيلين تيرفثاالت بجميع أنواعها وتغليفها، وذلك من 
خالل عملية إنتاج محكمة ومعقمة وفقاً ألعلى معايير الجودة والسالمة. ويتم إدارة عمليات استخراج المياه وتشغيل جميع آالت ومعدات اإلنتاج من 
قبل موظفي الشركة من ذوي االختصاص والخبرات. وتتكون العملية اإلنتاجية للشركة من ثالث مراحل رئيسية، وهي )1( التنقية و)2( التحلية و)3( 

التعبئة والتغليف.

مرحلة التنقية:- 1
تبدأ العملية اإلنتاجية للشركة باستخراج المياه من آبار الشركة المكّونة من الحديد المجلفن وذلك بواسطة مضخات مياه غاطسة من شركة 
جراندفوس الدانماركية والتي تضخ المياه بطاقة إنتاجية قصوى تبلغ 120 متر مكعب في الساعة )أو ما يعادل 1,036,800 متر مكعب في 
السنة( كما في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. بينما بلغت الطاقة اإلنتاجية الفعلية لكمية المياه الخام 
الُمنتجة 280,906 متر مكعب في عام 2019م، و394,394 متر مكعب في عام 2020م، و418,058 متر مكعب في عام 2021م. وتتم عملية 
الضخ من خالل أنابيب بالستيكية تتضمن فالتر معالجة للمياه بواسطة مادة الكلورين المطهرة وصوالً لخزان الحديد المزجج المركزي بسعة 
حوالي 1,000 متر مكعب بعمق سبعة أمتار وقطر 13.5 متر، وتعد فالتر معالجة المياه بواسطة مادة الكلورين المحطة األولى لمرحلة التنقية 
وتعد المياه عند تغذية خزان الحديد المزجج المركزي مياه مفلترة ومعالجة. وعادًة ما يتم سحب ما يقارب 75% من مياه خزان الحديد 
المزجج المركزي بعد التغذية مباشرًة واإلبقاء على ما يقارب 25% على مدار الساعة حفاظاً على استمرارية العملية اإلنتاجية، وتكون نسبة 
األمالح في المياه في هذه المرحلة ما يقارب 1,500 مليجرام تقريباً لكل لتر. ومن ثم يتم معالجة وتنقية المياه مرة أخرى بواسطة الفالتر 
الرملية متبوعة بالفالتر الكربونية وذلك لغرض نزع مادة الكلورين من المياه ويضاف إليها مادة مضادة للتكلس حفاظاً على العملية اإلنتاجية 

والمياه المنقاة، وعليه تنتهي مرحلة التنقية وصوالً إلى منتج غير نهائي من المياه الخام المفلترة منزوعة الكلور.
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يوضح الرسم البياني التالي مرحلة التنقية من العملية اإلنتاجية للشركة.

الشكل  4-٣: مرحلة التنقية من العملية اإلنتاجية للشركة

املياه اخلام
(فـي البئر)

فلترة أولية
(ترشيح باملايكرون) املعاجلة بالكلور خزانات احلديد املزجج

فلترة إضافية
(بواسطة خرطوشة ترشيح)

إزالة الترسبات
(إضافة مضاد التكلس) الفلترة بالكربون الفلترة الرملية

المصدر: الشركة

مرحلة التحلية:- 2
بعد االنتهاء من مرحلة التنقية، يتم البدء بعملية تحلية المياه تلقائياً مروراً بأنابيب الحديد مقاوم الصدأ، ويتم تمرير المياه من محطتي تحلية 
تعمل من خالل عملية التناضح العكسي، وهي عملية معاكسة للظاهرة الطبيعية المسماة بالتناضح، وتعمل من خالل نقل المياه من المحلول 
األعلى تركيزاً نحو األدنى عبر غشاء شبه نافذ باستخدام الضغط، وهي طريقة متَّبعة لتحلية المياه بمرورها بعدد من المراحل يفصل بعدها 
الماء عن األمالح والمعادن األخرى. وتشكل محطتي التحلية بواسطة التناضح العكسي وحدة نزع األمالح من المياه في عملية إنتاجية بطاقة 
قصوى تبلغ 120 متر مكعب في الساعة. وتتضمن المحطة األولى معالجة المياه في درجة حرارة تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية تحت 
الضغط العالي بواسطة مضخات ضغط كهربائية من شركة جراندفوس الدانماركية وذلك لغرض تحلية المياه للوصول لنسبة أمالح ال تتجاوز 
25 إلى 30 مليجرام تقريباً لكل لتر نزوالً من ما يقارب 1,500 مليجرام تقريباً لكل لتر، كما يتم تصريف ما يقارب 30% من المياه في هذه 
المحطة إلى أحواض تبخير خارجية لغرض الوصول لنسبة األمالح المطلوبة واالنتقال للمحطة الثانية لعملية التحلية. وعادًة ما يتم تغذية 
المحطة الثانية بما يقارب 90 متر مكعب من المياه في دورة اإلنتاج الواحدة، وذلك بعد تصريف ما يقارب 30% من المياه المخرج من المحطة 
األولى إلى أحواض تبخير خارجية، ويتم معالجة المياه في درجة حرارة تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية تحت الضغط المتوسط بواسطة 
مضخات ضغط كهربائية من شركة جراندفوس الدانماركية وذلك لغرض تحلية المياه للوصول لنسبة أمالح ال تتجاوز 0.65 ميكروجرام 
تقريباً لكل لتر، بنسبة كفاءة تتجاوز 85%، ويتم إعادة تدوير المياه المتبقية بنسبة تقارب 15% من المياه المعالجة في محطة التحلية الثانية 
والمركزة باألمالح إلعادة تدويرها من خالل إعادة إدخالها إلى خزان الحديد المزجج المركزي لغرض إعادة معالجتها في العملية اإلنتاجية 

حتى الوصول لنسبة األمالح المطلوبة والحفاظ على القدر الممكن من المياه المعالجة حفاظاً على الموارد وكفاءة اإلنتاج. 

كما ويتم إضافة األمالح والمعادن القلوية ومنها مادة الفلورايد والبوتاسيوم بايكاربونايت والكالسيوم كلورايد وماغنيزيوم سولفايت باإلضافًة 
إلى مادة الكلور بحسب المواصفات الخليجية بواسطة مضخات كهربائية ذكية من شركة جراندفوس الدانماركية، والتي تضيف األمالح 
والمعادن بشكل نسبي قياساً بكمية المياه التي يتم ضخها، إلى أنابيب خط اإلنتاج وإلى الخزانات استعداداً لسحب المياه بواسطة أجهزة 
السحب الذكية. كما ويتم معالجة المياه بواسطة األشعة فوق البنفسجية وتمريرها من خالل فالتر دقيقة لغرض تعقيمها من أية شوائب أو 
أية أمالح غير ذائبة، إضافًة إلى إدخال مادة األوزون من خالل المضخات الذكية لغرض تعقيم المياه، كآخر خطوات مرحلة التحلية. وعليه 

تعد المياه بعد االنتهاء من مرحلة التحلية مياه منزوعة األمالح وذلك قبل المعالجة اإلضافية تمهيداً للتعبئة.
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يوضح الرسم البياني التالي مرحلة التحلية من العملية اإلنتاجية للشركة.

الشكل  4-4: مرحلة التحلية من العملية اإلنتاجية للشركة

مرحلة التحلية األولى
(التناضج العكسي)

تصريف املياه الرجعية من 
خالل حوض التبخير

إعادة املياه الرجعية إلى 
خزانات احلديد املزجج

مرحلة التحلية الثانية
(التناضج العكسي) خزان املياه احملالة إضافة املعادن

إضافة مادة األوزونإضافة مادة األوزون

إعادة معاجلة املياه
أو تصريفها

إضافة
الفلورايد

فلترة إضافية
(ترشيح باملايكرون)

معاجلة باألشعة
فوق البنفسجية

تصريف

ال

ال

نعم

المصدر: الشركة

مرحلة التعبئة والتغليف:- 3
وتبدأ مرحلة التعبئة من خالل سحب المياه مروراً بفالتر إضافية وإلى خزانات التعبئة والتي تتصل بأنابيب حديد مقاوم الصدأ ومكائن تعبئة 
عبوات المياه ذات األحجام المختلفة، بحسب خط اإلنتاج. ويتم تعبئة العبوات بواسطة آالت مؤتمتة بالكامل بطاقة إنتاجية قصوى تتراوح بين 
158.4 مليون و316.8 مليون وحدة سنوياً، بحسب خط اإلنتاج وعددها ستة خطوط تعمل بالكامل، كما في السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م و2021م، وبطاقة إنتاجية فعلية تتراوح بين 105.7 مليون و292.1 مليون وحدة سنوياً، بحسب خط اإلنتاج، للفترة نفسها. 
وتتضمن عملية التعبئة معالجة بالستيك البولي إيثيلين تيرفثاالت البريفورم )بشكله األولي( من خالل المعالجة الحرارية بدرجة تصل إلى 
120 درجة مئوية بواسطة فرن حراري، استعداداً لتشكيلها بحسب الحاجة. كما يتم تعقيم العبوات باستخدام األشعة فوق البنفسجية قبل 
وضعها وتشكيلها داخل قوالب ذات أحجام وأشكال المختلفة، ومن ثم يتم تعبئتها وتغطيتها بواسطة األغطية مسبقة الصنع بعد تعقيمها 
بواسطة المكائن  باستخدام األشعة فوق البنفسجية أيضاً. وتتضمن عملية التعبئة والتغليف وضع العالمات والملصقات المجهزة مسبقاً 
العبوات  تعليب  تاريخ اإلنتاج وخط اإلنتاج ذي الصلة، وتتبع هذه الخطوة مرحلة  تأريخ كل عبوة على حدة وتحديد  إلى  المؤتمتة إضافًة 
بالصناديق الكرتونية المجهزة مسبقاً أو بالبالستيك المتقلص، بحسب أحجامها وخط اإلنتاج ذي الصلة، والتي يتم تعليبها ورصها وتجميعها 

وتخزينها في أحد مستودعات الشركة بواسطة أحزمة ناقلة ورافعات شوكية.
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يوضح الرسم البياني التالي مرحلة التعبئة والتغليف من العملية اإلنتاجية للشركة.

الشكل  4-5: مرحلة التعبئة والتغليف من العملية اإلنتاجية للشركة

إضافة املواد اخلام معاجلة حرارية (فرن) آلة نفخ وتشكيل

أغطية بالستيكية

امللصق

آلة التعبئة

آلة طباعة امللصقات

الفحص البشري

البالستيك املقلص

آلة الفرز

املنتج النهائي

لوح التحميل اخلشبي

التغليف البالستيكي

مستودع املنتج النهائي

الصناديق الكرتونية

فلترة إضافية
(ترشيح باملايكرون)

آلة طباعة التواريخ
على العبوات

آلة طباعة التواريخ
على العبوات

آلة التغليف
(بالبالستيك املقلص)

آلة التغليف
البالستيكية

آلة التغليف
(بالصناديق الكرتونية)

تصريف
ال

نعم

أو

معاجلة باألشعة
فوق البنفسجية

المصدر: الشركة
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المنتجات والخدمات 4-6-2

المياه المعبأة النقيةأ. 
كما في 31 ديسمبر 2021م، تكونت منتجات المياه المعبأة للشركة من خمسة منتجات رئيسية، منها عبوة ذات سعة 200 مل والتي 
شكلت مبيعاتها ما نسبته 42% و43% و35.9%، على التوالي، للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، 
وعبوة ذات سعة 330 مل والتي شكلت مبيعاتها ما نسبته 37% و39% و29.7%، على التوالي، للفترة نفسها، وعبوة ذات 600 مل والتي 
شكلت مبيعاتها ما نسبته 3% و2% و2.1%، على التوالي، للفترة نفسها، إضافة إلى عبوة قطرة نقي ذات التصميم الصناعي بحجم 
200 مل والتي شكلت مبيعاتها ما نسبته 4% و14% و25.3%، على التوالي، للفترة نفسها، وعبوة قطرة نقي ذات التصميم الصناعي 
بحجم 250 مل والتي شكلت مبيعاتها ما نسبته 14% و2% وصفر، على التوالي، للفترة نفسها. كما تعمل الشركة على طرح منتجها 
الجديد وهو عبوة المياه المعبأة ذات حجم 14 لتر من خالل خط إنتاج جديد مخصص لهذا المنتج ومن المقرر تشغيل خط اإلنتاج 

الجديد وطرح العبوات ذات حجم 14 لتر في الربع الثاني من العام 2022م.

يوضح الجدول التالي قائمة منتجات الشركة وإيراداتها للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

قائمة منتجات الشركة وإيراداتها للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م (: 16-4الجدول رقم )

المنتج

اإليرادات
)مليون ريال سعودي(

الحصة في اإليرادات1

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢019م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢0٢0م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢0٢1م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢019م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢0٢0م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢0٢1م

39%42%42%86.6111.1108.8عبوة 200 مل

36%37%37%75.997.099.6عبوة 330 مل

2%2%3%5.45.56.6عبوة 600 مل

18%14%4%9.336.250.4عبوة 200 مل )قطرة نقي(

-5%14%-29.312.7عبوة 250 مل )قطرة نقي(

4%1%0.01%0.82.312.4أخرى

100%100%100%٢07.٣٢64.8٢77.8إجمالي
المصدر: معلومات الشركة.
نسب اإلنتاج تقريبية.   )1(

يوضح الجدول التالي إنتاج منتجات الشركة في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

قائمة إنتاج منتجات الشركة في السنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م (: 17-4الجدول رقم )

المنتج

اإلنتاج
)ألف عبوة(

الحصة من إجمالي اإلنتاج1

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢019م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢0٢0م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢0٢1م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢019م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢0٢0م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢0٢1م

40.3%43%42%460,697565,800543,402عبوة 200 مل

31.6%39%37%426,770 405,852499,993عبوة 330 مل

1.5%2%3%19,796 32,90745,217عبوة 600 مل

26.6%14%4%359,185 43,876144,121عبوة 200 مل )قطرة نقي(

-2%14%-153,56620,589عبوة 250 مل )قطرة نقي(

-0%0.01%-1100أخرى

100%100%100%1,096,8971,٢75,7٢11,٣49,154إجمالي
المصدر: معلومات الشركة.
نسب اإلنتاج تقريبية.   )1(
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خدمات الطلب االلكترونيب. 
الطلبات من عمالئها،  لتلقي  إلكترونية  لتوفير منصة  العام 2021م  بداية  الحديث في  اإللكتروني بشكله  الشركة موقعها  أطلقت 
واتساب  العمالء من خالل منصة  وأندرويد وحساب خدمة  التابعة ألبل   )IOS( المتوفر على منصتي  الشركة  تطبيق  إلى جانب 
اإللكترونية. تقدر الشركة خدمات الطلب اإللكتروني والتوصيل لعمالئها في محيط فرعيها في القصيم والرياض. وتنوي الشركة 
االستمرار بتطوير منصاتها اإللكترونية لالستحواذ على حصة أكبر من سوق اإللكتروني المياه المعبأة وتنويع قاعدة عمالئها، إضافًة 

إلى توسيع نطاق خدماتها الجغرافي. 

مراقبة الجودة 4-6-3
يعد االلتزام بأعلى معايير الجودة والسالمة والحفاظ على البيئة أحد أهم األولويات في الشركة. وتعتقد الشركة أن مراقبة الجودة وسالمة المنتجات 
أمران مهمان ألعمالها، وعليه تجري أنشطة مراقبة الجودة وسالمة المنتجات في جميع جوانب عملياتها داخل مصانعها وخطوط إنتاجها، كما تدرك 

أيضاً أن هذه األنشطة تظهر فائدتها في فعالية اإلنتاج وفي ضمان حصول عمالئها على منتجات صحية عالية الجودة. 

وتبدأ عمليات إدارة ومراقبة الجودة من عمليات استيراد المواد الخام وتخزينها، حيث تحرص الشركة على اختيار أفضل أنواع البالستيك للعبوات 
من مورديها وتخزينه في المناخ والمالئم للحفاظ على جودته. كما تحرص الشركة على اجتناب تخزين بالستيك العبوات لمدد طويلة واستخدامه في 

العملية اإلنتاجية خالل فترات قصيرة، حفاظاً على جودة العبوات والمياه. 

كما تتضمن عمليات مراقبة الجودة مراقبة العملية اإلنتاجية من قبل مراقبين على مدار الساعة، إضافًة إلى فحص جودة المياه الخام بشكل عشوائي 
في عدد من محطات خط اإلنتاج بدايًة من مصدر المياه، أي البئر ذي الصلة، ومروراً بخط اإلنتاج والمعالجة وعند ملئ العبوات بما ال يتجاوز كل 
ساعة تشغيل وذلك في شتى مراحل خط اإلنتاج وعلى مدار ساعات تشغيل خطوط اإلنتاج وحتى االنتهاء من عملية اإلنتاج وقبل إصدار المنتج 
النهائي. وتتضمن الفحوصات فحص األمالح والمعادن في المياه لغرض التأكد من إتمام عمليات التنقية والتحلية والتعقيم. علماً بأن الخط الثالث 
والخط الرابع في مصنع الشركة بعنيزة يحتويان على جهاز فحص داخل خط اإلنتاج، ويعمل جهاز الفحص بشكل تلقائي كجزء من العملية اإلنتاجية. 
ولدى الشركة مختبر الكروماتوغرافيا األيونية المتكامل، والذي يمكن الشركة من تحليل جودة منتجاتها ومكوناتها داخل أرض مصنع الشركة بعنيزة، 
وعليه تتكمن الشركة من الحصول على نتائج الفحوصات بشكل شبه فوري، ويعد مختبر الشركة مختبر وفق أعلى المعايير وأحدث الطرازات المتوفرة 

في األسواق لغرض إدارة جودة منتجات المياه بدقة من خالل أجهزة الفحص المدارة من قبل كيميائيين ومختصين. 

الجوائز والشهادات 4-6-4
حصلت الشركة على جوائز وشهادات من العديد من الجهات، من ضمنها:

الشهادات والجوائز التي حصلت عليها الشركة فيما يتعلق بمساهماتها(: 18-4الجدول رقم )
تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداروصف الشهادةالنوعالجهة المانحةالرقم

إل إم إس سيرتفكيشن ليميتد - عضو معتمد 1
)IAF MLA( لدى انترناشيونال اكريديتيشن فورم

شهادة سلسلة تقييم 
الصحة والسالمة 

المهنية 22000:2018

إدارة الصحة والسالمة 
المهنية

1441/12/22هـ
)الموافق 2020/8/11م( 

1445/1/24هـ
)الموافق 2023/8/10م(

إدارة جودة التصنيعشهادةانترناشيونال سيرتفكيشن آند إنسبكشن2
1442/5/15هـ

)الموافق 2020/12/29م( 
1445/6/16هـ

)الموافق 2023/12/28م(

حملة التبرع بالدم شهادةحملة التبرع بالدم3
ال يوجدرمضان 1439هـللحجاج

مهرجان االختتام شهادةاإلدارة العامة للتعليم بعسير4
ال يوجدديسمبر 2018ملساعة برمجة

الحد من انتشار شهادةمركز صحي الصالحية بعنيزة5
ال يوجدصفر 1440هـالتدخين

ال يوجدجمادى األول 1440هـالجودة الشاملةشهادةاألمن العام6

ال يوجدمحرم 1440هـرعاية الشبابشهادةمجلس شباب القصيم7

ال يوجدربيع األول 1440هـدعم مهرجان الطفولةشهادةجامعة المجمعة كلية التربية8

دعم المخيمات جائزة التميزغرفة عنيزة9
ال يوجدجمادى الثاني 1440هـالشتوية

ال يوجدرجب 1441هـأمنكم وسالمتكمشهادةالقوة الخاصة ألمن الطرق10

دعم مؤتمر اإلعاقة شهادةالمؤتمر الدولي لخبراء اإلعاقة والتأهيل11
ال يوجدشعبان 1441هـوالتأهيل

ال يوجدمحرم 1441هـدعم مخيم التعليمشهادةإدارة تعليم عنيزة12



 48

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداروصف الشهادةالنوعالجهة المانحةالرقم

ال يوجدرمضان 1441هـالوقاية من المخاطرشهادةالدفاع المدني13

ال يوجدمارس 2017مدعم المتدرباتشهادةمعهد اإلدارة العامة14

ال يوجدفبراير 2020مهدية لمدينة الحجاجشهادةوزارة الداخلية أمارة القصيم15
المصدر: الشركة

الخدمات اللوجستية 4-6-5

الشاحنات أ. 
كما في 31 ديسمبر 2021م، يوجد لدى الشركة أسطول مكون من 50 شاحنة، تم شرائها في العام 2020م، يتم تشغيله بالكامل 
على  هو  بشكل جزئي  منتجاتها  توصيل  لغرض  الراهن  الوقت  في  الشركة  اعتماد  بأن  علماً  المهارة.  ذوي  من  بواسطة سائقين 
الشاحنات المستأجرة لمواكبة الطلب على منتجاتها وتحديداً لغرض التوصيل لعمالء قطاع البيع بالجملة بواسطة شركات خدمات 
توصيل، علماً بأنه يتم تحمل كامل تكاليف التوصيل من قبل العميل ذي الصلة. وتعمل الشركة حالياً على خفض تكاليف الوحدة 
في قطاع البيع بالتجزئة وتحقيق كفاءة أكبر من خالل تفعيل كامل أسطول الشاحنات المستحوذ عليه في العام 2020م المكون من 

50 شاحنة نقل. 

المستودعات ب. 
كما في 31 ديسمبر 2021م، لدى الشركة تسعة مستودعات في المملكة، وتحديداً ثمانية مستودعات في القصيم ومستودع واحد 
في الرياض وذلك لغرض تخزين المواد الخام إلى حين إنتاجها والمنتجات النهائية إلى حين توصيلها لعمالئها. كما تعمل على 
بيع منتجاتها من خالل موزعيها في جميع أنحاء المملكة والذين عادة ما يكون لهم شاحناتهم ومستودعاتهم الخاصة لغرض نقل 

وتخزين منتجات الشركة. 

التسويق والترويج 4-6-6

عالمة "نقي" التجاريةأ. 
يصف تقرير دراسة السوق الذي أعده مستشار دراسة السوق عالمة "نقي" التجارية بأنها عالمة تجارية لمنتجات المياه المعبأة ذات 
الجودة العالية بأسعار منافسة في قطاع المياه المعبأة في المملكة، وتُعرف منتجاتها من خالل العالمة التجارية المتعارف عليها 
إضافًة إلى التغليف المميز والتصميم. وتتميز عالمة "نقي" التجارية بمواصلة تطورها من خالل تقديم منتجاتها من خالل المنصات 
المختلفة إضافًة إلى تقديم منتجات جديدة ومبتكرة لعمالء قطاع التجزئة من أسر وأفراد وكذلك لعمالء قطاع الجملة. وكان للدعم 
اإلعالني والترويجي المتواصل للعالمة التجارية، جنباً إلى جنب مع المنتجات عالية الجودة والحضور المتزايد في السوق، الفضل 

وراء تعزيز قيمة العالمة التجارية في قطاع المياه المعبأة.

قنوات التسويق الرئيسيةب. 
المستخدمة في تسويق  التواصل االجتماعي مثل فيسبوك وإنستقرام وتويتر وسناب شات بمثابة األدوات األساسية  تعد قنوات 
عالمة "نقي" التجارية، وساعد ذلك على التواصل مع المستهلكين عبر المنشورات المنتظمة والمسابقات وإدارة مجتمعات اإلنترنت 
عبر تلك القنوات. وتستخدم الشركة في بعض حمالت المبيعات مجموعة من اإلعالنات عبر اإلنترنت تدعمها بأدوات لتنشيط 
العالمة التجارية والتعريف بها، مما يساعد على إيصال محتوى العالمة التجارية للمستهلكين وزيادة التفاعل واإلقبال على مبيعات 
العالمات التجارية غير الفعالة. وتساعد المشاركة في الفعاليات ورعايتها في أوساط المجتمعات المحلية على إيصال محتوى 
العالمة التجارية للمستهلكين المحتملين وتعريفهم بها، إضافة إلى أن الشراكات اإلعالنية مع األندية الرياضية ومشاهير شبكات 
التواصل االجتماعي ساعدت على الوصول بفعالية إلى العمالء المحتملين في قطاع البيع بالتجزئة، وأفسحت المجال إلبراز مكانة 

العالمة التجارية.
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المواقع الجغرافية والعمليات 4-6-7
يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة عنيزة. توضح الخريطة التالية التواجد الجغرافي للشركة في المملكة كما في 31 ديسمبر 2021م: )1(

عنيزة

املقر الرئيسي:
املصانع:
الفروع:

املستودعات:

١
١
١
٨

الرياض

الفروع:
املستودعات:

١
١

المصدر: الشركة
ال يوجد لدى الشركة أي نشاط تجاري أو أصول خارج المملكة.   )1(

العمالء 4-6-8
تمتلك الشركة فئات متعددة من العمالء في كل قطاع من قطاعات أعمالها الرئيسية، وتتميز قاعدة عمالئها بشراكات قوية وطويلة األجل مع عمالئها 
وموزعيها في العديد من مناطق المملكة. عالوة على ذلك، هناك ميزة أخرى متمثلة في عدم تركز عمالئها ضمن نطاق محدود، حيث استحوذ أكبر 
ثالثة عمالء لديها مجتمعين على حوالي 13.2% من إجمالي مبيعاتها خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، ولم يساهم أي عميل 
لوحده بأكثر من 5% من إجمالي مبيعاتها في نفس الفترة. ويمثل عمق عالقات الشركة مع العمالء أساًسا لتدفق اإليرادات وطريًقا ممهًدا لتحقيق 

النمو.

يوضح الجدول التالي إيرادات الشركة من كبار عمالئها الذين يشكل كل منهم ما يقارب 5% أو أكثر من إيرادات الشركة في السنوات المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. 

إيرادات الشركة من كبار عمالئها الذين يشكل كل منهم ما يقارب 5% أو أكثر من إيرادات الشركة في السنوات المالية المنتهية (: 19-4الجدول رقم )
في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م 

قطاع األعمالالعميل
نسبة المساهمة في اإليرادات

٣1 ديسمبر ٢0٢1م٣1 ديسمبر ٢0٢0م٣1 ديسمبر ٢019م

4.1%4.8%5.3%قطاع البيع بالجملةمؤسسة علي أبو سعيد )موزع( 

4.3%4.3%5.1%قطاع البيع بالجملةمؤسسة الطيف الراقي للتجارة )موزع(

4.8% 4.1%4.3%قطاع البيع بالجملةمؤسسة سليمان العجيمي )موزع(

1٣.٢%1٣.٢%14.7%-اإلجمالي
المصدر: الشركة 
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الموردون 4-6-9
التشغيل  الرئيسية والمعدات ومواد  يتعلق بمواد المدخالت  المحلي والعالمي فيما  تعتمد الشركة على منتجين وموردين ذوي خبرة على الصعيد 
والتغليف  التعبئة  مواد  واألدوات فضاًل عن  المعدات  المثال،  على سبيل  الرئيسية،  المدخالت  مواد  وتشمل  األساسية.  الغيار  وقطع  االستهالكية 
البالستيكية والورقية. عادة ما يتم الحصول على عروض أسعار تنافسية بمواصفات تفصيلية حسب الطلب لضمان تحقيق أفضل المعدالت من حيث 
السعر والجودة. وعادة ما تتعامل الشركة مع عدة موردين من داخل وخارج المملكة فيما يخص كل من المنتجات المطلوبة لغرض تحجيم أي مخاطر 

تتعلق بتوريد المواد الخام.

يوضح الجدول التالي مشتريات الشركة من كبار مورديها التي تمثل ما يقارب 5% أو أكثر من مشتريات الشركة في السنوات المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م و2020م و2021م. 

مشتريات الشركة من كبار مورديها التي تمثل ما يقارب 5% أو أكثر من مشتريات الشركة في السنوات المالية المنتهية في ٣1 (: ٢0-4الجدول رقم )
ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م 

بلد التأسيسالمورد

النسبة من إجمالي مشتريات الشركة

السنة المالية المنتهية في

٣1 ديسمبر ٢0٢1م٣1 ديسمبر ٢0٢0م٣1 ديسمبر ٢019م

18.0%40.0%48.1%المملكةشركة مصنع زالل للمياه
44.0%43.0%39.8%المملكةشركة السد الحديثة المتطورة
7.0%4.5%6.3%المملكةشركة مصنع الرياض للكرتون 

69.0%87.5%94.٢%-اإلجمالي
المصدر: الشركة 

الخطط والمبادرات المستقبلية 4-7

مواكبًة مع أهداف الشركة االستراتيجية ورؤيتها وتطور أعمالها، تعمل الشركة على زيادة قدرتها اإلنتاجية من خالل االستحواذ على خطوط إنتاج 
إضافية وتشغيلها وتعزيز حضورها في السوق من خالل عدد أكبر من الفروع إضافًة إلى الشراكات واالتفاقيات مع الموزعين والبائعين. عليه قامت 
الشركة بتشغيل خط إنتاج جديد بسعة إنتاجية تبلغ 48,000 وحدة في الساعة ومحطة تحلية مياه جديدة في عام 2021م. كما تنوي الشركة البدء 
والتوسع في التصدير على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بما يقارب ما نسبته 7% من إجمالي الطاقة اإلنتاجية الكلية بحلول العام 
2023م. كذلك تعمل الشركة على إضافة منتج جديد إلى منتجاتها الحالية بحلول شهر سبتمبر من العام 2022م، وهو عبوة مياه المدعمة بالفيتامين 

)د( بسعة 200 مل و330 مل و600 مل واستخراج كافة التراخيص الالزمة لذلك.

باإلضافة إلى ما سبق، تعمل الشركة أيضاً على إضافة منتج جديد إلى منتجاتها الحالية، وهو عبوة مياه بسعة 14 جالون وذلك من خالل خط إنتاج 
يعمل بسعة 1,000 وحدة في الساعة في مصنع الشركة في عنيزة بالقصيم، ومن المتوقع تشغيل خط اإلنتاج في سبتمبر 2022م. 

كذلك تعتزم الشركة إنشاء مصنع جديد بالمنطقة الجنوبية من المملكة بسعة إنتاجية تبلغ 48,000 وحدة في الساعة في عام 2023م، وال يزال هذا 
الموضوع قيد الدراسة والتقييم ولم يُتخذ قرار نهائي بشأنه.

إدارات الدعم اإلداري 4-8

يوجد بالشركة عدد من األقسام التي تدعم أنشطة أعمالها المختلفة. وفيما يلي وصف موجز ألنشطة أقسام الشركة كما في تاريخ هذه النشرة:

اإلدارة المالية 4-8-1
تتولى اإلدارة المالية مسؤولية توفير المعلومات التجارية والمالية الدقيقة وتقديمها للشركة في الوقت المناسب لمساعدة إدارة الشركة في عملية 
صنع القرار. كما أن القسم مسؤول عن ضمان تطبيق الضوابط الداخلية الصحيحة لحماية أصول الشركة واالمتثال للوائح والسياسات واإلجراءات 
المالية المتبعة. يشمل عمل اإلدارة المالية مجموعة من الوظائف المركزية المتعلقة بمراقبة االستراتيجية والسياسات واإلجراءات ككل، فضاًل عن 

إدارة الخزانة ومهام إعداد التدقيق المالي واالحتفاظ بدفاتر الشركة. وعلى وجه الخصوص، تتولى اإلدارة المالية ما يلي: 

وضع السياسات واألنظمة والعمليات واإلجراءات والضوابط المالية لضمان وجود إدارة وضوابط مالية مناسبة بحيث يتم الوفاء أ. 
بجميع المتطلبات اإلجرائية والنظامية ذات الصلة.

تشجيع ثقافة االبتكار والتحسين المستمر من خالل التأقلم مع التغيرات التي تطرأ على المعايير الدولية، وبيئة قطاع األعمال، ب. 
وتبني ممارسات رائدة للعمل بها ضمن اإلدارة المالية.
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إجراء مهام تدقيق الحسابات بصورة يومية وضمان إصدار التقارير المالية بدقة وفي الوقت المناسب بوتيرة دورية وبما يتفق مع ج. 
السياسات واإلجراءات واللوائح ذات الصلة.

إعداد البيانات المالية الموحدة للشركة، ومؤشرات األداء الرئيسية الناتجة وتقرير اإلدارة الدوري الخاصة باللجان المختلفة داخل د. 
الشركة.

إدارة دورة التدفق المالي في الشركة واألقسام واإلشراف عليها، باإلضافة إلى وضع استراتيجيات ذات تأثير مالي إيجابي على ه. 
الشركة تهدف إلى الحد من المخاطر المالية والتشغيلية.

الحفاظ على الخزانة ودورها من خالل ضمان وجود إدارة نقد مالئمة، وتوفير األموال والسيولة.و. 
إدارة عالقة الشركة بالمؤسسات المالية من خالل تلبية متطلبات التمويل والتفاوض للحصول على أفضل الشروط واألحكام من ز. 

خالل نجاح الشركة في تحقيق اقتصاديات الحجم.
االستعانة بمراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين.ح. 
إعداد وإخراج الزكاة وتقديم اإلقرارات الضريبية.ط. 
توفير الدعم المالي المخصص لجميع اللجان والشركات التابعة واألقسام داخل الشركة.ي. 

إدارة التسويق والبيع 4-8-2
تتولى إدارة التسويق والبيع مسؤولية تطوير استراتيجيات التسويق الخاصة بالشركة بهدف تعزيز العالمة التجارية للشركة وسمعتها وزيادة أعداد 

العمالء. ويشمل هذا على وجه الخصوص:

إدارة الموقع اإللكتروني للشركة والتطبيقات بما في ذلك النشرات الصحفية وتغطية الفعاليات ومواقع خدمة العمالء.أ. 
تخطيط الحمالت التسويقية وتنفيذها من خالل العروض الترويجية والمشاركة في الندوات والفعاليات وتقييم أوجه النجاحات ب. 

واإلخفاقات للحمالت التسويقية السابقة.
تعيين وكاالت تسويق تابعة لجهة خارجية بهدف ضمان التكلفة والجودة وتحقيق عائد مناسب على االستثمار.ج. 
وملكيتها د.  وتصميماتها  الشركة  لهوية  الصحيح  االستخدام  وحماية  وضمان  للشركة  الترويجية  والمواد  التجارية  العالمات  إدارة 

الفكرية، وترتيب عملية تحقيق اإليرادات من خالل استخدام ممتلكات الشركة لعرض اإلعالنات أو األنشطة الترويجية األخرى.

إدارة الخدمات المشتركة  4-8-3
تتولى إدارة الخدمات المشتركة اإلشراف والتوجيه لتطوير ومراقبة العمليات المتعلقة بعمليات الشركة التي تشمل الموارد البشرية والشؤون اإلدارية 

وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعظيم كفاءة هذه العمليات. ويشمل هذا على وجه الخصوص:

تطوير استراتيجيات القسم ومراقبة عمليات الخدمات المشتركة الشاملة نحو تحقيق أهداف الشركة.أ. 
تطوير عمليات التوظيف واالحتفاظ بها واإلشراف عليها والتي تشمل مراجعة إعالنات الوظائف قبل النشر، وتنسيق المقابالت مع ب. 

فريق الموارد البشرية والمشاركة في المقابالت.
اإلشراف على جميع عمليات مشاركة العمالة وإدارة عملية االختيار وتوجيه التوظيف الجديد باإلضافة إلى عملية الخروج واإلنهاء.ج. 
ضمان االمتثال وحفظ السجالت لجميع الوثائق في قسم الخدمات المشتركة والتي تشمل مراجعة دليل الموظفين سنوًيا وإدارة د. 

الجداول الزمنية للمكتب وضمان دقة وحفظ مستندات الموظفين باإلضافة إلى ملفات تكنولوجيا المعلومات.
مراقبة عملية التعويضات والمزايا بالتنسيق مع فريق الشؤون المالية لضمان إنشاء كشوف رواتب شهرية في الوقت المحدد وبدقة ه. 

باإلضافة إلى تقديم المشورة لإلدارة العليا بشأن مستويات التوظيف المناسبة والمساعدة في إعداد الميزانية.
اإلشراف على عمليات تدريب الموظفين وتطويرهم وتقييم أدائهم وتنسيقها.و. 
العمل مع اإلدارة العليا لمراقبة وإدارة عالقات الموظفين بشكل عملي.ز. 
اإلشراف على تنفيذ وصيانة احتياجات الحوسبة للشركة من خالل اإلشراف على عمليات فريق تكنولوجيا المعلومات.ح. 
االتصال باإلدارة العليا واألطراف الخارجية لضمان كفاءة عمليات الخدمات المشتركة.ط. 
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إدارة اإلمداد والخدمات اللوجستية  4-8-4
بشكل عام، تتضمن المسؤوليات الرئيسية إلدارة اإلمداد ما يلي:

تقييم الموردين واالتفاق على أفضل الشروط واألحكام التي تصب في مصلحة الشركة.أ. 
توثيق العالقة مع الموردين.ب. 
تحديد متطلبات الشراء التفصيلية وكذلك توفير المواد والمخزونات في وقتها لتتوافق مع جداول اإلنتاج والمواعيد النهائية للتسليم ج. 

للعمالء.
تنسيق عمليات الشحن واالستالم.د. 
الحفاظ على مستوى جودة المخزون وعمليات وإجراءات دورة الشراء.ه. 
ضمان وصول اإلمدادات من المواد الخام والسلع النهائية إلى سلسلة إمداد الشركة دون انقطاع.و. 

إدارة الشؤون القانونية والحوكمة وااللتزام  4-8-5
تتولى إدارة الشؤون القانونية والحوكمة وااللتزام مسؤولية ضمان حسن إدارة الشركة. ويشمل هذا على وجه الخصوص:

إعداد العقود واالتفاقيات.أ. 
تمثيل الشركة أمام الهيئات القضائية ورفع الدعاوى القضائية ضد األطراف األخرى ومتابعتها. ب. 
تقديم المشورة بشأن تفسير القوانين واللوائح المعمول بها إلى كافة األقسام اإلدارية بالشركة.ج. 
فهم ومراقبة التغييرات التي تطرأ على القوانين واللوائح والتعاميم والتوجيهات ذات الصلة بأعمال الشركة.د. 
اإلشراف على عقد اجتماعات الجمعية العمومية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.ه. 
إعداد دليل حوكمة الشركات وضمان االلتزام به، وااللتزام بالتطبيق الصحيح لجميع األدلة واإلجراءات والسياسات والتعليمات و. 

الصادرة عن الجهات التنظيمية.
إعداد وصياغة التقرير السنوي للمجلس ومعالجة حاالت تضارب المصالح.ز. 
إدارة عالقة الشركة مع الجهات التنظيمية والمساهمين.ح. 
مراجعة الوثائق القانونية والتأسيسية والتعاقدية، باإلضافة إلى إسداء المشورة القانونية إلى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بالشركة ط. 

فيما يتعلق بالشؤون القانونية للشركة.

إدارة عالقات المستثمرين  4-8-6
تتولى إدارة عالقات المستثمرين مسؤولية ضمان حسن التواصل مع المساهمين. ويشمل هذا على وجه الخصوص:

تحسين اإلفصاح المالي وغير المالي للشركة.أ. 
تمكين المستثمرين الحاليين من ممارسة حقوقهم المتعلقة بالتواصل مع الشركة ومجلس إدارتها.ب. 
تمكين المستثمرين الحاليين والمحتملين من الوصول المباشر إلى أحدث المعلومات.ج. 
تعزيز التواصل الفعال في المعلومات بين الشركة والمستثمرين الحاليين والمحتملين إليصالهم إلى وعي كامل بأنشطة الشركة د. 

واستراتيجياتها وتطلعاتها المستقبلية.
تنظيم سجالت األسهم لمساهمي الشركة ومتابعة توزيع األرباح من األسهم التي يتقرر توزيعها.ه. 
اإلجابة على استفسارات المساهمين.و. 

إدارة التصنيع  4-8-7
تتولى إدارة التصنيع التنظيم واإلشراف على عمليات التصنيع وما تتضمنه من تشغيل لجميع خطوط اإلنتاج وإدارة جودة اإلنتاج وضمان عملية تصنيع 

فعالة ومنتجة. ويشمل هذا على وجه الخصوص:

االتصال مع اإلدارات األخرى لالتفاق على أهداف الشركة من حيث المنتجات وفهم متطلبات تصنيعها.أ. 
تقدير التكاليف وإعداد الميزانيات الخاصة بعمليات التصنيع.ب. 
تنظيم سير العمل لتلبية المواصفات والمواعيد النهائية.ج. 
اإلشراف على وتقييم أداء الموظفين موظفي اإلنتاج )مفتشي الجودة والعاملين وما إلى ذلك( والمعدات.د. 
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تحديد احتياجات الموارد الالزمة )القوى العاملة والمواد الخام وما إلى ذلك(.ه. 
الموافقة على خطط وأعمال الصيانة وشراء المعدات.و. 
اإلشراف ومراقبة جودة المنتجات والمخرجات.ز. 
اإلشراف على تنفيذ برامج البحث والتطوير إلضافة منتجات جديدة وابتكار عمليات إنتاجية جديدة لترشيد التكاليف.ح. 
فرض احتياطات الصحة والسالمة واإلشراف على تنفيذها.ط. 
إعداد تقارير دورة عن عمليات التصنيع إلى اإلدارة العليا.ي. 

إدارة المراجعة الداخلية  4-8-8
إدارة المراجعة الداخلية هو ضمان موضوعي مستقل ونشاط استشاري يهدف إلى إضافة قيمة لعمليات الشركة وتحسينها. وتساعد إدارة المراجعة 
الداخلية الشركة على تحقيق أهدافها من خالل تقديم نهج منظم قائم على أساس التخصصات لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والحوكمة 

واإلدارة في جميع قطاعات األعمال في الشركة. وتتولى إدارة المراجعة الداخلية ما يلي على وجه الخصوص:

تقييم أنظمة إدارة المخاطر والمراقبة والحوكمة بأنها تعمل على النحو المرجو الذي يمكن من تحقيق أهداف المنظومة ومقاصدها.أ. 
لجنة ب.  إلى  مباشرًة  رفعها  يتم  التي  الداخلية  المراقبة  نظام  في  القصور  وأوجه  المخاطر  إدارة  تواجه  التي  المشاكل  عن  اإلبالغ 

المراجعة وتقديم توصيات لتحسين العمليات التي تقوم بها المنظمة، من حيث األداء الفعال والكفاءة.
تقييم أمن المعلومات والتعرض للمخاطر المرتبطة بها.ج. 
تقييم برنامج االمتثال التنظيمي بالتشاور مع إدارة الشؤون القانونية والحوكمة وااللتزام.د. 
تقييم مدى استعداد المنظمة في حالة تعطل األعمال.ه. 
االستعانة بالموارد الداخلية والخارجية األخرى حسب الحاجة.و. 
تقديم الدعم لقسم مكافحة االحتيال في الشركة.ز. 

قسم الموارد البشرية 4-8-9
يختص قسم الموارد البشرية بجميع الجوانب المرتبطة بالموارد البشرية للشركة، ويشمل ذلك استقطاب المواهب وتعيينهم، وتدريب الموظفين 
القسم  يتولى  الشركة على تحقيق أهدافها. كما  ويأتي ذلك في إطار تشجيع  الموظفين،  الحفاظ على  إلى مبادرات  وتطوير مهاراتهم، باإلضافة 

مسؤولية إدارة برامج أجور ومكافآت الموظفين. وعلى وجه الخصوص، يتولى قسم الموارد البشرية ما يلي:

مساعدة الشركة في استقطاب المواهب من خالل التوفيق بين متطلبات الشركة والمتقدمين المتاحين، ويتمثل ذلك في إيجاد أ. 
متقدمين من ذوي المؤهالت العالية والخبرات والذين يتمتعون بمستوى جيد من التدريب ومقابلتهم ومن ثم تعيينهم.

تحديد مواصفات وتصنيفات الوظائف، فضاًل عن الكفاءات المطلوبة للوظائف، ومراجعتها، والتدقيق فيها، والموافقة عليها، بهدف ب. 
تعزيز رضا الموظفين وأدائهم.

وضع سياسات وإجراءات الموارد البشرية التي تشمل جميع العمليات المتعلقة بالموارد البشرية ومجاالت نشاط الشركة، ومراجعتها ج. 
والموافقة عليها، وضمان االمتثال إلى قوانين وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ومكتب العمل.

وضع سلم الرواتب وهيكلها ومراجعتهما وإدارتهما لضمان مواكبة الرواتب السائدة في سوق العمل فضاًل عن إدارة أجور ومكافآت د. 
الموظفين.

مساعدة المديرين وضمان التزام الشركة في أداء تقييماتها الدورية وتقييم األداء.ه. 
موظفو و.  يحتاجها  التي  والمساندة  األساسية  المهارات  مجموعة  لتغطية  وتنفيذها  والتطوير  التدريب  لبرامج  استراتيجيات  وضع 

الشركة.
تنفيذ البرامج التوجيهية المتعلقة بالموظفين الجدد واستمرار العمل بها إلدارة وضمان سير عمل تغيير القوى العاملة بكل سالسة.ز. 
ضمان االمتثال لمتطلبات التوطين واللوائح والتوجيهات األخرى ذات الصلة.ح. 
استخدام التقنية لتعزيز إدارة الموارد البشرية واالتصاالت عبر أنظمة أوراكل للخدمة الذاتية.ط. 
إدارة العالقات العامة واألمن والسالمة وإدارة المرافق وإقامة العمال وسكنهم باإلضافة إلى دعم الشراء المحلي.ي. 
ضمان سالمة وأمن سرية بيانات ومعلومات الموظفين والحفاظ عليها.ك. 
االطالع على أنشطة التحول لضمان مواءمة الموارد البشرية للشركة مع أحدث المستجدات في مجال إدارة الموارد البشرية في ل. 

المملكة والعالم.
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المسؤولية االجتماعية للشركات 4-9

يلتزم مجلس إدارة الشركة بقيام الشركة بممارسة أنشطتها وأعمالها التجارية على المبادئ واألسس التي تتوافق مع قيم الشركة المعمول بها، مع 
األخذ في عين االعتبار مصالح المجتمع وأصحاب المصالح بشكل عام، ويدرك المجلس تماماً كافة اآلثار الناجمة عن أنشطة الشركة وأعمالها 
التجارية سواًء على الموظفين أو المساهمين أو المجتمع أو البيئة أو الجهات المعنية األخرى ذات المصلحة. باإلضافة إلى التزام المجلس بالتقيد 
باألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات الرسمية، يقوم المجلس أيًضا بالتأكد من قيام الشركة باتخاذ خطوات تطوعية لتحسين مستويات المعيشة 
لدى العاملين وأسرهم والمساهمة في تحقيق رفاهية المجتمع المحلي وبالتالي المساهمة المستدامة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.

مسؤولية الشركة االجتماعية تجاه أصحاب المصالح 4-9-1

تزويد كافة األفراد واألطراف المعنية بالمعلومات الواضحة والدقيقة ذات المصداقية، مع مراعاة توقيت تقديمها بما ال يتعارض أ. 
مع األنظمة والقواعد المهنية المتعارف عليها.

االلتزام بتطبيق كافة ممارسات الحوكمة بنزاهة وشفافية، والعمل على توثيقها عبر التقارير ذات العالقة.ب. 

مسؤولية الشركة االجتماعية تجاه الموظفين 4-9-2

العمل على تأمين بيئة آمنة ومحفزة ألداء المهام، بحيث تسهم في تحسين مستوى صحة ورفاهية الموظفين وذويهم وبما ال يخل أ. 
بالتزاماتهم تجاه أسرهم.

تشجيع حرية إبداء األفكار واآلراء المنضبطة بالقواعد السلوكية المتعارف عليها، واإلصغاء إليها بكل احترام وتقدير.ب. 
العمل على تشجيع كافة الموظفين لالنخراط في برامج تدريبية وتطويرية، بحيث تسهم في تحسين قدراتهم ومهاراتهم المهنية ج. 

والذاتية.
العمل على تأكيد العالقة مع الموظفين على أسس من المسؤولية والنجاح المشترك.د. 

مسؤولية الشركة االجتماعية تجاه المجتمع 4-9-3

تلتزم الشركة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه باالستثمار فيه من خالل مشاريع ومبادرات ذات صبغة تنموية بعيدة المدى تتناسب مع أ. 
طبيعة العالقة المبنية أصاًل مع المجتمع وذلك على أسس طويلة المدى.

العون المباشر، وغير المباشر للمؤسسات الخيرية واالجتماعية والتنموية، وذلك ب.  العمل قدر المستطاع على تقديم كافة أشكال 
من أجل تحسين المستوى المعيشي ألفراد المجتمع الذي تعمل فيه. وساهمت الشركة بشكل فعال في فعاليات ألغراض التعليم 

والصحة والرياضة والدفاع المدني واإلقالع عن التدخين والتبرع بالدم وأمن الطرق والحجاج وغيرها.
اإلسهام في دعم توفير فرص العمل ألفراد المجتمع بجميع فئاته.ج. 

مسؤولية الشركة االجتماعية تجاه المنافسين 4-9-4

االلتزام بقواعد المنافسة النزيهة، وااللتزام بعدم اإلضرار بأي منافس.أ. 
االلتزام بتقديم أفضل المنتجات والخدمات بما ال يتعارض مع مصالح المستهلك، وبما ال يخل بمصالح المنافسين.ب. 
ميزات ج.  الحصول على  بهدف  والرشوة  الفساد  أشكال  كافة  باالمتناع عن ممارسة  واألخالقية،  السائدة  األنظمة  باحترام  االلتزام 

تفضيلية غير مشروعة عند التقديم للعروض، أو تسليم المنتجات أو المشاريع.

مسؤولية الشركة االجتماعية تجاه المساهمين 4-9-5

زيادة قيمة السهم وتحقيق أقصى ربح ممكن وحماية أصول الشركة، مع اعتبار التنمية المستدامة والمصالح واألهداف طويلة المدى أ. 
إلى جانب المصالح واألهداف قصيرة ومتوسطة المدى.

تقديم المعلومات الكافية عن أداء الشركة وذلك وفقاً لما نصت عليه األنظمة والتعليمات والسياسات ذات الصلة.ب. 
التعامل العادل مع المساهمين دون أي تمييز وحماية مصالحهم وتلقي ومعالجة شكاواهم.ج. 
إشراك المساهمين في القرارات الهامة للشركة عن طريق جمعية المساهمين وفقاً لما نصت عليه األنظمة والتعليمات والسياسات د. 

ذات الصلة.
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األبحاث والتطوير 4-10

كما في تاريخ هذه النشرة، تعمل إدارة التصنيع بالشركة على تنفيذ برامج البحث والتطوير إلضافة منتج جديد إلى منتجاتها الحالية، وهو عبوة مياه 
بسعة 14 جالون وذلك من خالل خط إنتاج يعمل بسعة 1,000 وحدة في الساعة في مصنع الشركة في عنيزة بالقصيم وابتكار عمليات إنتاجية جديدة 

لترشيد التكاليف المتعلقة بعملياتها اإلنتاجية. ومن المتوقع تشغيل خط اإلنتاج الخاص بالمنتج الجديد في سبتمبر 2022م. 

استمرارية األعمال 4-11

لم يحدث أي تعليق أو انقطاع في أعمال الشركة خالل فترة اإلثني عشر شهراً الماضية والذي قد يؤثر أو يكون له أثر كبير على وضعها المالي وحتى 
تاريخ هذه النشرة، كما أن الشركة ال تتوقع أي تغيير جوهري في طبيعة أعمالها قد يؤدي إلى انقطاع استمرارية األعمال وليست هناك نية إلجراء 

أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة.
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5  
الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتها

الهيكل التنظيمي 5-1

يعهد المساهمون بالشركة إلى مجلس اإلدارة مسؤولية التوجيه العام للشركة واإلشراف عليها ومراقبتها. كما يعهد مجلس اإلدارة إلى اإلدارة العليا 
للشركة وخاصًة الرئيس التنفيذي مسؤولية إدارة األعمال اليومية العامة للشركة.

يوضح المخطط التالي الهيكل التنظيمي للشركة:

الشكل  5-1: الهيكل التنظيمي للشركة

جلنة املراجعةمجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

جلنة الترشيحات واملكافآت

إدارة
املراجعة الداخلية

رئيس
الشؤون املالية

مدير عام
املبيعات والتسويق

مدير عالقات
مدير التصنيعاملستثمرين

مدير إدارة اإلمداد
واخلدمات اللوجستية

مدير الشؤون القانونية
واحلوكمة وااللتزام

مدير عام
اخلدمات املساندة

المصدر: الشركة

يوضح الجدول التالي هيكل الملكية المباشرة لألسهم في الشركة قبل الطرح وبعده:

هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده(: 1-5الجدول رقم )

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

نسبة الملكيةعدد األسهم
)%(

قيمة األسهم 
نسبة الملكية عدد األسهم)ريال سعودي(

1)%(
قيمة األسهم 
)ريال سعودي(

3570,000,000%50100,000,0007,000,000%10,000,000أمين عبداهلل علي المالح

3570,000,000%50100,000,0007,000,000%10,000,000شركة السد الحديثة المتطورة

3060,000,000%6,000,000---الجمهور

100٢00,000,000%100٢00,000,000٢0,000,000%٢0,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة
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أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 5-2

تشكيل مجلس اإلدارة 5-2-1
يتألف مجلس اإلدارة من ستة )6( أعضاء تعينهم الجمعية العامة عن طريق التصويت التراكمي. ويحدد نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات 
والنظام األساس ولوائح الحوكمة الداخلية للشركة مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة. وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة بما فيهم رئيس المجلس 
ثالث )3( سنوات كحد أقصى لكل دورة ويجوز إعادة انتخابهم. كما أن أمين سر المجلس هو عبدالعزيز خالد صالح المحيميد وتم تعينه كأمين سر 

للمجلس بتاريخ 1442/08/25هـ )الموافق 2021/04/07م(.

واستثناءً من مدة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة الموضحة أعاله، يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة الذين تم تعيينهم في النظام األساس 
للشركة لمدة خمس )5( سنوات بتاريخ 1442/07/27هـ )الموافق 2021/03/10م(: 

مجلس إدارة الشركة (: ٢-5الجدول رقم )

صفة العضويةالجنسيةالمنصباالسم

نسبة الملكية
تاريخ التعيين1 غير المباشرةالمباشرة

بعد الطرحقبل الطرحبعد الطرحقبل الطرح

رئيس مجلس أمين عبداهلل علي المالح
غير تنفيذي / غير سعودياإلدارة

--35%50%مستقل
1442/07/27هـ 

)الموافق 
2021/03/10م( 

صالح شباب عتيق 
الترجمى السلمي

نائب رئيس 
غير تنفيذي / غير سعوديمجلس اإلدارة

----مستقل
1442/07/27هـ 

)الموافق 
2021/03/10م(

يوسف محمد ناصر 
القفاري 

عضو مجلس 
غير تنفيذي / سعودياإلدارة

---مستقل
1442/07/27هـ 

)الموافق 
2021/03/10م(

عبداهلل عبدالرحمن محمد 
الربدي

عضو مجلس 
غير تنفيذي / سعودياإلدارة

----مستقل
1442/07/27هـ 

)الموافق 
2021/03/10م(

مصطفى حسب اهلل حسن 
الحوفي

عضو مجلس 
غير تنفيذي/ غير مصرياإلدارة

----مستقل
1442/07/27هـ 

)الموافق 
2021/03/10م(

عضو مجلس زيد نهاد راتب الناظر
غير تنفيذي/ غير أردنياإلدارة

----مستقل
1442/07/27هـ 

)الموافق 
2021/03/10م(

عبدالعزيز خالد صالح 
-----سعوديأمين السرالمحيميد 

1442/08/25هـ 
)الموافق 

2021/04/07م(
المصدر: الشركة

التواريخ الواردة في هذا الجدول هي تواريخ التعيين في المناصب الحالية بمجلس اإلدارة. وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة الواردة في القسم )5-2-3( )"السير الذاتية ألعضاء مجلس   )1(

اإلدارة وأمين سر المجلس"( تواريخ تعيين كل منهم في مجلس اإلدارة أو في أي منصب آخر.

مسؤوليات مجلس اإلدارة 5-2-2
يتولى مهام اإلشراف على الشركة مجلس إدارة يضم أشخاًصا محترفين من أصحاب الخبرات الكبيرة. ولمجلس اإلدارة كافة الصالحيات إلدارة 

أعمال الشركة واإلشراف على شؤونها. يعهد مجلس اإلدارة إلى اإلدارة العليا مسؤولية إدارة أعمال الشركة اليومية العامة.

ويعهد ببعض الصالحيات للجان الشركة وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت )ويُشار إليها مجتمعة باسم "اللجان"( وباإلضافة إلى 
ذلك، يحتفظ مجلس اإلدارة بصالحية تشكيل أي عدد من اللجان يراها ضرورية للقيام بأعمال الحوكمة واإلشراف وإدارة عمليات الشركة بفاعلية، 
أو تفويض بعض صالحياته إلى مدير واحد أو أكثر أو إلى أطراف أخرى. وتقع المسؤولية النهائية عن الشركة على عاتق مجلس اإلدارة بغض النظر 

عن أي تفويضات من جانبه.
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يمكن تلخيص مسؤوليات مجلس اإلدارة ورئيس وأمين سر المجلس على النحو التالي:

مجلس اإلدارة 5-2-2-1
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع الصالحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها 

بما يحقق أغراضها، وله على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

وضع االستراتيجية الشاملة للشركة، وخطط العمل الرئيسة، وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها. 	
تحديد هيكل رأس المال األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية. 	
اإلشراف على النفقات الرأسمالية للشركة، وتملك األصول والتصرف فيها والتوسعات داخل المملكة وخارجها. 	
وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم. 	
وضع آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقررها األنظمة وتحميها العقود. 	
وضع آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. 	
وضع آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم. 	
وضع قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية واألخالقية السليمة وتنظم العالقة  	

بينهم وبين أصحاب المصالح، ووضع آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.
وضع سياسات تتعلق بمساهمات الشركة االجتماعية. 	
الموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون المالية ومدير المراجعة الداخلية بالشركة. 	
تحديد أهداف األداء المنشودة واإلشراف على تنفيذها. 	
مراقبة أداء الشركة بشكل عام. 	
استعراض الهياكل التنظيمية والوظيفية بالشركة واعتمادها. 	
وضع السياسات واإلجراءات لضمان التزام الشركة باألنظمة واللوائح المعمول بها وكذلك التزام الشركة المستمر باإلفصاح عن  	

المعلومات المهمة للمساهمين واألطراف اآلخرين ذوي العالقة.
وضع السياسات والمعايير واإلجراءات التي تتعلق بعضوية أعضاء مجلس اإلدارة وتطبيقها. 	
والسوقية  	 االقتصادية  واألوضاع  المخاطر  ومستوى  الحالية  الشركة  موارد  مع  الموضوعة  والخطة  االستراتيجية  مواءمة  ضمان 

والنمو.
ضمان سالمة اإلجراءات المالية والمحاسبية بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بإعداد التقارير المالية. 	
واإلفصاح عنها  	 الشركة  تواجهها  التي قد  بالمخاطر  التنبؤ  المخاطر من خالل  المناسبة إلدارة  المراقبة  إجراءات  تنفيذ  ضمان 

بشفافية.
عقد اجتماع في الربع األخير من كل عام إلقرار الموازنة للعام التالي. 	
لجنة  	 باستثناء  أعضاءها  وتعيين  بها  الخاصة  العمل  لوائح  وإقرار  محددة  اختصاصات  لها  اإلدارة  لمجلس  تابعة  لجان  تشكيل 

المراجعة.
تقييم أداء أعضاء اإلدارة العليا للشركة فيما يتعلق بتحقيق االستراتيجية. 	
ضمان وضع نظام للرقابة الداخلية )تدعمه لجنة المراجعة( والحفاظ عليه وتطبيقه على كافة المستويات. 	
استعراض فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة. 	
ضمان االلتزام بالئحة عمل الحوكمة الخاصة بالشركة إضافة إلى االلتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها. 	
إقرار منظومة التفويض بالصالحيات والموازنات والقوائم المالية. 	
تحديد الصالحيات التي سيتم تفويضها إلى أعضاء اإلدارة العليا بالشركة. 	
إقرار مبادرات األعمال الجديدة وإغالق األعمال القائمة. 	
استعراض أداء اللجان التي شكلها مجلس اإلدارة. 	
استعراض االلتزام بمنظومة الصالحيات. 	
ضمان اإلفصاح عن المعامالت التجارية الرئيسية ومعامالت األطراف ذات العالقة في تقرير مجلس اإلدارة السنوي. 	
الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة مرة واحدة في العام على األقل خالل الستة أشهر التالية لنهاية العام المالي للشركة. 	
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مراجعة الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة بشكل دوري، وتقدير إذا ما كان هناك حاجة إلى أية تغييرات الزمة في ضوء اللوائح  	
المحدثة وأي تغييرات في الممارسات وإعالم أمين سر المجلس بمثل هذه التغييرات.

التوصية للمساهمين بخصوص توزيع األرباح وفق سياسة توزيع األرباح بالشركة. 	

رئيس مجلس اإلدارة 5-2-2-2
تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة ما يلي:

تمثيل الشركة أمام الغير وأمام كافة المحاكم بجميع درجاتها وأنواعها وكتابة العدل وديوان المظالم، والجهات والدوائر الرسمية  	
واللجان القضائية واإلدارية على اختالف أنواعها ودرجاتها ومكاتب العمل، والهيئات العمالية واللجان القانونية والزكوية وتسوية 
المنازعات المصرفية واللجان والهيئات االبتدائية والعليا وغيرها من اللجان والهيئات الحكومية ومصلحة الزكاة ووزارة االستثمار 
والشرطة والنيابة العامة ومحكمة التنفيذ واألمارات والوزارات، وأمام كافة اللجان األخرى أفراداً أو شركات أو هيئات سواء داخل 
المملكة أو خارجها، وتقديم الطلبات باسم الشركة والتوقيع عليها وتبليغها وتسليمها واستالمها من أي جهة كانت، وله حق المرافعة 
والمدافعة والمخاصمة وحضور الجلسات عن الشركة، وإقامة وسماع عموم الدعاوى والمطالبات والصلح والتنازل واإلقرار واإلنكار 
الشركة  لمصلحة  الصادرة  األحكام  لتنفيذ  النظامية  اإلجراءات  كافة  واتخاذ  والرضا  والبيانات  الشهود  وتوريد  والجرح  واإلجابة 
وتعيين المحاميين وعزلهم والمطالبة بحقوق الشركة لدى الغير، واستالمها بموجب شيكات مصدقة باسم الشركة، وله الحق تقرير 
القناعة باألحكام من عدمه وتعيين المحكمين والتوقيع على وثائق التحكيم وتعيين الخبراء واستالم وتسليم السجالت التجارية، 
واالدعاء  والقرارات  األحكام  تنفيذ  وطلب  التجارية  واألوراق  والمخالصات  والمستندات  األحكام  وصكوك  وتعديلها  والتراخيص 
بالتزوير وتقديم اإلنهاءات والتظلمات، وتحصيل حقوق الشركة وإعطاء المخالصات بصددها والوفاء بالتزاماتها وتسديد ديونها، 
وقبض وبذل الثمن. وله أن يعين الوكالء والمحامين عن الشركة وإصدار الوكاالت وفسخها وأن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه 

أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة وله حق توكيل الغير.
التوقيع على إبرام جميع العقود واالتفاقيات واالقتراض واستالم القروض من أية جهة حكومية وغير حكومية بنكية أو غيرها لصالح  	

الشركة، بما في ذلك إبرام عقود االقتراض من صندوق التنمية الصناعي، وفتح الحسابات البنكية داخل المملكة وخارجها باسم 
الشركة وإدارة هذه الحسابات البنكية سواء بالسحب أو اإليداع أو اإلغالق وقبض أي أرباح قد تنتج منها وتحرير الشيكات وقبضها 
وتجييرها وتحرير خطابات الضمان واالعتمادات المستندية، وفتح المحافظ االستثمارية في البنوك السعودية وغير السعودية، وبيع 

وشراء األسهم لصالح الشركة وعلى أن ال يشمل ذلك الوساطة فيها.
عن  	 نيابة  البنوك  من  وأشكالها  أنواعها  بجميع  الرهون  واتفاقيات  االئتمانية،  والتسهيالت  القروض  اتفاقيات  إبرام  على  التوقيع 

الشركة وإبرام كافة التصرفات الناقلة للملكية بما في ذلك الرهن في كافة أموال الشركة المنقولة بما في ذلك األسهم والسندات، 
شراء  وفي  لها  المخصصة  واألراضي  وهيئتها  موقعها  كان  أيا  الشركة  أغراض  لتحقيق  الالزمة  والمباني  واألراضي  والعقارات 
العقارات والمباني واألصول األخرى الثابتة والمنقولة وقبول اإلفراغ لصالح الشركة وبذل الثمن وفي بيع العقارات اإلفراغ وقبض 

الثمن وبيع األصول الثابتة والمنقولة.
الدخول في تأسيس شركات جديدة سواء داخل المملكة أو خارجها والتوقيع على تعديالت عقود تلك الشركات من الغير والتوقيع  	

على عقود تأسيسها وقرارات تعديل عقودها أمام وزارة التجارة وكاتب العدل نيابة عن الشركاء باسم الشركة بما في ذلك القرارات 
المتعلقة بزيادة أو تخفيض رأس مال هذه الشركة أو دخول أو خروج الشركاء وفي بيع الحصص واألسهم المملوكة للشركاء والتنازل 

عنها للغير وفي شراء الحصص واألسهم في الشركات القائمة أو الجديدة.
الحضور نيابة عن الشركة في اجتماعات الجمعية العمومية في الشركات التي تساهم فيها الشركة أو التي لها أسهم فيها والتصويت  	

والتوقيع على القرارات الصادرة فيها، كما يحق له ا الستئجار واستالم األجرة وفتح االشتراكات لدى الغرف التجارية وتأسيس 
الهواتف باختالف أشكالها وأنواعها لدى شركة االتصاالت السعودية وشركات االتصاالت األخرى، واالتفاق مع الشركات األجنبية 
للحصول على وكاالت منها للشركة وتسجيلها لدى الجهات المختصة وتسجيل العالمات ا لتجارية واالعتراض على التسجيل، وتعيين 
الموظفين واستقدام العمالة وتحديد رواتبهم وعزلهم ونقل كفالتهم وتحصيل حقوق الشركة وإعطاء المخالصات بصددها والوفاء 
بالتزاماتها وتسديد ديونها، وقبض وبذل الثمن. ويحق لهم تفويض أو توكيل الغير في بعض ما ذكر عاليه وذلك بموجب تفويضات 

خطية أو وكاالت شرعية.
تعزيز العالقات البناءة بين مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وبين المدراء التنفيذيين وغير التنفيذيين. 	
التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. 	
ضمان تركيز جدول أعمال مجلس اإلدارة على استراتيجية الشركة وأدائها وتقديم قيمة للمساهمين إضافة إلى المساءلة على كافة  	

المستويات.
تعزيز وجود ثقافة داعمة للنقد البنَّاء واآلراء البديلة أثناء االجتماعات فيما يتعلق بالموضوعات المطروحة باإلضافة إلى الحث على  	

إجراء نقاشات بخصوص هذه المسائل والتصويت عليها.
ضمان حصول أعضاء المجلس والمساهمين على المعلومات الكافية في الوقت المناسب. 	
تفويض المهام إلى أعضاء المجلس ومتابعة سير عملهم. 	
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ضمان إفصاح أعضاء المجلس عن أعمالهم وعن أي تعارض مصالح بخصوص أي مسألة تمت مناقشتها في اجتماعات مجلس  	
اإلدارة.

نائب رئيس مجلس اإلدارة 5-2-2-3
يتولى نائب رئيس مجلس اإلدارة القيام بتوجيه اإلدارة ومراجعة القرارات الهامة قبل تمريرها لمجلس اإلدارة. ويكون لنائب رئيس مجلس اإلدارة 
أوسع الصالحيات لتمثيل الشركة أمام مختلف الجهات الحكومية. كما يرأس نائب رئيس مجلس اإلدارة اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين في 

حال غياب رئيس مجلس اإلدارة.

أمين سر مجلس اإلدارة 5-2-2-4
تشمل مسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة ما يلي:

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة. 	
إدارة جميع الشؤون اإلدارية والفنية واللوجستية المتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات الجمعية العامة. 	
إدارة جداول اجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات اللجان وتنسيقها. 	
توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت. 	
إعداد العروض التقديمية المرئية وإعداد محاضر االجتماعات وتوزيعها وأرشفة جميع البيانات والمعلومات والتسجيالت المتعلقة  	

بمجلس اإلدارة واللجان.
إعداد سجل بإجراءات وقرارات مجلس اإلدارة واللجان واالحتفاظ به إضافة إلى الحفاظ على سجالت الشركة الرسمية. 	
العمل كمسؤول اتصال مع هيئة السوق المالية والجهات الرسمية األخرى وضمان االلتزام بالئحة حوكمة الشركات واللوائح األخرى  	

ذات الصلة.
المساعدة في تحديث وتطبيق حوكمة الشركة. 	
تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به. 	
التأكد من التزام أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات والقواعد واللوائح التي تنطبق على مجلس اإلدارة. 	
تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية. 	
الحفاظ على الئحة عمل الحوكمة الخاصة بالشركة وتحديثها سنوًيا وفًقا لتعليمات مجلس اإلدارة. 	
تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة. 	
أداء أية مهام أخرى بناًء على توجيهات مجلس اإلدارة. 	

عقود الخدمة وعقود العمل مع أعضاء مجلس اإلدارة 5-2-2-5
تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة في النظام األساس للشركة بتاريخ 1442/07/27هـ )الموافق 2021/03/10م(، ويتقاضى أعضاء المجلس مكافآت 
حسب نظام الشركة بما ال يتعارض مع الضوابط النظامية الصادرة بهذا الشأن، وال يوجد عقود خدمة أو عقود عمل ألعضاء مجلس اإلدارة )ولمزيد 

من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم )5-5( )"مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين"( من هذا القسم(.
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السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 5-2-3
فيما يلي بيان بخبرات كل عضو في مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس ومؤهالت كل منهم ومناصبهم الحالية والسابقة:

أمين عبدالله علي المالح، رئيس مجلس اإلدارة 5-2-3-1

سعوديالجنسية:

47 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية 
دبلوم ثانوي، معهد المراقبين الفنيين، عنيزة، المملكة العربية السعودية، في عام 1997م.والمهنية:

1442/07/27هـ )الموافق 2021/03/10م(.تاريخ التعيين:

المناصب الحالية:
رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
نائب رئيس مجلس إدارة، الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، جهة حكومية، المملكة العربية السعودية، منذ عام 2019م وحتى تاريخ هذه النشرة.  	
رئيس مجلس إدارة، نادي العربي، نادي رياضي سعودي بعنيزة، منذ عام 2019م وحتى تاريخ هذه النشرة.  	

الخبرة المهنية السابقة:
رئيس مجلس إدارة، شركة نقي للتقسيط، مؤسسة فردية، تعمل في قطاع التمويل، من عام 2010م وحتى عام 2018م.  	
رسام معماري، وكالة اإلدارة الفنية، وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان )وزارة الشؤون البلدية والقروية سابقاً(، جهة حكومية، المملكة  	

العربية السعودية، من عام 1998م وحتى عام 2010م.

صالح شباب عتيق الترجمي السلمي، نائب رئيس مجلس اإلدارة 5-2-3-2

سعوديالجنسية:

47 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية 
والمهنية:

دبلوم في اإلدارة الصناعية، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 2002م. 	
بكالوريوس في الهندسة الكيميائية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 1998م. 	

1442/07/27هـ )الموافق 2021/03/10م(.تاريخ التعيين:

المناصب الحالية:

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
أمين عام، هيئة تنمية الصادرات السعودية، هيئة حكومية، تعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية، منذ عام 2017م وحتى تاريخ هذه  	

النشرة.
الزراعي  	 القطاع  في  االستثمارات  مجال  في  تعمل  محدودة،  مسؤولية  ذات  لالستثمار، شركة  الدولية  الراجحي  إدارة، شركة  مجلس  عضو 

والمجاالت المرتبطة به عالمياً، منذ عام 2021م.
عضو مجلس إدارة، شركة أمن الغذاء، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال االستثمارات، منذ عام 2021م. 	

الخبرة المهنية السابقة:

وكيل وزارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية )وزارة الطاقة الصناعة والثروة المعدنية سابقاً(، جهة حكومية، المملكة العربية السعودية، من  	
عام 2016م وحتى عام 2018م.

وكيل وزارة، وزارة التجارة )وزارة التجارة والصناعة سابقاً(، جهة حكومية، المملكة العربية السعودية، من عام 2015م وحتى عام 2016م. 	
مدير عام، مجموعة العبيكان االستثمارية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجاالت التعبئة والتغليف والتعليم والصحة، من عام 2010م وحتى  	

عام 2015م.
مدير عام، مجموعة المديفر االستثمارية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال صناعة مواد البناء، من عام 2010م وحتى عام 2010م. 	
مدير عام، الشركة الوطنية للصناعة، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال صناعة وتوزيع البالستيك ومواد التعبئة والتغليف، من عام 2005م  	

حتى عام 2010م.
مدير تطوير المنتجات، شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو(، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال التغليف والتعبئة، من عام 1999م  	

حتى عام 2005م. 
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عبدالله عبدالرحمن محمد الربدي، عضو مجلس اإلدارة 5-2-3-3

سعوديالجنسية:

48 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية 
والمهنية:

ماجستير في اإلدارة الدولية، جامعة سالفورد، سالفورد، المملكة المتحدة، في عام 2020م. 	
دبلوم في إدارة األعمال، جامعة كمبريا، كاراليل، المملكة المتحدة، في عام 2017م. 	
شهادة التعامل في األوراق المالية CME-1، هيئة السوق المالية، هيئة حكومية، المملكة العربية السعودية، في عام 2009م.  	
دبلوم في هندسة اإللكترونيات، الكلية التقنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 1996م. 	

1442/07/27هـ )الموافق 2021/03/10م(.تاريخ التعيين:

المناصب الحالية:

عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
عضو مجلس إدارة، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال التأمين، منذ عام 2021م وحتى تاريخ  	

هذه النشرة. 
عضو مجلس إدارة، شركة سليمان بن صالح المهيلب وأبنائه القابضة، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجاالت االستثمار والتجارة والصناعة،  	

منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة. 
عضو مجلس إدارة، شركة البازعي للسيارات، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال تجارة السيارات والخدمات المساندة، منذ عام 2021م  	

وحتى تاريخ هذه النشرة. 
والتجارة  	 االستثمار  مجاالت  في  تعمل  مقفلة،  مساهمة  شركة  القابضة،  وأبنائه  المهيلب  صالح  بن  سليمان  شركة  المراجعة،  لجنة  رئيس 

والصناعة، منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة. 
رئيس لجنة المراجعة، شركة البازعي للسيارات، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال تجارة السيارات والخدمات المساندة، منذ عام 2021م  	

وحتى تاريخ هذه النشرة.
الرئيس التنفيذي، شركة كير الدولية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، منذ عام 2017م وحتى تاريخ هذه  	

النشرة. 

الخبرة المهنية السابقة:

الرئيس التنفيذي، شركة العثيم القابضة، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال االستثمار، من عام 2018م وحتى عام 2019م. 	
نائب الرئيس لالستشارات المالية، سعودي سكوب لالستشارات، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال االستشارات المالية واالقتصادية،  	

من عام 2015م وحتى عام 2017م.
مدير عام، الشركة السعودية لصناعة الورق، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال صناعة المواد األساسية واالستثمار الصناعي، من عام  	

2015م وحتى عام 2017م.
رئيس صناديق االستثمار، شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي )ميفك كابيتال(، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال الخدمات مالية  	

واالستثمار، من عام 2010م وحتى عام 2012م.
محلل ومدير صناديق األسهم، شركة العربي لالستثمار، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال الخدمات مالية واالستثمار، من عام 2006م  	

وحتى عام 2010م.
مشرف ومضارب في قسم الشركات وقسم العمالت بإدارة الخزينة، البنك العربي الوطني، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الخدمات  	

المالية والمصرفية، من عام 1998م وحتى عام 2005م.
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يوسف محمد ناصر القفاري، عضو مجلس اإلدارة 5-2-3-4

سعودي الجنسية:

51 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية 
ثانوية عامة، معهد العاصمة النموذجي، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 2002م.والمهنية:

1442/07/27هـ )الموافق 2021/03/10م(.تاريخ التعيين:

المناصب الحالية:

عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
رئيس لجنة المكافآت والترشيحات منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
عضو مجلس إدارة، شركة عبداهلل سعد أبو معطي للمكتبات، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال تجزئة السلع الكمالية، منذ عام 2013م  	

وحتى تاريخ هذه النشرة.
رئيس مجلس إدارة، الشركة الدولية للموارد البشرية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال الموارد البشرية والتوظيف، منذ عام 2020م  	

وحتى تاريخ هذه النشرة. 
رئيس مجلس إدارة، شركة قمة النجاح للتطوير العقاري، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال االستثمار العقاري، منذ عام 2020م وحتى  	

تاريخ هذه النشرة. 

الخبرة المهنية السابقة:

عضو مجلس إدارة، شركة مهارة للموارد البشرية، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الخدمات التجارية والمهنية وخدمات الموارد البشرية،  	
من عام 2018م وحتى عام 2020م.

الرئيس التنفيذي، شركة مهارة للموارد البشرية، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الخدمات التجارية والمهنية وخدمات الموارد البشرية،  	
من عام 2018م وحتى عام 2020م.

العضو المنتدب، شركة أبو معطي للمكتبات، شركة عبداهلل سعد أبو معطي للمكتبات، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال تجزئة السلع  	
الكمالية، من عام 2017م وحتى عام 2018م.

عضو مجلس إدارة، شركة الوسطى للخدمات الغذائية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال تشغيل وإدارة المطاعم، من عام 2015م وحتى  	
عام 2017م.

عضو مجلس إدارة، شركة الرياض للصناعات الغذائية )رياض فود(، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال تصنيع األغذية وتسويقها، من عام  	
2013م وحتى عام 2017م.

الرئيس التنفيذي، شركة العثيم القابضة، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال تجزئة المواد الغذائية والتطوير العقاري، من عام 2011م  	
وحتى عام 2017م.

عضو مجلس إدارة، شركة العثيم القابضة، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال تجزئة المواد الغذائية والتطوير العقاري، من عام 2008م  	
وحتى عام 2017م.

عضو مجلس إدارة، شركة عبداهلل العثيم لالستثمار والتطوير العقاري، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال إدارة وتسويق وتشغيل المراكز  	
التجارية، من عام 2007م وحتى عام 2017م.

عضو مجلس إدارة، شركة أسواق عبداهلل العثيم، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال السلع االستهالكية وتجزئة األغذية، من عام 2006م  	
وحتى عام 2017م.

نائب الرئيس التنفيذي، شركة الزوردي للمجوهرات، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال السلع االستهالكية الكمالية والمجوهرات، من عام  	
2005م وحتى عام 2006م.

نائب األمين العام ومدير عام التطوير اإلداري، وزارة السياحة )الهيئة العامة للسياحة واآلثار سابقاً(، جهة حكومية، المملكة العربية السعودية،  	
من عام 2000م وحتى عام 2004م.

مدير الموارد البشرية، مجموعة سامبا المالية، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الخدمات المالية والمصرفية، من عام 1997م وحتى  	
عام 2004م.

مسؤول ائتمان، بنك الرياض، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الخدمات المالية والمصرفية، من عام 1995م وحتى عام 1997م. 	
مدير شؤون الموظفين، مصرف الراجحي، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الخدمات المالية والمصرفية، من عام 1991م وحتى عام  	

1994م.
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مصطفى حسب الله حسن الحوفي، عضو مجلس اإلدارة 5-2-3-5

مصريالجنسية:

52 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية 
والمهنية:

عام  	 في  األمريكية،  المتحدة  الواليات  نيوهامشير،  والية  األمريكية،  القانونيين  المحاسبيين  هيئة  القانونيين،  للمحاسبين  األمريكية  الزمالة 
2009م. 

الزمالة األمريكية للمراجعين الداخليين، المعهد األمريكي للمراجعين الداخليين، ليك مارى بوالية فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية، في  	
عام 2007م.

الزمالة األمريكية في المحاسبة اإلدارية، المعهد األمريكي للمحاسبين اإلداريين، مونتفيل بوالية نيوجيرسي، الواليات المتحدة األمريكية، في  	
عام 2005م.

الزمالة األمريكية للمديرين الماليين، المعهد األمريكي للمحاسبين اإلداريين، مونتفيل بوالية نيوجيرسي، الواليات المتحدة األمريكية، في عام  	
2005م.

بكالوريوس في التجارة، جامعة اإلسكندرية، اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية، في عام 1990م. 	

1442/07/27هـ )الموافق 2021/03/10م(.تاريخ التعيين:

المناصب الحالية:
عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
عضو لجنة المراجعة للشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة.  	

الخبرة المهنية السابقة:

شهر  	 منذ  العقاري،  والتطوير  االستثمار  مجال  في  تعمل  مقفلة،  مساهمة  شركة  لالستثمار،  مدر  شركة  واالستثمار،  المالية  الشؤون  رئيس 
أغسطس للعام 2021م.

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، مجموعة سقى القابضة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال استثمارات البالستيك وتعبئة  	
المياه والفنادق والمعدات الخفيفة، من عام 2019م وحتى عام 2021م.

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، شركة منتجات التغليف، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال صناعة منتجات البالستيك االستهالكية،  	
من عام 2018م وحتى عام 2019م.

والمواد  	 البالستيك  تعمل في مجال االستثمار في  القابضة، شركة مساهمة مقفلة،  لمال  المالية، مجموعة  للشؤون  التنفيذي  الرئيس  نائب 
االستهالكية، من عام 2016م وحتى عام 2018م.

مستشار مالي، شركة عبداهلل سعد أبو معطي للمكتبات، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال تجزئة السلع الكمالية، من عام 2016م وحتى  	
عام 2017م.

عضو اللجنة التنفيذية، مجموعة نجمة المدائن، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال االستثمارات في التطوير العقاري والمقاوالت واألغذية  	
والمواد البترولية، من عام 2014م وحتى عام 2016م.

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ورئيس الخدمات المساندة، مجموعة نجمة المدائن، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال االستثمارات  	
في التطوير العقاري والمقاوالت واألغذية والمواد البترولية، من عام 2014م وحتى عام 2016م.

مدير مالي، شركة نيارة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الضيافة والفنادق والتموين واستضافة حفالت األعراس والمعارض  	
والمؤتمرات دولية، من عام 2007م وحتى عام 2013م.

نائب رئيس الشؤون المالية، شركة سنابل السالم، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال صناعة وتقديم األغذية، من عام 2012م وحتى عام  	
2012م. 

مدير مالي، مجموعة أسترا الصناعية، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال األدوية والكيماويات المتخصصة وصناعات الصلب، من عام  	
2010م وحتى عام 2010م.

مدير مالي، شركة زهران القابضة، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال الصيانة والتشغيل والمقاوالت والتطوير العقاري، من عام 2005م  	
وحتى عام 2006م.

مدير المراجعة الداخلية، مجموعة صالح المديفر القابضة، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجاالت الصناعة والنقل والتجارة، من عام 2002م  	
وحتى عام 2004م.

مدير مالي، شركة البترجي القابضة، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال صناعة وتوزيع األدوية وإدارة الصيدليات والمستشفيات، من عام  	
1999م وحتى عام 2002م.

مدير حسابات، شركة البترجي القابضة، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال صناعة وتوزيع األدوية وإدارة الصيدليات والمستشفيات، من  	
عام 1992م وحتى عام 1998م.

والبناء، من عام 1990م وحتى عام  	 والتشييد  المقاوالت  العرب، شركة مساهمة مقفلة مصرية، تعمل في مجال  المقاولون  محاسب، شركة 
1991م.
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زيد نهاد راتب الناظر، عضو مجلس اإلدارة 5-2-3-6

أردنيالجنسية:

56 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية 
بكالوريوس في إدارة األعمال، جامعة جاكسون ستيت، والية مسيسيبي، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 1998م.والمهنية:

1442/07/27هـ )الموافق 2021/03/10م(.تاريخ التعيين:

المناصب الحالية:

عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
عضو لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
نائب الرئيس التنفيذي، شركة الشرق األوسط للمكائن المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال صناعة الكهرباء وإنتاج األجهزة  	

الكهربائية، منذ عام 2016م وحتى تاريخ هذه النشرة. 

الخبرة المهنية السابقة:

مدير عام، شركة الشرق األوسط للمكائن المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال صناعة الكهرباء وإنتاج األجهزة الكهربائية،  	
من عام 2015م وحتى عام 2016م.

مدير عام، شركة تكوين المتطورة للصناعات )تكوين(، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الصناعات التحويلية لمنتجات التغليف والمنتجات  	
االستهالكية، من عام 2007م وحتى عام 2013م. 

مدير عام، الشركة العربية للمنتجات الورقية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال صناعة المواد االستهالكية والورقية، من عام 1998م  	
وحتى عام 2007م.

عبدالعزيز خالد صالح المحيميد، أمين سر مجلس اإلدارة 5-2-3-7

سعوديالجنسية:

28 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية 
دبلوم في التسويق، الكلية التقنية، بريدة، المملكة العربية السعودية، في عام 2016م.والمهنية:

1442/08/25هـ )الموافق 2021/04/07م(.تاريخ التعيين:

المناصب الحالية:

أمين سر مجلس إدارة الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
مدير عالقات المستثمرين بالشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة. 	
المدير المالي، نادي العربي السعودي، نادي رياضي سعودي بعنيزة، منذ عام 2019م وحتى تاريخ هذه النشرة.  	
مدير مكتب المدير العام بالشركة منذ عام 2018م وحتى تاريخ هذه النشرة.  	
مدير مبيعات المستهلك النهائي بالشركة منذ عام 2017م وحتى تاريخ هذه النشرة.  	

لجان مجلس اإلدارة 5-3

شكل مجلس اإلدارة اللجان من أجل تحسين إدارة الشركة ومن أجل الوفاء بالمتطلبات النظامية ذات العالقة. ويتعين على كل لجنة إقرار قواعد 
واضحة لتعريف دورها وصالحياتها والمسؤوليات المنوطة بها، ويجب إعداد محاضر لكافة اجتماعات كل لجنة )يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تلك 

المحاضر واعتمادها(.

وفيما يلي ملخص لهيكل كل لجنة دائمة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين: 

لجنة المراجعة 5-3-1
يتمثل الدور الرئيسي للجنة في مراقبة أعمال الشركة وشؤونها ومساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على عمليات المراجعة ونظم الرقابة الداخلية 
للشركة، والقوائم المالية للشركة والمعلومات المالية األخرى، وامتثال الشركة للمتطلبات القانونية والنظامية. وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة ما يلي:

القوائم والتقارير المالية: 	
دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة وجميــع اإلعالنــات المتعلقــة بــاألداء المالــي للشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلــس - 

اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصيــة بشــأنها لمجلــس اإلدارة، لضمــان نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها؛ والنظــر فيمــا إذا كانــت كاملــة 
ومتســقة مــع المعلومــات المعروفــة لــدى األعضــاء ومــا إذا كانــت تعكــس المبــادئ والسياســات المحاســبية المالئمــة.

ــة -  ــاًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة - فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة عادل إبــداء الــرأي الفنــي - بن
ومتوازنــة ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج 

عملهــا واســتراتيجيتها.
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مراجعــة أي مســائل مهمــة أو غيــر مألوفــة تتضمنهــا القوائــم والتقاريــر الماليــة للشــركة، ومراجعــة أي مســائل يثيرهــا الرئيــس - 
التنفيــذي )أو مــن ينوبــه( أو رئيــس الشــؤون الماليــة )أو مــن ينوبــه( أو مديــر االلتــزام أو المراجــع الداخلــي أو مراجــع الحســابات 

والبحــث فيهــا بدقــة.
مراجعــة األقســام األخــرى مــن التقريــر الســنوي والملفــات التنظيميــة ذات الصلــة قبــل إصدارهــا والنظــر فــي دقــة المعلومــات - 

واكتمالهــا.
التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في القوائم والتقارير المالية للشركة.- 
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.- 
مراجعــة المســائل المهمــة التــي ترتبــط بالشــؤون المحاســبية وإعــداد التقاريــر، ويشــمل ذلــك المعامــالت المعقــدة أو غيــر - 

المألوفــة والمجــاالت التقديريــة بالغــة األهميــة، واإلعالنــات المهنيــة والتنظيميــة المســتجدة، وتقييــم مــدى أثرهــا علــى القوائــم 
الماليــة.

مراجعة نتائج المراجعة مع اإلدارة ومراجع الحسابات الخارجي، ويشمل ذلك أية صعوبات تتم مواجهتها.- 
مراجعــة جميــع المســائل المطلــوب إحالتهــا إلــى اللجنــة فــي ضــوء معاييــر المراجعــة المعتــرف بهــا وذلــك بالتعــاون مــع اإلدارة - 

ومراجــع الحســابات الخارجــي.
فهــم كيفيــة قيــام اإلدارة بتطويــر المعلومــات الماليــة األوليــة، وطبيعــة ومــدى مشــاركة إدارة المراجعــة الداخليــة ومراجــع - 

الخارجــي. الحســابات 

الرقابة والمراجعة الداخلية: 	
ــة -  ــة وإدارة المخاطــر لــدى الشــركة ومــدى فعاليتهــا، بمــا فــي ذلــك أمــن تقني ــة والمالي ــة الداخلي دراســة ومراجعــة نظــم الرقاب

المعلومــات وضوابطهــا.
فهــم نطــاق المراجعــة الداخليــة للتقاريــر الماليــة مــن قبــل إدارة المراجعــة الداخليــة والحصــول علــى التقاريــر التــي تشــتمل علــى - 

النتائــج المهمــة ومالحظــات مجلــس اإلدارة.
دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.- 
الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة إدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة للتحقــق مــن توافــر المــوارد الالزمــة وفعاليتهــا فــي أداء - 

األعمــال والمهــام المنوطــة بهــا وفــق المعاييــر المهنيــة المناســبة.
ــة -  ــة الداخلي ــة أداء وأنشــطة إدارة المراجع ــى الخطــة، ومراجع ــرات عل ــع التغيي ــة الســنوية وجمي ــى خطــة المراجع الموافقــة عل

ــة بالخطــة الموضوعــة لهــا. مقارن
العمــل مــع مديــر المراجعــة الداخليــة فيمــا يخــص ميزانيــة المراجعــة الداخليــة وخطــة المــوارد واألنشــطة والهيــكل التنظيمــي - 

لمهــام المراجعــة الداخليــة.
اعتماد الئحة المراجعة الداخلية للشركة.- 
مراجعة إجراءات المراجعة الداخلية للشركة.- 
التوصية لمجلس اإلدارة بشأن تعيين وعزل ومكافأة المراجع الداخلي للشركة.- 
مراجعــة أداء وأنشــطة مديــر المراجعــة الداخليــة وضمــان عــدم وجــود أيــة قيــود غيــر مبــررة علــى أنشــطته، والتوصيــة لمجلــس - 

اإلدارة بشــأن تعيينــه وعزلــه ومكافأتــه الســنوية وراتبــه.
عقــد اجتماعــات مســتقلة مــع مديــر إدارة المراجعــة الداخليــة بصفــة دوريــة لمناقشــة أي مســائل تــرى اللجنــة أو مســؤولي - 

المراجعــة الداخليــة ضــرورة مناقشــتها فــي جلســات خاصــة.

المراجعة الخارجية: 	
ــه، بعــد التحقــق مــن اســتقالليته ومراجعــة نطــاق -  ــد أتعاب ــه وتحدي ــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجــع الحســابات وعزل التوصي

عملــه وشــروط التعاقــد معــه.
مراجعة المؤهالت المهنية لمراجع الحسابات والموظفين الذين سيعملون معه في الشركة.- 
مراجعــة أداء مراجــع الحســابات واإلشــراف علــى أنشــطته والموافقــة علــى أي نشــاط خــارج نطــاق أعمــال المراجعــة المناطــة - 

بــه خــالل أداء مهامــه.
ــه، ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار -  التحقــق مــن اســتقاللية مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالت

ــك. ــس اإلدارة فيمــا يخــص ذل ــة لمجل ــة، والتوصي ــر ذات الصل القواعــد والمعايي
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مراجعــة النطــاق المقتــرح ألعمــال المراجعــة ومنهــج وخطــة مراجــع الحســابات المقترحــة وإبــداء مرئياتهــا حيالهــا، بمــا فــي ذلــك - 
تنســيق جهــود المراجعــة مــع أنشــطة المراجعــة الداخليــة.

مراجعــة أعمــال مراجــع الحســابات والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــااًل فنيــة أو إداريــة تخــرج عــن نطــاق أعمــال المراجعــة خــالف - 
مــا هــو مجــاز مــن قبــل الجهــات التشــريعية، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فيمــا يخــص ذلــك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع الحسابات.- 
تسوية أية خالفات تقع بين اإلدارة ومراجع الحسابات الخارجي فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية.- 
عقــد اجتماعــات مســتقلة مــع مراجــع الحســابات الخارجــي بصفــة دوريــة لمناقشــة أي مســائل تــرى اللجنــة أو المراجــع ضــرورة - 

مناقشــتها فــي جلســات خاصــة.

االلتزام: 	
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة ومراقبة ذلك.- 
مراجعــة مــدى فعاليــة نظــام المراقبــة وضمــان االلتــزام باألنظمــة واللوائــح ونتائــج التحقيقــات التــي تجريهــا اإلدارة ومتابعــة أي - 

حــاالت عــدم التــزام )بمــا فــي ذلــك اتخــاذ اإلجــراءات التأديبيــة(.
مراجعــة نتائــج تقاريــر وتحقيقــات الجهــات الرقابيــة أو التنظيميــة المختصــة، وأي مالحظــات يبديهــا مراجــع الحســابات - 

الخارجــي أو المراجعــون الداخليــون، والتحقــق مــن اتخــاذ الشــركة لإلجــراءات الالزمــة بشــأنها.
مراجعة عملية إبالغ قواعد السلوك المهني لموظفي الشركة ومراقبة االلتزام بها.- 
مراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي العالقــة، وتقديــم مرئياتهــا وتوصياتهــا حيــال ذلــك - 

إلــى مجلــس اإلدارة.
التأكــد مــن وضــع وتنفيــذ اآلليــة والترتيبــات المناســبة التــي تتيــح لعاملــي الشــركة تقديــم ملحوظاتهــم ومخاوفهــم بشــكل ســري - 

فيمــا يتعلــق بــأي تجــاوز أو إخــالل فــي أي أمــور ماليــة )بمــا فــي ذلــك التقاريــر الماليــة( أو محاســبية أو أعمــال مراجعــة أو أي 
مــن حــاالت عــدم االلتــزام.

الرفــع لمجلــس اإلدارة بــأي أمــور أو مســائل تتطلــب لفــت انتبــاه مجلــس اإلدارة إليهــا والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فيمــا يخــص - 
ذلــك.

الحصول على المستجدات بشكل منتظم من إدارة الشركة ومستشارها القانوني فيما يتعلق بمسائل االلتزام. - 

التقارير: 	
توفير سبل مفتوحة للتواصل بين إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي ومجلس اإلدارة.- 
تقديــم تقريــر ســنوي إلــى المســاهمين يصــف تشــكيل اللجنــة ومهامهــا وأدائهــا لتلــك المهــام، وأي معلومــات أخــرى وفقــاُ لمــا - 

تقتضيــه القواعــد المعمــول بهــا، بمــا فــي ذلــك الموافقــة علــى الخدمــات الخارجــة عــن نطــاق المراجعــة.
مراجعة أي تقارير أخرى تصدرها الشركة تتعلق بمسؤوليات اللجنة.- 
رفــع تقاريــر دوريــة لمجلــس اإلدارة بشــأن إجــراءات اجتماعــات اللجنــة وأنشــطتها ومــا تتوصــل إليــه مــن توصيــات ومــا تتخــذه مــن - 

قــرارات فــي أي جانــب مــن جوانــب اختصاصهــا وإبــداء أي توصيــات إلــى مجلــس اإلدارة تراهــا مناســبة.
إعــداد تقريــر ســنوي مكتــوب عــن رأيهــا فــي شــأن مــدى كفايــة وفعاليــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة وإدارة المخاطــر - بمــا - 

فــي ذلــك أمــن تقنيــة المعلومــات وضوابطهــا - لــدى الشــركة وتوصياتهــا فــي هــذا الشــأن، باإلضافــة إلــى مــا قامــت بــه مــن أعمــال 
أخــرى تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا. وتــودع نســخ كافيــة مــن هــذا التقريــر فــي مركــز الشــركة الرئيــس لتزويــد كل مــن رغــب 
مــن المســاهمين بنســخة منــه، وينشــر فــي الموقــع اإللكترونــي للشــركة والموقــع اإللكترونــي للســوق عنــد نشــر الدعــوة النعقــاد 
اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي ذو العالقــة، علــى أن يكــون ذلــك قبــل عشــرة أيــام علــى األقــل مــن الموعــد المحــدد لالجتمــاع. 

ويتلــى التقريــر أثنــاء انعقــاد االجتمــاع.

مهام أخرى: 	
بدء تحقيقات خاصة واإلشراف عليها، حسب الحاجة.- 
القيام باألعمال األخرى ذات العالقة بناًء على طلب مجلس اإلدارة. - 
مراجعــة وتقييــم مــدى كفايــة ومالئمــة الئحــة اللجنــة بشــكل ســنوي وتقديــم التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة بهــذا الشــأن، والتأكــد - 

مــن القيــام باإلفصاحــات الالزمــة وفــق مــا تقتضيــه األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة.
التأكيد بشكل سنوي بأنه قد تم تنفيذ جميع المسؤوليات المسندة للجنة.- 
تقييم أداء اللجنة وأداء كل عضو فيها بشكل منتظم.- 
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تشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية وذلك لمدة ثالث سنوات ويكون أعضاؤها من المساهمين أو غيرهم، على أن يكون من بينهم 
عضو مجلس إدارة مستقل على األقل، وأال تضم أًيا من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، وأال يقل أعضائها عن ثالثة أعضاء وال يزيد عن خمسة 
أعضاء، وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على أاّل تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات 

خالل السنة المالية للشركة. للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

وقد تم تعيين األعضاء التالية أسماؤهم في لجنة المراجعة في الجمعية العامة التحولية المنعقد بتاريخ 1442/07/27هـ )الموافق 2021/03/10م(.

أعضاء لجنة المراجعة(: ٣-5الجدول رقم )
الدوراالسم

رئيس اللجنةعبداهلل عبدالرحمن محمد الربدي

عضومصطفى حسب اهلل حسن الحوفى

عضوهيثم عبداهلل محمد دحان
المصدر: الشركة

السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة 5-3-2
وفيما يلي بيان بخبرات كل عضو في لجنة المراجعة ومؤهالت كل منهم ومناصبه الحالية والسابقة:

عبدالله عبدالرحمن محمد الربدي، رئيس لجنة المراجعة 5-3-2-1
يُرجى الرجوع إلى القسم )5-2-3-3( )"عبداهلل عبدالرحمن محمد الربدي، عضو مجلس اإلدارة"( للمزيد من التفاصيل حول خبرات عبد اهلل عبد 

الرحمن محمد الربدى ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.

مصطفى حسب الله حسن الحوفي، عضو لجنة المراجعة 5-3-2-2
يُرجى الرجوع إلى القسم )5-2-3-5( )"مصطفى حسب اهلل حسن الحوفي، عضو مجلس اإلدارة"( للمزيد من التفاصيل حول خبرات مصطفى حسب 

اهلل حسن الحوفي ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.

هيثم عبدالله محمد دحان، عضو لجنة المراجعة 5-3-2-3

يمنيالجنسية:

37 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية 
والمهنية:

مرخص، الجمعية البريطانية للمحاسبين القانونيين المعتمدين، في اإلدارة المالية للشركات العامة، لندن، المملكة المتحدة، في عام 2020م. 	
الزمالة األمريكية للمراجعين الداخليين، المعهد األمريكي للمراجعين الداخليين، ليك مارى بوالية فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية، في  	

عام 2019م.
عام  	 المتحدة، في  المملكة  لندن،  العامة،  للشركات  الدولية  المحاسبية  المعايير  في  القانونيين،  للمحاسبين  البريطانية  الجمعية  مرخص، 

2019م.
القانونيين المعتمدين، لندن، المملكة المتحدة، في  	 البريطانية للمحاسبين  القانونيين المعتمدين، الجمعية  البريطانية للمحاسبين  الزمالة 

عام 2015م.
بكالوريوس في المحاسبة واإلدارة، جامعة صنعاء، الجمهورية اليمنية، في عام 2008م. 	

1442/07/27هـ )الموافق 2021/03/10م(.تاريخ التعيين:

المناصب الحالية:
عضو لجنة المراجعة بالشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة.  	
الرئيس التنفيذي للمالية، مجموعة شركات سقى، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال البالستيك وتعبئة المياه والمكائن المحدودة،  	

منذ عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة.

الخبرة المهنية السابقة:

مدير تنفيذي لخدمات استشارات رأس المال واالستشارات المحاسبية، شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون، شركة مهنية،  	
تعمل في مجال تدقيق الحسابات والضرائب والخدمات االستشارية، من عام 2017م وحتى عام 2020م. 

مدير أول لخدمات التدقيق، شركة ديلويت اند توش الشرق األوسط، شركة مهنية، تعمل في مجال تدقيق الحسابات والضرائب والخدمات  	
االستشارية، من عام 2010م وحتى عام 2016م. 

مدير تنفيذي، شركة بيكر تيللي انترناشونال، شركة مهنية، تعمل في مجال تدقيق الحسابات والضرائب والخدمات االستشارية، من عام  	
2016م وحتى عام 2017م. 

مراجع، شركة كي بي ام جي حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون، شركة مهنية مصرية، تعمل في مجال تدقيق الحسابات والضرائب  	
والخدمات االستشارية، من عام 2008م وحتى عام 2010م.
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لجنة الترشيحات والمكافآت 5-3-3
تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مهام ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة ووضع سياسة المكافآت ألعضاء المجلس وأعضاء اإلدارة العليا بالشركة. 

تشمل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

الترشيحات: 	
إعــداد سياســات ومعاييــر فيمــا يتعلــق بترشــيح وتعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة للشــركة، واقتراحهــا - 

لمجلــس اإلدارة واإلشــراف علــى تنفيذهــا.
التأكــد مــن القيــام باالستفســارات الالزمــة والمناســبة فــي شــأن مرشــحي مجلــس اإلدارة ومؤهالتهــم قبــل تقديــم توصيــة بشــأن - 

ترشــيحهم لمجلــس اإلدارة.
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فــي مجلــس اإلدارة وإعــادة ترشــيحهم وفًقــا لألنظمــة واللوائــح والقواعــد المعمــول - 

بهــا والسياســات والمعاييــر المعتمــدة.
مراجعــة وتقييــم وتقديــم التوصيــات لمجلــس اإلدارة بشــأن القــدرات والمؤهــالت والخبــرات الالزمــة والمناســبة لعضويــة مجلــس - 

اإلدارة ووظائــف اإلدارة التنفيذيــة للشــركة بصــورة ســنوية علــى األقــل. ويشــمل ذلــك تحديــد الوقــت الــذي يتعيــن علــى عضــو 
مجلــس اإلدارة تخصيصــه ألعمــال مجلــس اإلدارة وإعــداد وصــف وظيفــي ووصــف وللقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة ألعضــاء 

مجلــس اإلدارة التنفيذييــن وغيــر التنفيذييــن والمســتقلين واإلدارة التنفيذيــة للشــركة.
التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالل أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين وفًقــا لألنظمــة واللوائــح والقواعــد المعمــول بهــا، وعــدم - 

وجــود أي تعــارض فــي المصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.
المراجعــة الدوريــة لخطــط تعاقــب أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وتقديــم التوصيــات بشــأنها لمجلــس اإلدارة، مــع - 

األخــذ فــي االعتبــار التحديــات والفــرص التــي تواجــه الشــركة إلــى جانــب واالحتياجــات الالزمــة مــن القــدرات والمهــارات 
والخبــرات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة ووظائــف اإلدارة التنفيذيــة.

تقييــم المرشــحين المحتمليــن لشــغل مناصــب اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة وتقديــم توصيــات بشــأنهم لمجلــس اإلدارة، وعلــى وجــه - 
الخصــوص مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي اختيــار وتطويــر وتقييــم المرشــحين المحتمليــن لشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي.

ــة ومرجعتهــا بشــكل دوري، -  وضــع اإلجــراءات الخاصــة فــي حــال شــغور مركــز أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذي
ــك المراكــز.  ــار واعتمــاد المرشــحين لشــغل تل ــة لمجلــس اإلدارة بخصــوص اختي والتوصي

المراجعة والتقييم: 	
مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة وحجمهمــا وتشــكيلهما وجوانــب قوتهمــا وضعفهمــا بصفــة دوريــة )بمــا - 

فــي ذلــك المهــارات والمعرفــة والخبــرات( وتقديــم التوصيــات واقتــراح الحلــول المناســبة لمجلــس اإلدارة بمــا يتفــق مــع مصلحــة 
الشركة.

وضــع برنامــج تعريفــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة الجــدد واإلشــراف عليــه، وبرنامــج تعليــم مســتمر ألعضــاء مجلــس اإلدارة - 
الحالييــن واإلشــراف علــى تلــك البرامــج ومراجعتهــا وتحديثهــا بشــكل دوري حســب االقتضــاء.

ــس -  ــات لمجل ــم التوصي ــن بالشــركة وتقدي ــار التنفيذيي ــس اإلدارة وبعــض كب ــي ألعضــاء مجل ــم الذات ــة ســنوية للتقيي وضــع عملي
ــة. ــك العملي ــى تل اإلدارة بشــأنها واإلشــراف عل

المكافآت: 	
إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركة - 

)"سياســة المكافــآت"(، ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة تمهيــًدا العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة، واإلفصــاح عنهــا واإلشــراف 
والتحقــق مــن تنفيذهــا.

ــة( الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان -  ــة أو العيني ــر ســنوي عــن المكافــآت والمدفوعــات األخــرى )النقدي إعــداد تقري
المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، مــع توضيــح العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت )بمــا فــي 
ذلــك بيــان أي انحــراف جوهــري عــن تلــك السياســة( )"التقريــر الســنوي عــن المكافــآت"(، وذلــك لعرضــه علــى مجلــس اإلدارة 

للنظــر فيــه.
المراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت، وتقييــم مــدى مالءمتهــا وفعاليتهــا فــي تحقيــق األهــداف المتوخــاة منهــا والتوصيــة - 

لمجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بذلــك.
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة )بمــا فــي - 

ذلــك طبيعــة ومقــدار المكافــأة( وفًقــا لسياســة المكافــآت المعتمــدة.
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مراجعــة خطــط الشــركة الخاصــة بتحفيــز أعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن فــي الشــركة والتوصيــة بشــأنها لمجلــس اإلدارة، - 
بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق باعتمــاد هــذه الخطــط وتعديلهــا وإنهاؤهــا.

إعــداد اإلفصاحــات المطلوبــة بموجــب سياســات الشــركة وأي أنظمــة أو لوائــح أو قواعــد تخضــع لهــا الشــركة، بمــا فــي ذلــك - 
كحــد أدنــى، اإلفصاحــات المتعلقــة بسياســة المكافــآت والتقريــر الســنوي عــن المكافــآت، واإلفصاحــات المتعلقــة بالمكافــآت 

فــي التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة.

مهام أخرى: 	
القيام باألعمال األخرى ذات العالقة بناًء على طلب مجلس اإلدارة.- 

تشكل اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل وال تزيد عن خمسة أعضاء من غير أعضاء المجلس التنفيذيين وذلك لمدة ثالث سنوات، على أن يتم تعيين 
عضو واحد على األقل من بين أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ويكون رئيس اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين. تجتمع اللجنة مرتين على 
األقل كل سنة مالية وبصفة دورية كل ستة أشهر على األقل. وباإلضافة إلى ذلك، يجوز عقد اجتماعات إضافية من وقت آلخر بناًء على طلب مجلس 

اإلدارة أو أي من األعضاء.

وقد تم تعيين األعضاء التالية أسماؤهم في لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/08/25هـ )الموافق 2021/04/07م(.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت(: 4-5الجدول رقم )
الدوراالسم

رئيس اللجنةيوسف محمد ناصر القفاري

عضوهيثم عبداهلل محمد دحان

عضوزيد نهاد راتب الناظر
المصدر: الشركة

السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 5-3-4
وفيما يلي بيان بخبرات كل عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت ومؤهالت كل منهم ومناصبه الحالية والسابقة:

يوسف محمد ناصر القفاري، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 5-3-4-1
يُرجى الرجوع إلى القسم ) 5-2-3-4( )"يوسف محمد ناصر القفاري، عضو مجلس اإلدارة"( للمزيد من التفاصيل حول خبرات يوسف محمد ناصر 

القفاري ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.

هيثم عبدالله محمد دحان، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 5-3-4-2
يُرجى الرجوع إلى القسم )5-3-2-3( )"هيثم عبداهلل محمد دحان، عضو لجنة المراجعة"( للمزيد من التفاصيل حول خبرات هيثم عبداهلل محمد 

دحان ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.

زيد نهاد راتب الناظر، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 5-3-4-3
الناظر  راتب  نهاد  زيد  التفاصيل حول خبرات  للمزيد من  الناظر، عضو مجلس اإلدارة"(  )"زيد نهاد راتب  القسم )6-3-2-5(  إلى  الرجوع  يُرجى 

ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.



71

اإلدارة العليا 5-4

نظرة عامة على اإلدارة العليا 5-4-1
تتألف اإلدارة العليا من أعضاٍء مؤهلين ومن ذوي الخبرة يتمتعون بالمعرفة والخبرات الالزمة إلدارة أعمال الشركة بما يتماشى مع أهداف وتوجيهات 
مجلس اإلدارة وأصحاب المصلحة. وقد نجحت الشركة في الحفاظ على فريق اإلدارة العليا لديها وعملت على تنمية قدرات الموظفين المؤهلين 

وترقيتهم إلى المناصب العليا فيها. يوضح المخطط التالي كبار التنفيذيين كما في تاريخ إصدار هذه النشرة:

الشكل  5-٢: الهيكل التنظيمي لكبار التنفيذيين

الرئيس التنفيذي

رئيس
الشؤون املالية

مدير عام
املبيعات والتسويق

مدير عالقات
مدير التصنيعاملستثمرين مدير إدارة اإلمداد

مدير الشؤون القانونية
واحلوكمة وااللتزام

مدير عام
اخلدمات املساندة

المصدر: الشركة

تفاصيل كبار التنفيذيين(: 5-5الجدول رقم )

العمر الجنسيةتاريخ التعيينالمنصباالسم
)سنة(

عدد 
األسهم 

المملوكة 
قبل الطرح

عدد 
األسهم 

المملوكة 
بعد الطرح

--29سعودية1441/10/10هـ )الموافق 2020/06/01م(الرئيس التنفيذيعبدالعزيز يوسف عبدالعزيز الصائغ

--50مصرية1443/4/15هـ )الموافق 2021/12/19م(رئيس الشؤون الماليةالديسطي توكل السيد الدابي

--40سعودية1442/06/07هـ )الموافق 2021/01/20م(مدير عام المبيعات والتسويقعبدالعزيز سليمان الحربي

--43سعودية1443/03/17هـ )الموافق 2021/10/23م(مدير عام الخدمات المساندة عاصم إبراهيم الهطالني

مدير إدارة اإلمداد والخدمات محمد صالح محمد الخراز
--28سعودية1443/03/17هـ )الموافق 2021/10/23م(اللوجستية

مدير الشؤون القانونية والحوكمة بسام أحمد عموش العتيبي
--24سعودية1442/06/28هـ )الموافق 2021/02/10م(وااللتزام

--29سعودية1442/07/18هـ )الموافق 2021/03/01م(مدير عالقات المستثمرينعبدالعزيز خالد صالح المحيميد

--30أفغانية1440/07/26هـ )الموافق 2019/04/01م(مدير التصنيعمحي الدين عبدالمجيد عبد األحد

--41مصرية1442/08/24هـ )الموافق 2021/06/04م(مدير المراجعة الداخليةحسين عبد اللطيف على الهواري
المصدر: الشركة

السير الذاتية لكبار المسؤولين التنفيذيين 5-4-2
فيما يلي الخبرات والمؤهالت والمناصب الحالية والمناصب األخرى لكل مسؤول من كبار المسؤولين التنفيذيين:

عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز الصائغ، الرئيس التنفيذي 5-4-2-1

سعوديالجنسية:

29 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية 
والمهنية:

بكالوريوس في إدارة أعمال، جامعة القصيم، القصيم، المملكة العربية السعودية، في عام 2016م. 	
الماجستير التنفيذي في إدارة األعمال، جامعة سليمان الراجحي، القصيم، المملكة العربية السعودية، في عام 2022م. 	

1441/10/10هـ )الموافق 2020/06/01م(.تاريخ التعيين:

الرئيس التنفيذي بالشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة. المناصب الحالية:

الخبرة المهنية السابقة:
مدير عام المبيعات والتسويق بالشركة من عام 2017م وحتى عام 2020م.  	
مدير التسويق والعالقات العامة، جامعة سليمان الراجحي، البكيرية، المملكة العربية السعودية، من عام 2016م وحتى عام 2017م.  	
مندوب مبيعات، شركة الخزف السعودي، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال البناء ومنتجاته، من عام 2011م وحتى عام 2011م.  	
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الديسطي توكل السيد الدابي، رئيس الشؤون المالية 5-4-2-2

مصريالجنسية:

50 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية 
والمهنية:

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة المنصورة، المنصورة، جمهورية مصر العربية، عام 1996م. 	
الزمالة األمريكية للمحاسبين القانونيين، هيئة المحاسبيين القانونيين األمريكية، والية غوام، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 2014م. 	
الزمالة األمريكية في المحاسبة اإلدارية، المعهد األمريكي للمحاسبين اإلداريين، مونتفيل بوالية نيوجيرسي، الواليات المتحدة األمريكية،  	

في عام 2011م.
ماجستير في إدارة األعمال، الجامعة األمريكية لعلم الالهوت، والية فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 2020م. 	

1443/4/15هـ )الموافق 2021/12/19م(تاريخ التعيين:

رئيس الشؤون المالية بالشركة منذ شهر ديسمبر عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة. المناصب الحالية:

الخبرة المهنية السابقة:

رئيس الشؤون المالية، شركة سفانا التجارية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في النشاط الرياضي والتجاري، من عام 2020م وحتى عام  	
2021م.

مسؤول اإلدارة المالية، شركة الجرس السعودي، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع المقاوالت واالتصاالت، من يناير لعام 2019م وحتى  	
ديسمبر عام 2019م.

مراقب مالي للمجموعة، شركة جنا لالستثمار، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع تأجير السيارات، من عام 2017م وحتى عام 2018م. 	
مدير مالي، شركة مصنع الجبر للمرطبات، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال المواد الغذائية والعصائر، من عام 2015م وحتى  	

عام 2017م.
مدير مالي، شركة العيسى للمنسوجات، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال بيع المالبس والمنسوجات، من عام 2013م وحتى عام  	

2014م.
رئيس حسابات، مجموعة صناعات العيسى، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في القطاع الصناعي، من عام 2007م وحتى عام 2012م. 	
محاسب، شركة التأمين األهلية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع التأمين، من عام 2005م وحتى عام 2007م. 	
محاسب، مجموعة عمر علي بلشرف، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في محال بيع المواد الغذائية، من عام 2002م وحتى عام 2005م. 	

عبدالعزيز سليمان الحربي، مدير عام المبيعات والتسويق 5-4-2-3

سعوديالجنسية:

40 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية 
بكالوريوس في إدارة األعمال - تسويق، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية، في عام 2013م.والمهنية:

1442/06/07هـ )الموافق 2021/01/20م(.تاريخ التعيين:

مدير عام المبيعات بالشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة. المناصب الحالية:

الخبرة المهنية السابقة:

مدير العمليات، شركة توصيل التجارية للخدمات اللوجستية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الخدمات اللوجستية، من عام  	
2017م وحتى عام 2021م. 

مدير معرض، شركة الخزف السعودي، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال البناء ومنتجاته، من عام 2007م وحتى عام 2017م.  	
بائع، شركة غسان أحمد السليمان لتجارة المفروشات )ايكيا السعودية(، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تجارة الجملة  	

والتجزئة للمفروشات واألثاث، من عام 2005م وحتى عام 2007م. 
محاسب، شركة غسان أحمد السليمان لتجارة المفروشات )ايكيا السعودية(، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تجارة الجملة  	

والتجزئة للمفروشات واألثاث، من عام 2004م وحتى عام 2005م. 
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عاصم إبراهيم الهطالني، مدير عام الخدمات المساندة  5-4-2-4

سعوديالجنسية:

43 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية 
دبلوم في الحاسب اآللي، معهد اليرموك، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 2001م.والمهنية:

1443/03/17هـ )الموافق 2021/10/23م(.تاريخ التعيين:

مدير عام الخدمات المساندة واإلمداد والخدمات اللوجستية بالشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة. المناصب الحالية:

الخبرة المهنية السابقة:

مدير تنفيذي بالشركة من عام 2016م وحتى عام 2020م. 	
مدير تنفيذي، مؤسسة نقي لألقساط، مؤسسة فردية، تعمل في مجال التمويل لألفراد والمؤسسات، من عام 2013م وحتى عام 2016م.  	
إداري، مؤسسة عادل الهطالني، مؤسسة فردية، تعمل في مجال التجارة والصناعة، من عام 2006م وحتى عام 2013م. 	
موظف خدمة عمالء، شركة االتصاالت السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، من عام 2001م  	

وحتى عام 2002م.

محمد صالح محمد الخراز، مدير إدارة اإلمداد والخدمات اللوجستية  5-4-2-5

سعوديالجنسية:

28 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية 
بكالوريوس في إدارة األعمال، جامعة القصيم، القصيم، المملكة العربية السعودية، في عام 2018م.والمهنية:

1443/03/17هـ )الموافق 2021/10/23م(.تاريخ التعيين:

مدير إدارة اإلمداد والخدمات اللوجستية بالشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة. المناصب الحالية:

الخبرة المهنية السابقة:
أخصائي مشتريات بالشركة من عام 2021م وحتى 2021م.  	
أخصائي مشتريات، شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال إنتاج زيوت التشحيم  	

وتوزيعها، من عام 2018م وحتى عام 2021م. 

بسام أحمد عموش العتيبي، مدير الشؤون القانونية والحوكمة وااللتزام  5-4-2-6

سعوديالجنسية:

24 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية 
بكالوريوس في القانون، كليات القصيم األهلية، بريدة، المملكة العربية السعودية، في عام 2018م.والمهنية:

1442/06/28هـ )الموافق 2021/02/10م(.تاريخ التعيين:

مدير الشؤون القانونية والحوكمة وااللتزام بالشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة.المناصب الحالية:

متدرب، مكتب بدر الدبيان للمحاماة واالستشارات القانونية، مؤسسة فردية، تعمل في مجال المحاماة، من عام 2017م وحتى عام 2019م. الخبرة المهنية السابقة:

عبدالعزيز خالد صالح المحيميد، مدير عالقات المستثمرين 5-4-2-7
يُرجى الرجوع إلى القسم )5-2-3-7( )"عبدالعزيز خالد صالح المحيميد، أمين سر مجلس اإلدارة"( للمزيد من التفاصيل حول خبرات عبدالعزيز 

خالد صالح المحيميد ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.
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محي الدين عبدالمجيد عبداألحد، مدير التصنيع 5-4-2-8

أفغاني.الجنسية:

30 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية 
والمهنية:

ماجستير في الهندسة الميكانيكية، جامعة برايتون، برايتون، المملكة المتحدة، في عام 2014م. 	
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، جامعة برايتون، برايتون، المملكة المتحدة، في عام 2013م. 	

1440/07/26هـ )الموافق 2019/04/01م(.تاريخ التعيين:

مدير التصنيع بالشركة منذ عام 2019م وحتى تاريخ هذه النشرة.المناصب الحالية:

الخبرة المهنية السابقة:

مدير إنتاج، شركة السد الحديثة للمشروبات، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال إنتاج المشروبات، من عام 2017م وحتى عام  	
2019م.

مدير موقع، شركة الشرق األوسط للمكائن المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال صناعة الكهرباء وإنتاج األجهزة  	
الكهربائية، من عام 2016م وحتى عام 2017م.

مهندس تصميم، شركة الشرق األوسط للمكائن المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال صناعة الكهرباء وإنتاج األجهزة  	
الكهربائية، من عام 2016م وحتى عام 2016م.

مهندس ميكانيكي، دي إس جي يابي، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال التطوير العقاري واإلنشاءات، من عام 2015م وحتى  	
عام 2015م.

حسين عبد اللطيف على الهواري، مدير المراجعة الداخلية 5-4-2-9

مصريالجنسية:

41 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية 
بكالوريوس في المحاسبة، جامعة عين شمس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، في عام 2003م.والمهنية:

1442/08/24هـ )الموافق 2021/06/04م(.تاريخ التعيين:

مدير المراجعة الداخلية بالشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة.المناصب الحالية:

الخبرة المهنية السابقة:

مدير المراجعة الداخلية، مجموعة سقى القابضة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال استثمارات البالستيك وتعبئة المياه  	
والفنادق والمعدات الخفيفة، من عام 2020م وحتى عام 2021م.

مدير مالي، شركة مصنع الشرق األوسط للمكائن المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال صناعة الكهرباء وإنتاج األجهزة  	
الكهربائية، من عام 2013م وحتى عام 2020م.

رئيس حسابات، شركة مصنع الشرق األوسط للمكائن المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال صناعة الكهرباء وإنتاج  	
األجهزة الكهربائية، من عام 2008م وحتى عام 2013م.

مراجع، شركة كي بي ام جي حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون، شركة مهنية مصرية، تعمل في مجال تدقيق الحسابات  	
والضرائب والخدمات االستشارية، من عام 2005م وحتى عام 2008م.

محاسب، شركة تيوليب هاوس للصناعة والطباعة، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال التصميم والطباعة والتغليف وخدمات التوزيع،  	
من عام 2004م وحتى عام 2005م.
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عقود العمل مع كبار التنفيذيين 5-4-3
أبرمت الشركة عقود عمل مع كافة أعضاء اإلدارة العليا في الشركة وتنص هذه العقود على رواتبهم ومكافآتهم وفًقا لمؤهالتهم وخبراتهم. وتتضمن 
هذه العقود عدد من المزايا مثل توفير وسائل النقل أو منح بدل شهري للنقل أو بدل سكن أو كالهما. وهذه العقود قابلة للتجديد وخاضعة لنظام 

العمل السعودي. يوضح الجدول التالي ملخص عقود العمل المبرمة مع كبار التنفيذيين للشركة.

ملخص عقود العمل المبرمة مع كبار التنفيذيين للشركة(: 6-5الجدول رقم )
تاريخ انتهاء العقدتاريخ إبرام العقدتاريخ التعيينالمنصباالسم

الرئيس التنفيذيعبدالعزيز يوسف عبدالعزيز الصائغ
1441/10/10هـ

)الموافق 2020/06/01م(
1441/10/10هـ

)الموافق 2020/06/01م(
1444/11/12هـ

)الموافق 2023/5/31م(

رئيس الشؤون الماليةالديسطي توكل السيد الدابي
1443/4/15هـ

)الموافق 2021/12/19م(
1443/4/15هـ

)الموافق 2021/12/19م(
1444/4/14هـ

)الموافق 2022/11/8م(

مدير عام المبيعات والتسويقعبدالعزيز سليمان الحربي
1442/06/07هــ

)الموافق 2021/01/20م(
1442/06/07هـ

)الموافق 2021/01/20م(
1444/04/25هـ

)الموافق 2022/01/19م(

مدير عام الخدمات المساندة عاصم إبراهيم الهطالني
1443/03/17هـ

)الموافق 2021/10/23م(
1442/04/15هــ

)الموافق 2020/12/01م(
1443/04/25هــ

)الموافق 2021/11/30م(

مدير إدارة اإلمداد والخدمات محمد صالح محمد الخراز
اللوجستية

1443/03/17هـ
)الموافق 2021/10/23م(

1442/08/19هـ
)الموافق 2021/04/01م(

1443/08/29هـ
)الموافق 2022/04/01م(

مدير الشؤون القانونية والحوكمة بسام أحمد عموش العتيبي
وااللتزام

1442/06/28هـ
)الموافق 2021/02/10م(

1442/06/28هـ
)الموافق 2021/02/10م(

1443/07/08هـ
)الموافق 2022/02/09م(

مدير عالقات المستثمرينعبدالعزيز خالد صالح المحيميد
1442/07/18هـ

)الموافق 2021/03/01م(
1442/07/18هـ

)الموافق 2021/03/01م(
1443/07/28هـ

)الموافق 2022/03/01م(

مدير التصنيعمحي الدين عبدالمجيد عبداألحد
1440/07/26هـ

)الموافق 2019/04/01م(
1440/07/26هـ

)الموافق 2019/04/01م(
1442/08/18هـ

)الموافق 2021/03/31م(

مدير المراجعة الداخليةحسين عبد اللطيف على الهواري
1442/08/24هـ

)الموافق 2021/06/04م(
1442/08/24هـ

)الموافق 2021/06/04م(
1444/09/12هــ

)الموافق 2023/06/03م(
المصدر: الشركة

يتولى عبد العزيز يوسف عبد العزيز الصائغ منصب الرئيس التنفيذي منذ تعيينه في 2020/06/01م وقد تم إبرام عقد عمل بينه وبين الشركة، 
وفيما يلي ملخص واجبات ومسؤوليات الرئيس التنفيذي:

إدارة الشؤون واألعمال التجارية اليومية للشركة. 	
اقتراح ووضع استراتيجية الشركة واألهداف التجارية العامة من خالل التشاور الوثيق مع مجلس اإلدارة. 	
تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة واللجان المختلفة. 	
تقديم المشورة لرئيس مجلس اإلدارة بخصوص جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة. 	
ضمان تقديم معلومات صحيحة ودقيقة لمجلس اإلدارة في الوقت المناسب. 	
التأكد من إخطار مجلس اإلدارة بكافة األمور الجوهرية المؤثرة على الشركة. 	

كذلك انضم إلى الشركة في 2021/12/19م الديسطي توكل السيد الدابي كرئيس للشؤون المالية. وقد تم إبرام عقد عمل بينه وبين الشركة، وفيما 
يلي ملخص واجبات ومسؤوليات المدير المالي:

قيادة عملية وضع الخطط المالية الطويلة والقصيرة وتطوير النموذج المالي، تنفيذ المبادرات المالية االستراتيجية بالشركة. 	
إدارة عملية رفع التقارير المالية والتأكد من تطبيق السياسات واإلجراءات لتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة. 	
العمل على تحسين التدفقات النقدية واتخاذ إجراءات توفير السيولة وتسهيالت رأس المال العامل الالزمة للشركة. 	
إعداد كافة القوائم المالية والتقارير بما فيها قائمة الدخل، وقائمة المركز المالي، والتقارير المقدمة إلى المساهمين والجهات  	

الحكومية.
المحاسبية  	 القيود  وتوجيه  الالزمة  التسويات  وإجراء  الخارجية  الجهات  مع  الشركة  وبرامج  ودفاتر  لسجالت  الدورية  المطابقة 

وتسجليها لكافة عمليات الشركة للتأكد من مطابقتها القواعد والمعايير المحاسبية.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 5-5

وفًقا للنظام األساس للشركة، يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفًقا للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة في هذا السياق 
وفي إطار األحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وأي قواعد تكميليَّة أخرى ذات صلة والنظام األساس للشركة، وبدالت حضور الجلسات 
ة.  وبدالت االنتقال يتم تحديدهما من جانب مجلس اإلدارة وفًقا للقوانين والقرارات والتوجيهات المعمول بها في المملكة كما حددتها الجهات المختصَّ

تجدر اإلشارة إلى انه وفقاً للنظام األساسي للشركة واللوائح الداخلية ال يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة، وال كبار التنفيذيين، بسلطة التصويت على 
مكافآتهم أو تعويضاتهم. ويتم تحديد أتعاب كبار التنفيذيين بموجب عقود العمل المبرمة معهم وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة من قبل الشركة كما 
وأن أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار التنفيذيين ال يتمتعون بأية سلطة لالقتراض من الشركة، أو التصويت على عقد أو ترتيب تكون لهم فيه مصلحة 

هامة.

ولم يتم صرف أية مزايا عينية ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين. باإلضافة، وفًقا للمادة السادسة والسبعون من نظام الشركات والتي تجيز أن 
تكون المكافآت نسبة من األرباح، يكون الحّد األقصى للمكافأة السنوية لعضو مجلس اإلدارة في الشركة خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي.

يوضح الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة من كبار التنفيذيين )خمس أفراد منهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي( للسنوات 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

مكافآت مجلس اإلدارة وأعلى خمسة من كبار التنفيذيين(: 7-5الجدول رقم )
السنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر

٢0٢1م٢0٢0م٢019م

)ألف ريال سعودي(

---أعضاء مجلس اإلدارة

---أعضاء اللجان

793.4837.01,316كبار التنفيذيين

79٣.48٣7.01,٣16اإلجمالي
المصدر: الشركة

حوكمة الشركات 5-6

تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير عالية لحوكمة الشركة. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 
بتاريخ 1442/6/1هـ )الموافق  بتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م( الئحة حوكمة الشركات والمعدلة  الهيئة  المالية. وقد أصدرت 

2021/01/14م(.

تبين الئحة حوكمة الشركات القواعد والمعايير المنظمة إلدارة الشركة لضمان االلتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات التي تكفل حماية حقوق 
المساهمين وأصحاب المصالح. وتَُعد أحكام الئحة حوكمة الشركات إلزامية، باستثناء األحكام التي يشار فيها إلى أنها استرشادية.

وتتضمن الئحة الحوكمة الداخلية للشركة التي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1442/08/25هـ )الموافق 2021/04/07م( على 
أحكام تتعلق بما يلي:

حقوق المساهمين.أ. 
مجلس اإلدارة، ويشمل تشكيل المجلس والعضوية، واجتماعات المجلس وإجراءات عمله، واختصاصات ومهام وصالحيات المجلس، ب. 

والتطوير والدعم والتقييم، والمكافآت. 
لجان مجلس اإلدارة.ج. 
اإلدارة التنفيذية واللجان اإلدارية.د. 
الرقابة والمراجعة الداخلية.ه. 
مراجع الحسابات.و. 
اإلفصاح والشفافية.ز. 
السياسات الداخلية.ح. 
االحتفاظ بالوثائق.ط. 
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تلتزم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة باألحكام اإللزامية لالئحة حوكمة الشركات، باستثناء األحكام التالية:

الثامنة والمتعلقة باإلعالن في الموقع اإللكتروني للسوق المالية عن معلومات المرشحين لعضوية مجلس أ.  الفقرة )أ( من المادة 
اإلدارة عند نشر أو توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة.

الفقرة )ج( من المادة الثامنة والمتعلقة باقتصار التصويت في الجمعية العامة على المرشحين المعلن عن معلوماتهم وفًقا للفقرة ب. 
)أ( من المادة الثامنة.

الفقرة )د( من المادة الثالثة عشرة والمتعلقة بنشر الدعوة للجمعية العامة في الموقع اإللكتروني للسوق المالية والموقع اإللكتروني ج. 
للشركة.

الموقع د.  من خالل  للمساهمين  العامة  الجمعية  ببنود  المتعلقة  المعلومات  بإتاحة  والمتعلقة  الرابعة عشرة  المادة  من  )ج(  الفقرة 
اإللكتروني للسوق المالية والموقع اإللكتروني للشركة.

الفقرة )ه( من المادة الخامسة عشرة والمتعلقة باإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق المالية بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.ه. 
الفقرة )د( من المادة السابعة عشرة والمتعلقة بإشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم وأي تغييرات تطرأ و. 

على عضويتهم.
الفقرة )ب( من المادة التاسعة عشرة والمتعلقة بإشعار الهيئة والسوق المالية عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة فوًرا مع ز. 

بيان األسباب.
والموقع ح.  للشركة  اإللكتروني  الموقع  في  اإلدارة  لعضوية مجلس  الترشح  الشركة إلعالن  بنشر  والمتعلقة  والستون  الثامنة  المادة 

اإللكتروني للسوق المالية وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية المجلس.
المادة السادسة والثمانون والمتعلقة بالتزام أعضاء مجلس اإلدارة بسياسة السلوك المهني. ط. 
المادة التاسعة والثمانون، والمادة التسعون، والفقرة )ب( من المادة الحادية والتسعون، والمادة الثانية والتسعون، والمادة الثالثة ي. 

والتسعون والمتعلقة بسياسات اإلفصاح وإجراءاته.

ال تلتزم الشركة حالًيا باألحكام المذكورة أعاله من الئحة حوكمة الشركات نظًرا لكون أسهم الشركة غير مدرجة بعد في السوق. يقر أعضاء مجلس 
اإلدارة بااللتزام بتلك األحكام فور إصدار موافقة الهيئة على إدراج أسهمها في السوق ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حالًيا ملتزمة بجميع 

األحكام األخرى الواردة في الئحة حوكمة الشركات واألحكام الواردة في نظام الشركات. 

ولدى الشركة لجنتان دائمتان )لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت(، وتتحمل هذه اللجان مسؤولية استعراض عمليات الشركة في إطار 
مجاالت خبرتها وتقديم تقارير بالنتائج واالقتراحات إلى مجلس اإلدارة )لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة القسم )5-3( )"لجان مجلس اإلدارة"((.

يتألف مجلس إدارة الشركة من ستة )6( أعضاء، غالبيتهم من األعضاء غير التنفيذيين ومنهم اثنين )2( أعضاء مستقلين وفًقا ألحكام الئحة حوكمة 
الشركات. ويضمن مجلس اإلدارة ما يلي:

أن يكون لجميع اللجان اختصاصات واضحة وأن تتحدد األدوار والمسؤوليات لكل منها.أ. 
إعداد محاضر جميع االجتماعات ومراجعتها وتوقيعها من جانب مجلس اإلدارة وفًقا لنظام الشركة األساس.ب. 

وفًقا للفقرة )1( من المادة الخامسة والتسعون من نظام الشركات والفقرة )ب( من المادة الثامنة من الئحة حوكمة الشركات، اعتمد المساهمون آلية 
التصويت التراكمي فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة كما هو مبين في نظام الشركة األساس )لالطالع على ملخص النظام األساس يرجى 
مراجعة القسم )12-13( )"ملخص النظام األساس"((. وتمنح آلية التصويت هذه كل مساهم حقوق تصويت تتوافق مع عدد األسهم التي يمتلكها، 
ح واحد أو تقسيم حقوقه في التصويت لمرشحين محددين دون أي تكرار لهذه  ويحق لكل مساهم أن يستخدم كافة حقوقه في التصويت لمرشَّ

األصوات. وتزيد هذه اآللية من فرص مساهمي األقلية للتمثيل في مجلس اإلدارة من خالل حقهم في التصويت التراكمي لمرشح واحد.
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تعارض المصالح 5-7

ال يمنح النظام األساس للشركة أو اللوائح والسياسات الداخلية للشركة أية صالحيات تمكن عضو مجلس اإلدارة من التصويت على عقد أو عمل له 
فيه مصلحة مباشرة أو غير المباشرة، وذلك تنفيًذا لنص المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، كما أن لدى الشركة الئحة داخلية بمسمى 

سياسة تعارض المصالح وأخالقيات العمل تخص تعارض المصالح والمنافسة ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. يقر أعضاء مجلس اإلدارة بالتالي:

االلتزام بالمادتين الحادية والسبعون والثانية والسبعون من نظام الشركات والمادتين الرابعة واألربعون والسادسة واألربعون من أ. 
الئحة حوكمة الشركات.

عدم التصويت على القرارات المتعلقة بالعقود المبرمة أو المعامالت المبرمة مع أطراف ذوي عالقة في اجتماعات الجمعية العامة ب. 
إذا كانت لهم مصلحة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

عدم الدخول في أعمال منافسة ألعمال الشركة إال بموافقة من الجمعية العامة العادية تطبيًقا لنص المادة الثانية والسبعون من ج. 
نظام الشركات.

وكما في تاريخ هذه النشرة، لم يكن أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين طرفاً في أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم يخضع بموجبه ألي التزام 
يمنعه من منافسة الشركة أو أي التزام مماثل فيما يتعلق بأعمال الشركة، ومع ذلك تخضع مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة، 

للحصول على موافقة الجمعية العامة بموجب المادة 46 من الئحة حوكمة الشركات والمادة 72 من نظام الشركات.

يقدم القسم )12-9( )"المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة"( ملخًصا عن العقود والمعامالت المبرمة مع الشركة والتي يكون فيها لعضو 
مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير المباشرة. كما أن أعضاء مجلس إدارة الشركة لم يكونوا جزًءا من أي نشاط منافس ألنشطة الشركة كما في 

تاريخ هذه النشرة.

ويقدم الجدول التالي ملخصاً للعقود والمعامالت المبرمة مع األطراف ذات العالقة ومن بينها تلك التي يكون فيها لعضو مجلس اإلدارة مصلحة 
مباشرة أو غير مباشرة.

ملخص العقود والمعامالت المبرمة مع األطراف ذات العالقة ومن بينها تلك التي يكون فيها لعضو مجلس اإلدارة مصلحة (: 8-5الجدول رقم )
مباشرة أو غير مباشرة

طبيعة العقد أو التعاملاألطراف

مجموع قيمة العقد/التعامل
عضو المجلس الذي 
له مصلحة مباشرة أو 

غير مباشرة
السنة المالية المنتهية في 

٣1 ديسمبر ٢0٢0م

السنة المالية 
المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢0٢1م

الشركة )بصفتها المشتري( وشركة مصنع 
زالل للمياه )بصفتها البائع(

اتفاقية شراء خط إنتاج وتشغيله وصيانته 
-ال يوجد12,236,992 ريال سعوديلصالح الشركة لغرض دعم نشاطات الشركة.

الشركة )بصفتها المشتري( وشركة مصنع 
الشرق األوسط )بصفتها البائع(

اتفاقية شراء لغرض شراء مكائن ومعدات 
لغرض دعم عمليات الشركة لغرض دعم 

نشاطات الشركة.
زيد نهاد راتب الناظرال يوجد13,800,000 ريال سعودي

الشركة )بصفتها المشتري( وشركة مصنع 
الشرق األوسط )بصفتها البائع(

أمر شراء من الشركة لغرض شراء معدات 
ومكائن لتطوير خطوط إنتاج الشركة لغرض 

دعم نشاطات الشركة.
زيد نهاد راتب الناظرال يوجد7,700,917 ريال سعودي

المصدر: الشركة

حاالت اإلفالس واإلعسار 5-8

كما في تاريخ هذه النشرة، لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أمين السر ولم يخضعوا ألي إجراءات 
إفالس. ولم يتم اإلعالن عن أي إعسار في السنوات الخمس )5( السابقة لتاريخ هذه النشرة ألي شركة كان أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو 

كبار التنفيذيين أو أمين السر يشغل أي منصب إداري أو إشرافي فيها.
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الموظفون 5-9

اعتمدت الشركة سياسة توظيف تهدف إلى بناء العالقات وتعزيزها بين الشركة وموظفيها، تغطي هذه السياسة جميع جوانب التوظيف ومواعيد 
العمل والرعاية الصحية ومزايا التأمين االجتماعي والرواتب والبدالت األخرى شاملة بدالت اإلقامة واالنتقال والمكافآت. 

عدد الموظفين 5-9-1
كما في 31 ديسمبر 2021م، قامت الشركة بتوظيف 591 موظًفا )منهم 31.3% تقريًبا مواطنين سعوديين(. وتحدد الجداول التالية توزيع الموظفين 

حسب قطاع العمل ونسبة التوطين.

فيما يلي جدول يوضح عدد الموظفين في الشركة حسب قطاع العمل كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م:

عدد الموظفين في الشركة حسب قطاع العمل كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 ديسمبر ٢0٢0م و٣1 ديسمبر ٢0٢1م (: 9-5الجدول رقم )

قطاع العمل

٣1 ديسمبر ٢0٢1م٣1 ديسمبر٢0٢0م٣1 ديسمبر ٢019م

غير سعودي
اإلجماليسعودي

نسبة/ 
نطاق 

التوطين
غير سعودي

نسبة/ نطاق اإلجماليسعودي
غير سعوديالتوطين

اإلجماليسعودي
نسبة/ 
نطاق 

التوطين

قطاع البيع 
31.6%34.2175378553%27.491175266%45119164بالجملة

قطاع البيع 
23.7%4092938%304777----بالتجزئة

45119164المجموع
 /%٢7.4
أخضر 
مرتفع

1٢1٢٢٢٣4٣%/ ٣5.٣
٣1.٣% / 185406591بالتيني

بالتيني

المصدر: الشركة 

يعرض الجدول التالي عدد موظفي الشركة والنسب المئوية المحققة من التوطين كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 
2021م.

عدد موظفي الشركة والنسب المئوية المحققة من التوطين في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 ديسمبر ٢0٢0م و٣1 ديسمبر ٢0٢1م (: 10-5الجدول رقم )

الشركة
٣1 ديسمبر ٢0٢1م٣1 ديسمبر٢0٢0م٣1 ديسمبر ٢019م

غير سعودي
نسبة/فئة اإلجماليسعودي

غير سعوديالتوطين1
نسبة/فئة اإلجماليسعودي

غير سعوديالتوطين1
نسبة/فئة اإلجماليسعودي

التوطين1

27.4% / 45119164شركة نقي للمياه
35.3%/ 121222343أخضر مرتفع

31.3% / 185406591بالتيني
بالتيني

المصدر: الشركة
إن نسب التوطين المذكورة هي أرقام تقريبية.  )1(

بلغ عدد موظفي الشركة 164 موظف كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفع عدد موظفي الشركة بنسبة 109% تقريًبا ليصل إلى 343 موظف 
كما في 31 ديسمبر 2020م، ثم ارتفع عدد موظفي الشركة بنسبة 72.3% تقريًبا ليصل إلى 591 موظف كما في 31 ديسمبر 2021م.

التوطين 5-9-2
)الموافق  1432/10/12هـ  بتاريخ   4040 رقم  االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزير  قرار  بموجب  "نطاقات"  التوطين  برنامج  اعتماد  تم 
من  اعتباًرا  تطبيقه  بدأ  الذي  1994/10/27م(،  )الموافق  1415/05/21هـ  بتاريخ   50 رقم  الوزراء  مجلس  قرار  على  القائم  2011/09/10م( 
1432/10/12هـ )الموافق 2011/09/10م(، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برنامج "نطاقات" لتقديم الحوافز للمؤسسات، 
كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين، ويقيِّم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على أساس نطاقات ُمحددة، وهي البالتيني واألخضر )المنقسم إلى 
ثالث فئات، األخضر المنخفض والمتوسط والمرتفع( واألحمر، تعتبر المنشآت التي تصنَّف ضمن النطاقين البالتيني واألخضر ملتزمة بمتطلبات 
التوطين وتحصل على بعض االمتيازات المحددة، مثل تمكينهم من الحصول على تأشيرات العمل للموظفين األجانب وتجديدها أو تمكينهم من تغيير 
ا المنشآت التي تصنَّف ضمن النطاق األحمر، فتعتبر غير  مهنة الموظفين األجانب )باستثناء المهن المخصصة فقط للمواطنين السعوديين(، أمَّ
ملتزمة بمتطلبات التوطين ومعرَّضة لفرض بعض اإلجراءات العقابية ضدها، مثل الحد من قدرتها على تجديد تأشيرات العمل للموظفين األجانب، أو 
عدم تمكينها تماًما من الحصول على تأشيرات العمل للموظفين األجانب أو تجديدها، وكما في 31 ديسمبر 2021م، تبلغ نسبة التوطين لدى الشركة 
31.3% مما يصّنفها ضمن النطاق البالتيني. لالطالع على تصنيف نطاقات للشركة، يرجى الرجوع إلى الجدول )5-10( أعاله )عدد موظفي الشركة 

والنسب المئوية المحققة من التوطين في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 ديسمبر ٢0٢0م و٣1 ديسمبر ٢0٢1م(.
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6  
مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات

مقدمة 6-1

يتضمن القسم التالي "مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات" عرًضا تحليلًيا لألداء التشغيلي والوضع المالي لشركة نقي للمياه 
)"الشركة"( خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. تم إعداد هذا القسم واإليضاحات المرفقة بناء على القوائم 
المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م والتي قامت إدارة الشركة بإعدادها وتمت مراجعتها وفق المعايير 
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية من قبل شركة اليوسف والسعيد للمراجعة وتدقيق الحسابات للسنة المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2019م وشركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م.

المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً  المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  المالية  للسنوات  المالية  قوائمها  بإعداد  الشركة  قامت 
للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  األخرى  والمعايير  اإلصدارات  إلى  باإلضافة   )IFRS( الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  عن  الصادرة 

والمحاسبين )SOCPA(. وبدأت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الكاملة ابتداًء من السنة المالية 2018م.

كما ال تملك شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون وال أي من شركاتهم التابعة أي حصة أو مصلحة من أي نوع في الشركة وتم 
إعطاء الموافقة الكتابية بدون تراجع فيما يتعلق بنشر اسمهم وشعارهم وإفادتهم في نشرة اإلصدار هذه كمراجعي حسابات للشركة للفترات المذكورة 

أعاله.

وننبه أنه قد يشتمل هذا الجزء على بيانات ذات طبيعة مستقبلية استناداً إلى خطط اإلدارة وتوقعاتها الحالية فيما يتعلق بنمو األرباح ونتائج العمليات 
واألوضاع المالية وبناًء على ذلك فهي تحتوي على مخاطر وتوقعات غير مؤكدة قد تؤدي إلى اختالف جوهري عن النتائج الفعلية للشركة وذلك نتيجة 
لعوامل وأحداث متعددة بما في ذلك العوامل التي تمت مناقشتها في هذا القسم من نشرة اإلصدار أو في أماكن أخرى منها كما ذكر في القسم ) 2( 

)"عوامل المخاطرة"(.

تم عرض جميع المعلومات المالية في هذا القسم بالريال السعودي ما لم ينص على خالف ذلك. وتم تقريب المبالغ والنسب المئوية إلى أقرب عدد 
عشري، وعليه فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع المجاميع المذكورة في تلك الجداول أو مع القوائم 

المالية للشركة.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية 6-2

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة حسب علمهم واعتقادهم بما يلي:

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم  )2( )"عوامل المخاطرة"( والقسم )6-5( )"العوامل الرئيسية المؤثرة على أداء الشركة وعملياتها"(، ليست 
الشركة على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير على أعمال الشركة أو وضعها المالي.

أن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم قد تم استخراجها دون تعديالت جوهرية وعرضها بصيغة تتسق مع القوائم المالية المراجعة للسنوات 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م واإليضاحات المرفقة بهم والتي قد تم إعدادها من قبل الشركة وفقاً المعايير الدولية 

للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أن الشركة لديها رأس مال عامل يكفي لمدة ال تقل عن 12 شهًرا على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار. . 1
أنه لم يكن هناك تحفظ في تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية للمصدر عن أي من السنوات المالية الثالث السابقة . 2

المباشرة لتاريخ هذه النشرة.
أنه لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنوات المالية الثالث السابقة مباشرة لتاريخ . 3

تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية وحتى تاريخ اعتماد هذه النشرة. ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأن كل الحقائق الجوهرية 
المتعلقة بالشركة وأدائها المالي تم اإلفصاح عنها في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات أو حقائق أخرى لو تم 

إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مضللة.
أنه لم يتم إجراء أي تغييرات هيكلية في المصدر خالل السنوات المالية الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح . 4

األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.



81

أنه لم يكن هناك أي تغيير جوهري في السياسات المحاسبية للمصدر خالل السنوات المالية الثالث السابقة المباشرة لتاريخ هذه . 5
النشرة.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم  )2( )"عوامل المخاطرة"(، لم يتم إجراء أو اإللزام بإجراء أي تعديل جوهري للقوائم المالية . 6
المراجعة والمعلنة خالل السنوات المالية الثالث السابقة المباشرة لتاريخ هذه النشرة.

أنه ال يوجد نية إلجراء أي تغييرات جوهرية في طبيعة أنشطة الشركة.. 7
أن عمليات الشركة لم تتوقف على نحو يمكن أن تؤثر تأثير ملحوظاً أو قد أثر بالفعل على وضع الشركة المالي خالل اإلثني عشر . 8

شهًرا الماضية.
أن الشركة قدمت تفاصيل شاملة في هذا القسم لجميع الموجودات الثابتة واالستثمارات، بما في ذلك األوراق المالية التعاقدية . 9

والموجودات األخرى التي تكون قيمتها متقلبة أو يصعب تقديرها.
أنه لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي من قبل الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو . 10

أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين، أو كبار التنفيذيين، أو القائمين بعرض أو طرح األوراق المالية أو الخبراء خالل السنوات الثالث 
السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل والطرح. 

أنه ال يوجد لدى الشركة أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، كما يقر . 11
بعدم وجود أي التزامات ضمان )بما في ذلك الضمان الشخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي أو المضمونة برهن أو غير 
المضمونة برهن( أو التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم 

الفرعي )12-6( "اتفاقيات التمويل" في القسم )12( "المعلومات القانونية" من هذه النشرة.
أنه ليس لدى الشركة أي أدوات دين صادرة وقائمة، أو موافق عليها ولم يتم إصداره كما بتاريخ إصدار هذه النشرة. . 12
أنه - على حد علمهم - ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة كما في تاريخ هذه النشرة . 13

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم الفرعي )12-6( "اتفاقيات التمويل" في القسم )12( "المعلومات القانونية" من هذه 
النشرة.

أنه ال يوجد لدى الشركة أي التزامات محتملة أو ضمانات أو أي موجودات ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها بخالف ما . 14
تم اإلفصاح عنه في هذا القسم من هذه النشرة.

أن رأس مال الشركة ال يخضع لحق الخيار.. 15
أن الشركة ليس لديها معلومات عن أي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أّي عوامل أخرى أثرت أو . 16

يمكن أن تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غير مباشر( على عمليات الشركة باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم ) 2( )"عوامل 
المخاطرة"( من هذه النشرة.

السياسات المحاسبية الهامة 6-3

تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة، ونورد فيما يلي بياناً بأهم السياسات المحاسبية المتبعة:

المعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت الصادرة وسارية المفعول 6-3-1
فيما يلي عدد من التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2020م، وليس لها تأثير جوهري على هذه 

القوائم المالية للشركة: 

التعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة رقم )1( والمعيار الدولي للمحاسبة رقم )8( - استخدام تعريف ثابت لألهمية النسبية  	
في كافة المعايير الدولية للتقرير المالي.

التعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة رقم ) 3( "تجميع األعمال" - تعريف األعمال. 	
التعديالت على مراجع االطار المفاهيم للمعايير الدولية للتقرير المالي. 	

المعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت الصادرة وغير سارية المفعول 6-3-2
المعايير والتفسيرات الواردة أدناه ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة:

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17( "عقود التأمين" يسرى بداية من أو بعد 1 يناير 2021م. 	
تصنيف المطلوبات التعديالت المعيار الدولي للمحاسبة رقم ) 1( "عرض القوائم المالية " تسري هذه التعديالت بداية من أو بعد  	

1 يناير 2021م.
المشروع  	 أو  الزميلة  وشركته  المستثمر  بين  الموجودات  مساهمة  أو  "بيع   )28( رقم  للمحاسبة  الدولي  المعيار  على  التعديالت 

المشترك"، هذه التعديالت متاحة للتطبيق االختياري وتاريخ السريان مؤجل ألجل غير مسمى.
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إثبات اإليرادات  6-3-3
يتم إثبات اإليرادات عند وفاء الشركة بالتزاماتها في العقود الموقعة مع العمالء بالمبلغ الذي يعكس التعويض المادي الذي تتوقعه الشركة مقابل 

السلع. على وجه التحديد، يقدم المعيار نموذج من خمس خطوات لالعتراف باإليرادات:

الخطوة األولى: تحديد العقد أو العقود مع العمالء.

الخطوة الثانية: تحديد التزامات األداء في العقد.

الخطوة الثالثة: تحديد سعر الصفقة.

الخطوة الرابعة: تحميل سعر الصفقة على التزامات األداء في العقد.

الخطوة الخامسة: االعتراف باإليرادات عندما تقوم الشركة بالوفاء بمتطلبات األداء.

يتم إثبات اإليرادات عند أداء االلتزامات التعاقدية، أي عندما تنتقل السيطرة على السلع المنوطة بأداء التزام معين إلى العميل بما  	
يمكنه من استخدامها للغرض المشتراة من أجله وبدون قيود بموجب العقد.

يتم معاملة اإليرادات من بيع أي منتجات فرعية ناجمة عن المخلفات الصناعية كإيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل  	
الشامل اآلخر.

إذا فرقت الشركة بين سعر بيع المنتج في موقع التسليم بمقرها وسعر بيع نفس المنتج تسليم موقع العميل فان الفرق الناجم عن  	
ذلك سيتم معاملته كإيرادات نقل ويتم إدراج التكلفة المقابلة له في تكاليف اإليرادات.

يتم إثبات توزيعات األرباح من الربح أو الخسارة فقط عندما: 	
يتأكد حق الشركة في تسلم توزيعات األرباح المدفوعة،- 
يكون من المرجح أن تتدفق إلى الشركة المنافع االقتصادية المرتبطة بتوزيعات األرباح،- 
يكون من الممكن قياس مبلغ توزيعات األرباح بطريقة يمكن االعتماد عليها.- 

الخصومات

يتم إثبات اإليرادات من مبيعات البضائع على أساس السعر المحدد في العقد أو المتفق علية مع العميل بعد حسم الخصومات المحددة لكل عميل، 
ويتم استخدام الخبرة المتراكمة لتقدير الخصومات وتوفيرها، باستخدام طريقة القيمة المتوقعة، ويتم االعتراف باإليرادات فقط إلى الحد الذي 
يكون فيه من المحتمل جًدا أال يحدث انعكاس كبير، يتم االعتراف بااللتزام التعاقدي للخصومات المتوقعة في حجم المبالغ المستحقة الدفع للعمالء 

فيما يتعلق بالمبيعات التي تتم حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.

عنصر التمويل

ال تتوقع الشركة وجود أي عقود تتجاوز الفترة بين تسليم المنتجات المتفق على بيعها للعميل والدفع من قبل العميل سنة واحدة، لذلك ال تقوم الشركة 
بتعديل أي من أسعار المعامالت بالقيمة الزمنية للنقود.

ممتلكات، آالت، ومعدات 6-3-4
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مخصوماً منها االستهالكات المتراكمة وأية خسائر هبوط في قيمتها.

يتم مراجعة قيم الممتلكات واآلالت والمعدات لتقدير فيما إذا كانت قد تعرضت ألي هبوط في قيمتها وعندما يكون هناك أية أحداث تشير إلى عدم 
إمكانية استرداد القيمة الدفترية فيجب أن تخفض قيمة الممتلكات، اآلالت والمعدات إلى القيمة القابلة لالسترداد ويتم االعتراف بخسارة الهبوط 
إن وجدت من ربح أو خسارة الفترة، إال إذا تم استبعاد األصل بمبلغ أعيد تقييمه فتعامل خسارة الهبوط على أنها هبوط في فائض إعادة التقييم إلى 

المبلغ الذي ال تزيد فيه خسارة الهبوط في القيمة عن المبلغ المحتفظ به في فائض إعادة التقييم لذلك األصل.

يتم االعتراف بالنفقات المتكبدة الستبدال أي من مكونات األصل كبند منفصل ويتم رسملته مقابل شطب المبالغ الدفترية للجزء المستبدل وترسمل 
والمعدات  للممتلكات  الدورية  والصيانة  تكاليف اإلصالح  أما  باألصل  المتعلقة  المستقبلية  المنافع االقتصادية  زيادة  نفقات أخرى فقط عند  أية 

والمصانع، فيعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات والمصانع في نهاية كل سنة وفي حال اختالف العمر اإلنتاجي المتوقع عما تم تقديره سابقا يتم 
استهالك القيمة المتبقية الدفترية على العمر اإلنتاجي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة التقرير.
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تستخدم الشركة طريقة القسط الثابت في استهالك العقارات، اآلالت والمعدات عندما تكون جاهزة لالستخدام على عمرها المقدر وفقا لألعمار 
اإلنتاجية التالية:

%3 مباني

%25 سيارات

%20 أثاث وتجهيزات

%10 آالت ومعدات

%10 العدد واألدوات

%20 حاسب آلي

%20 محطة تحلية وأجهزة مخبرية

المصروفات  وكذلك  والمعدات  اآلالت  تكلفة  وتتضمن  بالتكلفة  وتظهر  بالتكلفة  والمعدات  اآلالت  الممتلكات،  التنفيذ ضمن  تحت  المشاريع  تدرج 
المباشرة. ال يتم استهالك المشاريع تحت التنفيذ والتي سوف يتم استخدامها من قبل الشركة حلى تصبح جاهزة لالستخدام حيث يتم تحويلها إلى 

الممتلكات، اآلالت، والمعدات.

الموجودات غير الملموسة 6-3-5
الموجودات غير الملموسة التي تشتمل على برامج تقنية والتي قامت الشركة باقتنائها وله عمر إنتاجي محدد )5 سنوات( يتم قياسه بسعر التكلفة 

ناقصا اإلطفاء المتراكم وأية خسائر متراكمة للهبوط في القيمة.

النفقات الالحقة

تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل المحدد الذي تتعلق به. ويتم االعتراف بكافة 
النفقات األخرى التي يتم إنتاجها داخليا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها.

اإلطفاء

يتم احتساب اإلطفاء لتكلفة الموجودات غير الملموسة مطروحا منها القيمة المتبقية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية 
المقدرة. ويتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات غير الملموسة وأعمارها اإلنتاجية ومؤشرات الهبوط في القيمة في نهاية كل سنة مالية وتعدل بأثر مستقبلي 
عند الضرورة.

الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية 6-3-6
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي النظر في وجود مؤشرات على وجود هبوط في قيمة الموجودات غير المالية. وفي حالة وجود مؤشرات، يتم تقدير 
القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسارة. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل 

بمفرده، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي تنتمي إليها ذلك األصل.

وفي الحاالت الل يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد بأقل من قيمته الدفترية عندئذ تخفض تكلفة ذلك األصل 
أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى قيمتها القابلة السترداد، ويتم إثبات خسائر الهبوط في قيمة األصل كمصروفات ضمن الربح أو الخسارة للفترة 

المالية التي تحدث فيها.

وإذا ما تم الحقا عكس قيد خسارة الهبوط في القيمة، عندئذ تتم زيادة تكلفة األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى القيمة المعدلة القابلة 
لالسترداد له، على أال تزيد تكلفته بعد زيادتها عن التكلفة األصلية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة الهبوط في قيمة 
ذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة الهبوط في القيمة كإيرادات من الربح أو الخسارة 

للفترة المالية التي تحدث فيها.

المخزون 6-3-7
يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. أما القيمة القابلة للتحقق فتتمثل بسعر البيع المتوقع في النشاط العادي 
للشركة مطروحا منه تكاليف البيع المتوقعة، ويتم تحديد التكلفة لإلنتاج التام على أساس طريقة المتوسط المرجح، وتتضمن تكلفة اإلنتاج التام 
وتحت التشغيل تكلفة المواد الخام والعمالة ونسبة محددة من المصاريف غير المباشرة. كما يتم تقييم جميع أنواع المخزون األخرى على أساس 

المتوسط المرجح. يتم تكوين مخصص للمواد الراكدة وبطيئة الحركة، إن وجدت.
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النقد وما في حكمه 6-3-8
يتألف النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق وودائع قصيرة األجل لدى البنوك وذات استحقاق خالل ثالثة أشهر أو أقل والتي تخضع لمخاطر 
غير جوهرية للتغيرات في قيمتها. يستثنى النقد وما في حكمه المقيد غير المتاح لالستخدام من النقد وما في حكمه ألغراض قائمة التدفقات 

النقدية.

التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين 6-3-9
التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين هو التزام تعويضات تدفع للموظفين بعد انتهاء خدماتهم ووفقا لنظام العمل السعودي تقوم الشركة بسداد 
مبالغ للموظفين عند انتهاء خدماتهم والتي تعتمد عادة على أساس سنوات الخدمة والراتب وسبب انتهاء الخدمة. وااللتزامات المعترف بها في بيان 
المركز المالي فيما يتعلق بمنافع نهاية الخدمة تتمثل في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة بنهاية فترة التقرير المالي، ويتم احتساب التزام 

المنافع المحددة سنويا من قبل اإلدارة باستخدام طريقة وحدة اإلضافة المتوقعة.

إن تكلفة الخدمة الحالية لالئحة المنافع المحددة المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة تدرج ضمن مصروف منافع الموظفين، إال إذا كانت 
مدرجة في تكلفة األصل، تعكس الزيادة في التزام المنافع المحددة الناتجة عن خدمة الموظف في العام الحالي وحاالت تغيير وتقليص وتسوية 

المنافع.

ويتم ادراج تكاليف الخدمة السابقة على الفور ضمن قائمة الربح أو الخسارة. ويتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة عن طريق خصم 
التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المقدرة باستخدام معدالت العائد على سندات الشركات ذات التصنيف االئتماني العال، والمقيمة بالعملة 
التي تسدد بها المنافع والتي لها آجال تقارب التزامات المنفعة ذات الصلة، وفي حال عدم وجود سوق واسعة لهذه الشركات يتم تطبيق أسعار سوق 
السندات الحكومية. يتم تحميل وقيد المكاسب أو الخسائر االكتوارية الناتجة من التسويات والتغييرات السابقة في االفتراضات االكتوارية ضمن 

الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في الفترة التي حدثت فيها.

عقود اإليجار 6-3-10

تقييم عقود اإليجار

تجري الشركة في بداية العقد تقييما لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. ويكون العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد 
إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل. ولتقييم ما إذا كان العقد ينقل حق السيطرة الستخدام 

أصل محدد، تقوم الشركة باستخدام تعريف عقد اإليجار في المعيار الدولي للتقرير المالي 16.

الشركة كمستأجر

تقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار. تقاس موجودات حق االستخدام مبدئيا بالتكلفة، 
والتي تتكون من المبلغ المبدئي اللتزام عقد اإليجار المعدل بأي دفعات إيجار تم تقديمها في أو قبل تاريخ البدء، زائدا أي تكاليف مباشرة مبدئية 
متكبدة وتكاليف التفكيك واإلزالة المقدرة لألصل محل العقد أو الستعادة األصل محل العقد أو الموقع الذي توجد فيه، ناقصا أي حوافز إيجار 

مستلمة.

يتم الحقا استهالك موجودات حق االستخدام بشكل جوهري باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بداية عقد اإليجار حتى نهاية مدة عقد 
اإليجار، باستثناء إذا كان عقد اإليجار يحول ملكية األصل محل العقد إلى الشركة في نهاية مدة عقد اإليجار أو كانت تكلفة موجودات حق االستخدام 
تعكس أن الشركة ستمارس خيار الشراء. في تلك الحالة، سيتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل محل العقد، 
دوري من خسائر  االستخدام بشكل  يتم تخفيض موجودات حق  ذلك،  إلى  باإلضافة  والمعدات.  الممتلكات  نفس أساس  يتم تحديده على  والذي 

االنخفاض في القيمة، إن وجدت، ويتم تعديلها لبعض عمليات إعادة قياس التزام عقد اإليجار.

يتم قياس التزام عقد اإليجار أوليا بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار والتي لم يتم دفعها في تاريخ بداية العقد، ويتم خصمه باستخدام معدل الفائدة 
المدرج في عقد اإليجار، أو إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة. وبشكل عام، تستخدم 

الشركة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم.

تحدد الشركة معدل االقتراض اإلضافي الخاص بها من خالل الحصول على أسعار الفائدة من مصادر تمويل خارجية مختلفة وإجراء بعض التعديات 
لتعكس شروط عقد اإليجار ونوع األصل المؤجر.

تتكون دفعات اإليجار المدرجة عند قياس التزام عقد اإليجار من التالي:

دفعات ثابتة، بما في ذلك دفعات ثابتة في مضمونها. 	
دفعات إيجار متغيرة اعتمد على مؤشر أو سعر، تقاس أوليا باستخدام المؤشر أو السعر في تاريخ البداية. 	
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المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية. 	
سعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي تضمن الشركة ممارسته بصورة معقولة، ودفعات اإليجار من فترة التجديد االختيارية  	

إذا كانت الشركة تضمن ممارسة خيار التمديد بصورة معقولة، وغرامات اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار ما لم تضمن الشركة بصورة 
معقولة عدم إنهائه بشكل مبكر.

عقود اإليجار قصيرة األجل

اختارت الشركة عدم إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقد اإليجار بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل التي لها فترة إيجار تبلغ 12 شهرا 
أو أقل. تقوم الشركة بإثبات دفعات اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

المخصصات 6-3-11
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزامات )قانونية أو تعاقدية( بتاريخ قائمة المركز المالي ناشئة عن أحداث سابقة وأن تسديد 
االلتزامات محتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع اقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه. ويتم تحديد المخصصات عن طريق خصم 

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك االلتزام.

األدوات المالية 6-3-12
إن األداة المالية هي أية عقود ينشأ عنها موجودات مالية لمنشأة ما والتزامات مالية أو أدوات حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

تقوم الشركة بإثبات موجوداتها المالية والتزاماتها المالية في قائمة المركز المالي عندما فقط تصبح الشركة طرفا في النصوص التعاقدية لألداة.

الموجودات المالية

عند اقتناء الشركة ألصل مالي يتم تصنيف األصل المالي بالتكلفة المستنفذة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة على أساس كل من )أ( نموذج األعمال إلدارة مجموعة موجودات مالية و)ب( خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل 

المالي.

القياس األولي لألصل المالي

يقاس األصل المالي عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة مضاف إليه تكاليف المعاملة، باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة والتي تقاس بالقيمة العادلة بدون إضافة تكاليف المعاملة.

يتم قياس المبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين بسعر معامالتهم )حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 15 "اإليراد 
من العقود مع العمالء"( إذا كانت المبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين ال تنطوي على مكون تمويل مهم وفقا للمعيار الدولي للتقرير 

المالي 15.

القياس الالحق لألصل المالي

بعد اإلثبات األولي تقوم الشركة بالقياس الالحق للموجودات المالية بناًء على تصنيف الموجودات المالية كما يلي:

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، إذا كان هدف الشركة االحتفاظ بمجموعة موجودات مالية لتحصيل التدفقات  	
النقدية التعاقدية في تواريخ محددة، والتي تعد فقط دفعات من أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذا كان هدف الشركة االحتفاظ بمجموعة موجودات مالية لتحصيل التدفقات  	
النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، وأن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد 

-فقط- دفعات من أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذا قامت الشركة باستخدام خيار القياس هذا المتوفر في المعيار الدولي للتقرير  	

المالي )9( "األدوات المالية" فيما يخص أدوات حقوق الملكية. ويتم إثبات التغيرات الالحقة في القيمة العادلة وكذلك مكاسب / 
)خسائر( البيع من الدخل الشامل اآلخر. ويتم إثبات توزيعات األرباح الناجمة عنها ضمن الربح أو الخسارة.
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إلغاء إثبات األصل المالي

تقوم الشركة بإلغاء إثبات األصل المالي فقط عند:

انقضاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي، أو 	
تحويل الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من األصل المالي وتحويل ما يقارب جميع مخاطر ملكية األصل المالي، أو 	
اإلبقاء على الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من األصل المالي مع تحمل التزاما تعاقديا بدفع التدفقات النقدية إلى  	

واحد، أو أكثر من المستلمين وتحويل ما يقارب جميع مخاطر ملكية األصل المالي، أو
تحويل الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من األصل المالي دون تحويل وال إبقاء ما يقارب جميع مخاطر ملكية األصل  	

المالي إذا لم تكن قد أبقت على السيطرة على األصل المالي، أو
اإلبقاء على الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من األصل المالي، مع تحمل التزاما تعاقديا بأن تدفع التدفقات النقدية  	

إلى واحد أو أكثر من المستلمين دون تحويل وال إبقاء ما يقارب جميع مخاطر ملكية األصل المالي إذا لم تكن قد أبقت على السيطرة 
على األصل المالي.

وعند إلغاء إثبات أصل مالي في مجمله، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية في تاريخ إلغاء اإلثبات والعوض/ المقابل المستلم )بما في ذلك أي 
أصل جديد تم الحصول علية مطروحا منه أي التزام جديد تم تحمله( ضمن الربح أو الخسارة.

الهبوط في قيمة الموجودات المالية

تقوم الشركة بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المالية على أساس استطالع المستقبل. تعتمد طريقة الهبوط في القيمة المطبقة 
على ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.

بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق الشركة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( والذي يشترط إثبات الخسائر 
المتوقعة على مدار أعمار هذه الذمم اعتبارا من اإلثبات األولي لها.

االلتزامات المالية 

تقوم الشركة بتصنيف جميع االلتزامات المالية على أنها يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة.

إلغاء إثبات االلتزامات المالية

تقوم الشركة بإلغاء االلتزام المالي )أو جزء من االلتزام المالي( من قائمة مركزها المالي عندما يتم إطفاؤه؛ أي عندما يتم سداد االلتزام المحدد 
في العقد أو يتم إلغاؤه أو انقضاؤه.

التكلفة المطفأة لألصل المالي أو االلتزام المالي

المبلغ الذي يقاس به األصل المالي أو االلتزام المالي عند اإلثبات األولي مطروحا منه دفعات سداد المبلغ األصلي، ومضافا إليه أو مطروحا منه 
اإلطفاء التراكمي باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين ذلك المبلغ األولي والمبلغ في تاريخ االستحقاق.

مخصص الزكاة الشرعية 6-3-13
تخضع الشركة لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. يتم االستدراك للزكاة وفقا لمبدأ االستحقاق. يتم احتساب 
مخصص الزكاة على أساس الوعاء الزكوي، ويجري تسجيل أية فروقات بين المخصص والربط النهائي ضمن الربح أو الخسارة في نفس الفترة التي 

تنشأ فيها هذه الفروقات.

االحتياطي النظامي  6-3-14
بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة يتم تجنيب 10% سنويا من صافي دخل السنة لحساب االحتياطي 

النظامي ويجوز وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع علما بأن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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القروض  6-3-15
تحتسب القروض مبدئيا بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة. أي فرق بين المتحصالت )صافية 
من تكاليف المعاملة( والقيمة المستردة يتم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة على مدى فترة القروض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. تلغى 
القروض من قائمة المركز المالي عند تنفيذ االلتزام المحدد في العقد، أو إلغائه أو انتهاء مدته. يتم تصنيف القروض كالتزامات متداولة عندما 

تكون فترة االستحقاق المتبقية أقل من 12 شهر.

تكلفة التمويل )االقتراض( 6-3-16
تكلفة التمويل المنسوبة مباشرة القتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة )وهي موجودات بحاجة لفترة كبيرة من الوقت، أكثر من سنة، حتى تصبح 
هذه الموجودات جاهزة لالستخدام المعدة له( يتم إضافتها إلى تكلفة هذه الموجودات حلى تصبح هذه الموجودات جاهزة لالستخدام المعدة له. 

كما ال يتم رسملة أي تكلفة تمويل خالل فترة التوقف.

يتم إثبات جميع تكاليف التمويل األخرى ضمن الربح أو الخسارة عند تكبدها.

قياس القيمة العادلة 6-3-17
القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من االلتزامات ضمن معامالت منتظمة بين المتعاملين 
بالسوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق السائدة )مثل السعر الحاضر- على سبيل المثال( بغض النظر إن كان ذاك السعر ملحوظا بصورة 

مباشرة أو مقدر باستعمال أسلوب تقييم آخر. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع األصل أو تحويل االلتزام سيتم إما:

من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو 	
من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية. 	

يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها.

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افتراض أن 
أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.

يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل 
منفعة منه أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه. تستخدم الشركة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف 
المعطيات غير  العالقة وتقليص استخدام  الملحوظة ذات  المعطيات  العادلة وتعظيم استخدام  القيمة  بيانات كافية لقياس  لها  واألحوال وتتوافر 

الملحوظة إلى أكبر حد.

إن جميع الموجودات وااللتزامات التي تقاس بالقيمة العادلة أو يتم اإلفصاح عن قيمتها العادلة في القوائم المالية يتم تصنيفها وفقا لنطاق الهيكل 
الهرمي للقيم العادلة المبين أدناه استنادا إلى معطيات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهريا لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى األول: األسعار المعلنة )غير المعدلة( والمتداولة في األسواق النشطة للموجودات أو االلتزامات المطابقة لتلك التي يتم  	
قياسها.

التي من الممكن مالحظتها، أو رصدها لألصل، أو االلتزام بشكل مباشر، أو غير مباشر بخالف  	 المستوى الثاني: المدخالت 
األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول.

المستوى الثالث: المدخالت التي ال يمكن رصدها أو مالحظتها لألصل أو االلتزام. 	

التقديرات واألحكام واالفتراضات المحاسبية الهامة 6-3-18
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي من اإلدارة القيام باجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات 
والمصروفات والموجودات )الموجودات( وااللتزامات )االلتزامات( الظاهرة في القوائم المالية واإلفصاحات المرفقة بالقوائم المالية، واإلفصاحات 
عن االلتزامات المحتملة والموجودات المحتملة. إال أن عدم التأكد المتضمن في هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدى إلى إجراء تعديات هامة على 

القيمة الدفترية للموجودات أو االلتزامات التي قد تتأثر في فترات مستقبلية.

التي لها تأثير جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم المالية.  ضمن سياق تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، قامت اإلدارة بإبداء األحكام 
باإلضافة إلى االفتراضات الرئيسية التي تم األخذ بها عند تقدير أثر الظروف المستقبلية على األرقام الظاهرة في القوائم المالية واإلفصاحات 
المتعلقة بها في تاريخ إعداد القوائم المالية والتي يرتبط بها مخاطر جوهرية قد تسبب تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات وااللتزامات 
خالل السنة المالية القادمة. اعتمدت الشركة في تقديراتها وافتراضاتها على الظروف القائمة والمعلومات المتاحة عند إعداد القوائم المالية. إال 
أنه يمكن أن تتغير الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية وفقا للتغيرات في السوق أو الظروف الناشئة خارج سيطرة الشركة. 

وتنعكس هذه التغييرات على االفتراضات عند حدوثها.
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العمر المقدر للممتلكات، اآلالت والمعدات- 1
يتم استهالك تكلفة الممتلكات، اآلالت، والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة التي تم تقديرها بناًء على االستخدام المتوقع والتقادم لألصل، 

وبرنامج الصيانة واإلصالح باإلضافة إلى التقادم التقني واعتبارات القيمة المستردة لألصل.

تقويم التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين- 2
يتم تحديد تكلفة منافع نهاية الخدمة للموظفين بموجب برنامج المنافع المحددة غير الممولة التي يتم قياسها باستعمال التقييم اإلكتواري. 
يشمل التقييم اإلكتواري العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه االفتراضات تحديد معدل 
الخصم، والزيادات المستقبلية في الرواتب، وسلوك العاملين، ومعدل دوران العاملين. ونظرا لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل فإن التزام 
المنافع المحددة غير الممولة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. لذا تتم مراجعة جميع االفتراضات مرة أو أكثر في السنة 

الواحدة عند الضرورة.

نبذة عن الشركة 6-4

تأسس مصنع نقي للمياه - فرع مؤسسة فردية - لصاحبها أمين بن عبد اهلل بن علي المالح، بموجب السجل التجاري رقم 1128018184 صادر 
من عنيزة بتاريخ 16 رمضان 1438هـ الموافق 10 يونيو 2017م. تم تحويل فرع المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وانضمام الشريك السيد 
ياسر عقيل عبد العزيز العقيل وأصبح رأس مال الشركة مبلغ قدره 45,338,000 ريال سعودي، وتم اصدار السجل التجاري المعدل بنفس رقم السجل 

التجاري أعاله وصدر عقد تأسيس الشركة بتاريخ 27 شعبان 1438هـ الموافق23 مايو 2017م.

يتمثل نشاط الشركة وفروعها في انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة، والبيع بالجملة للمياه المعبأة بأنواعها، البيع بالجملة للمياه الغازية والعصائر، 
وبيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة.

العوامل الرئيسية المؤثرة على أداء الشركة وعملياتها 6-5

تذبذب أسعار المواد الخام 6-5-1
واألغطية  )البريفورم(  البالستيكية  القوارير  تمثل مصغرات  التي  الخام  المواد  أسعار  أهمها  من  عوامل  عدة  على  الشركة  وأرباح  إيرادات  تعتمد 
البالستيكية والكرتون وغيرها، والتي تخضع لتقلب األسعار بناًء على األسعار السائدة في األسواق المحلية والعالمية المدفوعة بالعرض والطلب 
محلياً وعالمياً. وليس بمقدور الشركة أن تسيطر على العوامل المؤثرة على أسعار المواد الخام، إضافة إلى أن التغيرات الفعلية في العرض والطلب، 
وتقلبات السوق، والعوامل الدولية االقتصادية قد تؤثر على أسعار المواد الخام بشكل كبير. وقد ال تتمكن الشركة من زيادة أسعار المنتجات لتعكس 
قيمة الزيادة في تكلفة إنتاجها، مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة وتوقعتها المستقبلية ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها 

المالي.

المنافسة والحصة السوقية للشركة 6-5-2
تتنافس الشركة في المملكة العربية السعودية مع الشركات التي تعمل في مجال تعبئة مياه الشرب، حيث تشمل العوامل التنافسية السعر ونقاوة المياه 
وانتشار العالمة التجارية والتواجد الجغرافي واالبتكار وخدمة العمالء. باإلضافة إلى ذلك، مكنت التكنولوجيا العمالء من مقارنة األسعار المتاحة من 
شركات تعبئة مياه الشرب بقدر أكبر من السهولة واليسر. ومن ثم إذا حاولت الشركة زيادة أسعارها، فقد يسعى منافسوها إلى زيادة حدة المنافسة 
على األسعار. وقد ال تتمكن الشركة من الحفاظ على مكانتها في السوق أو حصتها اإلجمالية من سوق تعبئة مياه الشرب أو تعزيز أي منهما نظراً 
لتمتع بعض منافسي الشركة بموارد مالية وتسويقية تفوق موارد الشركة. باإلضافة إلى ذلك، قد تؤدي المنافسة العالية إلى تخفيض األسعار وزيادة 
العروض والحوافز في المبيعات وانخفاض هوامش الربح اإلجمالية وزيادة مصروفات المبيعات وبرامج التسويق والنفقات المخصصة لتوسيع قنوات 
التسويق. كذلك قد يقوم منافسو الشركة بما في ذلك الشركات الجديدة بتخفيض األسعار للحصول على - من بين أمور أخرى - ميزة تنافسية 
وحصة سوقية أكبر. عليه فقد ال تتمكن الشركة من الحفاظ على مكانتها في السوق أو حصتها اإلجمالية في سوق تعبئة مياه الشرب أو تعزيز أي 
منهما. وإذا لم تتمكن الشركة من مواجهة هذه التحديات التنافسية، فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

التغيرات الهيكلية في قطاع مياه الشرب المعبأة 6-5-3
إن قطاع تعبئة مياه الشرب بشكل عام في تطور مستمر ويتعرض إلى تغيرات هيكلية جوهرية، حيث أن الشركات تقدم حلوالً لمياه الشرب المعبأة 
تحتوي بالتحديد على أنظمة لتنقية المياه غير الصالحة للشرب )مياه الصنبور(، قد تؤثر على الطلب على مياه الشرب المعبئة وقد تؤدي إلى تغير في 
تفضيالت واستخدامات العمالء. وقد تتمتع بعض هذه الشركات بقدرتها على توفير رؤوس أموال كبيرة أو تقنيات مبتكرة أو إطالق خدمات جديدة 
بتكلفة منخفضة نسبًيا. عليه فإن قدرة الشركة على تحسين عملياتها وعروضها الحالية بشكل مستمر استجابًة للتغيرات الهيكلية في قطاع تعبئة مياه 
الشرب بشكل عام وكذلك التغيرات التكنولوجية تعد أمراً جوهريا للحفاظ على مركزها التنافسي وثقة رضا العمالء. وفي المقابل فقد يؤدي غياب 
المنهجية الواضحة والشاملة للتعامل مع مثل هذه التغييرات إلى فقدان الميزة التنافسية وبالتالي التأثير سلباً على ربحية الشركة وحصتها السوقية 

وقدرتها على النمو، األمر الذي من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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مدى انتشار العالمة التجارية والحفاظ على انتشارها 6-5-4
تعتمد أعمال الشركة اعتماًدا كبيًرا على انتشار عالمتها التجارية "نقي" في المملكة. وبالتالي تستثمر الشركة في عالمتها التجارية "نقي" وتتكبد 
مصاريف لتوسيع انتشارها، ومن ذلك إقامة الشراكات والحمالت الدعائية. وغالًبا ما تكون العوامل التي تؤثر على انتشار العالمة التجارية خارجة 
عن نطاق سيطرة الشركة، وقد ال تحقق األهداف المرجوة من جهودها الرامية إلى الحفاظ على انتشار العالمة التجارية أو توسيع انتشارها مثل 
الحمالت اإلعالنية. إضافًة إلى ذلك، إن الدعاية السلبية المتعلقة بالعالمة التجارية "نقي" على وجه الخصوص أو قطاع تعبئة مياه الشرب بشكل 
عام، سواء على اإلنترنت أو وسائل التواصل االجتماعي أو غير ذلك، قد تضر بالعالمة التجارية وبالتالي يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال 

الشركة أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية.

إنفاق المستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية 6-5-5
قد يتأثر قطاع تعبئة مياه الشرب سلباً بأي انخفاض في األوضاع االقتصادية العامة أو في األجور أو في توفر االئتمان االستهالكي أو في إنفاق 
المستهلك أو زيادة أسعار الوقود أو انخفاض معدالت السفر أو زيادة أسعار الفائدة ومعدالت الضريبة، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة أو 
لألحداث السياسية التي من الممكن أن تقلل من إنفاق المستهلك أو من مستوى ثقته، وبالتالي تؤثر سلباً على إيرادات الشركة. باإلضافة إلى ذلك، 
قد يلجأ بعض المنافسين في مثل هذه الظروف إلى خفض األسعار والترويج لها، مما يزيد بدوره من الضغط على الشركة، األمر الذي من شأنه أن 

يؤثر بشكل سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

العوامل الموسمية 6-5-6
يتأثر نشاط الشركة نسبياً بمواسم معينة خالل العام، فعادًة ما يتزامن ارتفاع الطلب في الصيف مقارنًة بالشتاء. وعالوة على ذلك، فإن الطلب يرتفع 
بالتزامن في أوقات معينة من السنة مثل شهر رمضان وذلك بسبب ارتفاع مستويات شراء مياه الشرب المعبأة في المملكة، إما لالستهالك الشخصي 
أو للتوزيع على المنظمات الخيرية. وعليه، قد تتأثر إيرادات الشركة بالتذبذبات الموسمية والعرض والطلب على منتجاتها، مما قد يؤثر على أسعار 
المبيعات وحجم الطلب، باألخص في فصل الشتاء. فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض إيرادات وربحية الشركة مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على 
أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. )ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الفقرة ) 2-1-13( )"المخاطر المرتبطة 

بالعوامل الموسمية"( من هذه النشرة(.

نتائج العمليات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م 6-6

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 6-6-1

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: 1-6الجدول رقم )
السنة المالية

٢019م
)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢0م

)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢1م

)المراجعة(

نمو سنوي
٢019م -٢0٢0م

نمو سنوي
٢0٢0م -٢0٢1م

نمو مركب
٢019م - ٢0٢1م

15.8%5%27.6%207,300264,514277,823مبيعات

0.2%2.7%)2.4%()164,869()160,493()164,375(تكلفة المبيعات

62.2%8.6%142.3%42,925104,021112,954مجمل الربح 

132.8%61.3%236%)23,937()14,836()4,416(مصاريف بيع وتوزيع

72.78%37.01%117.6%)10,750()7,847()3,606(مصروفات عمومية وإدارية

49.7%)3.8%(133%34,90481,33778,267ربح التشغيل 

35.5%)297.7%()192.8%(1,434)725(781)مصروفات( إيرادات أخرى، صافي

0%101.6%-)1,194()592(-تكاليف تمويل

48.3%)1.9%(124.2%35,68580,02078,507صافي أرباح السنة قبل الزكاة

16.6%)40.4%(127.9%)1,231()2,065()906(مصروف الزكاة

49.1%)0.9%(124.2%34,77977,95577,276صافي أرباح العام

252.9%)345.5%()603.13%(395)161(32أرباح/خسائر من إعادة قياس مكافأة ترك الخدمة

49.4%)0.٢%(1٢٣.5%٣4,81177,79477,671إجمالي الدخل الشامل
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م
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مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: ٢-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
السنة المالية

٢019م
)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢0م

)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢1م

)المراجعة(

نمو سنوي
٢019م -٢0٢0م

نمو سنوي
٢0٢0م -٢0٢1م

نمو مركب
٢019م - ٢0٢1م

مؤشرات األداء الرئيسية

كنسبة مئوية من إجمالي المبيعات

40.718.61.320.0%39.4%20.7%إجمالي الربح

8.63.514.310.7%)5.7%()2.1%(مصاريف بيع وتوزيع

6.95.7)1.2(3.9%)3.0%()1.8%(مصاريف عمومية وإدارية 

11.3)2.6(28.213.9%30.7%16.8%ربح العمليات 

11.0)2.0(28.313.0%30.3%17.2%صافي أرباح قبل الزكاة

11.0)1.7(27.812.7%29.5%16.8%صافي أرباح العام

11.2)1.5(28.012.6%29.4%16.8%إجمالي الدخل الشامل

0.2%0.1%0.1%المرتجعات كنسبة من إجمالي المبيعات

2.60%0.2%الخصومات كنسبة من إجمالي المبيعات

-6771عدد المستودعات

-11عدد المصانع

26742خطوط إنتاج 
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات إدارة الشركة

المبيعات

ترتكز مبيعات الشركة رئيسيا على مبيعات عبوات المياه المعبأة في المملكة العربية السعودية تحت عالمتي نقي وقطرة نقى. وتأتى كل المبيعات 
من السوق المحلية للمملكة وبشكل أساسي من مناطق القصيم والرياض والتي بلغت حوالي 23.5% و25.5% على التوالي من إجمالي المبيعات خالل 

السنة المالية 2021م، و23.5% و21.4%خالل السنة المالية 2020م، و18.6% و19.7% خالل السنة المالية 2019م. 

وعادة ما يكون توزيع المنتجات عبر تجار الجملة، غير أن الشركة قامت خالل السنة المالية 2020م بتوسيع مجال نشاطاتها بالدخول إلى قطاع البيع 
بالتجزئة من خالل االستحواذ على األطراف ذات العالقة بتجار الجملة بمنطقة مدينة القصيم والرياض.

تقوم الشركة ببيع منتجاتها في علب كرتونية بسعة 24 أو 48 قارورة / زجاجة وبأحجام مختلفة. وال تقوم الشركة ببيع القوارير بصفة منفصلة. 
باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة ببيع مواد خام بقيمة 8.1 مليون ريال سعودي والتي تضمنت مبيعات الكرتون والملصقات واألغطية إلى طرف ذات 
عالقة )شركة زالل( خالل السنة المالية 2018م بالتكلفة، 10.2 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2019م. توقفت الشركة عن مبيعات المواد 
الخام لألطراف ذات العالقة بعد توصية من مراجع الحسابات الخارجي الجديد والذي تم تعيينه في عام 2020م ونتج ذلك عن إعادة تبويب باستبعاد 

المبيعات والتكلفة في القوائم المالية لسنة 2019م المعدلة وعن عدم تسجيل أي إيرادات مماثلة في عام 2020م.

تتكون إيرادات الشركة بشكل أساسي من قنوات توزيع بالجملة بنسبة 67% من إجمالي المبيعات خالل السنة المالية 2021م و33% من قنوات التوزيع 
بالتجزئة. والجدير بالذكر أن بدأت الشركة بيع منتجاتها من خالل قنوات التوزيع بالتجزئة في عام 2020م. تقوم الشركة ببيع منتجات العالمات 
التجارية التي تمتلكها: )1( نقي و)2( قطره نقي. أما بالنسبة لنوعية المنتج، تتكون إيرادات الشركة بشكل رئيسي من مبيعات نقي 200 مل )39% من 

إجمالي إيرادات عام 2021م(، نقي 330 مل )36% من إجمالي إيرادات عام 2021م( وقطرة نقي 200 مل )18% من إجمالي إيرادات عام 2021م(.

يتم االعتراف باإليرادات وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 15 "اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء"، حيث تعترف الشركة باإليرادات بمجرد 
خروج البضائع من مستودعات الشركة وإصدار فاتورة.

ارتفعت المبيعات بنسبة 5% من 264.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 277.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة 
الزيادة في كميات الكرتون المباعة من 29,390 ألف كرتون في عام 2020م إلى 31,650 ألف كرتون في عام 2021م وتتعلق بشكل أساسي بمنتوجات 

قطرة نقي 200 مل )من 10,214 ألف كرتون إلى 21,451 ألف كرتون(.

قامت الشركة خالل السنة المالية 2020م باالستحواذ على تجار الجملة في مدينه الرياض والقصيم )واللذان يمثالن أكبر مدن حيث المبيعات( من 
قبل أمين بن عبد اهلل بن على المالح والذي يملك 50% من شركة نقي للمياه. باإلضافة إلى استحواذ خطوط إنتاج من األطراف ذات العالقة: شركة 
مصنع الشرق األوسط للمكائن المحدودة وشركة مصنع زالل للمياه. وبسبب ما أدت إليه عملية االستحواذ أعاله ارتفعت المبيعات بنسبة %27.6 
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إلى 264.5 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك إلى نتيجة الزيادة في كميات الكرتون المباعة من 25,283 ألف كرتون في عام 2019م إلى 29,390 ألف 
كرتون في عام 2020م باإلضافة إلى ارتفاع متوسط سعر البيع لكل كرتون من 8.2 ريال سعودي إلى 9.0 ريال سعودي.

تجدر اإلشارة إلى أن المبيعات المتأتية من تجار الجملة المستحوذ عليهم، قبل عملية االستحواذ، كانت تحتسب ضمن قطاع البيع بالجملة حيث 
تعتبرهم الشركة عمالء. ومن ثم تم نقلهم إلى قطاع البيع بالتجزئة لتطويرهم مما يفسر انخفاض مبيعات الجملة في السنة المالية2021م و2020م 

مقارنة بالسنة المالية 2019م.

تكلفة المبيعات

تتمثل تكلفة المبيعات بشكل أساسي من مشتريات المواد الخام والتي تضم التشكيل والكرتون والملصق، باإلضافة إلى مشتريات المنتجات تامة 
الصنع من األطراف ذات العالقة )شركة السد الحديثة المتطورة وشركة مصنع زالل للمياه( والتي تمثل مصاريف استهالك ومصروفات تشغيل 

المصنع وتكاليف العمالة.

انخفضت تكلفة المبيعات من 164.4 إلى 160.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة تراجع متوسط تكلفة إنتاج الكرتون من 6.5 
ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 5.5 ريال سعودي في السنة المالية 2020م إثر االستحواذ على خطوط إنتاج إضافية من األطراف ذات 
العالقة وصناعة المنتج من قبل الشركة. يعود هذا االنخفاض في متوسط تكلفة إنتاج الكرتون بشكل أساسي إلى الهوامش الربحية لشركات السد 

وزالل على المنتجات النهائية المباعة.

ارتفعت تكلفة المبيعات من 160.5 إلى 164.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى نمو أسعار المواد الخام )خاصة 
التشكيل والكرتون( جنًبا إلى جنب مع نمو النشاط في السنة المالية 2021م.

مصاريف البيع والتوزيع 

بعد  المبيعات.  من  مئوية  كنسبة  وكان %2.1  واإلعالن  الوسائط  رسوم  تألف فقط من  والتوزيع  البيع  كانت مصاريف  المالية 2019م،  السنة  في 
االستحواذ على تجار الجملة في الرياض والقصيم، تم تسجيل تكاليف مصاريف البيع والتوزيع ذات الصلة من تلك الفروع تحت هذا الحساب، وفًقا 
لإلدارة. ونتيجة لذلك، ارتفعت مصروفات الدعم والتوزيع إلى 14.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، حيث تم ربط 5.3 مليون ريال 

سعودي بالقصيم، و5.3 مليون ريال سعودي متعلقة بالرياض و2.5 مليون ريال سعودي لمصنع نقي.

تقريًبا(،  المبيعات )%10  تقريًبا(، عموالت  المبيعات )%54  برواتب وكالء  تتعلق بشكل أساسي  المالية 2020م  السنة  والتوزيع في  البيع  مصاريف 
االستهالك )9% تقريًبا( مصاريف السيارة )9% تقريًبا(.

في السنة المالية 2021م، ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بشكل أكبر إلى 23.9 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة عدد الموظفين 
)بنسبة 111.8%( مما أدى إلى زيادة الرواتب من 5.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 12.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 

2021م. باإلضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة في مصاريف النقل إلى 2.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م.

مصروفات عمومية وإدارية

تتمثل المصاريف العمومية واإلدارية في تكاليف الموظفين ومصاريف واألتعاب المهنية ومصاريف اإلصالح والصيانة ومصاريف السفر ومصاريف 
أخرى. والجدير بالذكر أن المصاريف العمومية واإلدارية تتكون بشكل أساسي من تكاليف الموظفين والذي شكل نسبة 75.0% من إجمالي المصروف 
في السنة المالية 2021م. ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية من 3.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 7.9 و10.8 مليون ريال 
سعودي في السنوات المالية2020م و2021م على التوالي نتيجة الرتفاع تكاليف الموظفين ويُعزى ذلك إلى ارتفاع عدد الموظفين من 67 موظف إلى 

127 و190 موظف على التوالي خالل نفس الفترة.

)مصروفات( إيرادات أخرى، صافي

بلغت اإليرادات األخرى 781 ألف ريال سعودي خالل العام المالي 2019م وتكونت بشكل أساسي من مبيعات الخردة.

بلغت المصاريف األخرى إلى )-725( ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة الخسائر المتأتية من بيع الخردة.

في السنة المالية 2021م، ارتفعت اإليرادات األخرى إلى 1.4 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى مبيعات االصول الثابتة )1.4 مليون 
ريال سعودي(.
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تكاليف التمويل

تعلقت تكاليف التمويل البالغة 592 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م و1.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م بالقرض الذي 
حصلت عليه الشركة خالل الربع األخير من عام 2020م بمعدل سايبور + 4% لتمويل النفقات الرأسمالية )شراء 50 شاحنة جديدة( ودفع توزيعات 

األرباح. 

مصروف الزكاة

يتم احتساب مصروف الزكاة وفًقا لقانون المملكة العربية السعودية بمعدل 2.5% من الدخل قبل الضريبة معدل بمخصصات منافع نهاية الخدمة 
للموظفين ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها. يعود االنخفاض في السنة المالية 2021م إلى االنخفاض في األرباح قبل الضرائب خالل 

الفترة قيد التحليل.

صافي الربح

ارتفع صافي الربح بنسبة 124.1% إلى 78.0 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2020م وارتفع هامش صافي الربح إلى 39.4% نتيجة لـ: )1( الزيادة 
في متوسط أسعار البيع من 8.2 ريال سعودي للكرتون إلى 9.0 ريال سعودي إثر الدخول في قطاع البيع بالتجزئة والذي يتميز بأسعار أعلى مقارنة 
بقطاع البيع بالجملة، و)2( ضم خطوط تشغيلية إضافية من األطراف ذات العالقة مما نتج عنه تقليص الهوامش الربحية التي يتم تحميلها من 

األطراف ذات العالقة على المنتجات التامة الصنع.

انخفض صافي الربح بنسبة 0.9% من 77.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 77.3 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2021م 
وانخفض هامش صافي الربح من 29.5% في 2020م إلى 27.8% في عام 2021م.

المبيعات بحسب قناة التوزيع 6-6-1-1

المبيعات بحسب قناة التوزيع للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: ٣-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
السنة المالية

٢019م
)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢0م

)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢1م

)المراجعة(

نمو سنوي
٢019م -٢0٢0م

نمو سنوي
٢0٢0م -٢0٢1م

نمو مركب
٢019م - ٢0٢1م

قنوات التوزيع
)4.6%(5.8%)14.5%(176,321186,550 *206,172مبيعات الجملة*

799.3%3.5%7714.8%88,19391,273 *1,129مبيعات التجزئة*
15.8%5%٢7.6%٢07,٣00٢64,514٢77,8٢٣إجمالي المبيعات

------مبيعات المواد الخام
15.8%5%٢7.6%٢07,٣00٢64,514٢77,8٢٣صافي المبيعات

مؤشرات األداء الرئيسية

الكميات المباعة لكل كرتون
)8%(4.1%)18.6%(25,14820,46421,312مبيعات الجملة

776%16%6531.6%1358,92510,339مبيعات التجزئة
11.9%7.7%16.٢%٢5,٢8٣٢9,٣90٣1,650إجمالي الكميات المباعة لكل كرتون

متوسط سعر البيع لكل كرتون )ريال سعودي(
3.3%2%4.9%8.28.68.8مبيعات الجملة

3%)11%(18%8.49.98.8مبيعات التجزئة
8.٢8.68.8اجمالي متوسط المبيعات لكل عميل

كنسبة مئوية من صافي المبيعات
)32.4(0.5)32.8(67.1%66.7%99.5%مبيعات الجملة

32.3)0.5(32.932.8%33.3%0.5%مبيعات التجزئة
---0%0%0%مبيعات المواد الخام

*هناك اختالف في اجمالي كل من قيمة مبيعات الجملة وقيمة مبيعات التجزئة في السنة المالية 2020م ما بين التحليل أعاله والقوائم المالية المراجعة للسنة المالية 2020م. يتمثل هذا االختالف في اعادة 

تصنيف ما قيمته 12,121 ألف ريال سعودي من مبيعات الجملة إلى مبيعات التجزئة، ويعود سبب إعادة التصنيف هذه المبيعات إلى كونها تتعلق بشكل أساسي بمبيعات تجزئة لحسابات رئيسية ومبيعات 
هايبرماركت وعمالء تجزئة آخرون، وكذلك تماشياً مع نفس التصنيف المعتمد لتلك المبيعات في السنوات المالية 2019م و2021م كما في القوائم المالية المراجعة لهاتين السنتين.

المصدر: معلومات إدارة الشركة.
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مبيعات الجملة

تتعلق إيرادات الجملة في المبيعات لتجار الجملة والتي مثلت مبيعات الجملة 67% من صافي المبيعات في السنة المالية 2021م مقارنة بـ %66.7 
اتفاقيات توزيع حصرية  التوالي. يكون توزيع منتجات الشركة على وكالء المناطق من خالل  المالية 2019م و2020م على  و99.5% في السنوات 
حيث تقوم الشركة، وفقا لتعليمات اإلدارة، بالتعامل مع موزع واحد وحصري )تجار الجملة( في كل منطقة. وتتكون مبيعات الجملة بشكل أساسي 
من منتجات نقي 200 مل بنسبة 40%، نقي 330 مل بنسبة 38% وقطرة نقي 200 مل بنسبة 16% من إجمالي مبيعات الجملة للسنة المالية 2021م.

انخفضت مبيعات الجملة في السنة المالية 2020م إلى 176.3 مليون ريال سعودي، ويعزي ذلك إلى توجه الشركة إلى مبيعات التجزئة، نتيجة تغيير 
نموذج أعمال الشركة واالستحواذ على وكالء بمدينة القصيم والرياض بالقيمة الدفترية خالل نفس الفترة.

في السنة المالية 2021م ارتفعت مبيعات الجملة بمقدار 10.2 مليون ريال سعودي لتصل إلى 186.6 مليون ريال سعودي مدفوعة بشكل أساسي 
بالزيادة في مبيعات: )1( وحدات نقي )+2.1 مليون ريال سعودي( بشكل أساسي من بيع 330 مل )+2.8 مليون ريال سعودي( والذي قابله جزئًيا 
انخفاض في مبيعات 200 مل )0.9 مليون ريال سعودي( و)2( وحدات تخزين قطرة )+7.9 مليون ريال سعودي( بشكل رئيسي من بيع 200 مل )14.3 

ريال سعودي( والذي قابله جزئًيا انخفاض في مبيعات 250 مل، والذي تم تعليقه في السنة المالية 2021م.

مبيعات التجزئة

تتعلق مبيعات التجزئة في المبيعات لألسواق المركزية "السوبر والهايبر ماركت" باإلضافة إلى محالت التجزئة األخرى حيث مثلت مبيعات التجزئة 
9.32% من صافي المبيعات في السنة المالية 2021م مقارنة ب 33.3% و0.5% في السنة المالية2020م و2019م.

ارتفعت مبيعات التجزئة من 1.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 88.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، بعد االستحواذ 
على تجار الجملة بمدينة القصيم والرياض، حيث بدأت الشركة في تسجيل المبيعات من الفروع المذكورة أعاله كجزء من قناة البيع بالتجزئة. 

باإلضافة إلى ذلك ارتفعت كمية المبيعات من 135 ألف كرتون إلى 8.9 مليون كرتون خالل نفس الفترة.

ارتفعت مبيعات التجزئة إلى 91.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، نتيجة الرتفاع كمية المبيعات من 8.9 ألف كرتون إلى 10.3 ألف 
كرتون خالل نفس الفترة والذي قوبل بانخفاض في متوسط السعر لكل كرتون من 9.9 إلى 8.8 ريال سعودي.

المبيعات بحسب نوع المنتج لعمالء الجملة 6-6-1-2

المبيعات بحسب نوع المنتج لعمالء الجملة للسنوات المنتهية ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: 4-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
السنة المالية

٢019م
)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢0م

)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢1م

)المراجعة(

نمو سنوي
٢019م - 

٢0٢0م

نمو سنوي
٢0٢0م - 

٢0٢1م

نمو مركب
٢019م - 

٢0٢1م

نقي
)6.63%()2.1%()10.95%(20086,25076,80475,195 مل

89%7581,434-200 مل 24*
)100%(--20082 مل شرينك

------250 مل
)3.3%(4%)10%(33075,74168,11470,840 مل

38.4%432598-330 مل 24*
)100%()46.8%(-330450239 مل شرينك

)6.7%(7.9%)19.3%(6005,3234,2934,632 مل
)4.6%(1.4%)10.٣%(167,846150,64115٢,698إجمالي مبيعات نقي 

قطرة نقي
77.8%52.6%107.2%2009,29219,25529,398 مل قطرة نقي
)100%()77.6%(-25028,9126,486 مل قطرة نقي

2055.4%2074,463-200 مل 24* قطرة نقي
)5.9%(٣0.5%)٣٢.1%(٣8,٢04٢5,948٣٣,85٢إجمالي مبيعات قطرة نقي

عصيرات
)100%(--122عصير 400 مل

)4.9%(5.6%)14.٣%(186,550* ٢06,17٢176,589إجمالي المبيعات*



 94

ألف ريال سعودي
السنة المالية

٢019م
)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢0م

)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢1م

)المراجعة(

نمو سنوي
٢019م - 

٢0٢0م

نمو سنوي
٢0٢0م - 

٢0٢1م

نمو مركب
٢019م - 

٢0٢1م

مؤشرات األداء الرئيسية

إجمالي الكميات المباعة لكل كرتون

نقي
)10.2%()4.3%()16.2%(2009,5347,9897,648مل

)139.7%(151362-200مل24*
-200390مل شرينك

---250مل
)9.3%()3.3%()15.3%(3309,2037,7967,535مل

89.5%86163-330مل24*
)100%()56.7%(-33020890مل شرينك

)11.9%(4.7%)28.5%(600622445466مل
)8.9%()٢.٣%()15.6%(19,60716,55816,174إجمالي كميات مباعة نقي 

قطرة نقي
)79.3%(36.9%121.7%2001,3482,9894,092مل قطرة نقي
)100%()76.4%(-2504,189989مل قطرة نقي

1949%511,045-200مل 24* قطرة نقي
0.1%٢7.5%)٢7.٢%(5,5٣74,0٢95,1٣8إجمالي كميات مباعة قطرة نقي

عصيرات
--5عصير 400مل

)7.٣%(٣.5%)18.1%(٢5,148٢0,587٢1,٣1٢إجمالي كميات مباعة 

متوسط سعر البيع لكل كرتون

نقي
4.4%2.1%6.4%2009.09.69.8مل

)20%(5.04.0-200مل24*
)100%(--2002.1مل شرينك

---250مل
7.1%8.0%6.1%3308.28.79.4مل

)26.0%(5.03.7-330مل24*
22.7%-3302.22.7مل شرينك

7.4%3.1%11.6%6008.69.69.9 مل
4.6%٣.٣%5.8%8.69.19.4إجمالي متوسط سعر البيع نقي 

قطرة نقي
12.5%)7.2%(2006.96.47.2 مل قطرة نقى
)100%()4.3%(-2506.96.6 مل قطرة نقى

4.9%4.14.3-200 مل 24* قطرة نقى
)٢.1%(٣.1%)7.٢%(6.96.46.6إجمالي متوسط سعر البيع قطرة نقي

عصيرات
)100%(--27.0عصير 400 مل

٣.6%٢.٣%4.9%8.٢8.68.8إجمالي متوسط سعر البيع
* هناك اختالف في إجمالي كل من قيمة مبيعات الجملة وقيمة مبيعات التجزئة في السنة المالية 2020م ما بين التحليل أعاله والقوائم المالية المراجعة للسنة المالية 2020م. يتمثل هذا االختالف في 

إعادة تصنيف ما قيمته 12,121 ألف ريال سعودي من مبيعات الجملة إلى مبيعات التجزئة، ويعود سبب إعادة التصنيف هذه المبيعات إلى كونها تتعلق بشكل أساسي بمبيعات تجزئة لحسابات رئيسية 
ومبيعات هايبرماركت وعمالء تجزئة آخرون، وكذلك تماشياً مع نفس التصنيف المعتمد لتلك المبيعات في السنوات المالية 2019م و2021م كما في القوائم المالية المراجعة لهاتين السنتين. كما أن 
هناك فرق إضافي قيمته -267.0 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م في إجمالي المبيعات بحسب نوع المنتج لعمالء الجملة ومبيعات الجملة، وهو عبارة عن خصومات لم يتم احتسابها مقدمة 

لعمالء الشركة.
المصدر: معلومات إدارة الشركة
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نقي

مثلت مبيعات الجملة 67% من إجمالي المبيعات في السنة المالية2021م و2020م مقارنة بـ 99% في السنة المالية 2019م. كانت االتفاقيات المبرمة 
مع العديد من وكالء المبيعات وتجار الجملة قبل السنة المالية 2020م، شفاهية وغير رسمية. وفي السنة المالية 2020م، اختارت الشركة تكريس 

سياسة االتفاقيات المكتوبة بالرغم من التغيير في نموذج األعمال والتوجه أكثر لمبيعات التجزئة.

يتم االعتراف بالمبيعات عند بيع البضائع للوكالء واستالم النقود. وبالتالي، يتم نقل المخاطر من الشركة إلى الوكالء.

مثلت منتجات نقي في مبيعات قناة الجملة 81% من إجمالي مبيعات الجملة في السنة المالية 2021م )مقارنة بـ 85% و81% في السنوات المالية 
2020م و2019م على التوالي( في حين مثلت منتجات قطرة نقي 18% من إجمالي مبيعات الجملة خالل نفس السنة المالية )مقارنة بـ 15% و19% في 

السنوات المالية 2020م و2019م على التوالي(. وتوقف بيع العصير في السنة المالية 2020م نظرا لعدم ربحيته.

انخفضت مبيعات الجملة إلى 176.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة لالنخفاض في كميات الكرتون المباعة من 25,148 ألف 
كرتون في السنة المالية 2019م إلى 20,587 ألف كرتون في السنة المالية 2020م نتيجة انخفاض الكميات المباعة لمنتجات نقي بمقدار 3.0 مليون 
كرتون ومنتجات قطرة نفي بمقدار 1.5 مليون، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التغيير في استراتيجية الشركة والدخول في قطاع البيع بالتجزئة من 
خالل االستحواذ على األطراف ذات العالقة تجار الجملة بالقصيم والرياض. باإلضافة إلى انخفاض متوسط سعر البيع لمنتجات قطرة نقي بنسبة 

6.7% من 6.9 ريال سعودي إلى 6.4 ريال سعودي، والتوقف عن بيع العصيرات مما ساهم بانخفاض المبيعات خالل نفس الفترة. 

ارتفعت مبيعات الجملة بمقدار 10.3 مليون ريال سعودي من 176.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 186.6 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2021م، ويرجع ذلك إلى:

ارتفعت مبيعات منتجات نقي من 150.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 152.7 مليون ريال سعودي في السنة . 1
المالية 2021م، ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة متوسط سعر البيع لـ 330 مل، بسبب الزيادة في أسعار المواد الخام خاصة التشكيل 

والكرتون، والتي تم تحويلها إلى المستهلك النهائي.
ارتفعت مبيعات منتجات قطرة نقي من 25.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 33.8 مليون ريال سعودي في السنة . 2

المالية 2021م، ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة في حجم مبيعات 200 مل. وتجدر اإلشارة إلى أنه خالل العام المالي 2020م، أوقفت 
الشركة مبيعاتها من 250 مل، والتي ساهمت بمبلغ 6.5 مليون ريال سعودي و28.9 مليون ريال سعودي في إجمالي مبيعات العامين 

الماليين 2020م و2019م على التوالي.

المبيعات بحسب قطاع عمالء التجزئة 6-6-1-3

المبيعات بحسب قطاع عمالء التجزئة للسنوات المنتهية ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: 5-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
السنة المالية

٢019م
)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢0م

)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢1م

)المراجعة(

نمو سنوي
٢019م - 

٢0٢0م

نمو سنوي
٢0٢0م - 

٢0٢1م

نمو مركب
٢019م - 

٢0٢1م

ال ينطبق)9.3%(ال ينطبق73,75066,894-المبيعات لحسابات صغيرة )سوير ماركت والبقاالت(

ال ينطبق)29.8%(ال ينطبق5,3933,787-هوريكا

ال ينطبق)18.8%(ال ينطبق4,2973,491-المؤسسات )فنادق ومطاعم وخالفه(

126.4%)43.3%(804.3%3883,5051,989المستهلكين النهائيين )مدارس وجامعات وجهات حكومية( 

351.2%1075.1%73.3%7411,24815,088المبيعات لحسابات كبيرة )هايبر ماركت(

7990.1%٣.5%7711.6%91,٢48 **88,19٣ *1,1٢9اإلجمالي 

مؤشرات األداء الرئيسية

كميات مباعة لكل كرتون

ال ينطبق)0.3%(ال ينطبق7,5517,526-المبيعات لحسابات صغيرة )سوير ماركت والبقاالت(

ال ينطبق)20.5%(ال ينطبق552439-هوريكا

ال ينطبق)5.3%(ال ينطبق395374-المؤسسات )فنادق ومطاعم وخالفه(

166.6%)30.4%(363.6%66306213المستهلكين النهائيين )مدارس وجامعات وجهات حكومية( 

412.6%1352.8%80.9%681231,787المبيعات لحسابات كبيرة )هايبر ماركت(

775.1%15.8%6511.1%1٣58,9٢510,٣٣9اإلجمالي 
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ألف ريال سعودي
السنة المالية

٢019م
)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢0م

)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢1م

)المراجعة(

نمو سنوي
٢019م - 

٢0٢0م

نمو سنوي
٢0٢0م - 

٢0٢1م

نمو مركب
٢019م - 

٢0٢1م

متوسط سعر البيع لكل كرتون
ال ينطبق)9.2%(ال ينطبق9.88.9-المبيعات لحسابات صغيرة )سوير ماركت والبقاالت(

ال ينطبق)12.2%(ال ينطبق9.88.6-هوريكا
ال ينطبق)14.7%(ال ينطبق10.99.3-المؤسسات )فنادق ومطاعم وخالفه(

27.7%)19.1%(101.8%5.711.59.3المستهلكين النهائيين )مدارس وجامعات وجهات حكومية( 
)11%()22.9%(0.9%10.810.98.4المبيعات لحسابات كبيرة )هايبر ماركت(

٢.4%)11.1%(17.9%8.49.98.8اإلجمالي 

* هناك اختالف في اجمالي كل من قيمة مبيعات الجملة وقيمة مبيعات التجزئة في السنة المالية 2020م ما بين التحليل أعاله والقوائم المالية المراجعة للسنة المالية 2020م. يتمثل هذا االختالف في 

اعادة تصنيف ما قيمته 12,121 ريال سعودي من مبيعات الجملة إلى مبيعات التجزئة، ويعود سبب إعادة التصنيف هذه المبيعات إلى كونها تتعلق بشكل أساسي بمبيعات تجزئة لحسابات رئيسية ومبيعات 
هايبرماركت وعمالء تجزئة آخرون، وكذلك تماشياً مع نفس التصنيف المعتمد لتلك المبيعات في السنوات المالية 2019م و2021م كما في القوائم المالية المراجعة لهاتين السنتين.

** هناك اختالف بما يقارب 25.0 ألف ريال سعودي في اجمالي مبيعات التجزئة في السنة المالية 2021م ما بين المبيعات بحسب قطاع عمالء التجزئة في التحليل أعاله واجمالي مبيعات التجزئة في 

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية 2021م وذلك بسبب استحداث الشركة نظام إعداد التقارير المالية )SAP ERP( بداية العام 2021م.
المصدر، معلومات إدارة الشركة 

يتم تصنيف مبيعات التجزئة حسب النشاط التجاري إلى 5 قطاعات رئيسية:

الحسابات الصغيرة

مثلت مبيعات الحسابات الصغيرة حوالي 73.3% من إجمالي مبيعات التجزئة وتشمل مبيعات محالت السوبر ماركت والبقاالت وتنقسم بين منطقتي 
الرياض والقصيم بنسب 55.4% و44.6% خالل السنة المالية 2021م.

تتعلق مبيعات الحسابات الصغيرة بشكل أساسي بمنتجات نقي 200 مل بنسبة 36%، نقي 300مل بنسبة 29% وقطرة نقي 200 مل بنسبة 25%. يتكون 
فريق مبيعات مكلف من إدارة الشركة للبحث عن عمالء جدد ويتم تعيين ممثل حساب لكل عميل جديد لمتابعة العمليات اليومية وأوامر التسليم 

الدورية للعمالء. بلغت مبيعات الحسابات الصغيرة 66,8 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2021م. 

هوريكا 

الفنادق  مبيعات  وتشمل  المالية 2021م.  السنة  التجزئة خالل  مبيعات  إجمالي  من  ومثلت %4.1  ريال سعودي  مليون  مبيعات هوريكا 3.8  بلغت 
والمطاعم والمقاهي وتنقسم بين منطقتي القصيم والرياض بنسب 10% و90%. تتعلق مبيعات الهوريكا بشكل أساسي بمنتجات نقي 200 مل بنسبة 

35%، نقي 330 مل بنسبة 26% وقطرة نقي 200 مل بنسبة 27% خالل نفس الفترة.

المؤسسات 

بلغت مبيعات المؤسسات 3.5 مليون ريال سعودي ومثلت مبيعات المؤسسات 3.8% من إجمالي مبيعات التجزئة خالل السنة المالية 2021م. تشمل 
المبيعات إلى المساجد والمستشفيات والمدارس والجهات الحكومية وغيرها في مدينة القصيم. تتعلق مبيعات المؤسسات بشكل أساسي بمنتجات 

نقي 200 مل بنسبة 37%، نقي 330 مل بنسبة 35% وقطرة نقي 200 مل بنسبة 23% خالل نفس الفترة.

المستهلكين النهائيين 

بلغت مبيعات المستهلكين النهائيين 2.0 مليون ريال سعودي ومثلت حوالي 2.2% من إجمالي مبيعات التجزئة خالل السنة المالية 2021م. تشمل 
المبيعات المباشرة للعمالء النهائيين في القصيم والتي يتم تقديم الطلبات من خالل مركز اتصال الشركة أو تطبيق الهاتف المحمول الذي تم تنفيذه 

مؤخًرا. تتعلق بشكل أساسي بمنتجات نقي 200 مل بنسبة 37%، نقي 330 مل بنسبة 35% وقطرة نقي 200 مل بنسبة %23.

الحسابات الكبرى

بلغت مبيعات الحسابات الكبرى 15.1 مليون ريال سعودي ومثلت 16.5% من إجمالي مبيعات التجزئة خالل السنة المالية 2021م. تشمل المبيعات 
إلى محالت الهايبر ماركت المباشرة من مصنع نقي. تتعلق مبيعات الحسابات الكبيرة بشكل أساسي بمنتجات نقي 200 مل بنسبة 42%، نقي 330 

مل بنسبة 41% وقطرة نقي 200 مل بنسبة %11. 
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القاع )أي  للتركيز في هذا  المالية 2021م على جهود اإلدارة  الرئيسية إلى 15.1 مليون ريال سعودي في السنة  تعتمد زيادة مبيعات الحسابات 
الحسابات الكبرى( مما أدى أيًضا إلى انخفاض المبيعات في القطاعات األخرى مثل المبيعات إلى هوريكا والعمالء النهائيين.

تكلفة المبيعات 6-6-1-4

تكلفة المبيعات للسنوات المالية المنتهية في ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: 6-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
السنة المالية

٢019م
)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢0م

)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢1م

)المراجعة(

نمو سنوي
٢019م - 

٢0٢0م

نمو سنوي
٢0٢0م - 

٢0٢1م

نمو مركب
٢019م - 

٢0٢1م

)7.6%()6.6%()8.6%(145,421132,978124,257مواد خام وتغير في المخزون
72.7%20.3%146.4%5,19612,80215,404استهالك

26.3%67.2%)4.5%(9,4369,00715,063مصروفات تشغيل
53.2%77.8%32.0%4,3225,70610,145رواتب وما في حكمها

0.1%٢.7%)٢.4%(164,٣75160,49٣164,868اإلجمالي 

مؤشرات األداء الرئيسية

63.1%73.6%52.6%97148257عدد الموظفين 
)17.6%()18.1%()17%(4,8404,0163,289متوسط التكلفة الشهري لكل موظف

كنسبة مئوية من المبيعات

44.7%50.3%70.2%مواد خام وتغير في المخزون
5.5%4.8%2.5%استهالك

5.4%3.4%4.6%مصروفات تشغيل
3.7%2.2%2.1%رواتب وما في حكمها

59.٣%60.7%79.٣%اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات إدارة الشركة.

مواد خام وتغيير في المخزون.

انخفضت تكلفة المواد الخام إلى 133.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م تماشيا مع التقليص في حجم المشتريات إلى 140.8 مليون 
ريال سعودي خالل نفس الفترة وتتأتى باألساس من:

انخفاض المشتريات المتعلقة بمنتجات قطرة نقي من المورد السد إلى 18.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة االستحواذ  	
على الخطين التشغيليين 3 و4 بتاريخ 31 ديسمبر 2019م. جاء هذا االنخفاض نتيجة )1( لتشغيل شركة السد للخطوط اإلنتاجية لمدة 9 
أشهر حتى 20 سبتمبر 2020م تاريخ التسليم الكامل لخطوط اإلنتاج إلى الشركة، إلى جانب )2( االتفاقية المبرمة بين الشركتين والتي تنص 
على تسليم السد لجميع مبيعاتها للشركة والبالغة 5.2 مليون ريال سعودي والتي كانت مخصومة بالكامل من مبلغ المشتريات خالل نفس 
الفترة. كانت كميات المشتريات في حدود 1.6 مليون كرتون لعبوات 250 مل و2.3 مليون كرتون لعبوات 200 مل. قوبل هذا االنخفاض 

بارتفاع في مشتريات التشكيل من 23.2 مليون ريال سعودي إلى 33.1 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
انخفاض المشتريات المتعلقة بمنتجات نقي من المورد زالل إلى 44.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م. جاء هذا االنخفاض  	

بين  المبرمة  االتفاقية   )2( إلى جانب  تديره شركة زالل،  الذي   6 التشغيلي  للخط  وتعويضه جزئيا   7 اإلنتاجي  الخط  )1( إلنشاء  نتيجة 
الشركتين والتي تنص على تسليم زالل لجميع مبيعاتها للشركة والبالغة 11.2 مليون ريال سعودي والتي كانت مخصومة بالكامل من مبلغ 
المشتريات خالل نفس الفترة. كانت كميات المشتريات من زالل في حدود 6.3 مليون كرتون لعبوات 200 مل و0.3 مليون كرتون لعبوات 

330 مل.
انخفاض المشتريات من المورد )1( الرياض للكرتون إلى 6.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م بسبب التعامل مع موردين جدد  	

للكرتون على غرار مصنع القصيم والشركة المتحدة للصناديق الكرتوني )3.9 مليون ريال سعودي لكل شركة( ويعود هذا االختيار، وفقا 
لإلدارة، إلى أغراض تنويع المخاطر باإلضافة إلى األسعار المنخفضة التي يقدمها الموردون الجدد.

االنخفاض في المشتريات من الموردين )1( زهرة الواحة إلى 0.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة االعتماد على شركة  	
السد والتعامل مع المورد الجديد تكميل بقيمة 0.5 مليون ريال سعودي، )2( هنكل للغراء إلى 0.8 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة 

واالعتماد على موردين جدد و)3( عدم التعامل مع المورد ترايدينق كو.
تم تعويض هذا االنخفاض جزئياً من خالل زيادة المشتريات من بقية الموردين، وتحديداً، وضحة للمقاوالت، وطباعة اإلمارات، والعبيكان،  	

وغيرها نتيجة للزيادة في النشاط اإلجمالي للشركة في السنة المالية 2020م.
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كما تم التعامل مع المورد الشرق األوسط لآلالت بقيمة 4.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م في إطار تشغيل الخط اإلنتاجي  	
الجديد وخطوط قطرة نقي اإلنتاجية.

تشمل المشتريات المختلفة التي بلغت 3.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م بشكل أساسي مشتريات األلمنيوم )1.9 مليون ريال  	
سعودي( والمواد الكيميائية )1.2 مليون ريال سعودي( والتي تم اقتناؤها من بائعين متعددين.

انخفضت تكلفة المواد الخام إلى 128.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م.

استهالك

ارتفع االستهالك بنسبة 146.4% إلى 12.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة للزيادة في استهالك اآلالت بعد االستحواذ على 
خطوط إنتاجية إضافية من األطراف ذات العالقة.

ارتفع االستهالك بنسبة 20.3% إلى 15.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة الحتساب اهالك الخط رقم 8 بداية من شهر يوليو 
2021م، باإلضافة لزيادة المباني واآلالت خالل العام.

مصروفات التشغيل

تتعلق مصروفات التشغيل بشكل أساسي بتكاليف الكهرباء، والصيانة، والوقود، ونقل الخردة. انخفضت مصاريف التشغيل بنسبة 4.5% إلى 9.0 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف الصيانة خالل نفس السنة المالية بمقدار 1.5 مليون 

ريال سعودي ويعود ذلك إلى ارتفاع مصاريف الكهرباء بمقدار 0.8 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

ارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 67.2% إلى 15.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويعزى ذلك إلى ارتفاع مصاريف الصيانة وايجار 
المولدات والمحروقات والزيوت.

رواتب وما في حكمها

إلى  الطبي والعالوات باإلضافة  التأمين  الحكومية وتكلفة  والتكاليف  للموظفين وبدل السكن  الرواتب األساسية  تتمثل رواتب وما في حكمها في 
التكاليف والمزايا األخرى بموظفي خطوط اإلنتاج.

ارتفعت الرواتب وما في حكمها بنسبة 32.0% إلى 7.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة الزيادة في عدد الموظفين إلى 148 
خالل نفس الفترة. 

ارتفعت الرواتب وما في حكمها بنسبة 77.8% إلى 10.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة الزيادة في عدد الموظفين إلى 257 
خالل نفس الفترة.

إجمالي الربح بحسب قناة التوزيع 6-6-1-5

إجمالي الربح بحسب قناة التوزيع للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: 7-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
السنة المالية

٢019م
)معلومات اإلدارة(

السنة المالية
٢0٢0م

)معلومات اإلدارة(

السنة المالية
٢0٢1م

)معلومات اإلدارة(

نمو سنوي
٢019م - 

٢0٢0م

نمو سنوي
٢0٢0م - 

٢0٢1م

نمو مركب
٢019م - 

٢0٢1م

34.8%14.5%55%41,45864,27473,572مبيعات الجملة
1032.6%)1.1%(12874.3%30739,83139,382مبيعات التجزئة

---مبيعات المواد الخام
64.5%8.5%149.٣%11٢,954 41,765104,105اإلجمالي 

مؤشرات األداء الرئيسية

هامش الربح
39.4%36.4%20.1%مبيعات الجملة

43.1%45.2%27.2%مبيعات التجزئة
---مبيعات المواد الخام
40.7%٣9.٣%٢0.1%هامش إجمالي الربح
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ارتفع إجمالي الربح من 41.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 104 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة )1( الرتفاع 
حجم المبيعات، )2( لتحسن هامش مجمل الربح لقطاع البيع بالجملة من 20.1% في السنة المالية 2019م إلى 36.4% في السنة المالية 2020م 

و)3( الدخول في قطاع البيع بالتجزئة الذي يتمتع بهامش ربح أفضل بنسبة 45.2% خالل نفس الفترة.

ارتفع إجمالي الربح من 104 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 112.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة )1( الرتفاع 
حجم المبيعات، )2( لتحسن هامش مجمل الربح لقطاع البيع بالجملة من 36.4% في السنة المالية 2020م إلى 39.4% في السنة المالية 2021م.

ارتفع هامش مجمل الربح إلى 39.3% في السنة المالية 2020م نتيجة لـ: )1( الزيادة في متوسط أسعار البيع من 8.2 ريال سعودي للكرتون إلى 
9.0 ريال سعودي إثر الدخول في قطاع البيع بالتجزئة والذي يتميز بأسعار أعلى مقارنة بقطاع البيع بالجملة، و)2( ضم خطوط تشغيلية إضافية 
من األطراف ذات العالقة السد وزالل مما نتج عنه تقليص الهوامش الربحية التي يتم تحميلها من األطراف ذات العالقة على المنتجات التامة 
الصنع، كما ارتفع هامش مجمل الربح إلى 40.7% في 2021م نظرا للزيادة الطفيفة في المبيعات في 2021م حيث تمكنت اإلدارة من تمرير الزيادة 

في تكاليف اإلنتاج للمستهلكين في 2021م.

مصاريف البيع والتوزيع 6-6-1-6

مصاريف البيع والتوزيع للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: 8-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
السنة المالية

٢019م
)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢0م

)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢1م

)المراجعة(

نمو سنوي
٢019م -٢0٢0م

نمو سنوي
٢0٢0م -٢0٢1م

نمو مركب
٢019م - ٢0٢1م

-125.7%-5,69312,847-رواتب وما في حكمها

)32.6%()35%()30.2%(4,2232,9471,917مصروفات دعاية وإعالن 

-)4.9%(-2,5502,426-عموالت بيع

-27.7%-1,7052,177-استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

-)50.4%(-558277-صيانة وإصالح

-302.6%-4551,832-محروقات

---2,087--نقل

39.2%)59.7%(380.3%193927374أخرى

1٣٢.8%61.٣%٢٣5.9%4,41614,8٣6٢٣,9٣7اإلجمالي

مؤشرات األداء الرئيسية

111.8%68144-عدد الموظفين 

6.6%6,9757,434-متوسط التكلفة الشهري لكل موظف

كنسبة من إجمالي المبيعات

4.6%2.2%-تكاليف موظفين

0.7%1.1%2.0%الدعاية واإلعالن

0.9%1.0%-عمولة المبيعات

0.8%0.6%-استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

0.1%0.2%-صيانة وإصالح

0.7%0.2%-محروقات

0.8%-0.1%نقل

0.1%0.4%0.1%أخرى

8.6%5.6%٢.1%اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات إدارة الشركة
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رواتب وما في حكمها

تتمثل رواتب وما في حكمها بتكلفة الموظفين وبدل السكن والتكاليف الحكومية وتكلفة التأمين الطبي للموظفين البيع والتوزيع. بلغت الرواتب وما في 
حكمها 5.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م وتمثل تكلفة 68 موظًفا التي تتعلق باستحواذ وكالء مبيعات في مدينة الرياض والقصيم. 

تكاليف موظفين الرياض 2.9 مليون ريال سعودي والقصيم 2.8 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

ارتفعت الرواتب وما في حكمها إلى 12.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م وتمثل تكلفة 144 موظًفا حيث قامت الشركة بزيادة العاملين 
في أقسام البيع والتوزيع، والتجارة اإللكترونية وخدمة العمالء.

مصروفات دعاية وإعالن

تتمثل مصاريف التسويق بتكلفة اإلعالنات والحمالت التسويقية للعالمات التجارية نقي وتعلقت بشكل رئيسي من خالل الوسائل االجتماعية. مثلت 
مصروفات الدعاية واإلعالن 0.7% كنسبة مئوية من إجمالي المبيعات في السنة المالية 2021م مقارنة بـ 1.1% في السنوات المالية و2020م. 

انخفضت مصروفات دعاية وإعالن بنسبة 30.3% لتصل إلى 2.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نظرا لنجاح الحملة التسويقية المقامة 
في سنة 2019م مما نتج عنه قرار إدارة الشركة بخفض ميزانية النفقات التسويقية سنة 2020م.

انخفضت مصروفات دعاية وإعالن بنسبة 35% لتصل إلى 1.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نظرا لتخفيض عقود المشاهير على 
منصات التواصل االجتماعي.

عموالت بيع

تتعلق عمولة المبيعات بنسب تحصيل ذمم المبيعات باإلضافة إلى تحقيق أهداف المبيعات من قبل موظفي البيع والتسويق. يتم احتساب عمولة 
المبيعات بناء على معادلة تشمل عدة عوامل خاصة بعملية البيع )منها حجم العملية، والموقع الجغرافي للعملية، وحجم العميل، ونوع المنتج(.

بلغت عموالت البيع 2.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م وبسبب ما أدت إليه عملية االستحواذ لوكالء المبيعات في مدينة الرياض 
والقصيم. 

انخفضت عموالت البيع إلى 2.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م وبسبب تعديل سياسة العموالت لربطها بالتحصيل وتحقيق مستهدفات 
البيع.

استهالك ممتلكات، آالت، ومعدات

تتعلق مصاريف االستهالك في البيع والتوزيع بشكل رئيسي بالشاحنات واستهالكات موجودات أخرى من وكالء في مدينة الرياض والقصيم التي تم 
االستحواذ عليها خالل عام 2020م. بلغت مصاريف االستهالك 1.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م وتتعلق بمدينة الرياض والقصيم. 

ارتفعت مصاريف االستهالك في البيع والتوزيع إلى 2.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة زيادة أسطول سيارات التوزيع حيث تم 
رسملة قيمة 50 سيارة نقل خالل النصف الثاني من 2021م.

صيانة وإصالح

تتعلق مصاريف الصيانة واإلصالح بشكل رئيسي مصاريف إصالح السيارات التي تتعلق بوكالء الرياض والقصيم التي تم االستحواذ عليهما خالل 
عام 2020م. بلغت مصاريف الصيانة واإلصالح 558 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م.

انخفضت مصاريف الصيانة واإلصالح إلى 277 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة النخفاض الحاجة لصيانة المباني الجديدة من 
العام الماضي وأيضا لبيع بعض األثاث واستبعاد بعض المستلزمات القديمة. 

محروقات

بلغت مصاريف المحروقات 455 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م وتتعلق بتكاليف الوقود السيارات.

ارتفعت مصاريف المحروقات البيعية إلى 1.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م وتتعلق بمحروقات أسطول السيارات وارتفعت نتيجة 
زيادة أسعار الوقود في عام 2021م وزيادة عدد السيارات.
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نقل

تتعلق مصاريف النقل بالنقل لفرع الرياض من المصنع في القصيم ارتفعت مصاريف نقل إلى 2.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م 
وتتعلق بالنقل لفرع الرياض من المصنع في القصيم وارتفعت نتيجة وقف مشتريات البضاعة التامة لفرع الرياض من زالل الرياض وبدء تحويل 

البضاعة من القصيم.

أخرى

تتعلق المصاريف األخرى بشكل أساسي بنفقات السفر والمالبس والقرطاسية ومصاريف الهاتف المتعلقة بفرعي القصيم والرياض.

ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 380.3% من 193 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 927 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م 
وذلك نتيجة استحواذ وكالء بمدينة الرياض والقصيم خالل العام 2020م.

انخفضت المصاريف األخرى إلى 374.0 ريال سعودي في السنة المالية 2021م بنسبة 59.7% وذلك نتيجة ترشيد التكاليف األخرى.

المصاريف العمومية واإلدارية 6-6-1-7

المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: 9-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
السنة المالية

٢019م
)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢0م

)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢1م

)المراجعة(

نمو سنوي
٢019م - 

٢0٢0م

نمو سنوي
٢0٢0م - 

٢0٢1م

نمو مركب
٢019م - 

٢0٢1م

100.3%51.5%164.8%2,0135,3308,077رواتب وأجور وما في حكمها
18.7%)44.0%(151.6%122307172استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

343.8%184.6%592.5%40277788أتعاب مهنية واستشارات
)38.6%()80%(88.6%11421543بريد وهاتف وانترنت

-40.6%-202284- استهالك أصل حق االستخدام
305.7%228.8%382.6%23111365قرطاسية ومطبوعات

25.3%61.1%)10.3%(117105169صيانة واصالح
30.1%164.6%)36%(15096254رسوم حكومية واشتراكات

-)100%(67.4%-4677مصاريف سفر
0.0%)33.3%(50%507550تبرعات

165.4%107.3%223.5%1755114ضيافة ونظافة
-)100%(237.9%-1550كهرباء ومياه

70.6%211.8%)6.7%(4542131مصروفات بنكية
-)100%(263.6%-1140محروقات

)51.3%()76.9%(2.7%844867200أخرى

77.٣%٣7%117.6%٣,6077,84810,750إجمالي 

مؤشرات األداء الرئيسية

69.6%49.6%89.6%67127190عدد الموظفين 
0.6%1.3%)0.2%(3,5043,4973,543مطلوب إعادة احتساب التكلفة لكل موظف

كنسبة من إجمالي المبيعات

2.9%2.0%1.0%رواتب وأجور وما في حكمها
0.1%0.1%0.1%استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

0.3%0.1%0.0%أتعاب مهنية واستشارات
0.0%0.1%0.1%بريد وهاتف وانترنت

0.1%0.1%0.0%استهالك أصل حق االستخدام
0.1%0.0%0.0%قرطاسية ومطبوعات

0.1%0.0%0.1%صيانة واصالح
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ألف ريال سعودي
السنة المالية

٢019م
)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢0م

)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢1م

)المراجعة(

نمو سنوي
٢019م - 

٢0٢0م

نمو سنوي
٢0٢0م - 

٢0٢1م

نمو مركب
٢019م - 

٢0٢1م

0.1%0.0%0.1%رسوم حكومية واشتراكات
-0.0%0.0%مصاريف سفر

0.0%0.0%0.0%تبرعات
0.0%0.0%0.0%ضيافة ونظافة

-0.0%0.0%كهرباء ومياه
0.0%0.0%0.0%مصروفات بنكية

-0.0%0.0%محروقات
0.1%0.3%0.4%أخرى

٣.9%٣.0%1.7%إجمالي 
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات إدارة الشركة

رواتب وأجور وما في حكمها

تتمثل تكاليف الموظفين في الرواتب األساسية للموظفين وبدل السكن والتكاليف الحكومية وتكلفة التأمين الطبي والعالوات باإلضافة إلى التكاليف 
والمزايا األخرى المتعلقة بالموظفين العموميين واإلداريين.

ارتفعت رواتب وأجور وما في حكمها بنسبة 164.8% إلى 5.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م بعد االستحواذ على الوكالء بمدينة 
الرياض والقصيم، حيث تم تحويل المصاريف ذات الصلة إلى دفاتر الشركة وزيادة عدد الموظفين إلى 127 خالل نفس الفترة.

في السنة المالية 2021م، ارتفعت الرواتب والمزايا إلى 8.1 مليون ريال سعودي بسبب زيادة عدد الموظفين من 127 إلى 190 موظًفا بشكل رئيسي 
في الموارد البشرية واإلدارة والقانون واالمتثال والتدقيق الداخلي. باإلضافة إلى ذلك، أدى قانون العمل الجديد الذي رفع الحد األدنى للرواتب 
الشهرية من 3 آالف ريال سعودي إلى 4 آالف ريال سعودي، إلى جانب ارتفاع التكاليف الحكومية ورسوم تجديد اإلقامة، إلى زيادة الرواتب والمزايا.

الرواتب والمزايا تمثل 75% من إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية للسنة المالية 2021م )حوالي 68% في السنة المالية 2020م و56% في السنة 
المالية 2019م( وارتفعت إلى 2.9% كنسبة مئوية من صافي المبيعات.

استهالك ممتلكات، آالت، ومعدات

تتعلق مصاريف االستهالك بشكل رئيسي باستهالك أجهزة الكمبيوتر واألثاث باإلضافة إلى التركيبات في المكاتب. ارتفعت مصاريف االستهالك من 
122 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 307 ألف ريال سعودي في السنة المالية2020م نتيجة إلضافات السنة وأثر استهالك السنة 

الكاملة المتعلقة بإضافات للممتلكات بوكالء الرياض والقصيم.

انخفضت مصاريف االستهالك إلى 172 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويمثل االهالك العام الخاص باألصول اإلدارية.

أتعاب مهنية واستشارات

تتمثل مصاريف األتعاب المهنية في تكاليف المستشارين ومراجعي الحسابات وبعض األعمال االستشارية. ارتفعت األتعاب المهنية واالستشارات 
بنسبة 592.5% من 40 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 277 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م تعلقت بشكل أساسي بأتعاب 
مستشار المتعلقة بنظام تخطيط موارد المؤسسات )ERP system( خالل نفس الفترة. ارتفعت مصاريف األتعاب المهنية إلى 788 ألف ريال سعودي 

في السنة المالية 2021م.

بريد وهاتف وإنترنت

البريد والهاتف واالنترنت بنسبة  تتعلق مصاريف بريد وهاتف وإنترنت بتكاليف االتصاالت واإلنترنت ومصاريف منافع أخرى. ارتفعت مصاريف 
88.6% لتصل إلى 215 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ويعود ذلك إلى ارتفاع نشاط الشركة باإلضافة إلى ما أدت إليه الشركة من 

عمليات استحواذ.

انخفضت مصاريف بريد وهاتف وإنترنت بنسبة 80.0% من 215 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 43 ألف ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م بسبب ترشيد استخدام اإلنترنت والهاتف.
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استهالك أصل حق االستخدام

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود اإليجار" بداية من 1 يناير 2020م، حيث يتم إثبات عقود اإليجار كموجودات حق 
استخدام مع االلتزامات المقابلة لها بالتاريخ الذي تصبح فيه الموجودات المستأجرة جاهزة لالستخدام من قبل الشركة. يتم توزيع دفعات اإليجار 
بين التزام اإليجار وتكلفة التمويل. يتم إثبات تكلفة التمويل في قائمة الربح والخسارة األولية على مدى فترة عقد اإليجار. ويتم استهالك موجودات 
حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدى عقد اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقصر. يوجد لدى الشركة عقد إيجار 

المستودع لمدة خمس سنوات يبدأ في 15 أبريل 2020م بقيمة إيجارية سنوية 350,000 ريال سعودي.

بلغ استهالك أصل حق االستخدام ما قيمته 202 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م و284 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م ولم 
يكن قبل ذلك التاريخ لدى الشركة أية عقود إيجار تقع تحت نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ) 16( "عقود اإليجار".

قرطاسية ومطبوعات

بلغت المصاريف القرطاسية والمطبوعات 365 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م مقارنة بـ 111 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م 
و23 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م، ويعود هذا االرتفاع إلى نمو أنشطة الشركة.

صيانة وإصالح 

تتمثل مصاريف اإلصالح والصيانة في صيانة البرامج وأنظمة باإلضافة إلى تكاليف صيانة أخرى. انخفض مصاريف الصيانة واإلصالح من 117 
ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 105 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م ومن ثم ارتفعت إلى 169 ألف ريال سعودي في السنة 

المالية 2021م تماشيا مع احتياج الشركة لصيانة البرامج وصيانة أخرى خالل نفس الفترة.

رسوم حكومية واشتراكات

يرتبط بند رسوم حكومية واشتراكات بـشكل رئيسي لمصاريف تتعلق بجهات حكومية. وانخفضت إلى 96 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م 
جراء جائحة كورونا. ارتفعت الرسوم الحكومية واالشتراكات بنسبة 164.6% إلى 254 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة لزيادة عدد 

الموظفين.

مصاريف سفر

سجلت مصاريف السفر ارتفاعا خالل الفترة التاريخية من 46 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 77 ألف ريال سعودي في السنة المالية 
2020م نتيجة لنمو النشاط داخل المملكة. 

تبرعات

بلغت التبرعات 50 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م.

ضيافة ونظافة

بلغت مصاريف الضيافة والنظافة 114 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م مقارنة بـ 56 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م و17 ألف 
ريال سعودي في السنة المالية 2019م، ويعود هذا االرتفاع إلى االستحواذ على فرعي الرياض والقصيم.

كهرباء ومياه

بلغت مصاريف الكهرباء والمياه صفر في السنة المالية 2021م مقارنة بـ 50 و15 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م و2019م نتيجة تغيير 
التبويب ضمن المصروفات األخرى بدون تغير جوهري. 

مصروفات بنكية

سجلت المصروفات البنكية ارتفاع بقيمة 131 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م مقارنة بالسنوات المالية 2019م و2020م حيث كانت 
بقيمة 45 ألف ريال سعودي و41 ألف ريال سعودي، على التوالي، وذلك نتيجة زيادة مصاريف تحويل الرواتب لحسابات الموظفين نتيجة زيادة عدد 

الموظفين. 
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محروقات

بلغت المحروقات صفر ريال سعودي في السنة المالية 2021م مقابل 40 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ويعود هذا نتيجة تغيير التبويب 
ضمن المصروفات األخرى بدون تغير جوهري. 

أخرى

انخفضت المصاريف األخرى من 866 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 200 ألف ريال سعودي نتيجة تغيير التبويب.

صافي الربح 6-6-1-8

صافي الربح للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: 10-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
السنة المالية

٢019م
)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢0م

)المراجعة(

السنة المالية
٢0٢1م

)المراجعة(

نمو سنوي
٢019م - 

٢0٢0م

نمو سنوي
٢0٢0م - 

٢0٢1م

نمو مركب
٢019م - 

٢0٢1م

48.3%)1.9%(124.2%35,68580,02078,507صافي أرباح السنة قبل الزكاة

16.6%)40.4%(127.9%)1,231()2,065()906(الزكاة الشرعية

49.1%)0.9%(124.1%34,77977,95577,276صافي أرباح العام

251.3%)345.5%()603.1%(395)161(32أرباح/خسائر اعادة قياس مكافأة ترك الخدمة

49.4%)0.٢%(1٢٣.5%٣4,81077,79577,671إجمالي الدخل الشامل
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

الزكاة الشرعية

يتم احتساب مصروف الزكاة وفًقا لقانون المملكة العربية السعودية بمعدل 2.5% من الدخل بعد الضريبة ومخصصات منافع نهاية الخدمة للموظفين 
ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها. ارتفعت الزكاة الشرعية من 906 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 2.1 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2020م وترجع هذه الزيادة إلى نمو األرباح قبل الضرائب. ثم انخفضت إلى 1.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 

2021م نتيجة انخفاض األرباح قبل الضرائب. 

صافي أرباح العام

ارتفع هامش الربح إلى 29.5% في السنة المالية 2020م، مدفوعا بتحسن هامش الربح التشغيلي )39.4% في السنة المالية 2020م(. قابل هذا 
التحسن ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية كنسبة مئوية من إجمالي المبيعات بنسبة 3.5% و1.2% على التوالي نتيجة 

عملية االستحواذ المقامة في نفس الفترة.

ارتفع صافي الربح بمقدار 8.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م مدفوعة بشكل أساسي من ارتفاع الهامش الربحي التشغيلي بمقدار 
10.8 مليون ريال سعودي. قابلها ارتفاع في المصاريف التشغيلية بمقدار 2.3 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

ارتفع صافي الربح بمقدار 43.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م مدفوعة بشكل أساسي من ارتفاع الهامش الربحي التشغيلي بمقدار 
61.3 مليون ريال سعودي. قابل ذلك ارتفاع في المصاريف التشغيلية بمقدار 14.7 مليون ريال سعودي، وارتفاع في الزكاة الشرعية بمقدار 1.2 

مليون ريال سعودي وانخفاض اإليرادات األخرى بمقدار 1.5 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

انخفض صافي الربح إلى 77.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م على الرغم من ارتفاع هامش الربحي التشغيلي بمقدار 8.9 مليون 
ريال سعودي وذلك نتيجة الرتفاع مصروفات اإلدارية والبيعية حيث ارتفعت نسبة المصروفات اإلدارية من 3% في 2020م إلى 3.9% في 2021م كما 

ارتفعت نسبة المصروفات البيعية من 5.6% في 2020م إلى 8.6% في 2021م.

إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل اآلخر

بلغ إجمالي الدخل الشامل ما قيمته 34.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م، وتعلقت بشكل أساسي بصافي أرباح العام بلغت األرباح 
االكتوارية 32 ألف ريال سعودي. 

وبلغ إجمالي الدخل الشامل ما قيمته 77.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، وتعلقت بشكل أساسي بصافي أرباح العام )78.0 مليون 
ريال سعودي( وبلغت الخسائر االكتوارية 161 ألف ريال سعودي.
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وبلغ إجمالي الدخل الشامل ما قيمته 77.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، وتعلقت بشكل أساسي بصافي أرباح العام )77.3 مليون 
ريال سعودي( وبلغت االرباح االكتوارية 395.2 ألف ريال سعودي.

قائمة المركز المالي 6-6-2
يوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

قائمة المركز المالي كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: 11-6الجدول رقم )

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

الموجودات

موجودات غير متداولة

113,764126,804161,277ممتلكات وآالت ومعدات
19,5161,982-دفعات مقدمة لشراء ممتلكات، آالت، ومعدات

1,217933-أصل حق االستخدام
1617601,127موجودات غير ملموسة

11٣,9٢5148,٢98165,٣٢0إجمالي الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة

8,20616,26922,554مخزون
11,72310,97422.157ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى

217-1,386مستحق من أطراف ذات عالقة
7,54029,71437,861النقد وما في حكمه

٢8,85556,9568٢,789إجمالي الموجودات المتداولة

14٢,780٢05,٢54٢48,109إجمالي الموجودات

االلتزامات وحقوق الملكية

حقوق الملكية

45,338150,000200,000رأس المال
--40,000مبالغ تحت حساب زيادة رأس المال

7,4057,7957,728احتياطي نظامي
25,6576,467206أرباح مبقاة 

118,400164,٢6٣٢07,9٣4إجمالي حقوق الملكية 

التزامات غير متداولة

16,85112,095-قرض طويل األجل
1541,0912,284التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين

826558-التزام عقود إيجار

15418,76814,9٣8إجمالي االلتزامات غير المتداولة

التزامات متداولة

3,6494,756-الجزء المتداول من القرض
14,5682,7306,900مستحق إلى أطراف ذات عالقة

7,61912,08111,315ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى
2,0393,4321,912مخصص الزكاة الشرعية

330355-الجزء المتداول من التزام عقود إيجار

٢4,٢٢6٢٢,٢٢٣٢5,٢٣8إجمالي االلتزامات المتداولة

٢4,٣8140,99140,175إجمالي االلتزامات

14٢,780٢05,٢54٢48,109إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م
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مؤشرات األداء الرئيسية للمركز المالي كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: 1٢-6الجدول رقم )
٣1 ديسمبر ٢019م

)المراجعة(
٣1 ديسمبر ٢0٢0م

)المراجعة(
٣1 ديسمبر ٢0٢1م

)المراجعة(
7913متوسط أيام الذمم المدينة )يوم(*

152849متوسط عمر المخزون )يوم(**
162214متوسط أيام الذمم الدائنة )يوم(***

37%47%29%العائد على حقوق المالك

31%38%24.4%العائد على إجمالي الموجودات
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر و2019م و2020م و2021م.

* تم احتسابها باستخدام إجمالي المدينون التجاريون.

** تم احتسابها باستثناء قطع الغيار من إجمالي المخزون.

*** تم احتسابها باستخدام تكلفة المشتريات.

الموجودات غير المتداولة

ارتفعت الموجودات غير المتداولة لتصل إلى 148.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بسبب )1( الدفعات المقدمة لشراء ممتلكات، 
آالت ومعدات بمقدار 19.5 مليون ريال سعودي وتتعلق بشكل أساسي باقتناء 50 شاحنة، )2( ارتفاع في الممتلكات واآلالت والمعدات بمقدار 13.0 
مليون ريال سعودي متأتية بشكل أساسي من االستحواذ على خط إنتاج الزالل بقيمة 12.2 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة، و)3( ارتفاع أصل 
حق االستخدام بقيمة 1.2 مليون ريال سعودي والمتعلق بالمستودع المؤجر حديًثا في الرياض تماشياً مع تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

16 "عقود اإليجار" والذي نتج عنه رسملة مصاريف اإليجار.

ارتفعت الموجودات غير المتداولة لتصل إلى 165.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م بسبب )1( الدفعات المقدمة لشراء ممتلكات، 
آالت ومعدات بمقدار 1.9 مليون ريال سعودي وتتعلق بشكل أساسي باقتناء 14 شاحنة وخط إنتاج جالون 14 لتر، )2( ارتفاع في الممتلكات واآلالت 
والمعدات بمقدار 34.5 مليون ريال سعودي متأتية بشكل أساسي من االستحواذ على خط إنتاج 8 بقيمة 18.3 مليون ريال سعودي والشاحنات 
الجديدة للنقل )3( ارتفاع أصل حق االستخدام بقيمة 1.2 مليون ريال سعودي والمتعلق بالمستودع المؤجر حديثاً في الرياض تماشياً مع تطبيق 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16 "عقود اإليجار" والذي نتج عنه رسملة مصاريف اإليجار.

و تجدر اإلشارة إلى قيام الشركة بتوقيع عقد إنشاء خط إنتاج جديد لتعبئة عبوات 14 لتر مع الشركة الشقيقة "شركة مصنع الشرق األوسط للمكائن 
المحدودة. بلغت االرتباطات الرأسمالية من هذا العقد 12.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م.

الموجودات المتداولة

ارتفعت الموجودات المتداولة لتصل إلى 57.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويعزى ذلك إلى االرتفاع في )1( النقد وما في حكمه 
بمقدار 22.2 مليون ريال سعودي متأتية من ارتفاع صافي النقد المتولد من األنشطة التشغيلية و)2( المخزون بمقدار 8.1 مليون ريال سعودي 
تماشياً مع الزيادة في نمو األعمال والعمليات في قطاع التجزئة خالل السنة المالية 2020م. قابل هذا انخفاض في المستحق من األطراف ذات 

العالقة بمقدار 1.4 مليون ريال سعودي نتيجة لسداد شركة السد جزء المتبقي من المبلغ المستحق المتعلق بقرض تمويلي.

ارتفعت الموجودات المتداولة لتصل إلى 82.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م ويعزى ذلك إلى االرتفاع في )1( النقد وما في حكمه 
بمقدار 8.16 مليون ريال سعودي متأتية من ارتفاع صافي النقد المتولد من األنشطة التشغيلية و)2( المخزون بمقدار 6.3 مليون ريال سعودي 
تماشياً مع الزيادة في نمو األعمال والعمليات في قطاع التجزئة خالل السنة المالية 2021م باإلضافة إلى الزيادة في أسعار المواد الخام. )3( ارتفاع 
الذمم التجارية المدينة بقدار 3.7 مليون ريال سعودي ويعود ذلك إلى تباطؤ العمالء في السداد مع تأكيد اإلدارة على عدم وجود مخاطر من عدم 

السداد.

حقوق الملكية

ارتفع إجمالي حقوق الملكية ليصل إلى 164.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، تماشياً مع تحويل إجمالي الدخل الشامل خالل نفس 
الفترة بقيمة 77.8 مليون ريال سعودي إلى األرباح المبقاة، قابلها توزيعات أرباح بقيمة 31.9 مليون ريال سعودي وتحويل 57.3 مليون ريال سعودي 

إلى رأس المال و7.4 مليون ريال سعودي إلى االحتياطي النظامي خالل نفس الفترة.

ارتفع إجمالي حقوق الملكية من 164.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 207.9مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م 
نتيجة )1( للزيادة في رأس المال بمبلغ 50.0 مليون ريال سعودي ممولة من خالل األرباح المبقاة واالحتياطات.



107

االلتزامات غير المتداولة

ارتفعت االلتزامات غير المتداولة إلى 18.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة الرتفاع: )1( القروض طويلة األجل بمقدار 16.9 
مليون ريال سعودي إثر الحصول على قرض من بنك الرياض لتمويل شراء الشاحنات، )2( التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين بقيمة 936 ألف 
ريال سعودي تماشيا مع زيادة عدد الموظفين و)3( التزام عقود اإليجار بمقدار 826 ألف ريال سعودي وذلك يعود إلى تبني المعيار الدولي للتقرير 

المالي "رقم 16".

انخفضت االلتزامات غير المتداولة إلى 14.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة لسداد جزء من قرض بنك الرياض مع وجود 
زيادة في التزام منافع نهاية خدمة الموظفين تماشيا مع الزيادة في عدد الموظفين والتي بلغت 154 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 

و1.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و2.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م.

االلتزامات المتداولة

انخفضت االلتزامات المتداولة إلى 22.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويعزى ذلك إلى االنخفاض في المستحق إلى أطراف ذات 
عالقة بمقدار 11.8 مليون ريال سعودي متأتية بشكل أساسي من السداد الكامل لمستحقات السد. قوبل ذلك بارتفاع في )1( الذمم الدائنة التجارية 
واألرصدة الدائنة األخرى بمقدار 4.5 مليون ريال سعودي نتيجة لزيادة المشتريات واألداء على القيمة المضافة، )2( الجزء المتداول من القروض 
طويلة األجل بمقدار 3.6 مليون ريال سعودي إثر الحصول على قرض من بنك الرياض لتمويل شراء الشاحنات، و)3( مخصص الزكاة الشرعية 

بمقدار 1.4 مليون ريال سعودي نتيجة الحتساب الزكاة الشرعية للسنة المالية 2020م وسداد الزكاة الشرعية لسنة 2018م.

ارتفعت االلتزامات المتداولة إلى 25.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م ويعزى ذلك إلى االرتفاع في المستحق إلى أطراف ذات 
عالقة بمقدار 4.2 مليون ريال سعودي متأتية بشكل أساسي من مستحقات شركة السد وشركة مصنع الشرق األوسط للمكائن المحدودة. قابل 
ذلك انخفاض في )1( الذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة األخرى بمقدار 0.8 مليون ريال سعودي نتيجة النخفاض الذمم الدائنة وضريبة 
القيمة المضافة بمبلغ 0.8 و1.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م، و)2( مخصص الزكاة الشرعية بمقدار 1.5 مليون ريال سعودي نتيجة 

الحتساب الزكاة الشرعية للسنة المالية 2021م.

أ الموجوداتأالمتداولة	.

الموجودات المتداولة كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: 1٣-6الجدول رقم )

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

8,20616,26922,554مخزون
11,72310,97422,157ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى

217-386مستحق من أطراف ذات عالقة
7,54029,71437,861النقد وما في حكمه

٢8,85556,9568٢,789إجمالي الموجودات المتداولة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

المخزون 6-6-2-1

المخزون(: 14-6الجدول رقم )

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

5,4208,87513,251مواد خام

1,9895,5214,415قطع غيار

1,4571,8734,888انتاج تام

--)660(يخصم: مخصص الهبوط في قيمة المخزون

8,٢0616,٢69٢٢,554اإلجمالي

مؤشرات األداء الرئيسية
152847متوسط عمر المخزون )يوم(**

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
** تم احتسابها باستثناء قطع الغيار من إجمالي المخزون.
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مواد خام

تمثل مخزون المواد الخام ما نسبته 59.0% من إجمالي المخزون خالل الفترة التاريخية وتتعلق بشكل أساسي بمواد التشكيل، والرقائق والملصقات 
كما في 31 ديسمبر 2021م.

ارتفع مخزون المواد الخام من 5.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 8.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م )1( 
مخزون التشكيل بمقدار 3.7 مليون ريال سعودي، )2( مخزون الرقائق بمقدار 1.5 مليون ريال سعودي بعد االستحواذ على خطوط من شركة مصنع 

زالل للمياه، و)3( مخزون الملصقات بمقدار 0.6 مليون ريال سعودي تماشًيا مع الزيادة في عدد خطوط اإلنتاج.

ارتفع مخزون المواد الخام إلى 13.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م وترجع الزيادة إلى رغبة الشركة في االستفادة من الخصومات 
ولالحتياط من الزيادة المتوقعة في أسعار المواد الخام.

قطع الغيار

ارتفع مخزون قطع الغيار من 2.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 5.5 كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة االستحواذ على خطوط 
إنتاجية قطرة نقي إلى جانب خط الزالل لنقي. كان مخزون قطع الغيار معدوًما كما في 31 ديسمبر 2018م حيث تم شراؤها حسب الحاجة وتم 
االعتراف بها مباشرة في مصاريف الصيانة. انخفض مخزون قطع الغيار إلى 4.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة لالستهالك 

الطبيعي خالل التشغيل.

إنتاج تام

مثل مخزون اإلنتاج التام ما نسبته 23.0% من إجمالي المخزون خالل الفترة التاريخية وتعلق بشكل أساسي بمنتوجات نقي وقطرة نقي بالمصنع، 
ومنتجات فرع الرياض ومنتجات فرع القصيم كما في 31 ديسمبر 2020م. 

يتعلق مخزون اإلنتاج التام بشكل أساسي بمنتجات نقي ذات سعة 200 مل بنسبة 43.0% من إجمالي المخزون كما في 31 ديسمبر 2020م.

وارتفع إنتاج تام إلى 1.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة الرتفاع مخزون عبوات 200 مل بمقدار 499 ألف ريال سعودي على 
خلفية االستحواذ على خط إنتاج زالل. قابل ذلك انخفاض مخزون عبوات 330 مل بمقدار 282 ألف ريال سعودي لسرعة حركته وارتفاع الطلب عليه.

بلغ مخصص الهبوط في قيمة المخزون 660 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة للزيادة في مخزون المواد الخام بطيء الحركة 
والذي ظل ألكثر من سنة. وتم رد المخصصات كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة لبيع المخزون بطيء الحركة. 

حركة مخصص الهبوط في قيمة المخزون 6-6-2-2

حركة مخصص الهبوط في قيمة المخزون كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: 15-6الجدول رقم )

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

-350660رصيد أول السنة

--310المكون

-)660(-المستخدم

-6600رصيد نهاية السنة

بلغ مخصص الهبوط في قيمة المخزون 660 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة للزيادة في مخزون المواد الخام بطيء الحركة 
والذي ظل ألكثر من سنة. وتم رد المخصصات كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة لبيع المخزون بطيء الحركة.



109

ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى 6-6-2-3

المدينون التجاريون كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: 16-6الجدول رقم )

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

4,2316,53710,243ذمم مدينة تجارية
)294()282()112(يخصم: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

1,5502,8531,406مصاريف مدفوعة مقدما
5,295--خطابات ضمان

1,927725718ذمم موظفين
7002,554-مصروفات مشروع االكتتاب

385368324عهد نقدية
1,832741,897دفعات مقدمة لموردين
--1,907ضريبة القيمة المضافة

41,5611,048أرصدة مدينة أخرى
)1,048()1,561(-مخصص أرصدة مدينة أخرى

11,7٢٣10,974٢٢,157اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

* تم احتسابها باستخدام إجمالي المدينون التجاريون

ذمم مدينة تجارية

يتعلق إجمالي الذمم المدينة بشكل أساسي بالذمم المدينة المتعلقة ببيع البضائع التامة الصنع وتتعلق بشكل أساسي بقطاع التجزئة كما في 31 
ديسمبر 2020م. بدأت الشركة في السنة المالية 2019م التعامل مباشرة مع محالت السوبر ماركت في جميع أنحاء المنطقة إلى جانب البيع المباشر 

للعمالء في الرياض والقصيم.

ارتفع إجمالي الذمم المدينة التجارية إلى 6.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة الذمم المدينة من المنازل 
والمساجد في الرياض بمقدار 1.3 مليون ريال سعودي وعمالء فرع الرياض بمقدار 417 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، تماشياً مع 

الدخول في قطاع البيع بالتجزئة والبيع المباشر لعمالء الرياض.

ارتفع إجمالي الذمم المدينة التجارية إلى 10.2مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة الذمم المدينة من 
عمالء الجملة.

أعمار المدينون التجاريون كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: 17-6الجدول رقم )
أكثر من ٣65 يوم91 إلى ٣65 يوم61 إلى 90 يوم٣1 إلى 60 يومأقل من ٣0 يوماإلجماليألف ريال سعودي

319,7777,982341,55111199 ديسمبر 2021م
201-316,5371,8212,6341,882 ديسمبر 2020م
112-314,2312,533923663 ديسمبر 2019م

المصدر: معلومات إدارة الشركة.

حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: 18-6الجدول رقم )

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

112282-رصيد أول السنة
11217012المكون

112282294رصيد نهاية السنة
وفيما يلي حركة مخصص األرصدة المدينة األخرى:

1,561--رصيد أول السنة
)513(1,561-المكون

1,5611,048-رصيد نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
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مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

بلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 112 ألف ريال سعودي كما 31 ديسمبر 2019م وتتعلق بشكل كلي بأرصدة مصنع ارتواء. تتبع الشركة 
إرشادات المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 والمتعلقة بخسارة االئتمان المتوقعة، حيث يتم تعديل معدالت التخلف عن السداد الملحوظة على مدى 
العمر المتوقع للذمم المدينة التجارية وفًقا للتقديرات المستقبلية. كما قامت اإلدارة بزيادة المخصصات بمبلغ 12 ألف ريال سعودي خالل العام 

2021م.

مصاريف مدفوعة مقدماً

تتكون المصاريف المدفوعة مقدًما بشكل أساسي من مصاريف اإلعالن والتسويق المدفوعة مسبًقا وذمم الموظفين كما في 31 ديسمبر 2020م.

ارتفعت المصاريف المدفوعة مقدما إلى 2.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في )1( مصاريف 
التسويق واإلعالن المدفوعة مسبًقا بعد انخفاض اإلنفاق على الحملة التسويقية التي حدثت في السنة المالية 2019م، )2( تصاريح تجديد الموظفين 
نتيجة زيادة عدد الموظفين، و)3( التأمين على السيارات نتيجة إضافة 50 شاحنة. كما انخفضت المصاريف المدفوعة مقدما إلى 1.4 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة انخفاض اإلنفاق على الحملة التسويقية بمبلغ 0.9 مليون ريال سعودي.

ذمم موظفين

تتعلق الذمم المدينة للموظفين بالقروض الممنوحة للموظفين من قبل الشركة. وبلغت 1.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، انخفضت 
الذمم المدينة للموظفين إلى 725 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة لـسداد القروض الممنوحة خالل الفترات السابقة وتكوين 

مخصصات بالقروض المشكوك في تحصيلها ثم انخفضت بشكل طفيف إلى 718 ألف ريال في 31 ديسمبر 2021م بعد سداد الموظفين.

مصروفات مشروع االكتتاب

ارتفعت  المستشارين.  بـمصاريف  أساسي  بشكل  وتعلقت  2020م  ديسمبر   31 في  كما  ريال سعودي  ألف   700 االكتتاب  مشروع  بلغت مصروفات 
مصروفات مشروع االكتتاب إلى 2.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م وتتعلق تلك الزيادة بأتعاب المستشارين ومصاريف الطرح.

عهد نقدية

بلغت العهد النقدية 385 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م ثم انخفضت هذه المبالغ بشكل طفيف إلى 368 ألف ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2020م و324 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م.

دفعات مقدمة للموردين

بلغت الدفعات المقدمة للموردين إلى 1.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م وتتمثل بشكل رئيسي في الدفعات المقدمة لمصلحة الزكاة 
والدخل بمبلغ 0.7 مليون ريال سعودي ومؤسسة الكادية للتجارة بمبلغ 0.6 مليون ريال سعودي.

أرصدة مدينة أخرى

بلغت األرصدة المدينة األخرى 1.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م وتعلقت بأرصدة مدينة قديمة لسلف الموظفين قامت الشركة 
بتكوين مخصص يغطي كامل هذه األرصدة. انخفضت األرصدة المدينة األخرى إلى 1.05 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م. 

المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة 6-6-2-4

المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: 19-6الجدول رقم )

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

--1000شركة السد الحديثة المتطورة

217--شركة مصنع زالل للمياه

--386شركة مصنع الشرق األوسط للمكائن المحدودة

٢17-1,٣86اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م
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بلغت المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة 1.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م وتتمثل في الرصيد المدين لشركة السد كجزء 
من القرض. قابل هذا ارتفاع أرصدة شركة مصنع الشرق األوسط للمكائن المحدودة بمقدار 386 ألف ريال سعودي والمتعلقة بأغراض تجارية. قامت 
األطراف بسداد جميع المبالغ في السنة المالية 2020م. بلغت المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة 217 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 

2021م مستحقة من شركة مصنع زالل للمياه.

الموجودات غير المتداولة 6-6-2-5

الموجودات غير المتداولة كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: ٢0-6الجدول رقم )

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

موجودات غير متداولة

113,764126,804161,277ممتلكات وآالت ومعدات

19,5161,982-دفعات مقدمة لشراء ممتلكات، آالت، ومعدات

1,217933-أصل حق االستخدام

1617601,127موجودات غير ملموسة

11٣,9٢5148,٢98165,٣٢0إجمالي الموجودات غير المتداولة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

و تجدر اإلشارة إلى قيام الشركة بتوقيع عقد إنشاء خط إنتاج جديد لتعبئة عبوات 14 لتر مع شركة مصنع الشرق األوسط للمكائن المحدودة. بلغت 
االرتباطات الرأسمالية من هذا العقد 12.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م. حيث أن شركة مصنع الشرق األوسط للمكائن هي شركة 
تابعة كونها مملوكة بنسبة 60% من ياسر العقيل، والذي يمتلك بدوره نسبة قدرها 50% من شركة السد الحديثة المتطورة، والتي بدورها تملك ما 

نسبته 50% من أسهم الشركة.

كما يوجد لدي الشركة أصل مؤجر والمتمثل في مخزن بمنطقة الرياض، بلغت قيمة حق االستخدام المرسمل 1.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2020م و0.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م. 

الممتلكات واآلالت والمعدات

صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: ٢1-6الجدول رقم )

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

3,8003,8004,750أراضي 

16,35128,38331,301مباني 

2,5074,5834,392سيارات 

18,209--شاحنات

1,9392,4271,976أثاث وتجهيزات

61,52881,97390,668آالت ومعدات 

10610795عدد وأدوات 

100197223حاسب آلي 

6,3375,3349,663محطة تحلية وأجهزة مخبرية

--21,096مشاريع تحت التنفيذ

11٣,7641٢6,804161,٢77اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
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األعمار اإلنتاجية المقدرة لفئات الموجودات األساسية كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1م(: ٢٢-6الجدول رقم )
األعمار اإلنتاجية المقدرةفئة الموجودات

-أراضي 

3.0%مباني 

25.0%سيارات 

10.0%شاحنات

20.0%أثاث وتجهيزات

10.0%آالت ومعدات 

10.0%عدد وأدوات 

20.0%حاسب آلي 

20.0%محطات تحلية وأجهزة مخبرية 
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات كما في ٣1 ديسمبر٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: ٢٣-6الجدول رقم )

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

950--أراضي 

6741,4963,883مباني 

2,4643,9101,545سيارات 

18,710--شاحنات

1,4691,045290أثاث وتجهيزات

40,92712,16619,981آالت ومعدات 

5184عدد وأدوات 

5218390حاسب آلي 

1,5187217,117محطة تحلية وأجهزة مخبرية

-21,0968,398مشاريع تحت التنفيذ

68,٢05٢7,9٣75٢,569اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

استهالكات الممتلكات واآلالت والمعدات كما في ٣1 ديسمبر٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: ٢4-6الجدول رقم )

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

---أراضي 

1,6342,3223,287مباني 

701,8113,460سيارات 

501--شاحنات

4831,0401,781أثاث وتجهيزات

8,84218,83330,119آالت ومعدات 

425975عدد وأدوات 

46131195حاسب آلي 

1,9883,7126,500محطة تحلية وأجهزة مخبرية

1٣,106٢7,90745,917اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م 
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أراضي

بلغت قيمة األراضي مبلغاً قدره 3.8 مليون ريال سعودي وتعلقت بمصنع نقي في القصيم. تعود ملكية هذه األرض حاليا إلى المساهمين، وفقا 
لإلدارة، وهي اآلن في طور نقل الملكية إلى الشركة.

تم إضافة قطعة أرض في عام 2021م بقيمة 950 ألف ريال سعودي.

مباني

بلغ صافي القيمة الدفترية للمباني 28.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م وتعلقت بعدد 8 مباني مختلفة وأهمها منشأة مصنع نقي 
بنسبة 38% من إجمالي المباني. استقر صافي القيمة الدفترية للمباني في حدود 16.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م، 
لترتفع إلى 28.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م مدفوعة بشكل أساسي بإضافة مبنى المصنع الجديد بمقدار 11.5 مليون ريال 
سعودي حيث سيتم نقل الخطوط اإلنتاجية 4 و7 و8 والتي بدأت عملياتها خالل شهر مارس 2020م. وتتعلق اإلضافات الباقية بسكن الموظفين 

والمستودعات. تمت إضافة مباني جديدة في العام 2021م بقيمة 3.9 مليون ريال سعودي والمتمثل في مبنى خط رقم 8.

سيارات وشاحنات

بلغ صافي القيمة الدفترية للسيارات 4.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م وتعلقت بشكل أساسي بالشاحنات والسيارات الصغيرة 
)السيدان( التي تستخدمها الشركة لنقل منتجاتها. سجلت القيمة الدفترية الصافية للسيارات ارتفاعا بقيمة 4.5 مليون ريال سعودي خالل الفترة 
التاريخية حيث يعود ذلك أساًسا إلى إضافة شاحنات تابعة لفرعي القصيم )44 شاحنة( والرياض )52 شاحنة(. ارتفعت الشاحنات والسيارات بقيمة 

18 مليون ريال سعودي في عام 2021م نتيجة لشراء شاحنات وسيارات جديدة لنقل البضائع.

أثاث وتجهيزات

بلغ صافي القيمة الدفترية لألثاث والتجهيزات 2.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م وتعلقت بشكل أساسي بتجهيزات ومكيفات 
المكاتب والفروع. سجلت القيمة الدفترية الصافية لألثاث والتجهيزات ارتفاعا بقيمة 2.3 مليون ريال سعودي خالل الفترة التاريخية حيث يعود ذلك 

أساًسا إلى إضافات التجهيزات والمكيفات. تم إضافة أثاث وتجهيزات بقيمة 290 ألف ريال سعودي في 2021م.

آالت ومعدات

اإلنتاج  بخطوط  أساسي  بشكل  وتعلقت  2020م  ديسمبر   31 في  كما  سعودي  ريال  مليون   82.0 والمعدات  لآلالت  الدفترية  القيمة  صافي  بلغ 
المستخدمة من قبل الشركة لمنتجات نقي وقطرة نقي. سجلت القيمة الدفترية الصافية لآلالت والمعدات ارتفاعا من 23.6 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2018م إلى 61.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م ويعود ذلك إلى االستحواذ على خطوط إنتاج قطرة نقي من السد 
مقابل 40 مليون ريال سعودي. ارتفعت القيمة الدفترية الصافية بعد ذلك لتبلغ 82.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويعزى ذلك إلى 
شراء خط التشغيل من زالل مقابل 12 مليون ريال سعودي إلى تحويل الخط 7 من المشاريع تحت التنفيذ بقيمة 17.3 مليون ريال سعودي. ارتفعت 

اآلالت والمعدات إلى 90,7 مليون ريال سعودي في 2021م ويعود ذلك إلضافات تتعلق بخط 8.

عدد وأدوات

انخفض صافي القيمة الدفترية للعدد واألدوات من 115 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 106 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م و107 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ويعود هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى االستهالكات المسجلة على الموجودات. 

انخفضت قيمة العدد واألدوات إلى 95 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م.

حاسب آلي

ارتفع صافي القيمة الدفترية للحاسب اآللي من 68 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 197 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى إضافات الفترة التاريخية. ارتفعت القيمة الدفترية ألجهزة الحاسب اآللي إلى 223 ألف ريال سعودي في 31 

ديسمبر 2021م.
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محطة تحلية وأجهزة مخبرية 

استقر صافي القيمة الدفترية لمحطة التحلية واألجهزة المخبرية في 6.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م وفي 31 ديسمبر 2019م 
ثم لتنخفض بعد ذلك إلى 5.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى أهمية االستهالكات ارتفعت القيمة 

الدفترية في 31 ديسمبر 2021م إلى 9.7 مليون ريال سعودي.

مشاريع تحت التنفيذ

بلغت المشاريع تحت التنفيذ 21.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م وتعلقت بخط اإلنتاج 7 بقيمة 12.1 مليون ريال سعودي وبمبنى 
المصنع الجديد بقيمة 9.0 مليون ريال سعودي. تم تحويل كامل هذه المبالغ خالل السنة المالية 2020م إثر انتهاء األشغال.

الموجودات غير الملموسة  6-6-2-6

الموجودات غير الملموسة كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: ٢5-6الجدول رقم )

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

1838641,334برامج الحاسب اآللي

)207()104()21(إطفاء

1617601,1٢7اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

استقرت الموجودات غير الملموسة في مستوى 160 ألف ريال سعودي كما 31 ديسمبر 2019م ثم ارتفعت إلى 760 ألف ريال سعودي نتيجة لتركيز 
نظام تخطيط موارد مؤسساتي جديد. ارتفعت الموجودات غير الملموسة إلى 1.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م نتيجة إلضافة أنظمة 

جديدة إلى نظام تخطيط موارد المؤسسات.

المطلوبات المتداولة 6-6-2-7

المطلوبات المتداولة كما في ٣1 ديسمبر٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: ٢6-6الجدول رقم )

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

3,6494,756-الجزء المتداول من القرض

14,5682,7306,900مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

7,61912,08111,315ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى

2,0393,4321,912مخصص الزكاة الشرعية

330355-الجزء المتداول من التزام عقود إيجار

٢4,٢٢6٢٢,٢٢٣٢5,٢٣8إجمالي االلتزامات المتداولة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجزء المتداول من القرض

بلغ الجزء المتداول من القرض 3.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م وهو قرض تورق بمدة سداد تبلغ 5 سنوات )24 أغسطس 
2025م( وبنسبة فائدة سايبور زائد 4%. تتعلق القرض بغرض تمويل اقتناء 50 شاحنة إضافية والتي قدمت كلها كضمانات للبنك. إلى جانب ذلك، 
قدم المساهمون ضمانات شخصية للبنك بقيمة 20.5 مليون ريال سعودي. ارتفع الجزء المتداول من القرض إلى 4.8 مليون ريال سعودي في 31 

ديسمبر 2021م.
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مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة 6-6-2-8

المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: ٢7-6الجدول رقم )

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

5,761-9,901شركة السد الحديثة المتطورة

-4,6661,205شركة مصنع زالل للمياه

234--أمين المالح

1,526905-شركة مصنع الشرق األوسط للمكائن المحدودة

14,568٢,7٣06,900اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

انخفضت المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة إلى 2.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى سداد 
كامل أرصدة شركة السد والذي قابل ذلك زيادة المشتريات من شركة مصنع الشرق األوسط للمكائن المحدودة والمتعلقة بخطوط اإلنتاج اإلضافية. 
تعلقت المبالغ المستحقة في 31 ديسمبر 2021م بمبالغ مستحقة إلى شركة السد الحديثة المتطورة نظير شراء مواد خام وشركة مصنع الشرق 

األوسط للمكائن المحدودة مبالغ متبقية مقابل تنفيذ خط إنتاج 14 لتر ومبلغ 234 ألف ريال سعودي مستحقة للمساهم أمين المالح.

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع والدائنون اآلخرون 6-6-2-9

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع والدائنون اآلخرون كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: ٢8-6الجدول رقم )

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

6,5878,3497,574ذمم دائنة تجارية

2,0721,064-ضريبة القيمة المضافة

1,0321,3952,447مصروفات مستحقة

266230-تكاليف تمويل مستحقة

7,6191٢,08111,٣15اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

*** تم احتسابها باستخدام تكلفة المشتريات.

ذمم دائنة تجارية

تتعلق الذمم التجارية الدائنة بشكل أساسي بموردي المواد الخام. تربط الشركة والموردين، المحليين على وجه الخصوص، عالقات جيدة، وفقا 
لإلدارة. وتجدر اإلشارة إلى أن للشركة اتفاقيات مع مورديها الرئيسيين تزودهم من خاللها بأحجام المواد التي سيتم شراؤها من خالل أوامر الشراء 

على مدار العام.

بلغت الذمم الدائنة التجارية 8.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويتمثل بشكل رئيسي في أرصدة موردين الورقيات والكرتون )4.9 
مليون ريال سعودي(. ارتفعت الذمم الدائنة التجارية إلى 8.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م على خلفية الزيادة في الذمم الدائنة 
لجميع الموردين الرئيسيين نظًرا لزيادة المشتريات. وتجدر اإلشارة إلى انخفاض الذمم الدائنة لمصنع كرتون الرياض إلى 1.6 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2020م حيث قامت الشركة بتحويل مشترياتها من الكرتون إلى موردين آخرين بأسعار أفضل. انخفضت الذمم التجارية إلى 7.6 

مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م ويتعلق 80% من المبلغ بمشتريات المواد الخام )كارتون(.

عادة ما تكون آجال الدفع في حدود 60 يوم، إال أن متوسط أيام الذمم الدائنة تراوحت بين 14 و19 يوم خالل الفترة التاريخية ويعود ذلك لطبيعة 
المدفوعات والتي تكون عادة نقداً.

ضريبة القيمة المضافة

بلغت الضريبة على القيمة المضافة 2.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. وتجدر اإلشارة إلى أن تم الترفيع في نسبة الضريبة على 
القيمة المضافة من 5% إلى 15%، والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من 1 يوليو 2020م. انخفض رصيد ضريبة القيمة المضافة إلى 1.1 مليون ريال 

سعودي في 31 ديسمبر 2021م. جدير بالذكر أن الحكومة قد أوقفت تحصيل الضريبة كوسيلة لدعم الشركات اثناء الجائحة.



 116

مصروفات مستحقة

بلغت المصروفات المستحقة 1.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م وتعلقت بشكل أساسي بمنافع موظفين مستحقة، تأمينات اجتماعية 
مستحقة ومصاريف تدقيق مستحقة.

ارتفعت المصروفات المستحقة إلى 1.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع منافع الموظفين 
المستحقة بمقدار 746 ألف ريال سعودي نتيجة لالستحواذ على فرعي الرياض والقصيم مما نتج عنه زيادة في عدد الموظفين. قوبل هذا بانخفاض 
ارتفعت  الفترة.  نفس  االستحواذ خالل  لعملية  نتيجة  ريال سعودي  ألف  بمقدار 505  الرياض  بفرع  المتعلقة  األخرى  المستحقة  المصروفات  في 
المصروفات المستحقة إلى 2.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع عدد الموظفين بسبب نمو حجم 

الشركة.

تكاليف تمويل مستحقة

بلغت تكاليف التمويل 266 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و230 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م وتعلقت بالقرض الذي 
تم الحصول عليه خالل السنة المالية 2020م بغرض تمويل عملية شراء الشاحنات. 

مخصص الزكاة الشرعية

بلغ مخصص الزكاة الشرعية 2.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة الحتساب الزكاة الشرعية المتعلقة بالسنة المالية 2019م 
والبالغة 906 ألف ريال سعودي. ارتفع مخصص الزكاة الشرعية بعد ذلك إلى 3.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة الحتساب 
الزكاة الشرعية المتعلقة بنفس السنة المالية والبالغة 2.1 مليون ريال سعودي. قابل هذا سداد بالمخصص المكون كما في 31 ديسمبر 2018م 

والبالغ 671 ألف ريال سعودي.

تجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد قدمت إقراراتها الزكوية عن جميع السنوات حتى 31 ديسمبر 2019م، وسددت االلتزامات الزكوية بموجبها بالفترة 
الالحقة، ولم يتم الربط أو مطالبات ألي من السنوات منذ تحول الشركة حتى تاريخه.

بلغ مخصص الزكاة الشرعية 1.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة الحتساب الزكاة الشرعية المتعلقة بالسنة المالية 2021م 
والبالغ 1.2 مليون ريال سعودي.

الجزء المتداول من التزام عقود اإليجار

نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، قامت الشركة باالعتراف بموجودات حق استخدام بمبلغ 1.2 مليون ريال سعودي والتزامات 
إيجار بنفس المبلغ.

بلغ الجزء المتداول من التزام عقود اإليجار 335 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م وتعلق بالمستودع المؤجر حديًثا في الرياض.

المطلوبات غير المتداولة 6-6-2-10

المطلوبات غير المتداولة كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: ٢9-6الجدول رقم )

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

16,85112,095-قرض طويل األجل

1541,0912,284التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين 

826558-التزام عقود إيجار

15418,76814,9٣8إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
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القروض  6-6-2-11

القروض كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1م(: ٣0-6الجدول رقم )
ضمانات القرضسبب القرضالرصيد كما في ٣1 ديسمبر ٢0٢1مقيمة القرضألف ريال سعودي

شراء عدد 50 شاحنة20,50012,095بنك الرياض 
رهن تجاري للسيارات  .1

كفالة بموجب إقرار كفالة غرم وأداء تضامنية  .2
المصدر: معلومات إدارة الشركة.

خالل سنة 2020م، قامت الشركة بإبرام اتفاقية تمويل تجارى مع أحد البنوك بقيمة 20.5 مليون ريال سعودي. استخدمت الشركة هذا القرض 
لتمويل اقتناء سيارات. يخضع القرض لمعدل فائدة سايبور + 4% سنويا، يتم سداد القرض على 20 قسط ربع سنوي غير متساوي القيمة لمدة 5 
سنوات. تم رهن قيمة السيارات البالغة 20.3 مليون ريال سعودي كضمان للتمويل، باإلضافة إلى سندات ألمر البنك المقرض بقيمة 24.6 مليون 

ريال سعودي تم توقيعها من قبل الشركاء.

بلغ الجزء الغير متداول من القرض طويل األجل 16.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. وبلغ الجزء الغير متداول من القرض طويل 
األجل 12.1مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م. 

التزامات المنافع المحددة للموظفين 6-6-2-12

الحركة في التزامات المنافع المحددة للموظفين كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: ٣1-6الجدول رقم )

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

1831541,091رصيد أول السنة

1198341,598تكلفة الخدمة الحالية 

5327تكلفة الفائدة

)36()62()121(المدفوع

)395(161)32()خسائر(/مكاسب اكتوارية من إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين 

1541,091٢,٢84اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

يتم إعادة قياس التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم تحديد القيمة 
الحالية اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات عالية الجودة 
المسجلة بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها، ولها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي البلدان التي ال يوجد فيها أسواق عميقة لهذه 
السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية. وفيما يتعلق بالتزام منافع نهاية الخدمة للموظفين في المملكة العربية السعودية، تأخذ 

عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار أحكام نظام العمل والعمال السعودي وكذلك سياسة الشركة.

بلغ التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين 154 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ارتفعت التزام منافع نهاية الخدمة ليصل إلى 1.1 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وذلك يعود بشكل أساسي إلى تكاليف خدمة بقيمة 834 ألف ريال سعودي قابلها مدفوعات بقيمة 62 ألف 
ريال سعودي خالل نفس الفترة. ارتفعت المنافع المحددة للموظفين إلى 2.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م ويعود ذلك بشكل أساسي 

إلى ارتفاع عدد الموظفين نتيجة نمو حجم أعمال الشركة.

التزامات عقود اإليجار

نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، قامت الشركة باالعتراف بموجودات حق استخدام بمبلغ 1.4 مليون ريال سعودي والتزامات 
إيجار بنفس المبلغ.

بلغ الجزء الغير المتداول من التزام عقود اإليجار 826 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و558 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2021م وتعلق بالمستودع المؤجر حديًثا في الرياض.
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حقوق الملكية 6-6-2-13

حقوق الملكية كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: ٣٢-6الجدول رقم )

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

45,338150,000200,000رأس المال

--40,000مبالغ تحت حساب زيادة رأس المال

7,4057,7957,728احتياطي نظامي

25,6576,467206أرباح مبقاة 

-إعادة قياس مكافأة ترك الخدمة

118,400164,٢6٣٢07,9٣4إجمالي حقوق الملكية 
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

رأس المال 6-6-2-14

رأس المال كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: ٣٣-6الجدول رقم )

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

22,66975,000100,000امين بن عبداهلل بن علي المالح

--22,669ياسر عقيل عبد العزيز العقيل

75,000100,000-شركة السد الحديثة المتطورة

45,٣٣8150,000٢00,000إجمالي رأس المال
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

كان رأس مال الشركة عند التأسيس في حدود 45.3 مليون ريال سعودي مقسم بين أمين المالح وياسر العقيل )50% لكل منهما(. في 31 ديسمبر 
2019م، تم زيادة رأس المال ليصل إلى 85.3 مليون ريال سعودي حيث قام كل مساهم بزيادة استثماراته الخاصة بمبلغ 15.7 مليون ريال سعودي، 
إلى جانب انضمام مساهم جديد، شركة السد الحديثة المتطورة، باستثمار قدره 8.5 مليون ريال سعودي. تم تسجيل هذه الزيادة )وقدرها 40 مليون 
ريال سعودي( في حساب منفصل ضمن حقوق الملكية "مبالغ تحت حساب زيادة رأس المال". تم زيادة رأس المال مرة أخرى ليصل إلى 150 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م وذلك عن طريق ضم المبالغ المسددة تحت حساب زيادة رأس المال بمبلغ 40 مليون ريال سعودي والمسددة 
نقدا من شركة السد وتحويل مبلغ 64.5 مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة. ونالحظ أن المساهم ياسر عقيل عبد العزيز العقيل قد خصص 
45% من نسبة ملكيته لشركة السد الحديثة المتطورة، والتي بدورها خصصت 5% من نسبة ملكيتها ألمين عبد اهلل علي المالح مما نتج عنه تغيير 
في هيكل الملكية ليصبح 50% لكل من أمين المالح وشركة السد الحديثة المتطورة. ارتفع رأس المال إلى 200 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 

2021م وتم تمويل الزيادة عن طريق االحتياطات واألرباح المبقاة.

مبالغ تحت حساب زيادة رأس المال

بلغت المبالغ تحت حساب زيادة رأس المال 40.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م وتعلقت بعملية الزيادة في رأس المال األولى والتي 
توزعت على أمين المالح وياسر عقيل )15.7 مليون ريال سعودي لكل منهما( وشركة السد الحديثة المتطورة )8.5 مليون ريال سعودي(.

احتياطي نظامي

تماشياً مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتحويل 10.0% من ربحها للسنة إلى االحتياطي 
النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 30% من رأس المال حيث إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح. بلغ االحتياطي النظامي 7.4 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وارتفع االحتياطي النظامي ليصل إلى 7.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بسبب تحويل مبالغ 
بقيمة 7.8 مليون ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة الذي قابله تحويل مبالغ بقيمة 7.4 مليون ريال سعودي إلى رأس المال خالل نفس الفترة. 

فانخفض االحتياطي النظامي إلى 7.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م.
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أرباح مبقاة

بلغت األرباح المبقاة 25.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، نتيجة لـتحويل إجمالي الدخل الشامل للسنة بقيمة 34.8 مليون ريال 
سعودي إلى األرباح المبقاة، قابلها توزيعات أرباح بقيمة 14.1 مليون ريال سعودي وتحويل 3.5 مليون ريال سعودي إلى االحتياطي النظامي خالل 
نفس الفترة. انخفضت األرباح المبقاة إلى 6.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وذلك نتيجة لتحويل إجمالي الدخل الشامل للفترة 
بقيمة 77.8 مليون ريال سعودي قابلها توزيعات أرباح بقيمة 31.9 مليون ريال سعودي وتحويل 7.8 مليون ريال سعودي إلى االحتياطي النظامي 
وتحويل 57.3 مليون ريال سعودي إلى رأس المال خالل نفس الفترة. انخفضت األرباح المبقاة إلى 206 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م 

نتيجة للزيادة في رأس المال.

االلتزامات العرضية واالرتباطات المحتملة 6-6-2-15
ال توجد لدى الشركة أي التزامات محتملة كما في 31 ديسمبر 2020م و2019م و2021م.

لدى الشركة ارتباطات رأسمالية تتعلق بعقود شراء ممتلكات، آالت ومعدات. تتوقع إدارة الشركة االنتهاء من تسديدها بين النصف الثاني من سنة 
2021م حتى النصف األول من سنة 2022م، فيما يلي تفاصيل االرتباطات الرأسمالية:

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

32,50745,33215,571إجمالي التعاقدات الرأسمالية

)1,982()19,516()21,096(دفعات مقدمة لشراء ممتلكات، آالت ومعدات / مشروعات تحت التنفيذ

11,41125,81613,589االرتباطات الرأسمالية
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

قائمة التدفقات النقدية  6-6-2-16

قائمة التدفقات النقدية للسنوات المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م(: ٣4-6الجدول رقم )

٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

األنشطة التشغيلية

35,68580,02078,507صافي ربح السنة قبل الزكاة الشرعية

تسويات:

5,31814,81418,037استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

2182104إطفاء موجودات غير ملموسة

202284-إطفاء حق استخدام األصل

-1,731-مخصص ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى

1258371,598التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين 

5921,194-تكاليف تمويل

-83-خسائر رأسمالية

41,14998,٣6199,7٢٣إجمالي األنشطة التشغيلية

التغير في الموجودات وااللتزامات التشغيلية

)5,888()982(178ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى 

)5,295(غطاء خطابات الضمان

)6,285()8,062()2,033(المخزون

)217(1,6141,386المستحق من أطراف ذات عالقة

)730(2,9624,462ذمم دائنة تجارية

4,169)11,837(2,639المستحق إلى أطراف ذات عالقة

46,51083,32785,477النقد من التشغيل
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٣1 ديسمبر ٢019مألف ريال سعودي
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢0م
)المراجعة(

٣1 ديسمبر ٢0٢1م
)المراجعة(

)36()62()121(المدفوع من التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين 

)2,751()672(-الزكاة المدفوعة

46,38982,59482,689صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)33,859()27,937()68,205(إضافات ممتلكات وآالت ومعدات

)1,176()19,516(-دفعات مقدمة لشراء ممتلكات، آالت، ومعدات

59--المحصل من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)470()681()23(إضافات موجودات غير ملموسة

)35,446()48,134()68,228(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

)3,649(20,500-متحصالت من القروض

)1,203()592(-تكاليف تمويل مدفوعة

)243()263(-التزام عقود إيجار

)34,000()31,931()14,093(توزيعات أرباح مدفوعة

--40000الزيادة المقترحة في رأس المال

---أطراف ذات عالقة

)39,095()12,286(25,907صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

4,06822,1748,147صافي التغير في النقد وما في حكمه 

3,4727,54029,714النقد وما في حكمه في بداية السنة

7,54029,71437,861النقد وما في حكمه في نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من 46.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 82.6 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م ويعود ذلك إلى زيادة األرباح قبل الزكاة الشرعية نتيجة التحسن في إجمالي الربح خالل نفس الفترة. ارتفعت بعد ذلك إلى 82.7 
مليون ريال سعودي مدفوًعا بزيادة الطاقة اإلنتاجية والذي قابله زيادة جزئية في الذمم التجارية المدينة والمخزون. استخدمت الشركة تدفقاتها 

النقدية التشغيلية لتمويل النفقات الرأسمالية التوسعية طوال الفترة التاريخية.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

بلغت التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية )68.2( مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م وتعلقت بضم خطي إنتاج من شركة السد. 
انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية إلى )48.1( مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م و35.4 مليون ريال سعودي في السنة 

المالية 2021م. وتعلقت بضم خطي إنتاج من شركة زالل وشركة مصنع الشرق األوسط للمكائن المحدودة.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية من 25.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى )12.3( مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م و)39.1( مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة لتوزيعات األرباح بمبلغ 14.1 مليون ريال سعودي و31.9 مليون ريال 

سعودي و34 مليون ريال سعودي على التوالي.
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7  
سياسة توزيع األرباح

بموجب المادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات، تثبت لكل مساهم جميع الحقوق المتصلة باألسهم، والتي تشمل على وجه الخصوص الحق 
في الحصول على نصيب من األرباح المقرر توزيعها. ويتولى مجلس اإلدارة التوصية بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع 
الجمعية العامة. وال تلتزم الشركة باإلعالن عن أي أرباح، ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة 
القانونية  االعتبارات  والزكاة، فضاًل عن  االقتصادية بشكل عام،  والعوامل  السوق  المال، ومعطيات  والتمويل ومتطلبات رأس  النقدية،  والتدفقات 
والنظامية األخرى. ويخضع توزيع األرباح للقيود الواردة في اتفاقيات التمويل المبرمة مع الجهات الممولة )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة 

القسم )12-6( )"اتفاقيات التمويل"((. كما يخضع توزيع األرباح للقيود الواردة في النظام األساس، وتوزع األرباح بالريال السعودي.

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:

يجنب عشرة بالمائة )10%( من صافي األرباح لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ أ. 
االحتياطي المذكور ثالثين بالمئة )30%( من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر ب. 
اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة 

أو لمعاونة مما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب خمسة بالمئة )5%( من صافي األرباح الصافية لتكوين احتياطي ج. 

اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.
يُوزع كامل ما تبقى من صافي األرباح على المساهمين مالم تُقرر الجمعية العامة العادية خالف ذلك.د. 

وفيما يلي ملخص باألرباح التي قامت الشركة باإلعالن عنها وتوزيعها منذ بداية عام 2019م:

األرباح المعلنة والموزعة في السنوات المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م )ألف ريال سعودي( (: 1-7الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
السنوات المنتهية في ٣1 ديسمبر

٢0٢1م٢0٢0م٢019م

14,093.431,93134,000التوزيعات المعلنة عن الفترة

14,093.431,93134,000التوزيعات المدفوعة خالل الفترة

34,77977,79477,671إجمالي الدخل الشامل للسنة

44%41%41%التوزيعات المعلنة لصافي الدخل
المصدر: الشركة

ال يستحق حاملو أسهم الطرح أي توزيعات أرباح تم اإلعالن عنها قبل تاريخ هذه النشرة، حيث يكون أول استحقاق ألسهم الطرح في توزيعات األرباح 
التي يتم اإلعالن عنها من قبل الشركة من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية الالحقة. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه - كما في تاريخ هذه النشرة 

- ال يوجد أي أرباح معلنة أو مستحقة للفترات المذكورة، باستثناء ما تم توضيحه أعاله.
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8  
استخدام متحصالت الطرح

يقدر مجموع متحصالت الطرح بحوالي )●( ريال سعودي، سيستخدم منها مبلغ يقدر بحوالي )●( ريال سعودي لتسوية جميع المصاريف المتعلقة 
بالطرح ويشمل ذلك أتعاب المستشار المالي، ومدير االكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية، والمستشارين القانونيين، ومستشار 
العناية المهنية الالزمة المالي، والجهات المستلمة، ومستشار دراسة السوق، وكذلك أتعاب التسويق والطباعة والتوزيع، واألتعاب والمصاريف األخرى 

المتعلقة بعملية الطرح.

وسوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح المقدر بحوالي )●( ريال سعودي على المساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم 
بيعها من قبل كل منهم من خالل عملية الطرح، ولن تستلم الشركة أي جزء من متحصالت الطرح. وسيتحمل المساهمون البائعون كافة األتعاب 

والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح.
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9 
رسملة رأس مال الشركة والمديونية

يمتلك المساهمون الحاليون جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلكون مجتمعين ما نسبته سبعون بالمائة )70%( من 
أسهم الشركة.

يوضح الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. 
علماً بأنه يجب قراءة الجدول التالي مع القوائم المالية المعنية، بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها والواردة في القسم ) 19( )"القوائم المالية 

وتقرير المحاسبين القانونيين حولها"(.

رسملة رأس مال الشركة والمديونية(: 1-9الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
السنوات المنتهية في ٣1 ديسمبر

٢0٢1م٢0٢0م٢019م

330355-الجزء المتداول من التزام اإليجار التمويلي

826558-الجزء غير المتداول التزام اإليجار التمويلي

3,6494,756-الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

16,85112,075-الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل

٢1,65617,744-إجمالي القروض 

حقوق المساهمين

85,338150,000200,000رأس المال 

7,4057,4054,796احتياطي نظامي 

25,65711,394126أرباح مبقاة 

118,400168,799٢04,9٢٢إجمالي حقوق المساهمين 

118,400190,455٢٢٢,666إجمالي الرسملة )إجمالي القروض + إجمالي حقوق المساهمين( 

8.0%11.4%-إجمالي القروض / إجمالي الرسملة 
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي:

ال تخضع أي من أسهم الشركة ألي حقوق خيار.أ. 
ليس لدى الشركة أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة.ب. 
أن رصيد الشركة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة اثني ج. 

عشر )12( شهراً على األقل بعد تاريخ هذه النشرة. 
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10 
إفادة الخبراء

قدم جميع المستشارين والمحاسبين القانونيين الواردة أسمائهم في الصفحات )هـ( و)و( موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم 
وشعاراتهم وعلى نشر إفاداتهم في هذه النشرة بصيغتها ونصها كما وردت في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، 
كما أن جميع المستشارين والعاملين لديهم - من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة - أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة 

وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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11  
اإلقرارات

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

لم يشهر أي منهم أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة في أي وقت من األوقات إفالسه أو خضع إلجراءات  أ. 
إفالس.

لم يتم اإلعالن عن أي إعسار أو إفالس خالل السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من  ب. 
كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة معيناً بمنصب إداري أو إشرافي فيها.

باستثناء ما هو موضح بالقسم )12-9( )"المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة"(، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي  ج. 
من كبار التنفيذيين أو أمين سر المجلس أو أي شخص من أقربائهم أو التابعين لهم أي مصلحة في أي عقود أو ترتيبات قائمة 

سواًء خطية أو شفهية أو عقود أو ترتيبات قيد الدراسة أو مزمع إبرامها مع الشركة حتى تاريخ هذه النشرة. 
باستثناء ما هو موضح بالقسم )5-2-1( )"تشكيل مجلس اإلدارة"( والقسم )12-9( )"المعامالت والعقود مع األطراف ذوي  د. 
العالقة"(، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة أو ألي من أقاربهم أي أسهم أو 
مصلحة من أي نوع في الشركة، أو في أدوات دين الشركة، وال يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء مجلس 

اإلدارة أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم.
أن كافة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة الموضحة في القسم )12-9( )"المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة"(،  هـ. 
بما في ذلك تحديد المقابل المالي للتعاقد، قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة كتلك التي تتم 

مع األطراف األخرى من الغير. 
ال يوجد أي صالحية تعطي أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على عقد أو اقتراح له فيه مصلحة. و. 

لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة خالل السنوات الثالث السابقة  ز. 
لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في أوضاعهما المالية خالل اإلثني  ح. 
عشر )12( شهراً األخيرة.

ال يوجد لدى الشركة أي نشاط تجاري أو أصول خارج المملكة. ط. 
ليست هناك نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة. ي. 

لن يشترك أعضاء مجلس اإلدارة في التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي يكون لهم فيها مصلحة مباشرة  ك. 
أو غير مباشرة.

لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم  ل. 
طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسبون القانونيون حتى 

تاريخ اعتماد هذه النشرة.
كما في تاريخ هذه النشرة، ليس هنالك أي برامج أسهم لموظفي الشركة من شأنها أن تشرك الموظفين في رأس مال الشركة،  م. 

وليس هنالك أي ترتيبات أخرى تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.
ال تملك الشركة أي أوراق مالية )تعاقدية أو غيرها( أو أي من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات مما يؤثر بشكل سلبي  ن. 

وجوهري في تقييم الموقف المالي.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم  )2( )"عوامل المخاطرة"( والقسم )6-5( )"العوامل الرئيسية المؤثرة على أداء الشركة  س. 
وعملياتها"(، ليست الشركة على دراية بأي معلومات تتعلق بأي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو 

أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غير مباشر( على عملياتها.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم  )2( )"عوامل المخاطرة"( والقسم )6-5( )"العوامل الرئيسية المؤثرة على أداء الشركة  ع. 
وعملياتها"(، ليست الشركة على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير على أعمال 

الشركة أو وضعها المالي.
أن اإلحصائيات المستخدمة في القسم ) 3( )"نظرة عامة على السوق"( والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية تمثل أحدث  ف. 

المعلومات المتاحة من مصدرها المعني.
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إن وثائق التأمين الخاصة بالشركة توفر غطاء تأميني بحدود كافية لممارسة الشركة ألعمالها، وتقوم الشركة بتجديد وثائق  ص. 
وعقود التأمين بشكل دوري لضمان وجود تغطية تأمينية بشكل مستمر.

تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد الشركة بأهميتها أو جوهريتها أو التي من الممكن أن تؤثر على قرارات  ق. 
المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح، وال يوجد هناك أي عقود اتفاقيات جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها.

تم اإلفصاح عن كافة الشروط واألحكام التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح. ر. 
كما في تاريخ هذه النشرة، ال توجد عقود أو معامالت جوهرية مع أطراف ذوي عالقة ذات تأثير كبير على أعمال الشركة، وليس  ش. 
لدى الشركة أي نية في إبرام أي اتفاقيات جديدة مع أطراف ذوي عالقة، باستثناء ما هو موضح بالقسم )12-9( )"المعامالت 

والعقود مع األطراف ذوي العالقة"(.
سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح، وسوف يتم خصم هذه التكاليف من متحصالت  ت. 
الالزمة  المهنية  العناية  ومستشار  القانونيين  والمستشارين  التغطية  متعهد  وأتعاب  المالي  المستشار  أتعاب  وتشمل  الطرح، 
والتوزيع وغيرها من  التسويق والطباعة  المستلمة ومصاريف  الجهات  أتعاب  إلى  السوق، باإلضافة  المالي ومستشار دراسة 

المصاريف المتعلقة بالطرح.
بخالف ما ورد في القسم )2-1-41( )"المخاطر المرتبطة باستحقاقات الضرائب والزكاة المحتملة"(، ال يوجد حالًيا أي نزاع  ث. 
مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو اعتراض من قبلها  كما في تاريخ هذه النشرة، وسيتحمل المساهمون البائعون، كٌل بحسب 
حصته، أي مطالبات إضافية قد تنشأ من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات السابقة حتى عام 2020م وتم الحصول 

على تعهدات من قبل المساهمين البائعين بموجب ذلك.
أنهم قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظم من شأنها أن تمكن الشركة من استيفاء متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات ذات  خ. 
العالقة، ومن ضمنها نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة 

وقواعد اإلدراج.
إن جميع موظفي الشركة هم تحت كفالتها. ذ. 

إن الملكية القانونية والنفعية لألسهم في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة تعود لألشخاص الواردة أسمائهم في القسم ) 3-4(  ض. 
)"هيكل المساهمة الحالي"(. 

إن جميع الزيادات التي طرأت على رأس مال الشركة ال تتعارض مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. ظ. 
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم  ) 2( )"عوامل المخاطرة"(، وعلى حسب علمهم واعتقادهم، ال يوجد أي مخاطر جوهرية  غ. 

أخرى من الممكن أن تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الطرح.
 )4-12( والقسم  والموافقات"(  بالتراخيص  المرتبطة  )"المخاطر   )36-1-2( القسم  في  عنه  اإلفصاح  تم  ما  باستثناء  أ أ. 
)"الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية"(، فإن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة 

لممارسة أنشطتها. 
بخالف ما ورد في القسم )  12-12( )"التقاضي"( من هذه النشرة، الشركة ليست خاضعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد  ب ب. 

تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في وضعها المالي.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12-6( )"اتفاقيات التمويل"(، لم تصدر الشركة أية أدوات دين، أو تحصل على أية  ج ج. 
قروض آجلة أو أية قروض أو ديون مستحقة )بما في ذلك السحب على المكشوف من البنوك، وااللتزامات المالية قيد القبول، 

واعتمادات القبول أو التزامات الشراء(.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12-6( )"اتفاقيات التمويل"(، يقر مجلس اإلدارة أنه ال توجد رهونات أو حقوق أو أعباء  د د. 

على ممتلكات الشركة اعتباراً من تاريخ هذه النشرة.
أن لدى المصدر رأس مال عامل يكفي لمدة اثني عشر )12( شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر هذه النشرة. هـ هـ. 

ال يخضع أي من أسهم الشركة ألي حقوق خيار. و و. 
ز ز.  بخالف ما ورد في القسم )4-10( )"األبحاث والتطوير"(، ليس لدى الشركة سياسة بشأن األبحاث والتطوير والطرق المتبعة 

في اإلنتاج على مدى السنوات المالية الثالث السابقة كما في تاريخ هذه النشرة.
بها،  المرفقة  واإليضاحات  ديسمبر 2019م،  بتاريخ 31  المنتهية  المالية  السنة  للشركة عن  المراجعة  المالية  القوائم  أعدت  ح ح. 
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية )IFRS( وغيرها من المعايير المعتمدة من الهيئة 
السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتم مراجعتها من قبل شركة اليوسف والسعيد للمراجعة وتدقيق الحسابات، وكذلك أعدت 
القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020م و2021م، واإليضاحات المرفقة بها، 
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية )IFRS( وغيرها من المعايير المعتمدة من الهيئة 

السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتم مراجعتها من قبل شركة الدكتور محمد العمري وشركاه.
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تم استخراج المعلومات المالية للسنة المالية 2019م من المعلومات المالية الموضحة في القوائم المالية المراجعة للشركة  ط ط. 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في 

المملكة العربية السعودية.
أن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة تم استخراجها من القوائم المالية المراجعة للشركة، دون إجراء أي تعديل جوهري  ي ي. 

عليها. 
إن الشركة قادرة على إعداد التقارير المطلوبة في أوقاتها المحددة حسب اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة. ك ك. 

تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة من الجهات المقرضة لطرح ثالثون بالمائة )30%( من أسهم الشركة لالكتتاب العام  ل ل. 
لتكون الشركة بذلك شركة مساهمة عامة.

والتسهيالت  القروض  المانحة لجميع  الجهات  المبرمة مع  االتفاقيات  والشروط بموجب  الشركة ملتزمة بجميع األحكام  إن  م م. 
والتمويل.

ن ن.  كما في تاريخ هذه النشرة، ال يوجد هناك أي إخالل للشروط التعاقدية مع الجهات المانحة لجميع القروض والتسهيالت 
والتمويل. 

قد تم الكشف عن جميع الحقائق الجوهرية فيما يتعلق بالشركة وأدائها المالي في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي وقائع أخرى  س س. 
قد يؤدي إغفالها إلى أن تكون أي بيانات في هذه النشرة مضللة.

اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة. ع ع. 
ال يخل اإلصدار بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها. ف ف. 

ص ص.  تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار.
ال يخضع أعضاء مجلس إدارة الشركة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة  ق ق. 

أو شركاتها التابعة أو في وضعهم المالي.
تم اإلفصاح عن جميع الشروط واألحكام التي يمكن أن تؤثر على قرارات المكتتبين في أسهم الشركة.  ر ر. 

إضافة إلى اإلقرارات المشار إليها أعاله، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من أطراف أخرى، بما في ذلك المعلومات التي تم  أ. 
الحصول عليها من تقرير دراسة السوق التي أعدها مستشار دراسة السوق يمكن االعتماد عليها وال يوجد أي سبب يدعو 

الشركة لالعتقاد بأن تلك المعلومات غير دقيقة بشكل جوهري. 
أن هذه النشرة تتضمن جميع المعلومات المطلوب تضمينها بمقتضى قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وال  ب. 

توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل وطرح األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.
أنه قدم وسيقدم إلى الهيئة جميع المستندات المطلوبة بمقتضى نظام السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات  ج. 

المستمرة.
أن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية قد أعدت من قبل الشركة على أسس سليمة حيث تم وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض  د. 
المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة والتي تشمل إساءة استخدام أصول الشركة وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت 
مع األشخاص ذوي العالقة. باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة بالتأكد من سالمة األنظمة المالية والتشغيلية ومن تطبيق أنظمة 
لمتطلبات الباب الخامس من الئحة حوكمة الشركات. كما يقوم أعضاء مجلس اإلدارة  رقابية مناسبة إلدارة المخاطر وفقاً 

بمراجعة سنوية إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
أن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات كافية ومالئمة. هـ. 

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12-9( )"المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة"(، ال يوجد هناك أي تعارض  و. 
في المصالح متعلق بأعضاء مجلس اإلدارة بخصوص العقود أو المعامالت الُمبرمة مع الشركة.

كما في تاريخ هذه النشرة، لم يشارك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أي أنشطة مماثلة أو منافسة للشركة، ويتعهد أعضاء  ز. 
مجلس اإلدارة بااللتزام بهذا المتطلب النظامي مستقباًل وفًقا للمادة الثانية والسبعون من نظام الشركات والفصل السادس من 

الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات.
ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب  ح. 

الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة. 
يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم  ط. 

لحساب الشركة على أن يسجل ذلك في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.
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أن كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة سوف تتم على أساس تجاري وسيتم التصويت على جميع األعمال والعقود مع  ي. 
األطراف ذات العالقة في اجتماعات مجلس اإلدارة - وفي حال تطلب النظام ذلك - الجمعية العامة للشركة مع امتناع عضو 
مجلس اإلدارة عن التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون له مصلحة مباشرة 
للمادة الحادية والسبعون من نظام الشركات والفصل  أو غير مباشرة فيها سواء في مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة وفقاً 

السادس من الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على األتعاب والمكافآت الممنوحة لهم. ك. 

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين االقتراض من الشركة أو أن تضمن الشركة أي قرض يحصل عليه أي  ل. 
من أعضاء مجلس اإلدارة. 

يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة باآلتي:

تسجيل جميع قرارات المجلس ومداوالته في شكل محضر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.أ. 
اإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.ب. 
االلتزام بأحكام المواد الحادية والسبعون والثانية والسبعون والثالثة والسبعون من نظام الشركات والفصل السادس من الباب ج. 

الثالث من الئحة حوكمة الشركات.
تعديل النظام األساس للشركة في أول جمعية عامة غير عادية بعد اإلدراج بما يتوافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن د. 

الهيئة واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة. 
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12  
المعلومات القانونية

الشركة 12-1

شركة نقي للمياه هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مقيدة بالسجل التجاري رقم 1128018184 وتاريخ 1435/06/27هـ )الموافق 2014/04/27م( 
بموجب القرار الوزاري رقم 255 وتاريخ 1442/08/01هـ )الموافق 2021/03/14م(. ويبلغ رأس مالها الحالي مائتين مليون )200,000,000( ريال 
سعودي مقسم إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل. يقع 
مقر الشركة الرئيسي في حي العبسة، ص.ب 608 عنيزة 51911، المملكة العربية السعودية. تشمل األنشطة الرئيسية للشركة وفقاً لسجلها التجاري 
الرئيسي وسجالتها الفرعية إنتاج وتعبئة المياه النقية والمفلترة، البيع بالجملة للمياه المعبأة بأنواعها، البيع بالجملة للمياه الغازية والعصائر وبيع 

المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة.

هيكل الملكية 12-2

يلخص الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده:

هيكل الملكية المباشرة للشركة قبل الطرح وبعده(: 1-1٢الجدول رقم )

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

المساهمة عدد األسهم
)%(

قيمة األسهم 
المساهمة عدد األسهم)ريال سعودي(

)%(
قيمة األسهم 
)ريال سعودي(

3570,000,000%50100,000,0007,000,000%10,000,000أمين عبداهلل علي المالح 

3570,000,000%50100,000,0007,000,000%10,000,000شركة السد الحديثة المتطورة )ذات مسؤولية محدودة(

3060,000,000%6,000,000---الجمهور

100٢00,000,000%100٢00,000,000٢0,000,000%٢0,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

لمزيد من المعلومات بشأن المساهمين وهيكل ملكية الشركة، يرجى مراجعة القسم )4-3( )"هيكل المساهمة الحالي"(.

الشركات التابعة 12-3

ال توجد شركات تابعة للشركة.

الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية 12-4

حصلت الشركة )بما في ذلك فروعها( على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة، ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات 
بصفة دورية. ويُقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة قد حصلت على جميع التراخيص والشهادات الالزمة لمزاولة أعمالها واالستمرار في ذلك، 
باستثناء بعض التراخيص التشغيلية المنتهية أو التي لم يتم الحصول عليها والمذكورة في الجدول )12-4( )"ملخص التراخيص التشغيلية التي 
حصلت عليها الشركة"(، وذلك رغم تقديم الشركة لجميع الطلبات الالزمة إلى الجهات المختصة للحصول على تلك التراخيص. وتوضح الجداول 

التالية التراخيص والشهادات الحالية التي حصلت عليها الشركة:

تفاصيل شهادات السجل التجاري التي حصلت عليها الشركة(: ٢-1٢الجدول رقم )
تاريخ االنتهاءتاريخ التسجيلرقم السجل التجارينوع الكيانالمكان

1445/06/27هـ )الموافق 2024/01/09م(1435/06/27هـ )الموافق 2014/04/27م(1128018184شركة مساهمةعنيزة، المملكة العربية السعودية

1445/05/17هـ )الموافق 2023/12/01م(1441/05/17هـ )الموافق 2020/01/12م(1128183653فرععنيزة، المملكة العربية السعودية
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تاريخ االنتهاءتاريخ التسجيلرقم السجل التجارينوع الكيانالمكان

1445/03/13هـ )الموافق 2023/10/28م(1441/03/13هـ )الموافق 2019/11/10م(1010603193فرعالرياض، المملكة العربية السعودية

1444/01/17هـ )الموافق 2022/08/15م(1440/01/17هـ )الموافق 2018/09/27م(1010460840فرعالرياض، المملكة العربية السعودية
المصدر: الشركة

بيانات التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها الشركة(: ٣-1٢الجدول رقم )
تاريخ انتهاء الصالحيةتاريخ اإلصدارالغرضرقم الترخيصالجهة الُمصِدرةالشركة

1110857797هيئة الزكاة والضريبة والجماركشركة نقي للمياه
شهادة لتمكين الشركة 

من إنهاء جميع 
معامالتها 

1442/12/03هـ 
)الموافق 2021/07/13م(

 1443/09/29هـ
)الموافق 2022/04/30م(

الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، شركة نقي للمياه
602001186696المملكة العربية السعودية

شهادة عضوية في 
الغرفة التجارية 
الصناعية بعنيزة

1443/04/11هــ 
)الموافق2021/11/16م(

 1445/06/27هــ
)الموافق 2024/01/09م(

شهادة ضريبة القيمة 310339245200003هيئة الزكاة والضريبة والجماركشركة نقي للمياه
المضافة

1440/07/24هـ 
)الموافق 2019/03/31م(

ال يوجد 

المؤسسة العامة للتأمينات شركة نقي للمياه
شهادة أداء االلتزامات43511882االجتماعية

1443/06/14هـ 
)الموافق 2022/01/17م(

1443/07/14هـ 
)الموافق2022/02/15م(*

وزارة الموارد البشرية والتنمية شركة نقي للمياه
شهادة التزام بنظام 2027211100450االجتماعية

حماية األجور
1443/03/28هـ 

)الموافق 2021/11/03م( 
1443/05/30هـ 

)الموافق2022/01/03م(* 

وزارة الموارد البشرية والتنمية شركة نقي للمياه
شهادة التزام بمتطلبات 20002201019384االجتماعية

التوطين
1443/06/24هـ 

)الموافق 2022/01/27م( 
 1443/09/26هـ

)الموافق 2022/04/27م( 
المصدر: الشركة

*الترخيص منتهي وتعمل الشركة على تجديده.

ملخص التراخيص التشغيلية التي حصلت عليها الشركة(: 4-1٢الجدول رقم )
تاريخ انتهاء الصالحيةتاريخ اإلصدارالغرضرقم الترخيصالجهة الُمصِدرةالشركة

مقر الشركة الرئيسي بعنيزة

ترخيص الدفاع المدني43-000575577-2المديرية العامة للدفاع المدنيشركة نقي للمياه
1443/02/27هـ 

)الموافق 2021/10/04م(
1444/02/27هـ )الموافق 

2022/09/23م( 

ترخيص ممارسة 40072072611أمانة منطقة القصيم شركة نقي للمياه
1443/09/15هـ )الموافق ال يوجدنشاط تجاري

2022/04/16م(

1308 )تعديل الرخصة وزارة الصناعة والثروة المعدنيةشركة نقي للمياه
الرقم 1989(

ترخيص منشأة 
صناعية

1441/07/29هـ 
)الموافق 2020/03/24م(

1444/07/28هـ )الموافق 
2023/02/19م(

ترخيص مؤسسة E-00681الهيئة العامة للغذاء والدواءشركة نقي للمياه
غذائية

1440/07/21هـ 
)الموافق 2019/03/28م( 

1443/07/21هـ )الموافق 
2022/02/22م(

رخصة تصديرFEC 006214-22الهيئة العامة للغذاء والدواءشركة نقي للمياه
1443/06/05هـ

)الموافق 2022/01/08م(
1444/06/15هـ )الموافق 

2023/01/08م(

الهيئة العامة لألرصاد وحماية شركة نقي للمياه
ترخيص أعمال بيئية5264البيئة

1442/03/04هـ 
)الموافق 2020/10/21م(

1444/02/04هـ )الموافق 
2022/08/31م(

فرع الشركة بعنيزة

ترخيص ممارسة 42075345308أمانة منطقة القصيمشركة نقي للمياه
نشاط تجاري

1442/07/17هـ 
)الموافق 2021/03/01م( 

1447/07/25هـ )الموافق 
2026/01/14م(

ترخيص الدفاع المدني42-000697543-1المديرية العامة للدفاع المدنيشركة نقي للمياه
1442/07/25هـ 

الموافق 2021/03/09م(
1443/07/25هـ )الموافق 

2022/02/26م(

فرع الشركة بالرياض

ترخيص ممارسة 41073456970أمانة منطقة الرياضشركة نقي للمياه
1444/09/19هـ )الموافق ال يوجد نشاط تجاري

2023/04/10م(

ترخيص الدفاع المدني43-000771111-1المديرية العامة للدفاع المدنيشركة نقي للمياه
1443/06/01هـ 

)الموافق 2022/01/04م(
1444/06/01هـ )الموافق 

2022/12/25م(
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تاريخ انتهاء الصالحيةتاريخ اإلصدارالغرضرقم الترخيصالجهة الُمصِدرةالشركة

بئر 1

ال يوجدال يوجدترخيص حفر بئر**ال يوجدوزارة البيئة والمياه والزراعةشركة نقي للمياه

ال يوجدال يوجدترخيص تشغيل بئر**ال يوجدوزارة البيئة والمياه والزراعةشركة نقي للمياه

بئر ٢

ال يوجدال يوجدترخيص حفر بئر**ال يوجدوزارة البيئة والمياه والزراعةشركة نقي للمياه

ال يوجدال يوجدترخيص تشغيل بئر**ال يوجدوزارة البيئة والمياه والزراعةشركة نقي للمياه
المصدر: الشركة

* الترخيص منتهي الصالحية وتعمل الشركة على تجديده.

** الترخيص غير متوفر وتعمل الشركة على إصداره.

االتفاقيات الجوهرية  12-5

أبرمت الشركة عدد من االتفاقيات ألغراض تتعلق بأعمالها التجارية، وفيما يلي تلخيصاً لالتفاقيات التي تعتبرها الشركة اتفاقيات جوهرية أو ذات 
أهمية أو أنها من الممكن أن تؤثر على قرار المكتتبين في االستثمار في أسهم الطرح. وتعتقد الشركة بأن جميع هذه االتفاقيات بما فيها من شروط 
وأحكام هامة قد تم تضمينها في هذا القسم، وال توجد أي اتفاقيات جوهرية أخرى في سياق أعمال الشركة لم يتم اإلفصاح عنها. كما لم تخل 
الشركة بأي من الشروط والتعهدات المنصوص عليها في تلك االتفاقيات. ولم يرد في هذه الملخصات ما يفيد أنها تقدم وصًفا لجميع الشروط 
واألحكام المعمول بها في تلك االتفاقيات كما أنها مقيدة في مجملها بما ورد في تلك االتفاقيات. ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة األقسام 
) 12-6( )"اتفاقيات التمويل"( و)12-8-2( )"عقود اإليجار"( و) 12-7( )"وثائق التأمين"(، للحصول على مزيد من المعلومات عن اتفاقيات التمويل 
واتفاقيات اإليجار ووثائق التأمين. يوضح الجدول التالي االتفاقيات الجوهرية )باستثناء اتفاقيات التمويل واتفاقيات اإليجار ووثائق التأمين( التي 

أبرمتها الشركة ألغراض تتعلق بأعمالها التجارية:

تفاصيل االتفاقيات الجوهرية(: 5-1٢الجدول رقم )
القيمةالمدة وآلية التجديدبيان موجزاألطرافاسم االتفاقية

االتفاقيات المبرمة مع العمالء الرئيسيين

اتفاقية توريد وتوزيع عبوات ماء
الشركة )بصفتها بائع( ومؤسسة 

سليمان العجمي )بصفتها 
الموزع(

أبرمت الشركة اتفاقية توريد 
وتوزيع مع الموزع حيث تقوم 
الشركة بإنتاج وتعبئة عبوات 

الماء، والموزع يعمل بصفته وكيل 
بتوزيع عبوات الماء في المدينة 

المنورة ومناطقها المجاورة.

تسري االتفاقية لمدة سنة 
اعتباراً من 1442/05/17هـ 
)الموافق 2021/01/01م(، 

وتجدد تلقائياً. 

13,288,311 ريال سعودي )كما 
في السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2021م(.

اتفاقية توريد وتوزيع عبوات ماء
الشركة )بصفتها البائع( 

ومؤسسة الطيف الراقي للتجارة 
)بصفتها الموزع(

أبرمت الشركة اتفاقية توريد 
وتوزيع مع الموزع حيث تقوم 
الشركة بإنتاج وتعبئة عبوات 

الماء، والموزع يعمل بصفته وكيل 
بتوزيع عبوات الماء في تبوك 

ومناطقها المجاورة.

تسري االتفاقية لمدة سنة 
اعتباراً من 1442/05/17هـ 
)الموافق 2021/01/01م(، 

وتجدد تلقائياً.

11,812,918 ريال سعودي )كما 
في السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2021م(.

اتفاقية توريد وتوزيع عبوات ماء
الشركة )بصفتها البائع( 
ومؤسسة علي أبو سعيد 

)بصفتها الموزع(

أبرمت الشركة اتفاقية توريد 
وتوزيع مع الموزع حيث تقوم 
الشركة بإنتاج وتعبئة عبوات 
الماء، والعبوات يعمل بصفته 
وكيل بتوزيع عبوات الماء في 

الدمام ومناطقها المجاورة.

تسري االتفاقية لمدة سنة 
اعتباراً من 1442/05/17هـ 
)الموافق 2021/01/01م(، 

وتجدد تلقائياً.

11,529,118 ريال سعودي )كما 
في السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2021م(.

االتفاقيات المبرمة مع الموردين الرئيسين

تعامالت توريد
الشركة )بصفتها المشتري( 

وشركة مصنع الرياض للكرتون 
)بصفتها البائع(

أبرمت الشركة عدة تعامالت 
توريد مع شركة مصنع الرياض 

للكرتون وفقاً ألوامر شراء تتعلق 
بتوريد صناديق الكرتون.

ال يوجد
10,725,158 ريال سعودي )كما 
في السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2021م(.

المصدر: الشركة
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االتفاقيات المبرمة مع العمالء الرئيسين 12-5-1

اتفاقية توريد وتوزيع عبوات الماء بين الشركة ومؤسسة سليمان العجمي 12-5-1-1
أبرمت الشركة )بصفتها البائع( اتفاقية توريد مع مؤسسة سليمان العجمي )بصفتها الموزع( بصفة غير حصرية لتوزيع عبوات الماء بصفته موزع 
في محافظات المدينة المنورة والحناكية والصويدرة والعقول وابار والماشي وخيبر واليتمة والفريش، ويتعين على الموزع شراء بحد أدنى 200,000 
صندوق من مياه الشرب المعبأة بأحجام مختلفة من منتجات الشركة شهرياً. بلغت اإليرادات الناتجة عن هذه االتفاقية 13,288,311 ريال سعودي 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وبلغ صافي الدخل 13,288,311 ريال سعودي عن العام 2021م. تسري االتفاقية لمدة سنة واحدة 
اعتباراً من 1442/05/17هـ )الموافق 2021/01/01م( حتى 1443/05/28هـ )الموافق 2022/01/01م(، وتخضع االتفاقية للتجديد التلقائي ما لم 
يبلغ أحد الطرفين اآلخر كتابًيا قبل 30 يوم من انتهاء االتفاقية. تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية ويتم إحالة أي نزاعات تنشأ عنها 

إلى المحكمة المختصة في المملكة. 

اتفاقية توريد وتوزيع عبوات الماء بين الشركة ومؤسسة الطيف الراقي للتجارة 12-5-1-2
أبرمت الشركة )بصفتها البائع( اتفاقية توريد مع مؤسسة الطيف الراقي للتجارة )بصفتها الموزع( بصفة غير حصرية لتوزيع عبوات الماء بصفته 
موزع غير حصري في محافظات تبوك وحالة عمار وبئر ابن هرماس والبدع وحقل وشرما وضباء والوجه وتيماء والعال، ويتعين على الموزع شراء بحد 
أدنى 250,000 صندوق من مياه الشرب المعبأة بأحجام مختلفة من منتجات الشركة شهرياً. بلغت اإليرادات الناتجة عن هذه االتفاقية 11,812,918 
ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وبلغ صافي الدخل 11,812,918 ريال سعودي عن العام 2021م. تسري االتفاقية لمدة 
سنة واحدة اعتباراً من 1442/05/17هـ )الموافق 2021/01/01م( حتى 1443/05/28هـ )الموافق 2022/01/01م(، وتخضع االتفاقية للتجديد 
التلقائي ما لم يبلغ أحد الطرفين اآلخر كتابًيا قبل 30 يوم من انتهاء االتفاقية. تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية ويتم إحالة أي 

نزاعات تنشأ عنها إلى المحكمة المختصة في المملكة. 

اتفاقية توريد وتوزيع عبوات الماء بين الشركة ومؤسسة علي أبو سعيد 12-5-1-3
أبرمت الشركة )بصفتها البائع( اتفاقية توريد مع مؤسسة علي أبو سعيد )بصفتها الموزع( بصفة غير حصرية لتوزيع عبوات الماء بصفته موزع غير 
حصري في الدمام والخبر والظهران وسيهات والقطيف ورأس تنورة والجبيل، ويتعين على الموزع شراء بحد أدنى 200,000 صندوق من مياه الشرب 
المعبأة بأحجام مختلفة من منتجات الشركة شهرياً. بلغت اإليرادات الناتجة عن هذه االتفاقية 11,529,118 ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2021م، وبلغ صافي الدخل 11,529,118 ريال عن العام 2021م. تسري االتفاقية لمدة سنة واحدة اعتباراً من 1442/05/17هـ )الموافق 
2021/01/01م( حتى 1443/05/28هـ )الموافق 2022/01/01م(، وتخضع االتفاقية للتجديد التلقائي ما لم يبلغ أحد الطرفين اآلخر كتابًيا قبل 30 

يوم من انتهاء االتفاقية. تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية ويتم إحالة أي نزاع إلى المحكمة المختصة في المملكة. 

االتفاقيات المبرمة مع الموردين الرئيسين  12-5-2

تعامالت توريد بين الشركة وشركة مصنع الرياض للكرتون 12-5-2-1
أبرمت الشركة )بصفتها المشتري( تعامالت توريد مع شركة مصنع الرياض للكرتون )بصفتها البائع(، لغرض توريد الكراتين ألوامر شراء لغرض 

توريد صناديق الكرتون. تبلغ القيمة اإلجمالية للتعامالت 10,725,158 ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 

اتفاقيات التمويل 12-6

أبرمت الشركة اتفاقية تمويل واحدة مع بنك الرياض التجاري فيما يتعلق بأعمالها. وفيما يلي ملخص لبنود وأحكام تلك االتفاقية التي تعتبرها الشركة 
جوهرية أو ذات أهمية أو التي قد تؤثر على قرار المكتتبين باالستثمار في أسهم الطرح. لم تخل الشركة بأي من الشروط والتعهدات المنصوص 
عليها في تلك االتفاقية. تتضمن هذه الملخصات الشروط واألحكام الجوهرية فقط، وليس كافة الشروط واألحكام بموجب تلك االتفاقية، وال يمكن 

اعتبار الملخص بدياًل عن الشروط واألحكام الواردة بتلك االتفاقية.

وتحتوي اتفاقية التمويل المبرمة من قبل الشركة على أحكام تتطلب تقديم إشعاراً مسبقاً للجهة الممولة عند حدوث أي تغير في السيطرة على 
الشركة أو في هيكل ملكية الشركة أو عند طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام. وقد قدمت الشركة اإلشعارات الالزمة للجهة الممولة في هذا الشأن.

يوضح الجدول التالي اتفاقية التمويل التي أبرمتها المجموعة ألغراض أعمالها:

تفاصيل اتفاقيات التمويل(: 6-1٢الجدول رقم )
مبلغ التمويل فترة اإلتاحةنوع التمويلالُمقِرض

اتفاقية التسهيالت البنكية المتوافقة مع بنك الرياض)1(
الضوابط الشرعية

تمتد فترة توفر التسهيالت من 1442/01/05هـ )الموافق 
20,500,000 ريال سعودي2020/08/24م( حتى 1447/03/01هـ )الموافق 2025/08/24م(. 

المصدر: الشركة.
كما في 31 ديسمبر 2021م، بلغ الرصيد القائم للتسهيالت البنكية مع بنك الرياض 12,095,000 ريال سعودي.  )1(
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اتفاقية التسهيالت االئتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المبرمة مع بنك الرياض 12-6-1
أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية متوافقة مع الضوابط الشرعية )تورق( مع بنك الرياض في 1442/01/05هـ )الموافق 2020/08/24م( 
وحتى 1447/03/01هـ )الموافق 2025/08/24م( لتمويل استحواذ الشركة على األصول المعنية، وافق بموجبها بنك الرياض على تقديم تسهيالت 
ائتمانية متوافقة مع الضوابط الشرعية للشركة بقيمة إجمالية تبلغ 20,500,000 ريال سعودي بمعدل ربح 4% زيادة على معدل السايبور ورسوم عمولة 

تتراوح بين 0.02% و0.05%. ترى الشركة أن االتفاقية تتالءم مع الممارسات السائدة في السوق.

تسري التسهيالت حتى 1447/03/01هـ )الموافق 2025/08/24م( وفيما يلي بيان بالضمانات المقدمة من الشركة بموجب االتفاقية:

ضمانات شخصية بالتكافل والتضامن من أمين عبداهلل المالح وياسر عقيل العقيل وفهد سليمان المسند لصالح بنك الرياض أ. 
بقيمة 20,500,000 ريال سعودي.

بقيمة ب.  الرياض  بنك  لصالح  المسند  وفهد سليمان  العقيل  عقيل  وياسر  المالح  عبداهلل  أمين  من  والتضامن  بالتكافل  سند ألمر 
24,600,000 ريال سعودي.

رهن شاحنات مرسيدس-بنز المودعة لدى بنك الرياض لضمان التزامات الشركة بموجب اتفاقية التسهيالت.ج. 

تشمل التعهدات الرئيسية التي قدمتها الشركة بموجب هذه التسهيالت إشعار الُمقِرض قبل إجراء أي تغيير في هيكل الملكية. وبموجب الخطاب 
المؤرخ في 1442/12/24هـ )الموافق 2021/08/03م( وافق بنك الرياض على الطرح.

وتخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية ويتم إحالة أية نزاعات تنشأ عنها إلى الهيئة القضائية المختصة.

وثائق التأمين  12-7

تحتفظ الشركة بوثائق تأمين تغطي أنواًعا مختلفة من المخاطر التي قد تتعرض لها. وقد صدرت وثائق التأمين تلك من عدة شركات تأمين. يوضح 
الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين التي تمتلكها الشركة:

تفاصيل وثائق التأمين(: 7-1٢الجدول رقم )
الحد األقصى للتغطية التأمينيةمدة السريانشركة التأمينأنواع التغطية التأمينيةرقم الوثيقة 

25014682
التأمين على ممتلكات 

الشركة من الحرائق 
واألخطار المشابهة

شركة مالذ للتأمين 
التعاوني

1443/03/26هـ
)الموافق 2021/11/01م( حتى 

1444/04/06هـ
)الموافق 2022/11/31م( 

24,000,000 ريال سعودي للمباني 
بما في ذلك التركيبات وتجهيزات 

المالك 
120,500,000 ريال سعودي 
لألجهزة واآلالت والتركيبات 

والتجهيزات والمحتويات األخرى
9,000,000 ريال سعودي للبضائع 

وموجودات المخازن 

 P-02- 2020-4-411-050854الشركة الوطنية للتأمين تأمين شامل على المركبات
1442/04/24هـ )الموافق 

2020/12/09م( حتى 1443/05/04هـ 
)الموافق 2021/12/08م(*

10,000,000 ريال سعودي

بوبا للتأمين تأمين طبي45416500
1442/08/16هـ )الموافق 

2021/03/29م( حتى 1443/08/25هـ 
)الموافق 2022/03/28م(

500,000 ريال سعودي

 34CHB2 0206/21-01شركة تشب العربية التأمين على األموال
للتأمين التعاوني

1442/08/26هـ )الموافق 
2021/04/08م( حتى 1443/09/06هـ 

)الموافق 2022/04/07م( 
121,000,000 ريال سعودي

 41CHB2 0321/21-01شركة تشب العربية تأمين المسؤولية المدنية
للتأمين التعاوني 

1442/08/26 هـ )الموافق 
2021/04/08م( حتى 1443/09/06هـ 

)الموافق 2022/04/07م( 
5,000,000 ريال سعودي

67CHB2 0207/21-01شركة تشب العربية تأمين ضد خيانة األمانة
للتأمين التعاوني

1442/08/26 هـ )الموافق 
2021/04/08م( حتى 1443/09/06هـ 

)الموافق 2022/04/07م(
1,000,000 ريال سعودي

المصدر: الشركة
*وثيقة التأمين منتهية وتعمل الشركة على تجديده.
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العقارات 12-8

صكوك الملكية 12-8-1

تفاصيل صكوك الملكية(: 8-1٢الجدول رقم )

حقوق األطراف الغرضالموقعتفاصيل الصكم
األخرى/ المنازعات 

صك برقم 361511003855 وبتاريخ 1
شمال عنيزة، المملكة العربية السعودية1442/06/21هـ )الموافق 2021/02/03م(

قطعة أرض بمساحة 45,173.5 متر مربع، 
ولغرض تشغيل مبنى اإلدارة ومبنى المصنع 

وسكن الموظفين ومحطة تحلية المياه
ال يوجد

صك برقم 361511003856 وبتاريخ 2
قطعة أرض بمساحة 44,448.5 متر مربع، شمال عنيزة، المملكة العربية السعودية 1442/06/21هـ )الموافق 2021/02/03م(

ال يوجدولغرض تشغيل مبنى مملوك للشركة

صك برقم 361508005209 وبتاريخ 3
قطعة أرض بمساحة 72,672,6 متر مربع، شمال عنيزة، المملكة العربية السعودية1442/06/22هـ )الموافق 2021/02/04م(

ال يوجدولغرض التوسع المستقبلي

المصدر: الشركة

عقود اإليجار 12-8-2
أبرمت الشركة اتفاقية إيجار لبدء أو الشروع في أنشطتها ومباشرتها. وتضمن الشركة بصفتها المستأجر في هذه االتفاقية دفع مبلغ اإليجار السنوي 
المنصوص عليه في االتفاقية وال يحق لها بشكل عام التنازل عن محل االتفاقية أو تأجيرها من الباطن كلًيا أو جزئًيا إلى الغير. ومدة اإليجار في 
االتفاقية هي خمس )5( سنوات وتنص االتفاقية على أن يكون التجديد بناء على اتفاق مكتوب بين األطراف. وال تجيز اتفاقية اإليجار لطرف واحد 

من طرفيها إنهاء االتفاقية بمحض اختياره. ويوضح الجدول التالي تفاصيل اتفاقية اإليجار التي أبرمتها الشركة. 

تفاصيل اتفاقية اإليجار التي أبرمتها الشركة(: 9-1٢الجدول رقم )

حق التنازل/ التأجير من القيمة اإليجاريةمدة العقد وآلية التجديدالغرضالمؤجرالموقع
الباطن

فرع ومستودعشركة كفاءةحي السلي، الرياض
خمس سنوات اعتباراً من 1441/08/22هـ 

)الموافق 2020/04/15م(، وحتى 
1446/10/16هـ )الموافق 2025/04/14م(.

367,500 ريال سعودي سنوياً
ال يمكن للشركة التنازل عن 

حقوقها المنصوصة في 
العقد أو التأجير من الباطن 

المصدر: الشركة

المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة 12-9

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع العقود مع األطراف ذات العالقة الموضحة في هذا القسم ال تشتمل على أي شروط تفضيلية وأنها قد 
تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة. وباستثناء ما تم ذكره في هذا القسم من هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن 
الشركة ال ترتبط بأي تعامالت أو اتفاقيات أو عالقات تجارية أو صفقات عقارية مع طرف ذي عالقة بما في ذلك المستشار المالي والمستشار 

القانوني للطرح. 

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة على التقيد بالمادة الحادية والسبعون والمادة الثانية والسبعون من نظام الشركات وبتعليمات المادة السادسة واألربعون 
من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق باالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة. وقد وافقت الجمعية العامة على جميع التعامالت 
والعقود مع األطراف ذات العالقة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. وبلغت إجمالي قيمة التعامالت مع األطراف 
ذات العالقة 185.2 مليون ريال سعودي و116.8 مليون ريال سعودي و116.4 مليون ريال سعودي، على التوالي، للسنوات المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

)بصفتها  12-9-1 للمياه  زالل  مصنع  وشركة  المشتري(  )بصفتها  الشركة  بين  مشتركة  شراء  اتفاقية 
البائع ومقدم الخدمات(

)الموافق  1439/06/25هـ  بتاريخ  الخدمات(  مقدم  )بصفتها  زالل  شركة  مع  مسبقة  مشترك  تعاون  اتفاقية  العميل(  )بصفتها  الشركة  أبرمت 
تثبيت  إلى خدمات  المعبأة باإلضافة  المياه  توريد وتعبئة وتسويق  الخدمة خدمات  ُمقدم  يُقدم بموجبها  2018/03/13م(، ولمدة خمسة سنوات، 
وتشغيل خطوط اإلنتاج في مصنع الشركة لغرض إنتاج العبوات بمختلف األحجام. وقد أبرمت الشركة )بصفتها المشتري( اتفاقية شراء خط اإلنتاج 
مع شركة مصنع زالل للمياه )بصفتها البائع( بتاريخ 1441/05/06هـ )الموافق 2020/01/01م( بمبلغ 12,236,992 ريال سعودي. تسري االتفاقية 
لخمس سنوات اعتباراً من 1439/06/25هـ )الموافق 2018/03/13م(. تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة، ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عن االتفاقية 

ودياً، وفي حال عدم التسوية تحال المنازعة إلى التحكيم.
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وتعد هذه االتفاقية عقداً مع طرف ذو عالقة نظراً لكون الشركة تابع لمقدم الخدمات )حيث أن شركة مصنع زالل للمياه مملوكة لكل من فهد المسند 
وياسر العقيل، والذين يمتلكون مجتمعين شركة السد الحديثة المتطورة، والتي بدورها تملك ما نسبته 50% من أسهم الشركة(، وال تتطلب موافقة 

الجمعية العامة لعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة.

اتفاقية شراء بين الشركة )بصفتها المشتري( وشركة مصنع الشرق األوسط للمكائن المحدودة  12-9-2
)بصفتها البائع( 

1442/03/15هـ  بتاريخ  البائع(  )بصفتها  المحدودة  للمكائن  األوسط  الشرق  مصنع  شركة  مع  شراء  اتفاقية  المشتري(  )بصفتها  الشركة  أبرمت 
)الموافق 2020/11/01م( وتقضي االتفاقية على شراء الشركة التالي:

آلة نفخ.. 1
آلة تعبئة وتوسيم ومعالجة.. 2
جهاز ضاغط)كومبريسور( بضغط عالي.. 3
نظام انتاج آلي.. 4
سير ناقل للعبوات.. 5

يقوم البائع بتدريب موظفي المشتري على تشغيل وصيانة األجهزة المذكورة وتحمل 50% من تكلفة موظفي خط اإلنتاج والتشغيل، وقيمة االتفاقية 
13,800,000 ريال سعودي. وقد أبرم طرفا االتفاقية ملحقاً بتاريخ 1442/07/13هـ )الموافق 2021/02/25م( لغرض تأجيل إنشاء خط اإلنتاج حتى 
النصف األول من عام 2022م بسبب تبعات جائحة كورونا. يخضع العقد ألنظمة المملكة وأي نزاع ينشأ عن االتفاقيات يُحال إلى المحكمة المختصة 

في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية عقداً مع طرف ذو عالقة نظراً لكون الشركة تابع للبائع )حيث أن مصنع الشرق األوسط للمكائن مملوك بنسبة 60% لياسر 
العقيل، والذي يمتلك بدوره نسبة قدرها 50% من شركة السد الحديثة المتطورة، والتي بدورها تملك ما نسبته 50% من أسهم الشركة( ولوجود 
مصلحة لعضو مجلس اإلدارة زيد نهاد راتب الناظر فيه، وقد تم عرض هذا العقد على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1443/01/07هــ )الموافق 

2021/08/15م( وتمت الموافقة عليه. 

المحدودة  12-9-3 للمكائن  األوسط  الشرق  مصنع  وشركة  المشتري(  )بصفتها  الشركة  بين  شراء  أمر 
)بصفتها البائع(

أصدرت الشركة )بصفتها المشتري( أمر شراء على العرض المقدم من شركة مصنع الشرق األوسط للمكائن المحدودة )بصفتها البائع( بتاريخ 
يورو   1,725,000 بقيمة  للشركة  المياه  تحلية  مصنع  لتطوير  واآلالت  المصانع  تجهيز  لغرض  وذلك  2020/09/09م(،  )الموافق  1442/1/21هـ 
)7,700,917 ريال سعودي(. حيث أن شروط الدفع اقتضت بتقديم المشتري دفعة أولى عند إصدار أمر الشراء بنسبة 50% ودفعة ثانية بنسبة %40 
قبل الشحن ودفعة ثالثة بنسبة 10% عند التركيب والتشغيل، وتتوقع الشركة إتمام عملية تطوير مصنع تحلية المياه في مايو 2021م. أبرم الطرفان 
ملحق تعديل بتاريخ 1442/5/16هـ )الموافق 2020/12/31م( لتأجيل بدء تشغيل وصيانة اآلالت والمعدات المذكورة حتى النصف األول من عام 
2022م بسبب التأخيرات الناتجة عن تبعات جائحة كورونا. يخضع العقد ألنظمة المملكة وأي نزاع ينشأ عن االتفاقيات يُحال إلى المحكمة المختصة 

في المملكة.

وتعد هذه االتفاقية عقداً مع طرف ذو عالقة نظراً لكون الشركة تابعة للبائع )حيث أن مصنع الشرق األوسط للمكائن مملوك بنسبة 60% لياسر 
العقيل، والذي يمتلك بدوره نسبة قدرها 50% من شركة السد الحديثة المتطورة، والتي بدورها تملك ما نسبته 50% من أسهم الشركة( ولوجود 
مصلحة لعضو مجلس اإلدارة زيد نهاد راتب الناظر فيه، وقد تم عرض هذا العقد على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1443/01/07هــ )الموافق 

2021/08/15م( وتمت الموافقة عليه.

التعامالت بين الشركة )بصفتها المشتري( وشركة السد الحديثة المتطورة )بصفتها البائع( 12-9-4
واألغطية  )البريفورم(  البالستيكية  القوارير  تشمل مصغرات  المواد  وهذه  المتطورة،  الحديثة  السد  من شركة  الخام  المواد  بشراء  الشركة  تقوم 
البالستيكية التي تستخدم في تعبئة مياه الشرب. وقد بلغت مشتريات الشركة من شركة السد الحديثة المتطورة ما نسبته 43.2% و58.9% و%54.0 
من إجمالي مشتريات الشركة للمواد الخام للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي، وذلك بقيمة إجمالية 

بلغت 32.1 مليون ريال سعودي و42.3 مليون ريال سعودي و73.4 مليون ريال سعودي لنفس الفترات.

وتعد هذه االتفاقية عقداً مع طرف ذو عالقة نظراً لكون الشركة تابع لمقدم الخدمات )حيث تملك شركة السد الحديثة المتطورة ما نسبته 50% من 
أسهم الشركة(، وال تتطلب موافقة الجمعية العامة لعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة.
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تعارض المصالح 12-10

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12-9( )"المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة"(، يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال يوجد لديهم 
تعارض في المصالح فيما يتعلق بالعقود أو الخدمات المبرمة مع الشركة، وأن أًيا منهم لم يشترك في أية أنشطة مماثلة ألنشطة الشركة كما في 

تاريخ هذه النشرة أو تتعارض معها.

الملكية الفكرية  12-11

العالمات التجارية 12-11-1
سجلت الشركة عدًدا من العالمات التجارية التي تعتمد عليها كعالمة تجارية خاصة بأعمالها. علماً بأن الشركة تعتمد على هذه العالمات التجارية 
لضمان نجاح أعمالها ودعم وضعها التنافسي في السوق. لذا فإن عدم مقدرة الشركة على حماية عالماتها التجارية أو اضطرار أي منها إلى اتخاذ 
إجراء قانوني الزم لحمايتها قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على قدرتها على استعمالها مما قد يؤثر على سير أعمالها ونتائج عملياتها )لمزيد من 
التفاصيل حول المخاطر المرتبطة بالعالمات التجارية، يُرجى مراجعة القسم )2-1-40( )"المخاطر المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية"(.

جميع العالمات التجارية المملوكة للشركة مسجلة باسم الشركة، ويوضح الجدول التالي بعض التفاصيل الرئيسية المتعلقة بجميع العالمات التجارية 
التي سجلتها الشركة:

تفاصيل العالمات التجارية(: 10-1٢الجدول رقم )
الشعارالفئةالسريان/تاريخ االنتهاء العالمة التجاريةبلد التسجيل

المملكة العربية 
السعودية

كلمة "نقي/Naqi" باللغة العربية واإلنجليزية باللون 
التيفاني الغامق ولون النقاط في كلمة نقي باللون األزرق 

الغامق ومدرج شعار بشكل قطرة مياه بالمنتصف بين 
كلمة نقي باللغة العربية واإلنجليزية باللون األزرق والجزء 
المتبقي من القطرة تحت حرف الياء باللون األزرق الفاتح 
ومضاف باألسفل عبارة "نقي للمياه" باللغة العربية وعبارة 

"Naqi Water" باللغة اإلنجليزية 

مسجلة في 1440/12/19هـ 
)الموافق 2019/08/20م( / 
سارية حتى 1450/09/14هـ 

)الموافق 2029/01/29م(.

35

المملكة العربية 
السعودية

كلمة "نقي/Naqi" باللغة العربية واإلنجليزية باللون 
التيفاني الغامق ولون النقاط في كلمة نقي باللون األزرق 

الغامق ومدرج شعار بشكل قطرة مياه بالمنتصف بين 
كلمة نقي باللغة العربية واإلنجليزية باللون األزرق والجزء 
المتبقي من القطرة تحت حرف الياء باللون األزرق الفاتح 
ومضاف باألسفل عبارة "نقي للمياه" باللغة العربية وعبارة 

"Naqi Water" باللغة اإلنجليزية.

مسجلة في 1442/12/25هـ 
)الموافق 2021/08/04م( / 
سارية حتى 1452/10/16هـ 

)الموافق 2031/02/08م(

43
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النماذج الصناعية  12-11-2

تفاصيل النماذج الصناعية(: 11-1٢الجدول رقم )
النموذجالفئةالسريان/تاريخ االنتهاءتفاصيل النموذجبلد التسجيل

المملكة العربية السعودية
شهادة نموذج صناعي 

)SA9301( متعلقة بقوارير 
"لوكارنو".

مسجلة في 1442/10/17هـ 
)الموافق 2021/05/29م( / 
سارية حتى 1452/10/17هـ 

)الموافق 2031/02/09م(.

01-9 .CI )12(LOC :لوكارنو

حقوق الملكية الفكرية األخرى للشركة 12-11-3
سجلت الشركة اسم نطاق إنترنت باسمها ويوضح الجدول التالي تفاصيل اسم نطاق اإلنترنت المسجل باسم الشركة.

تفاصيل اسم نطاق اإلنترنت(: 1٢-1٢الجدول رقم )
تاريخ انتهاء الصالحيةاسم نطاق اإلنترنت

https://naqiwater.com/)1443/08/07هـ )الموافق 2022/03/10م
المصدر: الشركة

التقاضي 12-12

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه ليس هناك أي نزاعات قضائية أو قضايا أو شكاوى أو إجراءات تحقيق قضائية حالية قائمة أو محتملة يمكن أن 
يكون لها، مجتمعة أو منفردة، تأثير جوهري على الشركة، كما لم يصل إلى علم الشركة وجود أي نزاعات قضائية جوهرية منظورة حالياً أو محتملة 

أو حقائق يمكن أن ينشأ عنها، مجتمعة أو منفردة، خطر محدق متعلق بنزاع جوهري باستثناء الوارد أدناه: 

النزاعات  12-12-1

مؤسسة فردية ضد الشركة 12-12-1-1
أقامت مؤسسة فردية )المدعي( دعوى ضد الشركة )المدعى عليها( لدى المحكمة التجارية في بريدة الدعوى رقم )239938( متعلقة أساساً بدعوى 
صدر بها حكم مسبقاً أمام المحكمة الجزائية في بريدة، والتي ادعى فيها أن المدعى عليها قامت بانتهاك العالمة التجارية المملوكة للمدعي حيث 
أن المدعى عليها لم يكن لديها عالمة تجارية مسجلة تحديداً "قطرة ". وصدر حكم المحكمة الجزائية بإلزام المدعى عليها بدفع غرامة مالية قدرها 

10,000 ريال سعودي وإلزام مدير المدعى عليها بدفع غرامة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي وإلزام المدعى عليها باالعتذار للمدعى أيضاً. 

طالب المدعي في هذه الدعوى بالتعويض عن الضرر الناتج من انتهاك العالمة التجارية. وصدر الحكم االبتدائي القاضي برد الدعوى.

https://naqiwater.com/
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الشركة ضد شركة تركيب وبيع فالتر 12-12-1-2
أقامت الشركة )المدعية( شكوى برقم )54738( ضد شركة تمتهن تركيب وبيع فالتر المياه )المدعى عليها( على إنها قامت بانتهاك العالمة التجارية 
للمدعية.  التابعة  التجارية  العالمة  استخدام  بإبطال  ومطالبتها  2021/06/10م(،  )الموافق  1442هـ   /10/29 بتاريخ  الشكوى  رفع  وتم  للمدعية 

والشكوى حالًيا قيد النظر وتحت اإلجراء لدى إدارة األسماء في وزارة التجارة.

مخالفة بيئية 12-12-1-3
صدر قرار بتغريم الشركة 10,000 ريال سعودي بتاريخ 1441/11/12هـ )الموافق 2020/07/03م( حيث أن الشركة قامت بمزاولة نشاط بدون 

الحصول على التجديدات المطلوبة ولعدم تقديم سجل االلتزام البيئي. وفي حال التكرار ستضاعف العقوبة وتغلق المنشأة لمدة 90 يوماً.

ملخص النظام األساس  12-13

اسم الشركة 12-13-1
1435/06/27هـ  وتاريخ  رقم 1128018184  التجاري  السجل  بموجب  مقفلة  مساهمة سعودية  وهي شركة  للمياه"،  نقي  "شركة  هو  الشركة  اسم 

)الموافق 2014/04/27م(.

أغراض الشركة 12-13-2
فيما يلي أغراض الشركة بحسب النظام األساس:

الصناعات التحويلية.أ. 
النقل والتخزين.ب. 
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.ج. 
التجارة.د. 
الصناعة والتعدين والتدوير )صنع المشروبات(.ه. 

وتمارس الشركة هذه األنشطة بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.

المشاركة 12-13-3
يجوز للشركة أن تؤسس شركات أخرى بمفردها )ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة( بشرط أال يقل رأس المال عن خمسة )5( ماليين ريال 
كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو 
ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو 

الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها. كما يجوز للشركة تملك األصول المنقولة وغير المنقولة، وبيعها وشراؤها وتأجيرها.

مقر الشركة الرئيسي 12-13-4
يقع المركز الرئيس للشركة في محافظة عنيزة بالمملكة العربية السعودية. ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب أخرى أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها 

بقرار من مجلس اإلدارة.

مدة الشركة 12-13-5
مدة الشركة تسعة وتسعون )99( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري بتحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة، ويجوز دائماً إطالة 

هذه المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.

رأس مال الشركة 12-13-6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره مائتين مليون )200,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية 

متساوية، وتبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة )10( رياالت سعودية، وجميعها أسهم عادية. 

االكتتاب في األسهم  12-13-7
اكتتب المساهمون في كامل رأس المال البالغ عشرين مليون )20,000,000( سهم مدفوعة بالكامل وقيمتها اإلجمالية مائتين مليون )200,000,000( 

ريال سعودي.
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بيع األسهم غير المستوفاة القيمة 12-13-8
يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق، جاز لمجلس اإلدارة بعد إعالمه عن طريق 
البريد اإللكتروني أو إبالغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة 
المختصة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، 
جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه 
مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن. وتلغي الشركة السهم المباع وفقاً ألحكام هذه المادة، وتعطي المشتري سهماً جديداً 

يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

إصدار األسهم  12-13-9
تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تُصدر أسهماً بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف 
فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين. ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، 
فإذا تملّك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المرتبطة به، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين 

بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

شهادات األسهم 12-13-10
تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقع عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم 
بخاتم الشركة ويتضمن السهم على األخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتحول الشركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري بإعالن تحول 
الشركة وقيمة السهم االسمية؛ والمبلغ المدفوع منها وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها ويجوز أن يكون لألسهم كوبونات ذات أرقام 

مسلسلة ومشتملة على رقم السهم المرفقة به.

تداول األسهم  12-13-11
ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المساهمين إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر شهًرا من تاريخ 
تحول الشركة ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تحول الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خالل مدة 
الحظر نقل ملكية األسهم وفقا ألحكام بيع الحقوق من أحد المساهمين إلى مساهم آخر أو من ورثة أحد المساهمين في حالة وفاته إلى الغير أو 
في حالة التنفيذ على أموال المساهم المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمساهمين اآلخرين وتسري أحكام هذه المادة 

على ما يكتتب به المساهمون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.

سجل المساهمين  12-13-12
تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، على أن يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم ومهنهم 
وأماكن إقامتهم وعناوينهم وأرقام األسهم التسلسلية والقدر المدفوع منها ويؤشر في هذا القيد على األسهم. وال يعتد بنقل ملكية السهم االسمي في 

مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذكور. 

زيادة رأس المال  12-13-13

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، شريطة أن يكون رأس المال قد دفع كاماًل وال يشترط أن يكون رأس أ. 
المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية 

إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.
للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزًءا منها للعاملين في الشركة ب. 

والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة 
للعاملين.

للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب باألسهم ج. 
الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية. ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بوساطة البريد المسجل عن 

قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء د. 

األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى ه. 

آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة. 
مع مراعاة ما ورد أعاله، توزع األسهم الجديدة على َحَملَة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية و. 

من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع 
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الباقي من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي 
حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقي من 

األسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.
يجوز أن تكون األسهم الجديدة التي تصدر بسبب زيادة رأس المال نقدية أو عينية، وإذا وجدت حصص عينية فإنه يجب على مجلس ز. 

اإلدارة اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات للتحقق من صحة تقدير هذه الحصص.

خفض رأس مال الشركة 12-13-14
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة األخيرة وحدها 
تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة )الرابعة والخمسين( من نظام الشركات. وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة 

تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات.

وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه في غضون ستين )60( يوًما من تاريخ 
نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي يقع بها مركز الشركة الرئيس. فإذا اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستندات 

إثبات الدين في الميعاد المذكور أعاله، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجاًل.

السندات والصكوك 12-13-15
يجوز للشركة - بقرار من الجمعية العامة غير العادية - وفقاً لألنظمة واللوائح ذات العالقة، إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول 
سواء بالعملة السعودية أو غيرها، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، كالسندات والصكوك وذلك ما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 
ويجوز للجمعية العامة غير العادية تفويض مجلس اإلدارة إلصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات والصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو 
من خالل سلسلة من اإلصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس اإلدارة من وقت إلى آخر وكل ذلك في األوقات والمبالغ والشروط التي يقرها 
مجلس اإلدارة وله حق اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلصدارها. كما يجوز للشركة - بقرار من الجمعية العامة غير العادية - أن تصدر أدوات دين أو 
صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية يُحدد فيه الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز إصدارها 
مقابل تلك األدوات أو الصكوك، سواء أُصدرت تلك األدوات أو الصكوك في الوقت نفسه أو من خالل سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج 
أو أكثر إلصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية. ويصدر مجلس اإلدارة - دون حاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية - أسهم جديدة مقابل تلك 
األدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك األدوات أو الصكوك وذلك بما يتوافق مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية. ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة األساس فيما يتعلق بعدد األسهم المصدرة ورأس المال. ويجب على مجلس اإلدارة 

شهر اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال بالطريقة المحددة في النظام لشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية.

مع مراعاة ما ورد في المادة 122 من نظام الشركات، يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو أدوات التمويل إلى أسهم وفًقا لنظام السوق المالية. في 
جميع األحوال، ال يجوز تحويل أدوات الدين أو أدوات التمويل هذه إلى أسهم في الحالتين التاليتين:

في حال كانت شروط إصدار أدوات الدين وأدوات التمويل ال تنص على إمكانية تحويل هذه األدوات إلى أسهم من خالل زيادة رأس  	
مال الشركة.

في حال لم يوافق حامل أداة الدين أو أداة التمويل على هذا التحويل. 	

إدارة الشركة 12-13-16
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة )6( أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالث )3( سنوات واستثناًء من ذلك يكون 

تعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس )5( سنوات. 

انتهاء عضوية المجلس 12-13-17
تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة 
العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع 
العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوال قبل الشركة 

عما يترتب على االعتزال من أضرار. 

شغور منصب أحد أعضاء مجلس اإلدارة 12-13-18
وإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين بدياًل لذلك العضو في المجلس دون النظر للترتيب في األصوات في الجمعية التي 
انتخب المجلس، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة أو إلى هيئة السوق المالية بالنسبة للشركات 
المدرجة خالل خمسة )5( أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد 
مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو 

النظام األساس للشركة وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين )60( يوماً النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
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صالحيات مجلس اإلدارة ومهامه 12-13-19
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة. يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها بما يحقق 

أغراضها، وله على سبيل المثال ال الحصر:

وضع اللوائح والسياسات الداخلية للشركة.أ. 
السنوية ب.  الرأسمالية  التشغيلية وميزانيتها  والموافقة على خططها وميزانياتها  الشركة واستراتيجياتها وخطط عملها  إقرار رؤية 

وغيرها.
إبرام وتوقيع وتنفيذ جميع العقود واالتفاقيات، بما في ذلك دون حصر عقود الشراء والبيع واإليجار واالستئجار والوكاالت واالمتياز ج. 

وعقود التحوط المالي، وغيرها من المستندات والعقود والمعامالت والصفقات نيابة عن الشركة والدخول في المناقصات وتقديم 
العطاءات والمنافسة وقبول الترسية ورفضها نيابة عنها.

والسحب د.  البنكية  الحسابات  وإغالق  وتشغيل  وإدارة  وفتح  خارجها  أو  بالمملكة  العاملة  البنوك  كافة  مع  الشركة  باسم  التعامل 
القروض وغير ذلك  التجارية والحصول على  والمستندات  األوراق  كافة  وتوقيع  والشيكات وتجهيزها  السندات  واإليداع وإصدار 
من التسهيالت االئتمانية المتوافقة مع الشريعة ألي مدة بما في ذلك القروض التي تتجاوز مدتها ثالث )3( سنوات وذلك من 
صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك التجارية والبيوت المالية أو الشركات واألفراد بما فيها مساهمي الشركة، وإصدار 
الضمانات والكفاالت لصالح أي جهة كانت وإبرام كافة التصرفات الناقلة للملكية بما في ذلك الرهن في كافة أموال وأصول الشركة 
بما في ذلك األسهم والسندات والعقارات واألراضي والمباني عندما يرى في ذلك مصلحة الشركة، وله توظيف أموال الشركة 
واستثمارها بأي شكل من األشكال وإنشاء وفتح وإدارة وإغالق المحافظ والحسابات االستثمارية الخاصة بالشركة والمتوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية في البنوك وشركات االستثمار داخل وخارج المملكة العربية السعودية وبيع وشراء السلع ومواد البناء واألراضي 
والعقارات وما في حكمها وإنشاء شركات الصناديق االستثمارية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وله حق التفويض في كل 
ذلك وتحرير سندات ألمر وغير ذلك من األوراق التجارية والقيام بكافة المعامالت وإبرام كافة االتفاقيات والصفقات المصرفية، 

وبيع أو شراء أو رهن عقارات الشركة وأصولها، وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم ومديونيتهم.
الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية والرقابية بما في ذلك السياسات واللوائح الخاصة بالعاملين في الشركة ه. 

العمل  تأشيرات  وطلب  مستحقاتهم،  وصرف  خدماتهم  وإنهاء  اختصاصاتهم  وتحديد  العليا،  والوظائف  اإلدارات  مدراء  وتعيين 
والخروج والعودة والخروج النهائي لموظفي ومكفولي الشركة ونقل كفاالتهم والتنازل عنها وإدارة شئونهم طبقا لألنظمة السارية في 

المملكة، وتعيين المسئولين عن إدارة الشركة من ذوي الخبرة والكفاءة حسبما يراه المجلس وتحديد واجباتهم ومكافآتهم.
تفويض المسئولين عن إدارة الشركة بصالحية التوقيع باسم الشركة في حدود القواعد التي يضعها مجلس اإلدارة.و. 
تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه المجلس مالئماً من الصالحيات والتنسيق بين هذه اللجان وذلك بهدف سرعة البت في األمور التي ز. 

تعرض عليها.
الموافقة على إقامة شركات تابعة وفروع ومكاتب وتوكيالت للشركة داخل وخارج المملكة والمساهمة في أي من الشركات كما له ح. 

حق تمثيل الشركة في التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشارك فيها، وشراء الحصص واألسهم.
أية صكوك ط.  على  وخارجها  المملكة  أنحاء  جميع  في  العدل  كاتب  فضيلة  أمام  والتوقيع  الثمن،  واستالم  وتحديد  وقبول  اإلفراغ 

البلديات وطلب اإلقرارات المساحية،  أو الشراء ولهم كذلك استخراج رخص الفسح وتخطيط األراضي ومتابعة ومراجعة  للبيع 
وتوقيع واستخراج كافة األوراق والوثائق والمستندات والعقود المتعلقة بذلك. كما يكون لهم حق تعيين الخبراء والمحكمين وتوكيل 
المحامين، ودفع أتعابهم وعزلهم كما لهم حق توكيل أو تفويض الغير في القيام بعمل أو أعمال معينة نيابة عن الشركة ولهم حق 

فسخ الوكاالت وإلغائها وعزل الوكالء.
يكون للمجلس في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة. وله ي. 

حق االشتراك في شركات أخرى والتصرف في أصولها وممتلكاتها وعقاراتها وله حق الشراء وقبول ودفع الثمن والرهن وفك الرهن 
والبيع واإلفراغ وقبض الثمن وتسليم الثمن.

وللمجلس تفويض كل أو بعض تلك الصالحيات لطرف أو أطراف أخرى بحسب ما يراه مناسباً.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 12-13-20
تكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة وجميع المزايا التي يحصل عليها - إن وجدت - كما تقدرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات 
والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية 
العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، 
وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل 

أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
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صالحيات رئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر 12-13-21
يعّين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي 
منصب تنفيذي بالشركة. ويجوز لمجلس اإلدارة أن يُعين رئيساً تنفيذياً للشركة من بين أعضائه أو من غيرهم بعقد مستقل، ويُحدد المجلس في 
قرار التعيين اختصاصات الرئيس التنفيذي ومسؤولياته ومكافأته وله حق عزله ويجوز أن يجمع عضو واحد بين منصبي العضو المنتدب والرئيس 

التنفيذي.

ويختص رئيس مجلس اإلدارة بما يلي:

تمثيل الشركة أمام الغير وأمام كافة المحاكم بجميع درجاتها وأنواعها وكتابة العدل وديوان المظالم، والجهات والدوائر الرسمية أ. 
واللجان القضائية واإلدارية على اختالف أنواعها ودرجاتها ومكاتب العمل، والهيئات العمالية واللجان القانونية والزكوية وتسوية 
المنازعات المصرفية واللجان والهيئات االبتدائية والعليا وغيرها من اللجان والهيئات الحكومية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
ووزارة االستثمار والشرطة والنيابة العامة ومحكمة التنفيذ واألمارات والوزارات، وأمام كافة اللجان األخرى أفراداً أو شركات أو 
هيئات سواء داخل المملكة أو خارجها، وتقديم الطلبات باسم الشركة والتوقيع عليها وتبليغها وتسليمها واستالمها من أي جهة كانت، 
وله حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة وحضور الجلسات عن الشركة، وإقامة وسماع عموم الدعاوى والمطالبات والصلح والتنازل 
الصادرة  األحكام  لتنفيذ  النظامية  اإلجراءات  كافة  واتخاذ  والرضا  والبيانات  الشهود  وتوريد  والجرح  واإلجابة  واإلنكار  واإلقرار 
لمصلحة الشركة وتعيين المحامين وعزلهم والمطالبة بحقوق الشركة لدى الغير، واستالمها بموجب شيكات مصدقة باسم الشركة، 
وله حق تقرير القناعة باألحكام من عدمه وتعيين المحكمين والتوقيع على وثائق التحكيم وتعيين الخبراء واستالم وتسليم السجالت 
والقرارات  األحكام  تنفيذ  وطلب  التجارية  واألوراق  والمخالصات  والمستندات  األحكام  وصكوك  وتعديلها  والتراخيص  التجارية، 
واالدعاء بالتزوير وتقديم اإلنهاءات والتظلمات، وتحصيل حقوق الشركة وإعطاء المخالصات بصددها والوفاء بالتزاماتها وتسديد 
ديونها، وقبض وبذل الثمن. وله أن يعين الوكالء والمحامين عن الشركة وإصدار الوكاالت وفسخها وأن يفوض واحداً أو أكثر من 

أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة وله حق توكيل الغير.
دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصديق على قرارات مجلس ب. 

اإلدارة والتوقيع عليها.
كما يتمتع رئيس المجلس باإلضافة إلى ذلك بالصالحيات األخرى التي يحددها له مجلس اإلدارة كتابًة، ويحل نائب رئيس مجلس ج. 

اإلدارة محل رئيس المجلس عند غيابه. 
الحضور نيابة عن الشركة في اجتماعات الجمعية العامة في الشركات التي تساهم فيها الشركة أو التي لها أسهم فيها والتصويت د. 

التجارية وتأسيس  الغرف  له االستئجار واستالم األجرة وفتح االشتراكات لدى  الصادرة فيها، كما يحق  القرارات  والتوقيع على 
الهواتف باختالف أشكالها وأنواعها لدى شركة االتصاالت السعودية وشركات االتصاالت األخرى، واالتفاق مع الشركات األجنبية 

للحصول على وكاالت منها للشركة وتسجيلها لدى الجهات المختصة وتسجيل العالمات التجارية واالعتراض على التسجيل.

تحدد الجمعية العامة للمساهمين المكافآت الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب، باإلضافة للمكافأة المقررة في ألعضاء 
المجلس بمقتضى المادة )الحادية والعشرون( من النظام األساس للشركة.

ويعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص تنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة أو أعمالها وأعداد المحاضر الكتابية 
وحفظ سجالتها وإعداد مراسالتها من الجهات الرسمية وغير الرسمية وتقديم الدعوات الخاصة لحضور المجلس بناء على طلب المجلس. وتحدد 
مكافأة أمين السر بقرار من مجلس اإلدارة، وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس اإلدارة على مدة عضوية 
كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون اإلخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل 

لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

اجتماعات مجلس اإلدارة 12-13-22
يجتمع مجلس اإلدارة مرتين سنوًيا على األقل بدعوة خطية من رئيس مجلس اإلدارة، ويجوز أن تسلم الدعوة باليد أو عن طريق البريد أو الفاكس أو 
البريد اإللكتروني قبل أسبوع من الموعد المحدد لالجتماع، ما لم يتفق أعضاء المجلس على خالف ذلك. ويجب على رئيس مجلس اإلدارة أن يدعو 

المجلس إلى االجتماع في حال ُطِلب انعقاده من جانب أي عضوين )2( من أعضاء مجلس اإلدارة.

النصاب القانوني والتمثيل 12-13-23
ال يكون اجتماع المجلس اإلدارة صحيحاً إال إذا حضره ثالثة )3( أعضاء على األقل باألصالة، ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من 

األعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط اآلتية:

ال يجوز ألي عضو بمجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد عند حضور االجتماع ذاته.أ. 
تكون اإلنابة بالكتابة إلى الشركة وبشأن اجتماع محدد.ب. 
ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ممن يتصرف بصفته وكياًل أن يصوت على القرارات التي يحظر على موكله التصويت ج. 

عليها.
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وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 
ويجوز لمجلس اإلدارة في األمور العاجلة إصدار القرارات بالتمرير من خالل عرضها على جميع األعضاء متفرقين مالم يطلب أحد األعضاء كتابًة 
اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتَصدر قرارات المجلس بالتمرير بموافقة أغلبية أعضاء المجلس وتُعرض على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تاٍل له.

مداوالت المجلس  12-13-24
تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر. وتدون هذه المحاضر في سجل 

خاص يوقع عليه رئيس المجلس وأمين السر. 

جمعيات المساهمين 12-13-25
لكل مساهم أًيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التحويلية أو الجمعية العامة بصفة شخصية أو بالوكالة، شريطة أال يجوز ألي عضو آخر في 

مجلس اإلدارة أو أي موظف في الشركة حضور الجمعيتين بالوكالة.

الجمعية التحويليةأ. 
يدعو المؤسسون جميع المساهمين إلى عقد جمعية تحويلية خالل خمسة وأربعون )45( يوًما من تاريخ صدور قرار وزارة التجارة 
بتحويل الشركة. وال يكون اجتماع الجمعية التحويلية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف )2/1( رأس مال الشركة على 
األقل. وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع األول، يُعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع 
األول بشرط أن تتضمن الدعوة النعقاد االجتماع األول اإلعالن عن إمكانية انعقاد اجتماع ثاٍن. وفي جميع األحوال، يكون االجتماع 

الثاني صحيًحا أًيا كان عدد المساهمين الممثلين فيه.

الجمعية العامة العاديةب. 
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بتناول جميع األمور األخرى المتعلقة 
بالشركة، وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز الدعوة لعقد اجتماعات 

أخرى للجمعية العامة العادية عند الضرورة.

الجمعية العامة غير العاديةج. 
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نصوص النظام األساس بالقدر المسموح به نظاًما. وفضاًل عن ذلك، تمتلك الجمعية 
العامة غير العادية صالحيات أن تصدر قرارات في األمور المتعلقة باختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك وفق تلك الشروط 

والطرق المنصوص عليها فيما يتعلق بالجمعية العامة العادية.

طريقة انعقاد الجمعياتد. 
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة بدعوة من مجلس اإلدارة وفًقا لنظام الشركات ولوائحه، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية 
العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثلون نسبة )%5( 
من رأس مال الشركة على األقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية العامة 

في غضون ثالثين )30( يوًما من تاريخ طلب مراجع الحسابات. 

وتُنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة وجدول األعمال في صحيفة يومية توزع في مقر الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد 
بواحد وعشرين )21( يوًما على األقل. ومع ذلك يُكتفى بتوجيه دعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. 
وتُرسل نسخة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة )أو إلى هيئة السوق المالية بالنسبة للشركات المدرجة في السوق 

المالية( وذلك خالل المدة المحددة للنشر.

سجل الحضوره. 
يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مقر الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد 

النعقاد الجمعية.

نصاب الجمعية العامة العاديةو. 
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً ما لم يحضره مساهمون يمثلون على األقل ربع )4/1( رأس مال الشركة. وإذا لم 
يتوفر النصاب الالزم في االجتماع األول، يُعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط 
أن تتضمن الدعوة النعقاد االجتماع األول اإلعالن عن إمكانية انعقاد اجتماع ثاٍن، وإذا لم تتضمن الدعوة اإلشارة إلى االجتماع 
الثاني توّجه الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين )30( يوماً التالية لالجتماع السابق، وتنشر الدعوة بالطريقة المنصوص 
عليها في المادة )الحادية والثالثون( من النظام األساس للشركة، وفي جميع األحوال، يعتبر االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد 

األسهم الممثلة به.
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نصاب الجمعية العامة غير العاديةز. 
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره مساهمون يمثلون نصف )2/1( من رأس مال الشركة. وإذا لم 
يتوفر النصاب الالزم في االجتماع األول، يُعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط 
أن تتضمن الدعوة النعقاد االجتماع األول اإلعالن عن إمكانية انعقاد اجتماع ثاٍن، وإذا لم تتضمن الدعوة اإلشارة إلى االجتماع الثاني 
توّجه الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة )الحادية والثالثون( من النظام األساس للشركة، 
ويعتبر االجتماع الثاني صحيًحا إذا حضره مساهمون يمثلون على األقل ربع )4/1( من رأس مال الشركة. فإذا لم يتوفر هذا النصاب 
في االجتماع الثاني، ُوجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد وفًقا للمادة )الحادية الثالثون( للنظام األساس للشركة ويكون االجتماع 

الثالث صحيًحا أّيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه.

حقوق التصويتح. 
العامة، ويُستخدم  التحويلية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات  لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية 

التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة.

القراراتط. 
تصدر قرارات الجمعية التحويلية والجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها. كما تصدر قرارات الجمعية 
العامة غير العادية بأغلبية ثلثي )3/2( األسهم الممثلة في االجتماع. ولكن إذا كان القرار المراد تمريره يتعلق بزيادة رأس المال أو 
خفضه، أو مد فترة الشركة أو حلها قبل انتهاء المدة المحددة بموجب النظام األساس أو دمج الشركة مع شركة أخرى، فلن يكون 

هذا القرار صحيحاً إال إذا تمت الموافقة عليه بأغلبية ثالثة أرباع )4/3( األسهم الممثلة في االجتماع.

مناقشة جدول األعمالي. 
يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة 
ومراجع الحسابات. ويتعين على أعضاء مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات الرد على أسئلة المساهمين على النحو الذي ال يضر 
بمصالح الشركة. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مرٍض، يجوز له إحالة هذه المسألة إلى الجمعية العامة ويكون قرارها 

في هذا الشأن نهائياً.

إجراءات الجمعية العامةك. 
يترأس اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة، أو من ينوب عنه في حالة غيابه. ويعين رئيس مجلس اإلدارة 
أمين سر لالجتماع وجامع لألصوات. ويتم تحرير محضر االجتماع بحيث يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد 
التي تم تمريرها في االجتماع، وعدد األصوات  التي يملكها كل منهم، وعدد األصوات المقررة لتلك األسهم، والقرارات  األسهم 
الموافقة أو الرافضة لتلك القرارات وملخصاً شاماًل للمناقشات التي دارت أثناء االجتماع. ويتم حفظ تلك المحاضر بصفة منتظمة 

بعد كل اجتماع في سجل خاص يوقع عليه رئيس مجلس اإلدارة وأمين سرها ومحصي األصوات.

لجنة المراجعة 12-13-26
تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثالثة أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو 

غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب 
الذي صوت معه رئيس االجتماع.

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو ُمنيت الشركة 

بأضرار أو خسائر جسيمة.

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير واإليضاحات التي يقدمها مراجع الحسابات. وتبدي اللجنة رأيها حيالها إن وجد. 
وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها بشأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. 
وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسًخا كافية من هذا التقرير في مقر الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون )21( يوم على 

األقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
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مراجع الحسابات 12-13-27
يتعين أن يكون لدى الشركة مراجع واحد أو أكثر من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة. تعين الجمعية العامة العادية المراجع 
إذا وقع  التعويض  أيًضا استبدال مراجع الحسابات في أي وقت مع عدم اإلخالل بحقه في  سنوًيا، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز للجمعية 

االستبدال في وقت غير مناسب أو لسبٍب غير مشروع.

ولمراجع الحسابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة 
الحصول عليها. وله أيضاً أن يتحقق من أصول الشركة والتزاماتها. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه المنصوص عليه في الفقرة 
السابقة. وإذا واجه مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن، أثبت ذلك في تقرير يٌقدم إلى مجلس اإلدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع 

الحسابات، وجب عليه أن يطلب دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر. 

السنة المالية 12-13-28
تبدأ السنة المالية للشركة في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية األولى اعتباًرا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري 

كشركة مساهمة وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الميالدية الحالية.

الوثائق المالية 12-13-29
يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريًرا عن نشاطها ومركزها المالي عن تلك السنة المالية، 
ويذكر في هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع صافي األرباح. ويضع مجلس اإلدارة هذه المستندات تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد 

المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين )45( يوًما على األقل.

يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي على الوثائق المشار إليها في الفقرة المذكورة أعاله، وتودع نسخ منها 
في مقر الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون )21( يوم على األقل.

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تُنشر في جريدة يومية 
توزع داخل أو على مقربة من المدينة الكائن بها مقر الشركة الرئيس. كما يتعين على رئيس مجلس اإلدارة إرسال صورة من هذه المستندات إلى 

وزارة التجارة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر )15( يوًما على األٌقل.

توزيع األرباح 12-13-30
يتم تخصيص توزيع األرباح السنوية بعد خصم المصروفات العامة، كما يلي:

تجنيب 10% من صافي األرباح السنوية لتكوين احتياطي نظامي. ويجوز للجمعية العامة أن تقرر وقف تجنيب هذه النسبة إذا بلغ أ. 
االحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب 5% من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو ب. 
أغراض معينه تقررها الجمعية العامة. 

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر ج. 
اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو 

لمعاونة ما يكون قائًما من هذه المؤسسات.
يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة معينة من األرباح الصافية السنوية بحسب ما تقرره الجمعية العامة العادية.د. 
يجوز للشركة توزيع األرباح المرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.ه. 
يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع و. 

وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

المنازعات 12-13-31
إذا ارتكب أعضاء مجلس اإلدارة فعاًل سبب ضرًرا معيًنا ألحد المساهمين، يحق لهذا المساهم مقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة لمسائلتهم قضائًيا 

بخصوص ذلك الضرر، على أن يظل للشركة الحق في اتخاذ إجراء مماثل. ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

خسائر الشركة 12-13-32
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور 
علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر )15( 
يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين )45( يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال 



 146

الشركة أو تخفيضه وفقاً ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل 
الشركة قبل األجل المحدد في نظام الشركات. 

وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في 
الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في الفقرة الواردة أعاله ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل تسعون )90( 

يوًما من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

حل الشركة وتصفيتها 12-13-33
تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية. ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية 
العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية 
الالزمة للتصفية. ويجب أاّل تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي. وتنتهي سلطة مجلس 
يُعين  أن  إلى  المصفين  الغير في حكم  إلى  بالنسبة  الشركة ويعدون  إدارة  اإلدارة قائمين على  الشركة بحلها ومع ذلك يظل أعضاء مجلس  ادارة 
المصفي. وتبقى الجمعيات العمومية قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.

وصف األسهم 12-14

رأس مال الشركة 12-14-1
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتين مليون )200,000,000( ريـال سعودي، مقسم إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة 

بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

األسهم العادية 12-14-2
تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية. ومع ذلك يجوز أن تصدر بقيمة أعلى من قيمتها االسمية، وفي هذه الحالة يضاف 
فرق القيمة إلى االحتياطي النظامي حتى ولو بلغ هذا االحتياطي حده األقصى. علماً بأن السهم غير قابل للتجزئة فيما يتعلق بالشركة. وإذا امتلك 
عدة أشخاص سهماً واحداً، تعين عليهم اختيار شخص واحد من بينهم لممارسة الحقوق المتعلقة بهذا السهم نيابة عنهم، كما أنهم يتحملون جميعاً 

المسؤولية عن االلتزامات الناشئة عن امتالك هذا السهم.

إعادة شراء األسهم 12-14-3
استناداً للمادة )112( من نظام الشركات، التي تنص على أنه يجوز للشركة أن تشتري أسهمها وفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة، على أاّل يكون 

لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

حقوق حملة األسهم العادية 12-14-4
بموجب المادة )110( من نظام الشركات، تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم، ال سيما حقه في الحصول على نصيب من األرباح التي 
يتقرر توزيعها والحصول على نصيب من أصول الشركة عند التصفية وحضور الجمعيات العامة والمشاركة في مداوالتها والتصويت على قراراتها 
والتصرف في األسهم وطلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية ضد أعضاء المجلس والطعن 

بالبطالن في قرارات الجمعية العامة وذلك بالشروط والقيود الواردة في نظام الشركات والنظام األساس.

ويحق لكل مساهم مناقشة األمور المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجعي الحسابات. ويتعين 
على أعضاء مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات الرد على أسئلة المساهمين إلى المدى الذي ال يعرض مصلحة الشركة للخطر. وإذا رأى المساهم 

أن الرد على سؤاله غير مقنع، يجوز له االحتكام إلى الجمعية على أن يكون قرارها في هذا الشأن نافذاً.

تعديل حقوق المساهمين 12-14-5
إن حقوق المساهمين المتعلقة بالحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من أصول الشركة عند التصفية 
وحق حضور الجمعيات العامة والمشاركة في مداوالتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في األسهم وحق طلب االطالع على دفاتر الشركة 
ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية ضد أعضاء المجلس والطعن بالبطالن في قرارات الجمعية العامة )وذلك بالشروط 

والقيود الواردة في نظام الشركات والنظام األساس( مستمدة من نظام الشركات وبالتالي ال يمكن تعديلها.
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اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية 12-15

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

أن هذا اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.أ. 
أن هذا اإلصدار ال يخل بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.ب. 
أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في هذه النشرة.ج. 
بخالف ما ورد في القسم 12-12 )"التقاضي"( من هذه النشرة، الُمصدر ليس خاضع ألٍيّ دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر د. 

بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الُمصدر أو في وضعه المالي.  
وال يخضع أعضاء مجلس إدارة الشركة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة ه. 

أو وضعها المالي.
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13  
التعهد بتغطية االكتتاب 

قامت الشركة ومتعهد التغطية، شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال(، بإبرام اتفاقية تعهد بتغطية الطرح بتاريخ )●(هـ الموافق )●(م، 
وافق بموجبها متعهد التغطية بتغطية كامل أسهم الطرح البالغة ستة ماليين )6,000,000( سهم عادي بموجب اتفاقية التعهد بالتغطية المبرمة مع 
الشركة )"اتفاقية التعهد بالتغطية"(، مع مراعاة بعض الشروط واألحكام الواردة في اتفاقية التعهد بالتغطية، وفيما يلي اسم وعنوان متعهد التغطية:

متعهد التغطية 13-1

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( 
طريق الملك فهد

ص.ب 20428، الرياض 11455
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6000 225 )11( 966+
فاكس: 6811 225 )11( 966+

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

وفيما يلي البنود الرئيسية التي اشتملت عليها اتفاقية التعهد بالتغطية:

ملخص اتفاقيات التعهد بالتغطية 13-2

وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية:

يتعهد المساهمون البائعون لمتعهد التغطية على قيامهم باآلتي في أول يوم عمل يلي اكتمال تخصيص أسهم الطرح بعد انتهاء فترة أ. 
الطرح:

بيع وتخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة التي تم قبول طلبات اكتتابهم من قبل الجهات المستلمة.. 1
بيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة في الطرح إلى متعهد التغطية.. 2

يتعهد متعهد التغطية للمساهمين البائعين في تاريخ التخصيص بشراء أي أسهم طرح لم يتم االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد ب. 
أو الفئات المشاركة، وفقاً لما هو وارد أدناه:

األسهم المتعهد بتغطيتها(: 1-1٣الجدول رقم )
نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهاعدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهامتعهد التغطية

100%6,000,000شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( 

وتعهدت الشركة والمساهمون البائعون بااللتزام بكافة أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية.

تكاليف التعهد بالتغطية 13-3

سوف يدفع المساهمون البائعون إلى متعهد التغطية أتعاب التعهد بالتغطية بناء على إجمالي قيمة الطرح. إضافة إلى ذلك، فقد وافق المساهمون 
البائعون على دفع المصاريف والتكاليف الخاصة بالطرح بالنيابة عن الشركة.
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14 
المصاريف 

المصاريف  ريال سعودي، وتشمل هذه  تقدر بحوالي )●(  والتي  بالطرح  المتعلقة  والتكاليف  المصاريف  البائعون جميع  المساهمون  يتحمل  سوف 
والتكاليف أتعاب المستشار المالي، وأتعاب متعهد التغطية، ومدير االكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمستشار القانوني، ومستشار العناية 
المهنية الالزمة المالي، ومستشار دراسة السوق، إضافًة إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف 

ذات العالقة، وسيتم خصم مصاريف الطرح من متحصالت الطرح. ولن تتحمل الشركة دفع المصاريف المتعلقة بالطرح.
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15 
تعهدات ما بعد اإلدراج

تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:

تعبئة النموذج 8 )المتعلق بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات(، وفي حال عدم التزام الشركة بأي من متطلبات الئحة حوكمة الشركات، أ. 
فيتعين عليها حينئذ توضيح أسباب ذلك.

إخطار الهيئة بتاريخ انعقاد أول جمعية عامة بعد اإلدراج، بحيث يتسنى ألي ممثل حضور االجتماع.ب. 
تقديم األعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للجمعية العامة للترخيص لها ج. 

)وفًقا لنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات(، وشريطة منع 
عضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة من االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة والجمعية 
العامة )لمزيد من التفاصيل بخصوص المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة، الرجاء مراجعة القسم )12-9( )"المعامالت 

والعقود مع األطراف ذوي العالقة"((.
اإلفصاح عن التطورات الجوهرية المتعلقة بالشركة والمشاريع الواردة في القسم )4-7( )"الخطط والمبادرات المستقبلية"(.د. 
الشركات ه.  اإلدراج والئحة حوكمة  وقواعد  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  اإللزامية من قواعد طرح  المواد  بكافة  االلتزام 

مباشرًة بعد اإلدراج.

ووفقاً لذلك، يتعهد أعضاء مجلس إدارة الشركة بعد قبول اإلدراج بما يلي:

تسجيل جميع القرارات والمداوالت في شكل محاضر اجتماعات مكتوبة وموقعة من قبل رئيس المجلس وأمين السر.أ. 
اإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.ب. 
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16 
اإلعفاءات

لم تتقدم الشركة إلى الهيئة بطلب الحصول على أي إعفاءات من أي من متطلبات نظامية.
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17  
شروط وأحكام االكتتاب

لكل من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات  تم تقديم طلب لتسجيل وطرح األوراق المالية إلى الهيئة وطلب إلدراج األسهم إلى السوق وفقاً 
المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/4/9هـ الموافق 2017/12/27م بناًء على نظام 
السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1 - 104 - 2019 وتاريخ 
1441/2/1هـ )الموافق 2019/9/30م( وقواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )3-123-2017( بتاريخ 1439/4/9هـ 

)الموافق 2017/12/27م(. 

يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث يعتبر توقيع طلب االكتتاب 
وتقديمه ألي من الجهات المستلمة بمثابة إقرار بالقبول بشروط وأحكام االكتتاب المذكورة والموافقة عليها.

االكتتاب في أسهم الطرح 17-1

تتكون عملية الطرح العام من ستة ماليين )6,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 10 رياالت سعودية للسهم الواحد بسعر طرح يبلغ )●( ريال 
للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ )●(، والمتضمن قيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل. وتمثل أسهم 
الطرح ما نسبته ثالثون بالمائة )30%( من رأس مال الشركة وبقيمة إجمالية قدرها )●(. علماً بأن الطرح على المكتتبين األفراد وإدراج أسهم الشركة 
بعد ذلك، منوط بنجاح اكتتاب الجهات المشاركة بكامل أسهم الطرح، وسيتم إلغاء الطرح في حال لم يتم تغطية الطرح خالل هذه الفترة. ويجوز 
للهيئة تعليق الطرح بعد الموافقة على هذه النشرة وقبل تسجيل وقبول األسهم لإلدراج في السوق، في حال حدوث تغيير جوهري من شأنه التأثير 

بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة.

ويقتصر هذا الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة 17-1-1
تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات 
والمستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية وغيرهم من المستثمرين األجانب من خالل إبرام اتفاقيات 
مبادلة. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة ستة ماليين )6,000,000( سهم طرح تمثل ما نسبته )100%( من 
إجمالي أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب األفراد باستخدام آلية التخصيص االختيارية، وعليه قد ال يتم تخصيص أي 
من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. ويحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات في حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، تخفيض عدد 
أسهم الطرح المخصصة مبدئياً للجهات المشاركة إلى خمسة ماليين وأربعمائة ألف )5,400,000( سهم عادي لتمثل ما نسبته تسعون بالمائة )%90( 

من إجمالي أسهم الطرح.

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد 17-1-2
تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث 
يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها أو شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير 
سعودي مقيم في المملكة أو األشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات 
المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى الجهات المستلمة. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا 
النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب، وفي حال تم االكتتاب مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار. وسوف 
يُخصص للمكتتبين األفراد بحد أقصى ستمائة ألف )600,000( سهم عادي، والتي تمثل نسبة )10%( من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب 
المكتتبين األفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد األسهم المخصصة لهم لتتناسب مع 

عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبلهم.
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بناء سجل األوامر للفئات المشاركة 17-2

سيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل األوامر وإتاحته لجميع الفئات المشاركة من قبل الشركة والمستشار المالي للمصدر أ. 
دون أي قيود.

يجب على كل من الجهات المشاركة تقديم طلب المشاركة في عملية بناء سجل األوامر من خالل ملء استمارة الطلب، ويجوز ب. 
للجهات المشاركة تغيير طلباتها أو إلغائها في أي وقت خالل مدة بناء سجل األوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خالل 
تقديم استمارة طلب معدلة أو استمارة طلب إلحاقية )حيثما ينطبق(. وذلك قبل عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل 
بدء فترة الطرح. ويجب أال يقل عدد أسهم الطرح التي يكتتب فيها كل من الجهات المشاركة عن مائة ألف )100,000( سهم، وال 
يزيد عن تسعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون )999,999( سهم، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما ال 
يتجاوز الحد األقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر. ويجب أن يكون عدد األسهم 
المطلوبة قابلة للتخصيص. وسيقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات بإخطار الجهات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم 
الطرح المخصصة مبدئياً لهم باستخدام آلية التخصيص االختيارية، وعليه قد ال يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات 
المشاركة. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الجهات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك وفقاً لشروط 

وتعليمات االكتتاب المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب.
بعد إكمال عملية بناء سجل األوامر للجهات المشاركة، سيقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل ج. 

الجهات المشاركة.
سيكون لمدير سجل اكتتاب المؤسسات والشركة صالحية تحديد سعر الطرح وفقاً لقوى العرض والطلب على أن ال يزيد عن السعر د. 

المحدد في اتفاقية تعهد التغطية بشرط أن يكون سعر االكتتاب وفقاً لوحدات تغير السعر المطبقة من تداول.

االكتتاب من قبل المستثمرين األفراد 17-3

يجب على كل من المكتتبين األفراد االكتتاب بعدد أسهم ال يقل عن عشرة )10( أسهم طرح كحد أدنى، وال يزيد عن مائتان وخمسون ألف )250,000( 
سهم عادي كحد أقصى. وال يسمح بتغيير أو سحب طلب االكتتاب بعد تسليمه. 

ستكون نماذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فترة الطرح في المواقع االلكترونية للجهات المستلمة. ويجب اكمال نماذج طلبات االكتتاب وفقاً للتعليمات 
الواردة أدناه. وبإمكان المكتتبين األفراد الذين اشتركوا في أحد االكتتابات التي جرت مؤخراً االكتتاب عن طريق الموقع االلكتروني أو تطبيقات 

األجهزة الذكية أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهة المستلمة التي تقّدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن: 

يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.أ. 
ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح أولي.ب. 
يكون لدى المكتتب الفرد من غير السعوديين والخليجيين حساب لدى مؤسسات السوق المالية المرخص لهم الذين يقدمون مثل ج. 

هذه الخدمة.
إن توقيع المكتتب الفرد على نموذج طلب االكتتاب وتقديمه للجهة المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتب د. 

الفرد مقدم الطلب. 
وبإمكان المكتتبين األفراد الحصول على نسخة من هذه النشرة من موقع الشركة )www.naqiwater.com( أو هيئة السوق المالية ه. 

)www.cma.org.sa( أو المستشار المالي )www.aljaziracapital.com.sa(، كما يمكنهم الحصول على نماذج طلب االكتتاب من 
فروع الجهات المستلمة التالية )أو عن طريق مواقعهم اإللكترونية بالنسبة للجهة المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمة(:

بنك الجزيرة
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 6277، جدة 21442
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8888 609 )12( 966+
فاكس: 8881 609 )12( 966+

 www.baj.com.sa :الموقع اإللكتروني
 info@baj.com.sa :البريد اإللكتروني

http://www.naqiwater.com
http://www.aljaziracapital.com.sa
http://www.cma.org.sa
http://www.aljaziracapital.com.sa
mailto:contactus@aljaziracapital.com.sa
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مصرف الراجحي
طريق الملك فهد 

ص.ب 28، الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2515 828 )11( 966+
فاكس: 8190 279 )11( 966+

  www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني
 contactcenter1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

ستبدأ الجهات المستلمة في استالم طلبات االكتتاب عن طريق المواقع االلكترونية أو تطبيقات األجهزة الذكية أو أجهزة الصراف اآللي التابعة 
يوم  ولغاية  )الموافق 2022/07/27م(  األربعاء 1443/12/28هـ  يوم  من  بدءاً  لعمالئها  الخدمات  كل هذه  أو  إحدى  تقدم  التي  المستلمة  للجهات 
الخميس 1443/12/29هـ )الموافق 2022/07/28م(. وعند توقيع وتسليم نموذج طلب االكتتاب، تقوم الجهة المستلمة بختم وتقديم نسخة من طلب 
االكتتاب المستوفية إلى المكتتب الفرد. وفي حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب أو في حال عدم ختمها من قبل 

الجهة المستلمة، يعتبر طلب االكتتاب الغياً، وال يجوز حينها للمكتتب الفرد المطالبة بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء.

ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل 
ضرب عدد أسهم الطرح المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ )●( ريال سعودي للسهم.

لن يقبل االكتتاب للمكتتب الفرد بأقل من عشرة )10( أسهم أو بكسور األسهم، وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك، يجب أن يكون بمضاعفات هذا 
الرقم، فيما يكون الحد األقصى لالكتتاب )250,000( سهماً من أسهم الطرح.

يجب تقديم طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مرفًقا به المستندات التالية، حسبما ينطبق )وعلى الجهات المستلمة مطابقة الصور مع النسخ األصلية، 
ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب الفرد(:

أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية )للمكتتب الفرد، ويشمل ذلك األفراد السعوديين والخليجيين(.أ. 
أصل وصورة سجل األسرة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة(.ب. 
أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير(.ج. 
أصل وصورة صك الوصاية الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام(.د. 
أصل وصورة صك الطالق )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة(.ه. 
أصل وصورة شهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية األرملة(.و. 
أصل وصورة شهادة الميالد )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة(.ز. 

تقتصر الوكالة الشرعية على أعضاء العائلة فقط )أي اآلباء واألبناء فقط(. وفي حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مكتتب فرد )تنطبق على 
الوالدين واألبناء فقط(، يجب أن يكتب الوكيل اسمه وأن يرفق أصل وصورة وكالة سارية المفعول. ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل 
أو  السفارة  الوكالة من خالل  المملكة، فيجب تصديق  المقيمين خارج  األفراد  المكتتبين  أما  المملكة،  المقيمين داخل  األفراد  للمكتتبين  بالنسبة 

القنصلية السعودية في الدولة المعنية. ويقوم الموظف المسؤول في الجهة المستلمة بمطابقة الصور مع األصل وإعادة األصل للمكتتب.

يكتفي بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب فرد رئيسي يكتتب لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس 
عدد األسهم التي يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها، ويترتب على ذلك ما يلي:

يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الفرد الرئيسي. أ. 
تعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين.ب. 
يحصل المكتتب الفرد الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي وللمكتتبين التابعين ج. 

)في حال عدم بيع األسهم أو نقل ملكيتها(.

يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة:

إذا رغب المكتتب في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الفرد الرئيسي.أ. 
إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب المكتتب الفرد الرئيسي االكتتاب بها عن المكتتبين األفراد التابعين.ب. 
إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل أسهم الطرح المخصصة لحسابها )فعليها تعبئة نموذج طلب اكتتاب منفصل عن ج. 

نموذج طلب االكتتاب الذي تم إكماله من قبل المكتتب الفرد الرئيسي(، وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها 
نيابة عنها، وتقوم الجهة المستلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل التي تقدمت به تلك الزوجة.
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ر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم.  يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ُقصَّ
ويعد اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته الغياً وسيخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام. وفي حال اكتتب مكتتب فرد رئيسي لنفسه وألفراد عائلته 
المقيدين في سجل األسرة، ومن ثم قام أحد أفراد تلك العائلة باالكتتاب بطلب اكتتاب منفصل، سيتم إلغاء فقط طلب فرد العائلة الذي قام بتقديم 

طلب منفصل من طلب المكتتب الفرد الرئيسي.

ويمكن  الميالد.  أو شهادات  السفر  تقبل جوازات  ولن  السعوديين،  بالتابعين غير  للتعريف  المفعول  اإلقامة سارية  تقبل فقط  الطرح،  فترة  خالل 
تضمين التابعين غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم، وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين. والعمر األقصى للتابعين غير السعوديين الذين 
يتم تضمينهم مع أمهاتهم هو 18 عاماً، وأية وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية المملكة في الدولة 

المعنية.

يوافق كل مكتتب فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه على شرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم الطرح المتقدم 
بطلبها مضروباً بسعر الطرح البالغ )●( ريال سعودي للسهم. ويعتبر كل مكتتب فرد أنه قد تملك عدد أسهم الطرح المخصصة له عند تحقق الشروط 

التالية:

تسليم نموذج طلب االكتتاب إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المكتتب الفرد.أ. 
تسديد المكتتب الفرد لكامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.ب. 

ال يعتد بنقل ملكية أسهم الطرح إال من خالل القيد في سجل المساهمين وبدء تداول األسهم في السوق. يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح 
بالكامل لدى الجهة المستلمة من خالل الخصم من حساب المكتتب الفرد لدى الجهات المستلمة التي يتم فيها تقديم طلب االكتتاب. 

إذا كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابقة لشروط وأحكام االكتتاب، يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كلياً أو جزئياً، ويقر المكتتب الفرد 
بموافقته على أي عدد من األسهم يتم تخصيصها له، إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم التي تقدم باالكتتاب لها.

التخصيص ورد الفائض 17-4

سيقوم مدير االكتتاب والجهات المستلمة بفتح وإدارة حساب أمانة يتم تسميته "االكتتاب العام في شركة نقي للمياه"، ويجب على كل جهة مستلمة أن 
تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين األفراد في حساب األمانة المذكور.

النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل  وسيقوم مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة )حسب الحال( بإرسال إشعارات للمكتتبين إلعالمهم بالعدد 
وسيتم  استقطاعات  أو  عموالت  أي  دون  المكتتبين  إلى  وجد(  )إن  االكتتاب  فائض  إعادة  يتم  وسوف  استردادها.  سيتم  التي  المبالغ  مع  منهم 
إيداعها في حساب المكتتب المحدد في نموذج طلب االكتتاب وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي بتاريخ 1444/01/05هـ )الموافق 
2022/08/03م( ورد الفائض في موعد أقصاه 1444/01/06هـ )الموافق 2022/08/04م( )لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة قسم "التواريخ 
المهمة وإجراءات االكتتاب" في الصفحة )ل( والقسم ) 17( )"شروط وأحكام االكتتاب"((. وينبغي على المكتتب التواصل مع مدير االكتتاب أو فرع 

الجهة المستلمة التي قدم نموذج طلب االكتتاب لديه )حسب األحوال( في حال الرغبة في الحصول على تفاصيل إضافية. 

تخصيص أسهم الطرح للجهات المشاركة 17-4-1
سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للجهات المشاركة حسبما تراه الشركة مناسبا بالتشاور مع المستشار المالي بعد االنتهاء من تخصيص 
شريحة المكتتبون األفراد باستخدام آلية التخصيص االختيارية، وعليه قد ال يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. ويبلغ عدد 
أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة ستة ماليين )6,000,000( سهم طرح تمثل ما نسبته )100%( من إجمالي عدد أسهم 
الطرح. علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين األفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة 
للجهات المشاركة إلى خمسة ماليين وأربعمائة ألف )5,400,000( سهم عادي تمثل ما نسبته )90%( من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب 

األفراد.

تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد 17-4-2
سيتم تخصيص ستمائة ألف )600,000( سهم عادي من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل )10%( من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد. علماً 
بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة )10( أسهم، كما أن الحد األقصى لكل مكتتب فرد هو )250,000( سهم، وسيتم تخصيص ما 
يتبقى من أسهم الطرح، إن وجدت، على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي عدد األسهم التي تم االكتتاب بها. في حال 
تجاوز عدد المكتتبين األفراد ستين ألف )60,000( مكتتب فرد، ال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص وفقاً لما تراه الشركة 

والمستشار المالي. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من قبل الجهات المستلمة.
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الحاالت التي يجوز فيها تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج  17-5

صالحية تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج 17-5-1

يجوز للهيئة تعليق تداول ألوراق المالية المدرجة أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسباً، وذلك في أي من الحاالت األتية:أ. 

إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.. 1
إذا أخفق الُمصدر إخفاقا تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد اإلدراج.. 2
إذا لم يسدد الُمصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.. 3
إذا رأت أن الُمصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.. 4
عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلن المصدر عن معلومات . 5

حول  للجمهور  متاحة  كافية  معلومات  ستتوافر  بأنه  المصدر،  إعالن  بعد  الهيئة،  واقتنعت  المستهدف،  بالكيان  تتعلق  كافية 
الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على المصدر تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر إبالغ . 6
السوق وفقاً لذلك.

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للُمصدر في حال بلغت خسائره المتراكمة 50% فأكثر من رأس ماله لدى . 7
المحكمة بموجب نظام اإلفالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للُمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.. 8
عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للُمصدر . 9

لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للُمصدر لدى المحكمة بموجب نظام . 10

اإلفالس.

يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( أعاله لالعتبارات اآلتية:ب. 

معالجة الُمصدر األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين.. 1
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.. 2
التزام المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.. 3
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للُمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفاً عن . 4

مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )7( من الفقرة )أ( أعاله.
عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن . 5

الُمصدر ُموقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )8( 
من الفقرة )أ( أعاله.

تعلق السوق تداول األوراق المالية للمصدر في أي من الحاالت األتية:ج. 

اللوائح . 1 وفق  المحددة  الفترات  الدورية خالل  المالية  معلوماته  عن  لإلفصاح  المحددة  بالمواعيد  المصدر  التزام  عدم  عند 
التنفيذية السارية.

عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.. 2
إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الباب الثاني من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق للمصدر . 3

لتصحيح أوضاعه ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.. 4

ترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية )1( )2( من الفقرة )ج( أعاله، بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب د. 
التعليق، وفي حالة إتاحة تداول أسهم المصدر خارج المنصة، ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة جلسات تداول تلي 

انتفاء سبب التعليق.
يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث أي ه. 

من الحاالت الواردة في الفقرة )أ( أعاله.
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يجب على المصدر الذي ُعلق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد اإلدراج.و. 
إذا استمر تعليق إدراج األوراق المالية مدة )6( أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز ز. 

للهيئة إلغاء إدراج األوراق المالية للمصدر.
عند إكمال المصدر لعملية استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم المصدر. وإذا رغب المصدر في إعادة إدراج أسهمه، فعليه تقديم ح. 

طلب جديد إلدراج أسهمه وفقاً لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة.

ال تخّل هذه الفقرة بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الُمصدر بناًء على اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية ذات ط. 
العالقة وقواعد اإلدراج.

اإللغاء االختياري لإلدراج 17-5-2

ال يجوز لمصدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب أ. 
على المصدر تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء.. 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه.. 2
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ . 3

أو أي إجراء آخر يتخذه المصدر.
المالية . 4 األوراق  طرح  لقواعد  وفقاً  المعينين  القانوني  والمستشار  المالي  بالمستشار  الخاصة  االتصال  ومعلومات  أسماء 

وااللتزامات المستمرة.

يجوز للهيئة - بناًء على تقديرها - قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب. 
يجب على المصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.ج. 
عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن د. 

اإلفصاح على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.

التعليق المؤقت للتداول 17-5-3

يجوز للمصدر أن يطلب من السوق تعليق تداول أوراقه المالية مؤقتا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من أ. 
دون تأخير بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد اإلدراج وال يستطيع المصدر تأمين سريته حتى نهاية فترة 

التداول، وتقوم السوق بتعليق تداول األوراق المالية لذلك المصدر فور تلقيها للطلب.
عند تعليق التداول مؤقتا بناًء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور في - أقرب وقت ممكن - عن سبب التعليق ب. 

والمدة المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
يجوز للهيئة أًن تعلق التداول مؤقتا من دون طلب من المصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف تؤثر في نشاطات ج. 

المصدر وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب على المصدر الذي تخضع أوراقه 
المالية للتعليق المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد اإلدراج.

للفقرة )ج( أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات د.  للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحياتها وفقاً 
المصدر ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.

يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما لم تر الهيئة أو السوق ه. 
خالف ذلك.

إدراج أوراق مالية بعد إلغاء طلب إدراجها 17-5-4
إذا رغب المصدر في إدراج أوراق مالية بعد إلغاء إدراجها، يجب عليه تقديم طلب جديد وفق اإلجراءات المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق 

المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
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الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها طرح األسهم وإدراجها 17-6

تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها فيما يلي:

قرار مجلس إدارة الشركة بالتوصية بطرح األسهم لالكتتاب العام الصادر بتاريخ 1443/01/07هـ )الموافق 2021/08/15م(.أ. 
موافقة الجمعية العامة على الطرح الصادرة بتاريخ 1443/07/05هـ )الموافق 2022/02/06م(.ب. 
موافقة هيئة السوق المالية على طرح األسهم لالكتتاب العام الصادرة بتاريخ 1443/10/24هـ )الموافق 2022/05/25م(. ج. 
موافقة شركة السوق المالية السعودية )تداول( المشروطة على إدراج األسهم.د. 

فترة الحظر  17-7

يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة )ط( من هذه النشرة التصرف في أسهمهم مدة ستة )6( أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة 
في السوق، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، كما يحظر على الشركة إدراج أسهم 

من فئة األسهم المدرجة نفسها لمدة ستة )6( أشهر من تاريخ بدء تداول األسهم في السوق.

اإلقرارات والتعهدات الخاصة بالمكتتبين 17-8

بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن المكتتب:

يوافق على اكتتابه في عدد األسهم المذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه.أ. 
يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.ب. 
ونموذج طلب ج.  الواردة في نشرة اإلصدار هذه  والشروط  الطرح  وأحكام  تعليمات  كافة  للشركة وعلى  النظام األساس  يوافق على 

االكتتاب، ويكتتب في األسهم بناء على ذلك.
يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من أفراد عائلته المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة وأن للشركة د. 

الحق في رفض أي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.
يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له )في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى( بموجب طلب االكتتاب.ه. 
يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو للجهة المستلمة.و. 
ال يتنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع إليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر جراء احتواء هذه النشرة على معلومات جوهرية غير ز. 

صحيحة أو غير كافية، أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على قرار المكتتب في حال إضافتها للنشرة.

لمزيد من المعلومات عن عملية التخصيص يرجى مراجعة القسم )17-4( )"التخصيص ورد الفائض"(.

سجل األسهم وترتيبات التعامل 17-9

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

السوق المالية السعودية )تداول( 17-10

بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام 1990م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة 2001م كبديل لنظام معلومات األوراق المالية. 
ويتم التعامل باألسهم عبر نظام "تداول" من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها، ويتم التداول كل 
يوم عمل من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة العاشرة )10( صباحاً وحتى الساعة الثالثة )3( عصراً من يوم األحد حتى يوم الخميس من 
كل أسبوع ويتم خاللها تنفيذ األوامر، أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة التاسعة والنصف صباًحا )9:30( 
صباحاً وحتى الساعة العاشرة )10( صباحاً. وتتغير أوقات التداول في شهر رمضان المبارك كما يتم اإلعالن عنه عن طريق تداول. وتتم الصفقات 
من خالل عملية مطابقة أوامر آلية. وكل أمر صالح يتم إنتاجه وفقاً لمستوى السعر، وبشكل عام تنفذ أوامر السوق )األوامر التي وضعت بناء على 
أفضل سعر( أوالً ومن ثم األوامر المحددة السعر )األوامر التي وضعت بسعر محدد( مع األخذ باالعتبار أنه في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر 
يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت اإلدخال، ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع "تداول" على 
اإلنترنت والرابط اإللكتروني لمعلومات "تداول" الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لوكاالت تزويد المعلومات مثل رويترز، تتم تسوية الصفقات بناء 

على المدة الزمنية )T+2(، أي أن نقل ملكية األسهم يتم بعد يومين عمل من تنفيذ الصفقة.
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تلتزم الشركات المدرجة باإلفصاح عن كافة القرارات والمعلومات الجوهرية الهامة للمستثمرين من خالل تداول، وتتولى تداول مسؤولية مراقبة 
السوق بصفتها مشغاًل لآللية التي يعمل من خاللها السوق بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.

مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(  17-11

بتاريخ  الملكي رقم م/3  بالمرسوم  الصادر  السعودي  الشركات  )إيداع( في عام 2016م بموجب نظام  المالية  األوراق  إيداع  تأسست شركة مركز 
1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م(، وهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لشركة مجموعة تداول السعودية )تداول( برأسمال قدره 

)400,000,000( ريال سعودي مقسم إلى )40,000,000( سهم تبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد عشرة )10( رياالت سعودية.

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس هيئة السوق المالية على طلب مجلس إدارة تداول بتحويل مركز إيداع األوراق المالية إلى شركة مساهمة بما يتوافق 
مع نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /30 بتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/02م(.

وتتمثل أنشطة مركز اإليداع باألعمال المتعلقة بإيداع األوراق المالية وتسجيل ملكيتها ونقلها وتسويتها ومقاصتها، وتسجيل أي قيد من قيود الملكية 
على األوراق المالية المودعة. كذلك يقوم مركز اإليداع بإيداع وإدارة سجالت مصدري األوراق المالية وتنظيم الجمعيات العامة للمصدرين بما في 
ذلك خدمة التصويت عن بعد لتلك الجمعيات وتقديم التقارير واإلشعارات والمعلومات باإلضافة إلى تقديم أي خدمة أخرى ذات صلة بأنشطته يرى 

مركز اإليداع تقديمها وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تداول أسهم الشركة 17-12

يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم، وإعالن إيداع عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة. وسوف يسمح لألشخاص 
التعاون  مجلس  دول  ومواطني  نظامية  إقامة  يحملون  الذين  المملكة  في  المقيمين  السعوديين  غير  الطبيعيين  واألشخاص  الطبيعيين  السعوديين 
المستثمر  بإمكان  وسيكون  السوق.  في  تداولها  بعد  األسهم  في  بالتداول  والخليجية  السعودية  االستثمار  وصناديق  والبنوك  وللشركات  الخليجي 
األجنبي المؤهل والعميل الموافق عليه التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة لالستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم 
المدرجة. كما يحق للمستثمرين األجانب لألفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة باالستثمار بشكل 
غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل الدخول في اتفاقيات مبادلة )SWAP( القيام باالستحواذ على المنافع االقتصادية 
لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة مع األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة. وبشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول 
فيها لصالح المستثمرين األجانب غير الخليجيين. وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة، يعتبر األشخاص المرخص لهم هم المالك 

النظاميين لألسهم.
وال يمكن التداول في األسهم المطروحة اال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في تداول وبعد تسجيل الشركة وإدراج أسهمها في 
السوق المالية، ويُحظر التداول في أسهم الشركة حظراً تاماً قبل التداول الرسمي، ويتحمل المكتتبين الذين يتعاملون في تلك األنشطة المسؤولية 

الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أو المساهمون البائعون أية مسؤولية قانونية فيما يتعلق في ذلك.

أحكام متفرقة 17-13

الوصايا  لهم ومنفذي  العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل  والتعهدات ذات  الشروط واألحكام  يكون طلب االكتتاب وكافة 
ومديري التركات والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من قبل األطراف 

في االكتتاب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.

تم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، والنسخة العربية فقط هي المعتمدة من قبل الهيئة وفي حال وجود أي اختالف بين 
النصين العربي واإلنجليزي، فإن النص العربي هو الذي سيتم اعتماده وتطبيقه.

ويُحظر صراحًة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء فئة المؤسسات المكتتبة األجنبية على أن يتم مراعاة 
األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. وال يعتبر هذا الطرح دعوة لبيع األوراق المالية أو الحث على شراءها في أي دولة ال يكون فيها هذا الطرح نظامي 
أو لم يسمح به. ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق باالكتتاب وبيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها. 
ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد تاريخ 
نشر نشرة اإلصدار وقبل اكتمال الطرح، إذا تبين لها ما يلي: )أ( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة، أو أي مستند مطلوب 
بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة أو قواعد اإلدراج أو )ب( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. 
وفيما عدا الحالتين المذكورتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية التي تتضمنها 
هذه النشرة، سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور غير 
المؤكدة األخرى، فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث 
إطالقاً. وعليه فيجب على المستثمرين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على تلك اإلفادات 

بشكل أساسي.
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18 
المستندات المتاحة للمعاينة

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة، حي العبسة، ص.ب 608، عنيزة 51911، المملكة العربية السعودية، وذلك بين 
الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 5:00 عصراً ابتداء من يوم اإلثنين 1443/11/21هـ )الموافق 2022/06/20م( حتى يوم الخميس 1443/12/29هـ 

)الموافق 2022/07/28م(، على أال تقل تلك الفترة عن 20 يوما قبل نهاية فترة الطرح:

إعالن موافقة الهيئة على الطرح.أ. 
موافقة شركة السوق المالية السعودية )تداول( المشروطة على اإلدراج.ب. 
موافقة الجمعية العامة للشركة على الطرح الصادرة بتاريخ 1443/07/05هـ )الموافق 2022/02/06م(.ج. 
النظام األساس للشركة وتعديالته.د. 
عقد تأسيس الشركة والتعديالت الواردة عليه.ه. 
شهادة السجل التجاري للشركة الصادرة عن وزارة التجارة.و. 
القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.ز. 
القوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2022م.ح. 
تقرير التقييم المعد من قبل المستشار المالي.ط. 
تقرير السوق المعد من قبل مستشار دراسة السوق.ي. 
جميع التقارير والخطابات والمستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويضمن أي جزء منها أو اإلشارة ك. 

إليها في هذه النشرة.
العقود واالتفاقيات الُمفصح عنها في القسم )12-9( )"المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة"(.ل. 
خطابات الموافقة من:م. 

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة . 1
كابيتال( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذه النشرة.

المحاسبون القانونيون وهم:. 2

ــى إدراج اســمهم وشــعارهم وإفاداتهــم ضمــن هــذه النشــرة،  	 )شــركة اليوســف والســعيد للمراجعــة وتدقيــق الحســابات( عل
باإلضافــة إلــى تقاريــر المراجعــة والقوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م.

ــى  	 ــة إل ــم ضمــن هــذه النشــرة، باإلضاف ــى إدراج اســمهم وشــعارهم وإفاداته ــور محمــد العمــري وشــركاه( عل )شــركة الدكت
تقاريــر المراجعــة والقوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة عــن الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م و2021م.

مستشار العناية المالية الالزمة المالي )برايس وتر هاوس كوبرز )PwC( محاسبون قانونيون( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته، . 3
ضمن هذه النشرة.

مستشار دراسة السوق )شركة يورومونيتور ليمتد( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذه النشرة.. 4
المستشار القانوني )شركة زياد يوسف السلوم ويزيد عبدالرحمن الطعيمي للمحاماة واالستشارات القانونية( على إدراج اسمه . 5

وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة.

اتفاقية التعهد بالتغطية.ن. 
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19  
القوائم المالية وتقرير المحاسبين القانونيين حولها

يحتوي هذا القسم على القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م، واإليضاحات المرفقة بها، وفقاً 
للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  المعايير  من  وغيرها   )IFRS( السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير 
للشركة عن  المراجعة  المالية  القوائم  أعدت  وكذلك  الحسابات،  وتدقيق  للمراجعة  والسعيد  اليوسف  قبل شركة  وتم مراجعتها من  والمحاسبين، 
واإليضاحات  مارس 2022م،  المنتهية في 31  للفترة  المفحوصة  المالية  والقوائم  و2021م،  ديسمبر 2020م  بتاريخ 31  المنتهية  المالية  السنوات 
المرفقة بها، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية )IFRS( وغيرها من المعايير المعتمدة من الهيئة السعودية 

للمراجعين والمحاسبين، وتم مراجعتها من قبل شركة الدكتور محمد العمري وشركاه.



 162



163



 164



165



 166



167



 168



169



 170



171



 172



173



 174



175



 176



177



 178



179



 180



181



 182



183



 184



185



 186



187



 188



189



 190



191



 192



193



 194



195



 196



197



 198



199



 200



201



 202



203



 204



205



 206



207



 208



209



 210



211



 212



213



 214



215



 216



217



 218



219



 220



221



 222



223



 224



225



 226



227



 228



229

 

  

 

 

 

 

 نقي للمياهشركـة 
 شركة ذات مسؤولية محدودة

 القوائم املالية

 م2020ديسمبر  31 في للسنة املنتهية 

 املستقل وتقرير املراجع
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1 

 نقي للمياهشركـة 
 ذات مسؤولية محدودةشركة 

 فهرس القوائم املالية 
 

 الصفحة املحتويات

 3-2 تقرير املراجع املستقل 

 4 قائمة املركز املالي 

 5 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

 6  امللكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 7 قائمة التدفقات النقدية 

 33 – 8 إيضاحات حول القوائم املالية 
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4 

 للمياه ينقشركة 
 شركة ذات مسؤولية محدودة

 قائمة املركز املالي
 )بالريال السعوديي

 ديسمبر 31كما في    
 م2019  م2020  إيضاح 
      صول ال 

      غير متداولة أصول 
 113.763.871  126.803.823  5  ممتلكات وآالت ومعدات

 -  19,516,111  6 آالت ومعدات، ممتلكاتشراء لدفعات مقدمة 
 -  1.217.269  7 ست داماال حق  أصل

 161.408  760.327  8 أصول غير ملموسة 
   148,297,530  113.925.279 

      أصول متداولة
 8.206.232  16.268.718  9 م زون

 11.723.488  10,973,810  10 وارصدة مدينة اخرى  يةتجار ذمم مدينة 
 1.385.539  -  15 أطراف ذات عاقةمستحق من 

 7.539.721  29,713,591  11 وما في حكمةالنقد 

   56,956,119  28.854.980 

 142.780.259  205,253,649   إجمالى الصول 
      

       امللكيةااللتزامات وحقوق 
      امللكيةحقوق 

 45.338.000  150.000.000  12 رأس املال 
 40.000.000  -  12 مبالغ تحت حساب زيادة رأس املال 

 7.404.590  7,795,482  12 احتياطى نظامي
 25,657,083  6,467,286   رباح مبقاهأ

   164,262,768  118.399.673 
      التزامات غير متداولة

 -  16.851.005  13 طويل األجل قرض
 154.436  1,090,511  14 التزام منافع نهاية الخدمة للموقفين

 -  826.053  7 عقود ايجار التزام

   18,767,569  154.436 

      التزامات متداولة
 -  3,648,995  13  قرضالاملتداول من  الجزء

 14.567.804  2,730,374  15 مستحق الى أطراف ذات عاقة
 7,619,306  12,081,383  16 اخرى  وارصدة دائنة ذمم دائنة تجارية

 2.039.040  3.432.244  17 الشرعيةالزكاة م صص 
 -  330.316  7 عقود ايجار التزاممن  املتداول  الجزء

   22,223,312  24.226.150 

 24.380.586  40,990,881   إجمالي االلتزامات 

 142.780.259  205,253,649   وااللتزامات  امللكيةإجمالي حقوق 
 

 الرئيس التنفيذي  املدير املالي
 ي اشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية "29ي إلى )1"إن اإليضاحات املرفقة من )
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5 

 نقي للمياهشركة 
 شركة ذات مسؤولية محدودة

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
 )بالريال السعوديي

 
 ديسمبر 31للسنة املنتهية في   
 م2019  م2020 إيضاح 

 207,299,975  264,514,045 18 املبيعات
 ي164,374,593)  (160,493,074) 19 تكلفة املبيعات

 42.925.382  104,020,971    مجمل الربح

     

 ي4.415.509)  (14,836,244) 20 وتوزيعمصروفات بيع 

 ي3,605,972)  (7,847,494) 21 مصروفات عمومية وإدارية

 34.903.901  81,337,233  لتشغيلاربح 

     

 781,089  (725,305)  صافي، إيرادات اخرى )مصروفاتي 

 -  (592,307)  تمويل تكالي 

 35.684.990  80,019,621  صافى ربح السنة قبل الزكاة 

 ي906.176)  (2.064.806) 17   الزكاةمصروف 

 34.778.814  77,954,815  صافي ربح السنة 
     

     الدخل الشامل اآلخر

     بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا ضمن الربح أوالخسارة

إكتوارية من إعادة قياس التزام منافع نهاية الخدمة  مكاسب)خسائري 
 31.739  (160,788) 14 للموقفين

 34.810.553  77,794,027  إجمالي الدخل الشامل

 

 

 الرئيس التنفيذي  املدير املالي

 

 

 

 

 

 

 ي اشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية "29ي إلى )1املرفقة من ) "إن اإليضاحات
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7 

 نقي للمياهشركة 
 شركة ذات مسؤولية محدودة

 قائمة التدفقات النقدية
 )بالريال السعوديي

  ديسمبر  31للسنة املنتهية في  
 م2019  م2020  

     النشطة التشغيلية
 35.684.990  80,019,621  صافي ربح السنة قبل الزكاة الشرعية 

     تسويات:
 5.318.066  14.813,824  استها  ممتلكات وآالت ومعدات 

 21.493  82.249  طفاء اصول غير ملموسةإ
 -  201.600  اطفاء حق است دام االصل

 -  1,731,396  أرصدة مدينة أخرى ذمم مدينة تجارية و م صص 
 124.516  837,356  التزام منافع نهاية الخدمة للموقفين

 -  592,307  تكالي  تمويل
 -  82,917  خسائر رأسمالية

  98,361,270  41.149.065 
     التغير في الصول وااللتزامات التشغيلية

 178.445  (981,718)  ذمم مدينة تجارية وارصدة مدينة اخرى 
 ي2.032.952)  (8.062.486)  امل زون

 1.614.461  1.385.539  املستحق من اطراف ذات عاقة
 2.961.756  4.462.077  ذمم دائنة تجارية

 2.639.201  (11,837,430)  املستحق الى اطراف ذات عاقة
 46,509,976  83,327,252  النقد من التشغيل

 ي121.133)  (62.069)  نهاية الخدمة للموقفيناملدفوع من التزام منافع 
 -  (671.602)  الزكاة املدفوعة

 46.388.843  82,593,581  صافي التدفقات النقدية الناتجة من النشطة التشغيلية
     

     النشطة االستثمارية
 ي28,205,013)  (27,936,693)  ا افات ممتلكات وآالت ومعدات

 -  (19,516,111)  آالت ومعدات ،ممتلكات دفعات مقدمة لشراء 
 ي22.725)  (681.168)  ا افات أصول غير ملموسة

 ي28.227.738)  (48,133,972)  النشطة االستثمارية املستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 
     

     النشطة التمويلية 
 -  20.500.000  القروضمتحصات من 

 -  (592,307)  تكالي  تمويل مدفوعة
 -  (262.500)  التزام عقود ايجار

 ي14.093.412)  (31,930,932)  توزيعات أرباح مدفوعة 
 ي14.093.412)  (12,285,739)  النشطة التمويلية املستخدمة في صافي التدفقات النقدية

     
 4.067.693  22,173,870   وما في حكمةصافى التغير في النقد 

 3.472.028  7.539.721  في بداية السنة وما في حكمةالنقد 
 7.539.721  29,713,591  في نهاية السنة وما في حكمهالنقد 

     
     معاملة غير نقدية :

 40,000,000  -  ا افات ممتلكات وآالت ومعدات مقابل زيادة رأس املال

 اشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية "ي 29ي إلى )1"إن اإليضاحات املرفقة من )

 الرئيس التنفيذي  املدير املالي
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 شركة نقي للمياه
 محدودة( مسؤولية)شركة ذات 

  م2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 
 ما لم يذكر غير ذلك( )املبالغ بالريال السعودي
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 معلومات عامة عن الشركة -1

 1128018184بموجب السجل التجاري رقم ، لصاحبها أمين بن عبدهللا بن على املاح –فرع مؤسسة فردية  –ت س  مصنع نقي للمياه 
 عنيزة.صادر من 

الشريك السيد انضمام و  فرع املؤسسة الى شركة ذات مسؤولية محدودة لتم تحويم 2017 يونيو  10املوافق ه 1438رمضان  16بتاريخ 
اصدار السجل التجاري تم و  ي،12ريال سعودي )ايضاح  45,338,000 الشركة مبلغ وأصبح رأس املال ياسر عقيل عبدالعزيز العقيل /

 .م2017مايو  23هر املوافق 1438شعبان  27وصدر عقد ت س   الشركة بتاريخ ، جل التجاري أعاهاملعدل بنف  رقم الس

البيع بالجملة للمياه الغازية ، والبيع بالجملة للمياه املعب ة ب نواعها، انتاج واعبئة املياة النقية املفلترة في وفروعهايتمثل نشاط الشركة 
 .املتاجر املت صصة بيع املشروبات بالتجزئة في، والعصائر

بموجب السجل التجارى املذكور أعاه والسجات التجارية القصيم  - ينة عنيزةمدتزاول الشركة نشاطها من خال مصنعها الواقع في 
 الفرعية التالية:

 رقم السجل التجاري  م
 تاريخ السجل التجاري 

 ميالدي هجري  املدينة
 الرياض م2019نوفم ر  11 هر13/03/1441 1010603193 1

 عنيزة م2020يناير  13 هر17/05/1441 1128183653 2

 شراء تم ابرام عقدم 2020يناير  1بتاريخ ، القصيم –للشركة بمدينة عنيزة  جديدافتتاح فرع قرر الشركاء  م2019ديسم ر  31بتاريخ 
، تم شراء هذا شركةلصالح الي عبدهللا بن على املاحأمين بن ؤسسة نقي التجارية )ململوكة لصاحبها فرع عنيزة اململو  مل صافي أصول 
 ما يلي :فيالفرع في تاريخ الشراء  صافي أصول ريال سعودي، تتمثل  4,820,197الفرع بمبلغ 

 املبلغ   
   الصول 

 3,161,124  ممتلكات ومعدات
 1,150,431  مدينون تجاريون 

 370,856  أرصدة مدينة أخرى 
 356,134  م زون

 232,572  لدى البنكنقد 
 (450,920)  االلتزامات

 4,820,197  الصول  صافي

 تبدأ السنة املالية للشركة في أول شهر يناير وتنته  في نهاية شهر ديسم ر من كل سنة ميادية.
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 شركة نقي للمياه
 محدودة( مسؤولية)شركة ذات 

  م2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 
 ما لم يذكر غير ذلك( )املبالغ بالريال السعودي
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 أسس اإلعداد -2

 بيان االلتزام   2-1

رى الصادرة أعدت هذه القوائم املالية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخ
 .للمراجعين واملحاسبينمن الهيئة السعودية 

اململكة العربية  أينما وردت عبارة "املعايير الدولية للتقرير املالي" في هذه اإليضاحات فه  اشير إلى "املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في
هي املعايير  واملعايير الدولية املعتمدة ".للمراجعين واملحاسبينالسعودية واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية 

قة الدولية كما صدرت من املجل  الدولي باإل افة الى املتطلبات واإلفصاحات الل  أ افتها الهيئة لبعض تلك املعايير وفقا ملا ورد في وثي
من  ملحاسبينللمراجعين وااعتماد املعايير الدولية للتقرير املالي. ويقصد باملعايير واإلصدارات األخرى هو ما اعتمده الهيئة السعودية 

 معايير وآراء فنية ملوا يع ال اغطيها املعايير الدولية مثل مو وع الزكاة.

 أساس القياس 2-2

يتم قياس مستحقات التزامات املنافع املحددة بالقيمة ال الية لالتزامات  تم اعداد القوائم املالية على أساس التكلفة التاري ية فيما عدا
باإل افة إلى ذلك، يتم إعداد القوائم املالية باست دام مبدأ االستحقاق املحاسب  ، اال افة املتوقعةاملستقبلية باست دام طريقة وحدة 

 .ووفقًا ملبدأ االستمرارية

  العرض وعملة الوظيفية العملة 2-3

 تم عرض هذه القوائم املالية بالريال السعودي، وهى العملة الوقيفية وعملة العرض للشركة.

 السياسات املحاسبية الهامة  -3

 الجديدة، التفسيرات والتعديالت الصادرة وسارية املفعول  املعايير  3-1

م، ول   لها ت ثير جوهري على 2020يناير  01فيما يلي عدد من التعديات على املعايير الدولية للتقرير املالي الل  دخلت حيز التطبيق في 
 هذه القوائم املالية .

است دام اعري  ثابت لألهمية النسبية  -ي 8ي واملعيار الدولي للمحاسبة رقم )1التعديات على املعيار الدولي للمحاسبة رقم ) -
 في كافة املعايير الدولية للتقرير املالي 

 اعري  األعمال. -ي "تجميع األعمال" 3التعديات على املعيار الدولي للمحاسبة رقم ) -
 االطار املفاهيم  للمعايير الدولية للتقرير املالي.التعديات على مراجع  -
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 املعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت الصادرة وغير سارية املفعول  3-2

 للشركة:املعايير والتفسيرات الواردة أدناه ال يتوقع ان يكون لها ت ثير جوهري على القوائم املالية 

 م2021يناير  1"عقود الت مين" يسرى بداية من أو بعد ي 17املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) -

ي "عرض القوائم املالي " اسرى هذه التعديات بداية من أو بعد 1تصني  املطلوبات التعديات املعيار الدولي للمحاسبة رقم ) -
 م2021يناير  1

ملستثمر وشركتة الزميلة أو املشروع ي "بيع أو مساهمة املوجودات بين ا28التعديات على املعيار الدولي للمحاسبة رقم ) -
 هذه التعديات متاحة للتطبيق االختيارى وتاريخ السريان مؤجل ألجل غير مسمى ، املشتر 

 
 اإليراد إثبات 3-3

 يتم اثبات اإليراد عند وفاء الشركة بالتزاماتها في العقود مع العماء باملبلغ الذي يعك  التعويض املادي الذي تتوقعة املنشاة مقابل
 السلع. على وجة التحديد، يقدم املعيار نموذج من خم  خطوات لاعتراف باإليرادات: 

 الخطوة األولى: تحديد العقد أو العقود مع العماء.

 طوة الثانية: تحديد التزامات األداء في العقد.الخ

 الخطوة الثالثة: تحديد سعر الصفقة.

 الخطوة الرابعة: تحميل سعر الصفقة على التزامات األداء في العقد.

 الخطوة الخامسة: االعتراف باإليرادات عندما تقوم املنشاة بالوفاء بمتطلبات األداء.

زامات التعاقدية، أي عندما تنتقل السيطرة على السلع املنوطة ب داء التزام معين إلى العميل بما اإليرادات عند أداء االلت اثباتيتم  -
 يمكنة من است دامها للغرض املشتراه من أجلة وبدون قيود بموجب العقد.

أو الخسارة والدخل يتم معاملة اإليراد من بيع أي منتجات فرعية ناجمة عن امل لفات الصناعية كإيرادات أخرى في قائمة الربح  -
 الشامل اآلخر.

إذا فرقت الشركة بين سعر بيع املنتج في موقع التسليم بمقرها وسعر بيع نف  املنتج اسليم موقع العميل فان الفرق الناجم عن  -
 ذلك س تم معاملتة كإيراد نقل ويتم إدراج التكلفة املقابلة لة في تكالي  اإليرادات.

 :ن الربح أو الخسارة فقئ عندمايتم إثبات توزيعات األرباح  م -

 يت كد حق الشركة في اسلم توزيعات األرباح املدفوعة، -
 يكون من املرجح أن تتدفق إلى الشركة املنافع االقتصادية املرتبطة بتوزيعات األرباح، -
 يكون من املمكن قياس مبلغ توزيعات األرباح بطريقة يمكن االعتماد عليها. -
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 الخصومات

اإليرادات من مبيعات البضائع على أساس السعر املحدد في العقد أو املتفق علية مع العميل بعد حسم الخصومات املحددة يتم إثبات 
لكل عميل، ويتم است دام الخ رة املتراكمة لتقدير الخصومات وتوفيرها، باست دام طريقة القيمة املتوقعة، ويتم االعتراف باإليراد فقئ 

من املحتمل جًدا أال يحدث انعكاس كبير، يتم االعتراف بااللتزام التعاقدي للخصومات املتوقعة في حجم املبالغ  إلى ال د الذي يكون فية
 املستحقة الدفع للعماء فيما يتعلق باملبيعات الل  تتم حلى نهاية الفترة املشمولة بالتقرير.

 عنصر التمويل

يم املنتجات املتفق على بيعها للعميل والدفع من قبل العميل سنة واحدة، لذلك ال تتوقع الشركة وجود أي عقود تتجاوز الفترة بين اسل
 ال تقوم الشركة بتعديل أي من أسعار املعامات بالقيمة الزمنية للنقود.

  ، آالت ومعداتممتلكات 3-4

 تظهر املمتلكات، اآلالت واملعدات بالتكلفة م صومًا مدها االستها  املتراكم وأية خسائر هبوط في قيمتها. 

يتم مراجعة قيم املمتلكات، اآلالت واملعدات لتقدير فيما اذا كانت قد اعر ت ألي هبوط في قيمتها وعندما يكون هنا  أية أحداث اشير 
لدفترية فيجب أن ت فض قيمة املمتلكات، اآلالت واملعدات إلى القيمة القابلة لاسترداد ويتم االعتراف إلى عدم امكانية استرداد القيمة ا

ب سارة الهبوط إن وجدت  من ربح أو خسارة الفترة، إال إذا تم استبعاد األصل بمبلغ أعيد تقييمة فتعامل خسارة الهبوط على أنها 
ي ال تزيد فية خسارة الهبوط في القيمة عن املبلغ املحتفظ بة في فائض إعادة التقييم لذلك هبوط في فائض إعادة التقييم إلى املبلغ الذ

 األصل.

يتم االعتراف بالنفقات املتكبدة الستبدال أي من مكونات األصل كبند منفصل ويتم رسملتة مقابل شطب املبالغ الدفترية للجزء 
افع االقتصادية املستقبلية املتعلقة باألصل أما تكالي  اإلصاح والصيانة املستبدل وترسمل أية نفقات أخرى فقئ عند زيادة املن

 الدورية للممتلكات واملعدات واملصانع، فيعترف  ها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها. 

ختاف العمر اإلنتاجي املتوقع عما تم تقديره سابقًا يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات واملعدات واملصانع في نهاية كل سنة وفي حال ا
 ر.يتم استها  القيمة املتبقية الدفترية على العمر اإلنتاجي املتبقي بعد إعادة التقدير اعتبارًا من السنة الل  تم فيها إعادة التقدي

ون جاهزة لاست دام على عمرها املقدر وفقًا است دم الشركة طريقة القسئ الثابت في استها  العقارات، اآلالت واملعدات عندما تك
 لألعمار اإلنتاجية التالية:

العمار اإلنتاجية  
 )سنة(

 %3 مباني 

 %25 سيارات 

 %20 أثاث وتجهيزات

 %10 آالت ومعدات

 %10 العدد واالدوات

 %20 حاسب َالى

 %20  رية جهزة مأتحلية و محطة 
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املمتلكات، اآلالت واملعدات بالتكلفة وتظهر بالتكلفة وتتضمن تكلفة اآلالت واملعدات وكذلك تدرج املشاريع تحت التنفيذ  من 
املصروفات املباشرة. ال يتم استها  املشاريع تحت التنفيذ والل  سوف يتم است دامها من قبل الشركة حلى تصبح جاهزة لاست دام 

 حيث يتم تحويلها إلى املمتلكات، اآلالت واملعدات.

 غير امللموسة صول ال  3-5

سنواتي يتم قياسة بسعر  5األصول غير امللموسة الل  اشتمل على برامج تقنية والل  قامت الشركة باقتنائها ولة عمر انتاجي محدد )
 التكلفة ناقصًا اإلطفاء املتراكم وأية خسائر متراكمة للهبوط في القيمة.

 النفقات الالحقة

عندما تزيد من املنافع االقتصادية املستقبلية املتضمنة في األصل املحدد الذي تتعلق بة. ويتم تتم رسملة النفقات الاحقة فقئ 
 االعتراف بكافة النفقات األخرى الل  يتم انتاجها داخليًا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها.

 اإلطفاء

مطروحًا مدها القيمة املتبقية باست دام طريقة القسئ الثابت على مدى أعمارها يتم احتساب اإلطفاء لتكلفة األصول غير امللموسة 
 اإلنتاجية املقدرة. ويتم االعتراف  ها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

كل سنة مالية واعدل ب ثر يتم مراجعة القيم املتبقية لألصول غير امللموسة وأعمارها اإلنتاجية ومؤشرات الهبوط في القيمة في نهاية 
 مستقبلي عند الضرورة.

 في قيمة الصول غير املالية الهبوط 3-6

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي النظر في وجود مؤشرات على وجود هبوط في قيمة األصول غير املالية. وفي حالة وجود مؤشرات، يتم 
لخسارة. وفي ال االت الل  اليمكن فيها تقدير القيمة القابلة لاسترداد تقدير القيمة القابلة لاسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه ا

 لذلك األصل بمفرده، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لاسترداد للوحدة القابلة لتوليد النقد الل  تنتم  إليها ذلك األصل.

قابلة لتوليد النقد ب قل من قيمتة الدفترية عندئذ ت فض تكلفة وفي ال االت الل  يقدر فيها املبلغ القابل لاسترداد لألصل أو الوحدة ال
ذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى قيمتها القابلة لاسترداد، ويتم إثبات خسائر الهبوط في قيمة األصل كمصروفات  من 

 الربح أو الخسارة للفترة املالية الل  تحدث فيها.

لة وإذا ما تم الحقًا عك  قيد خسارة الهبوط في القيمة، عندئذ تتم زيادة تكلفة األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى القيمة املعد
رة القابلة لاسترداد لة، على أال تزيد تكلفتة بعد زيادتها عن التكلفة األصلية الل  كان من املفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسا

الهبوط في قيمة ذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عك  قيد خسارة الهبوط في القيمة 
 كإيرادات  من الربح أو الخسارة للفترة املالية الل  تحدث فيها. 
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 املخزون 3-7

أما القيمة القابلة للتحقق فتتمثل بسعر البيع املتوقع في النشاط  ل.أق يتم تقييم امل زون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما
العادي للشركة مطروحًا منة تكالي  البيع املتوقعة، ويتم تحديد التكلفة لإلنتاج التام على أساس طريقة املتوسئ املرجح، وتتضمن 

ة من املصاري  غير املباشرة. كما يتم تقييم جميع أنواع تكلفة االنتاج التام وتحت التشغيل تكلفة املواد الخام والعمالة ونسبة محدد
 امل زون األخرى على أساس املتوسئ املرجح. يتم تكوين م صص للمواد الراكدة وبطيئة ال ركة، إن وجدت.

 وما في حكمهالنقد  3-8

خال ثاثة أشهر أو أقل والل  يت ل  النقد وما في حكمة من النقد في الصندوق وودائع قصيرة األجل لدى البنو  و ذات استحقاق 
يستثنى النقد وما في حكمة املقيد غير املتاح لاست دام من النقد وما في حكمة ألغراض . ت ضع مل اطر غير جوهرية للتغيرات في قيمتها

 .  قائمة التدفقات النقدية

 

 التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين 3-9

التزام اعويضات تدفع للموقفين بعد انتهاء خدماتهم ووفقًا لنظام العمل السعودي تقوم التزام منافع نهاية الخدمة للموقفين هو 
الشركة بسداد مبالغ للموقفين عند انتهاء خدماتهم والل  اعتمد عادة على أساس سنوات الخدمة والراتب وسبب انتهاء الخدمة. 

ع نهاية الخدمة تتمثل في القيمة ال الية اللتزامات املنافع املحددة بدهاية فترة وااللتزامات املعترف  ها في بيان املركز املالي فيما يتعلق بمناف
 التقرير املالي، ويتم احتساب التزام املنافع املحددة سنويًا من قبل اإلدارة باست دام طريقة وحدة اال افة املتوقعة.

الربح أو الخسارة تدرج  من مصروف منافع املوقفين، إال إذا إن تكلفة الخدمة ال الية لائحة املنافع املحددة املعترف  ها في قائمة 
كانت مدرجة في تكلفة األصل، اعك  الزيادة في التزام املنافع املحددة الناتجة عن خدمة املوق  في العام ال الي وحاالت اغيير وتقليص 

 واسوية املنافع.

ويتم تحديد القيمة ال الية اللتزامات املنافع املحددة عن  أو الخسارة.ويتم ادراج تكالي  الخدمة السابقة على الفور  من قائمة الربح 
طريق خصم التدفقات النقدية الخارجة املستقبلية املقدرة باست دام معدالت العائد على سندات الشركات ذات التصني  االئتماني 

مة بالعملة الل  اسدد  ها املنافع والل  لها آجال تقارب التزا مات املنفعة ذات الصلة، وفي حال عدم وجود سوق واسعة العال، واملقي 
لهذه الشركات يتم تطبيق أسعار سوق السندات ال كومية. يتم تحميل وقيد املكاسب أو الخسائر االكتوارية الناتجة من التسويات 

 فترة الل  حدثت فيها.والتغييرات السابقة في االفترا ات االكتوارية  من الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في ال

 

 عقود اإليجار  3-10

 تقييم عقود اإليجار (1)

أو  إيجار ويكون العقد عقد  .تجري الشركة في بداية العقد تقييمًا لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار
ولتقييم ما إذا كان العقد . عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على است دام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل علىينطوي 

 .16ينقل حق السيطرة الست دام أصل محدد، تقوم الشركة باست دام اعري  عقد اإليجار في املعيار الدولي للتقرير املالي 
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 الشركة كمستأجر  (2)

 االست دامتقاس موجودات حق . موجودات حق االست دام والتزامات عقود اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار تقوم الشركة بإثبات
زائدًا أي مبدئيًا بالتكلفة، والل  تتكون من املبلغ املبدئي اللتزام عقد اإليجار املعدل ب ي دفعات إيجار تم تقديمها في أو قبل تاريخ البدء، 

تكبدة وتكالي  التفكيك واإلزالة املقدرة لألصل محل العقد أو الستعادة األصل محل العقد أو املوقع الذي تكالي  مباشرة مبدئية م
 .توجد فية، ناقصًا أي حوافز إيجار مستلمة

يتم الحقا استها  موجودات حق االست دام بشكل جوهري باست دام طريقة القسئ الثابت من تاريخ بداية عقد اإليجار حلى نهاية 
ل ملكية، عقد اإليجار مدة  

األصل محل العقد إلى الشركة في نهاية مدة عقد اإليجار أو كانت تكلفة  باستثناء إذا كان عقد اإليجار يحو 
في تلك ال الة، س تم استها  موجودات حق االست دام على مدى . موجودات حق االست دام اعك  أن الشركة ستمارس خيار الشراء

ت فيض موجودات باإل افة إلى ذلك، يتم . ، والذي يتم تحديده على نف  أساس املمتلكات واملعداتمحل العقدالعمر اإلنتاجي لألصل 
 .حق االست دام بشكل دوري من خسائر االن فاض في القيمة، إن وجدت، ويتم اعديلها لبعض عمليات إعادة قياس التزام عقد اإليجار

ال الية لدفعات اإليجار والل  لم يتم دفعها في تاريخ بداية العقد، ويتم خصمة باست دام  يتم قياس التزام عقد اإليجار أوليًا بالقيمة
وبشكل عام، . معدل الفائدة املدرج في عقد اإليجار، أو إذا كان هذا املعدل ال يمكن تحديده بسهولة، معدل االقتراض اإل افي للشركة

 .است دم الشركة معدل االقتراض اإل افي كمعدل الخصم

مصادر تمويل خارجية م تلفة وإجراء  تحدد الشركة معدل االقتراض اإل افي الخاص  ها من خال ال صول على أسعار الفائدة من
 .بعض التعديات لتعك  شروط عقد اإليجار ونوع األصل املؤجر

 :املدرجة عند قياس التزام عقد اإليجار من التالي اإليجار  دفعاتتتكون 

 ذلك دفعات ثابتة في مضمونها،دفعات ثابتة، بما في  -
 باست دام املؤشر أو السعر في تاريخ البداية،أوليًا دفعات إيجار متغيرة اعتمد على مؤشر أو سعر، تقاس  -
 املبالغ املتوقع دفعها بموجب  مان القيمة املتبقية، و -
يجار  رررمن فترة التجديد سرررعر املمارسرررة بموجب خيار الشرررراء الذي تضرررمن الشرررركة ممارسرررتة بصرررورة معقولة، ودفعات اإل  -

االختيارية إذا كانت الشرررررررررررررركة تضرررررررررررررمن ممارسرررررررررررررة خيار التمديد بصرررررررررررررورة معقولة، وغرامات اإلنهاء املبكر لعقد اإليجار ما لم 
 .تضمن الشركة بصورة معقولة عدم إنهاءه بشكل مبكر

 عقود اإليجار قصيرة الجل (3)
اختارت الشررررركة عدم إثبات موجودات حق االسررررت دام والتزامات عقد اإليجار بالنسرررربة لعقود اإليجار قصرررريرة األجل الل  لها فترة  -

تقوم الشررررررركة بإثبات دفعات اإليجار املرتبطة بعقود اإليجار كمصررررررروف على أسرررررراس القسررررررئ الثابت . شررررررهرًا أو أقل 12إيجار تبلغ 
 .على مدى فترة عقد اإليجار
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 خصصاتملا 3-11

يتم االعتراف بامل صصات عندما يكون على الشركة التزامات )قانونية أو اعاقديةي بتاريخ قائمة املركز املالي ناشئة عن أحداث سابقة 
وأن اسديد االلتزامات محتمل أن ينش  عنة تدفق خارج ملنافع اقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد علية. ويتم تحديد 

ق خصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة بمعدل يعك  تقييمات السوق ال الية للقيمة الزمنية للنقود امل صصات عن طري
 وامل اطر املحددة لذلك االلتزام.

 الدوات املالية 3-12

 إن األداة املالية هي أية عقود ينش  عدها أصول مالية ملنشاة ما والتزامات مالية أو أدوات حقوق ملكية ملنشاة أخرى.

 لألداة. تقوم الشركة بإثبات أصولها املالية والتزاماتها املالية في قائمة املركز املالي عندما فقئ تصبح الشركة طرفًا في النصوص التعاقدية 

 الصول املالية 

شامل اآلخر أو بالقيمة أو بالقيمة العادلة من خال الدخل ال عند اقتناء الشركة ألصل مالي يتم تصني  األصل املالي بالتكلفة امل ستنفدة
و)بي خصائص التدفق النقدي  العادلة من خال الربح أو الخسارة على أساس كل  من )أي نموذج األعمال إلدارة مجموعة أصول مالية

  التعاقدي لألصل املالي.

 القياس الولي لألصل املالي

لي  املعاملة، باستثناء األصول املالية بالقيمة العادلة من خال يقاس األصل املالي عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة مضاف إلية تكا
 الربح أو الخسارة والل  تقاس بالقيمة العادلة بدون إ افة تكالي  املعاملة.

 15يتم قياس املبالغ مستحقة التحصيل من املدينين التجاريين بسعر معاماتهم )حسب التعري  الوارد في املعيار الدولي للتقرير املالي 
ر "اإليراد من العقود مع العماء" إذا كانت املبالغ مستحقة التحصيل من املدينين التجاريين ال تنطوي على مكون تمويل مهم وفقًا للمعيا

 .15الدولي للتقرير املالي 

 القياس الالحق لألصل املالي

 ني  األصول املالية كما يلي:بعد اإلثبات األولي تقوم الشركة بالقياس الاحق لألصول املالية بناًء على تص

بالتكلفة امل طف ة باست دام طريقة الفائدة الفعلية، إذا كان هدف الشركة االحتفاظ بمجموعة أصول مالية لتحصيل التدفقات  -
 .دفعات من أصل املبلغ والفائدة على املبلغ األصلي القائم -فقئ-النقدية التعاقدية في تواريخ محددة، والل  اعد  

، إذا كان هدف الشركة االحتفاظ بمجموعة أصول مالية لتحصيل التدفقات اآلخرالعادلة من خال الدخل الشامل بالقيمة  -
عد  فقئ –النقدية التعاقدية وبيع األصول املالية، وأن ينش  عن الشروط التعاقدية لألصل املالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية ا 

 املبلغ األصلي القائم.دفعات من أصل املبلغ والفائدة على  -

، إذا قامت الشركة باست دام خيار القياس هذا املتوفر في املعيار الدولي للتقرير اآلخربالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل  -
/  ي "األدوات املالية" فيما ي ص أدوات حقوق امللكية. ويتم إثبات التغيرات الاحقة في القيمة العادلة وكذلك مكاسب9املالي )

 )خسائر ي البيع  من الدخل الشامل اآلخر. ويتم إثبات توزيعات األرباح الناجمة عدها  من الربح أو الخسارة.
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 إلغاء إثبات االصل املالي

 تقوم الشركة بإلغاء إثبات األصل املالي فقئ عند:

 ال قوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل املالي، أو انقضاء -

 تحويل ال قوق التعاقدية في استام التدفقات النقدية من األصل املالي وتحويل ما يقارب جميع م اطر ملكية األصل املالي، أو  -

اإلبقاء على ال قوق التعاقدية في استام التدفقات النقدية من األصل املالي مع تحمل التزامًا اعاقديًا بدفع التدفقات النقدية إلى  -
 ن املستلمين وتحويل ما يقارب جميع م اطر ملكية األصل املالي، أو واحد، أو أكثر م

تحويل ال قوق التعاقدية في استام التدفقات النقدية من األصل املالي دون تحويل وال إبقاء ما يقارب جميع م اطر ملكية األصل  -
 املالي إذا لم تكن قد أبقت على السيطرة على األصل املالي. أو

وق التعاقدية في استام التدفقات النقدية من األصل املالي، مع تحمل التزامًا اعاقديًا ب ن تدفع التدفقات النقدية اإلبقاء على ال ق -
إلى واحد أو أكثر من املستلمين دون تحويل وال إبقاء ما يقارب جميع م اطر ملكية األصل املالي إذا لم تكن قد أبقت على السيطرة 

 على األصل املالي.

ء إثبات أصل مالي في مجملة، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية في تاريخ إلغاء اإلثبات والعوض/ املقابل امل ستلم )بما في وعند إلغا
 .الربح أو الخسارةذلك أي أصل جديد تم ال صول علية مطروحًا منة أي التزام جديد تم تحملةي  من 

 الهبوط في قيمة الصول املالية

م خسائر االئتمان املتوقعة املتعلقة ب صولها املالية على أساس استطاع املستقبل. اعتمد طريقة الهبوط في القيمة تقوم الشركة بتقيي
 املطبقة على ما إذا كانت هنا  زيادة كبيرة في م اطر االئتمان.

ي والذي يشترط إثبات 9للتقرير املالي رقم )بالنسبة للذمم املدينة التجارية، تطبق الشركة النهج املبسئ الذي يسمح بة املعيار الدولي 
 الخسائر املتوقعة على مدار أعمار هذه الذمم اعتبارًا من اإلثبات األولي لها.

 االلتزامات املالية

 تقوم الشركة بتصني  جميع االلتزامات املالية على أنها يتم قياسها الحقًا بالتكلفة امل طف ة.

 إلغاء إثبات االلتزامات املالية

زام وم الشركة بإلغاء االلتزام املالي )أو جزء من االلتزام املاليي من قائمة مركزها املالي عندما يتم إطفاؤه؛ أي عندما يتم سداد االلتتق
 املحدد في العقد أو يتم إلغاؤه أو انقضاؤه.

 التكلفة امُلطفأة لألصل املالي أو االلتزام املالي

االلتزام املالي عند اإلثبات األولي مطروحًا منة دفعات سداد املبلغ األصلي، ومضافًا إلية أو مطروحًا املبلغ الذي يقاس بة األصل املالي أو 
 منة اإلطفاء التراكم  باست دام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين ذلك املبلغ األولي واملبلغ في تاريخ االستحقاق.
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 مخصص الزكاة الشرعية  3-13

العامة للزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية. يتم االستدرا  للزكاة وفقًا ملبدأ االستحقاق. يتم ت ضع الشركة لتعليمات الهيئة 
احتساب م صص الزكاة على أساس الوعاء الزكوي، ويجري اسجيل أية فروقات بين امل صص والربئ الدهائي  من الربح أو الخسارة 

 في نف  الفترة الل  تنش  فيها هذه الفروقات. 

 االحتياطي النظامى  3-14

سنويا من صافي دخل السنة ل ساب  %10بموجب نظام الشركات في اململكة العربية السعودية والنظام األساس   للشركة يتم تجن ب 
من رأس املال املدفوع علمًا ب ن هذا االحتياطي غير قابل  %30االحتياطي النظامي ويجوز وق  هذا التجن ب ملى بلغ االحتياطي املذكور 

 للتوزيع.

 القروض  3-15

حتسب القروض مبدئيًا بالقيمة العادلة، صافية من تكالي  املعاملة املتكبدة، وتقاس الحقًا بالتكلفة امل طف ة. أي فرق بين املتحصا  ت ت 
معدل )صافية من تكالي  املعاملةي والقيمة املستردة يتم إثباتها  من الربح أو الخسارة على مدى فترة القروض باست دام طريقة 

لغى القروض من قائمة املركز املالي عند تنفيذ االلتزام املحدد في العقد، أو إلغائة أو انتهاء مدتة. يتم تصني   القروض الفائدة الفعلية. ت 
 شهر. 12كالتزامات متداولة عندما تكون فترة االستحقاق املتبقية أقل من 

 تكلفة التمويل )االقتراض(  3-16
اشرة القتناء أو إنشاء أو إنتاج أصول مؤهلة )وهي أصول بحاجة لفترة كبيرة من الوقت، أكثر من سنة، حلى تكلفة التمويل املنسوبة مب

تصبح هذه األصول جاهزة لاست دام املعدة لةي يتم ا افتها إلى تكلفة هذه األصول حلى تصبح هذه األصول جاهزة لاست دام املعدة 
 فترة التوق . لة. كما ال يتم رسملة أي تكلفة تمويل خال

 يتم اثبات جميع تكالي  التمويل األخرى  من الربح أو الخسارة عند تكبدها.

 قياس القيمة العادلة 3-17
القيمة العادلة هي القيمة الل  س تم استامها لبيع احد األصول، أو دفعها لتحويل أي من االلتزامات  من معامات منتظمة بين 

على سبيل املثالي بغض النظر إن كان ذا   -ي قل قروف السوق السائدة )مثل السعر ال ا راملتعاملين بالسوق في تاريخ القياس ف
السعر مل وقًا بصورة مباشرة أو مقدر باستعمال أسلوب تقييم آخر. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض ب ن بيع األصل أو تحويل 

 :االلتزام س تم إما

 االلتزام، أومن خال السوق الرئ سية لألصل أو  -
 .من خال السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في قل غياب السوق الرئ سية -

 .يجب أن تكون السوق الرئ سية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها

ر األصل أو االلتزام على يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستعمال االفترا ات الل  يست دمها أطراف السوق عند اسعي
 .افتراض أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم

ي خذ قياس القيمة العادلة لألصل غير املالي في ال سبان قدرة أطراف السوق على توفير منافع اقتصادية باست دام األصل فيما يحقق 
ق الست دامة فيما يحقق أفضل منفعة منة. است دم الشركة أساليب تقييم أفضل منفعة منة أو ببيعة إلى طرف آخر من أطراف السو 

تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة واعظيم است دام املعطيات املل وقة ذات العاقة 
 .وتقليص است دام املعطيات غير املل وقة إلى أك ر حد
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يتم تصنيفها وفقًا لنطاق  ات الل  تقاس بالقيمة العادلة أو يتم االفصاح عن قيمتها العادلة في القوائم املاليةإن جميع األصول وااللتزام
 :الهيكل الهرمي للقيم العادلة املبين أدناه استنادا إلى معطيات املستوي األدنى الذي يعت ر جوهريًا لقياس القيمة العادلة ككل

 املعلنة )غير املعدلةي واملتداولة في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات املطابقة لتلك الل  يتم قياسها.األسعار     :املستوى االول 

الل  من املمكن ماحظتها أو رصدها لألصل أو االلتزام بشكل مباشر أو غير مباشر ب اف األسعار املعلنة  املدخالت   :املستوى الثاني
 املدرجة  من املستوى األول.

 الل  ال يمكن رصدها أو ماحظتها لألصل أو االلتزام. املدخالت  ستوى الثالث:امل

 لتقديرات والحكام واالفتراضات املحاسبية الهامةا -4

غ يتطلب إعداد القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي من اإلدارة القيام باجتهادات وتقديرات وافترا ات تؤثر على مبال
، اإليرادات واملصروفات واألصول )األصولي وااللتزامات )االلتزاماتي الظاهرة في القوائم املالية واإلفصاحات املرفقة بالقوائم املالية

واإلفصاحات عن االلتزامات املحتملة واألصول املحتملة. إال أن عدم الت كد املتضمن في هذه االفترا ات والتقديرات قد يؤدى إلى إجراء 
 لألصول أو االلتزامات الل  قد تت ثر في فترات مستقبلية. ات هامة على القيمة الدفتريةاعدي

الية.  من سياق تطبيق السياسات املحاسبية للشركة، قامت اإلدارة بإبداء األحكام الل  لها ت ثير جوهري على املبالغ املثبتة في القوائم امل
ألخذ  ها عند تقدير أثر الظروف املستقبلية على األرقام الظاهرة في القوائم املالية واإلفصاحات الل  تم ا باإل افة إلى االفترا ات الرئ سية

لألصول  املتعلقة  ها في تاريخ إعداد القوائم املالية والل  يرتبئ  ها م اطر جوهرية قد اسبب اعديات هامة على القيم الدفترية
ت الشركة في تقديراتها وافترا اتها على الظروف القائمة واملعلومات املتاحة عند إعداد وااللتزامات خال السنة املالية القادمة. اعتمد

القوائم املالية. إال أنة يمكن أن تتغير الظروف واالفترا ات القائمة حول التطورات املستقبلية وفقا  للتغيرات في السوق أو الظروف 
 ى االفترا ات عند حدوثها. الناشئة خارج سيطرة الشركة. وتنعك  هذه التغييرات عل

 العمر املقدر للممتلكات، اآلالت واملعدات -أ

صل، يتم استها  تكلفة املمتلكات، اآلالت واملعدات على مدة الخدمة املتوقعة الل  تم تقديرها بناًء على االست دام املتوقع والتقادم لأل 
 وبرنامج الصيانة واإلصاح باإل افة إلى التقادم التقن  واعتبارات القيمة املستردة لألصل. 

 ينتقويم التزامات منافع نهاية الخدمة للموظف -ب

املحددة غير املمولة الل  يتم قياسها باستعمال التقييم اإلكتواري.  املنافعيتم تحديد تكلفة منافع نهاية الخدمة للموقفين بموجب برنامج 
يشمل التقييم اإلكتواري العديد من االفترا ات الل  قد ت تل  عن التطورات الفعلية في املستقبل. واشمل هذه االفترا ات تحديد 

لخصم، والزيادات املستقبلية في الرواتب، وسلو  العاملين، ومعدل دوران العاملين. ونظرًا لتعقيد التقييم وطبيعتة طويلة معدل ا
األجل فإن التزام املنافع املحددة غير املمولة شديد ال ساسية للتغيرات في هذه االفترا ات. لذا تتم مراجعة جميع االفترا ات مرة أو 

 .حدة عند الضرورةأكثر في السنة الوا
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 شركة نقي للمياه
 لية محدودةؤو شركة ذات مس

 م2020ديسمبر  31املنتهية في للسنة  إيضاحات حول القوائم املالية
 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

21 

 آالت ومعدات، شراء ممتلكاتلدفعات مقدمة  -6

 يلي:آالت ومعدات فيما ، ممتلكات لشراءيتمثل بند دفعات مقدمة 

 ديسمبر 31كما في  
 م2019  م2020 

 -  17,912,500 * سيارات –دفعات مقدمة 
 -  1,009,103 ** خئ انتاج –دفعات مقدمة 
 -  594,508 ** محطة تحلية مياه –دفعات مقدمة 

 19,516,111  - 

كما تم ، ي13)ايضاح م 2020حصلت علية الشركة خال سنة  الذيتم تمويل الدفعات املقدمة لبند السيارات أعاه من خال القرض * 
 لصالح البنك املقرض كضمان للقرض.ريال سعودي  20,500,000البالغة  هذه السياراتاالجمالية ل قيمةالرهن 

يتم الرجوع ، شركة مصنع الشرق األوسئ للمكائن املحدودة )طرف ذو عاقةيلصالح في املبالغ املدفوعة الدفعات املقدمة  يتمثل رصيد** 
 مع األطراف ذات العاقة.املعامات  ملزيد من التفاصيل عني 15الى ايضاح رقم )

 .ي25)ان االرتباطات الرأسمالية املتعلقة بالدفعات املقدمة أعاه تم االفصاح عدها بايضاح رقم 

 ستخدام اال حق أصل  -7

 
 الرصيد

  التكلفة
 1,418,869 م 2020ديسم ر  31الرصيد في 

  االستهالك املتراكم
 - م2020يناير  1الرصيد في 

 (201,600) إطفاء خال السنة
 (201,600) 

  :صافي القيمة الدفترية
 1,217,269 م2020ديسمبر  31في 
 - م2019ديسمبر  31في 
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 شركة نقي للمياه
 لية محدودةؤو شركة ذات مس

 م2020ديسمبر  31املنتهية في للسنة  إيضاحات حول القوائم املالية
 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

22 

 عقود اإليجارالتزامات 

 :فيما يلي القيم الدفترية اللتزامات عقود اإليجار وال ركات الل  تمت عليها خال السنة

 م2019ديسم ر  31  م2020 ديسمبر  31 
 -  1,418,869 التزامات عقود اإليجار املثبتة في بداية عقد اإليجار

 -  (262,500) دفعات اإليجار الل  تمت خال السنة: ي صم

 1,156,369  - 
 -  330,316 متداولة

 -  826,053 غير متداولة

ريال  350,000بقيمة ايجارية سنوية  م2020ابريل  15في  ملدة خم  سنوات يبدأ املستودععقد ايجار يتمثل أصل حق االست دام في 
 ي "عقود االيجار". 16عقود ايجار تقع تحت نطاق املعيار الدولي للتقرير املالي ) ةأيلدى الشركة ولم يكن قبل ذلك التاريخ  ،سعودي

 أصول غير ملموسة -8
 ديسمبر 31كما في   
 م2019  م2020  

     التكلفة

 160.176  182.901  الرصيد في بداية السنة 

 22.725  681.168  إ افات خال السنة 

  864.069  182.901 

     االطفاء

 -  (21.493)  الرصيد في بداية السنة

 ي21.493)  (82.249)  خال السنة اطفاء

 ي21.493)  (103.742)  

 161.408  760.327  صافى القيمة الدفترية
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 شركة نقي للمياه
 لية محدودةؤو شركة ذات مس

 م2020ديسمبر  31املنتهية في للسنة  إيضاحات حول القوائم املالية
 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

23 

 مخزون -9
 ديسمبر 31كما في   
 م2019  م 2020  

 5.420.317  8.874.564  مواد خام 

 1.988.743  5.521.384  قطع غيار 

 1.457.172  1.872.770  تامانتاج 

 ي660.000)  -   ي صم : خسائر الهبوط في قيمة امل زون

  16.268.718  8.206.232 
 

 وفيما يلي حركة خسائر الهبوط في قيمة امل زون:

 ديسمبر 31كما في   
 م2019   م2020  

 350.000  660.000  رصيد أول السنة
 310.000  -  املكون 

 -  (660.000)  املست دم

 660.000  -  رصيد نهاية السنة

 وأرصدة مدينة أخرى تجارية مدينة  ذمم -10
 ديسمبر 31كما في   
 م2019  م2020  

 4.231.110  6.537.039  ذمم مدينة تجارية

 ي111.600)  (281.945)  خسائر االئتمان املتوقعةي صم: م صص 

  6.255.094  4.119.510 

 1.549.563  2,853,004  مقدماً مصاري  مدفوعة 

 1.926.923  724,775  ذمم موقفين

 -  699,722  مصروفات مشروع االكتتاب

 384.815  367.543  عهد نقدية

 1.832.109  73.672  دفعات مقدمة ملوردين

 1.906.541  -  ضافةاملقيمة  ريبة ال

 4.027  1,561,051  أرصدة مدينة أخرى 

  12,534,861  11.723.488 

 -  (1,561,051)  م صص أرصدة مدينة أخرى 

  10,973,810  11.723.488 
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 شركة نقي للمياه
 لية محدودةؤو شركة ذات مس

 م2020ديسمبر  31املنتهية في للسنة  إيضاحات حول القوائم املالية
 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

24 

 :الذمم املدينة التجاريةوفيما يلي حركة خسائر الهبوط في قيمة 

 ديسمبر 31كما في   
 م2019  م2020  

 -  111.600  رصيد أول السنة
 111.600  170.345  املكون 

 111.600  281.945  رصيد نهاية السنة

 :االرصدة املدينة األخرى وفيما يلي حركة خسائر الهبوط في 

 ديسمبر 31كما في   
 م2019  م2020  

 -  -  رصيد أول السنة
 -  1,561,051  املكون 

 -  1,561,051  رصيد نهاية السنة

 وما في حكمهالنقد  -11
 ديسمبر 31كما في   
 م2019   م2020  

 7.335.092  29.367.395  نقد لدي البنو 
 204.629  346,196  بالصندوق نقد 

  29,713,591  7.539.721 

 رأس املال -12

ريال سعودي موزعة على الشركة  1,000حصة قيمة كل حصة 45 338ريال سعودي مقسم الى  45,338,000حدد رأس مال الشركة بمبلغ 
 كما يلي:

 املبلغ   قيمة الحصة   عدد الحصص   اسم الشـــــــــريـــك

 22,669,000  1.000  22 669 على املاح بن عبدهللا بنأمين 
 22,669,000  1.000  22 669 ياسر عقيل عبدالعزيز العقيل

 338 45    45,338,000 

مقابل دخول ، سعودي ريال 85,338,000ريال سعودي ليصبح  40,000,000م قرر الشركاء زيادة رأس املال بمبلغ 2019ديسم ر  31بتاريخ 
لم يتم استكمال االجراءات النظامية لتعديل م 2020ديسم ر  8تاريخ حلى و ،  برأس مال الشركة %10شركة السد ال ديثة املتطورة بنسبة 
ريال سعودي ليصبح  85,338,000زيادة رأس مال الشركة من  قرر الشركاءوبنف  التاريخ ، عقد التاس   بقرار الشركاء أعاه

تمويًا من رصيد األرباح املبقاه واالحتياطي النظامي في هذا التاريخ  ريال سعودي 64,662,000ريال سعودي بزيادة قدرها  150,000,000
 ريال سعودي على الترت ب. 7,404,590و  57,257,410بمبلغ 
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في رأس املال )بعد موافقة الشركاء على  %45م تنازل الشريك ياسر عقيل عبدالعزيز العقيل عن حصتة البالغة 2020ديسم ر  8وبتاريخ 
ي لصالح شركة السد ال ديثة املتطورة لتصبح نسبة ملكيتها لرأس املال %10دخول الشريك الجديد شركة السد ال ديثة املتطورة بنسبة 

بن أمين الح الشريك / من نسبتها برأس مال الشركة لص %5وبنف  التاريخ تنازلت شركة السد ال ديثة املتطورة عن نسبة ، %55الشركة 
 .املاح يعل عبدهللا بن

 كما في، والسجل التجاري م تم االنتهاء من كافة االجراءات النظامية لتعديل عقد ت س   الشركة 2020ديسم ر  26وبتاريخ 

ريال سعودي  1,000حصة قيمة كل حصة  150 000ريال سعودي مقسم إلى  150.000.000بلغ رأس مال الشركة م 2020ديسم ر  31 
 موزعة على الشركاء كما يلي: 

 املبلغ   قيمة الحصة   عدد الحصص   اسم الشـــــــــريـــك

 75.000.000  1.000  75 000 أمين بن عبدهللا بن على املاح
 75.000.000  1.000  75 000 شركة السد ال ديثة املتطورة

 000 150    150.000.000 

مليون ريال سعودي دون أية اغييرات  170مليون ريال سعودي ليصبح  20قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة بمبلغ م 2021يناير  14بتاريخ 
تم  م2021يناير  24وبتاريخ ، م2021يناير  20ويتم تمويل الزيادة من رصيدي األرباح املبقاه واالحتياطي النظامي في تاريخ ، فى نسب امللكية

يناير  24في  االنتهاء من االجراءات النظامية لتعديل عقد التاس   والسجل التجارى للشركة بمبلغ زيادة رأس املال ليصبح هيكل رأس املال
 كما يلي : م2021

 املبلغ   قيمة الحصة   عدد الحصص   اسم الشـــــــــريـــك

 85.000.000  1.000  85 000 أمين بن عبدهللا بن على املاح
 85.000.000  1.000  85 000 شركة السد ال ديثة املتطورة

 000 170    170.000.000 

 قرضال -13
 ديسمبر 31 كما في  

 م2019  م2020  
 -  16.851.005  الجزء الغير متداول  –قرض 
 -  3,648,995  الجزء املتداول  -قرض 

  20,500,000  - 

 : ديسمبر  31املنتهية في  السنةض خالل وفيما يلى حركة القر 

 م2019  م2020  
 -  -  رصيد بداية السنة

 -  20,500,000  ت خال السنةاا اف
 -  -  املسدد

 -  20,500,000  رصيد نهاية السنة
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است دمت الشركة هذا القرض . ريال سعودي 20,500,000 بقيمة مع أحد البنو  تمويل تجارى  أبرمت الشركة اتفاقيةم 2020سنة  خال
قسئ ربع سنوي غير  20قرض علىال يتم سداد سنويا، %4 القرض ي ضع ملعدل فائدة سايبور زائد ي6لتمويل اقتناء سيارات )ايضاح 

 باال افة الى سندات ألمر ، للتمويلكضمان  ريال سعودي 20,250,000قيمة السيارات البالغة تم رهن . سنوات 5 متساوى القيمة ملدة
 .تم توقيعها من قبل الشركاء بالشركة ريال سعودي 24,600,000بقيمة  البنك املقرض

 ال يشتمل القرض على اعهدات مالية. ويتم ات اذ االجراءات الازمة لضمان االلتزام.

 نهاية الخدمة للموظفين منافعإلتزام  -14
 ديسمبر 31 كما في 

 م2019  م2020 
 182.792  154.436 رصيد أول السنة

 119.433  834,176 تكلفة الخدمة ال الية

 5.083  3,180 تكلفة الفائدة

 ي121.133)  (62.069) املدفوع 

 ي31.739)  160,788 )مكاسبي إكتوارية من إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموقفينخسائر 

 1,090,511  154.436 

 الهامة:اإلكتوارية  االفترا اتفيما يلى 

 %3.1  %2.8 معدل الخصم
 .%5  %3 معدل نمو الرواتب 
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 ذات عالقة الطرافاملعامالت مع  -15

 السنة:ذات العاقة خال  األطراففيما يلي املعامات الل  تمت مع 

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في    
 م2019 م2020 طبيعة املعاملة طبيعة العالقة ذات عالقة أطراف

 ي2,000,000) (1,000,000) سداد، تمويل شريك شركة السد ال ديثة املتطورة
 107,953,775 80,286,658 وقطع غيار مشتريات شريك شركة السد ال ديثة املتطورة

 ي105,054,190) (81,934,209) سداد   
 

 

اسويات لدفعات مسددة 
بعقود مع أطراف ذات 

 - (8,274,042) عاقة
 81,758,589 41,945,834 مشتريات شقيقة شركة مصنع زالل للمياه

 - 12,236,992 مشتريات آالت ومعدات  
 - 2,479,240 اشغيل مصروفات   
 ي81,977,830) (56,873,891) سداد  
 

 

اسويات لدفعات مسددة 
أطراف ذات بعقود مع 

 - (3,250,000) عاقة
شركة مصنع الشرق االوسئ للمكائن 

 املحدودة
 شقيقة

 وآالت شراء ممتلكات
 4,417,270 4,081,069 ومعدات

 ي41,143) (2,169,736) سداد
دفعات مقدمة لشراء 

 - 1,603,611 آالت ومعدات

 تمت املوافقة على شروط املعامات مع األطراف ذات العاقة من قبل إدارة الشركة. 

ريال سعودي  14,344,186م مبلغ 2020ديسم ر  31تتضمن املعامات مع األطراف ذات عاقة  ريبة قيمة مضافة للسنة املنتهية في 
 ريال سعوديي 8,941,140م مبلغ: 2019)

 ديسم ر كما يلى: 31كما كانت ارصدة االطراف ذات العاقة فى 

 ذات عالقة إلى أطرافمستحق   ذات عالقة أطرافمستحق من  
 م2019 م2020  م2019 م2020 

 9.901.397 -  1.000.000 - شركة السد ال ديثة املتطورة

 4.666.407 1,204,581  - - للمياه شركة مصنع زالل

 - 1,525,793  385.539 - للمكائن املحدودة شركة مصنع الشرق االوسئ
 - 1.385.539  2,730,374 14.567.804 
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 وأرصدة دائنة أخرى  تجارية ذمم دائنة -16
 ديسمبر  31كما في   
 م2019  م2020  

 6.586.998  8,348,530  تجارية ذمم دائنة

 -  2,071,934   ريبة القيمة املضافة

 1.032.308  1,395,042  مصروفات مستحقة
 -  265,877  تكالي  تمويل مستحقة

  12,081,383  7.619.306 

 الشرعيةمخصص الزكاة  -17

 إن العناصر الرئ سية لوعاء الزكاة للشركة هي كما يلي:

 ديسمبر 31 كما في 

 م2019  م2020 

 89.264.709  169,057,157 إجمالي البنود الخا عة للزكاة

 ي113.946.279)  (160,521,294) إجمالي الخصم من وعاء الزكاة

 ي24.681.570)  8,535,863 وعاء الزكاة

 36.247.025  82,592,255 صافي الدخل املعدل 

 906.176  2,064,806 %2.5الزكاة بنسبة 

الدخل املعدل أو وعاء الزكاة، أيهما أعلى طبقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل باململكة العربية  صافيالشرعية على أساس  الزكاةتحسب 
 .السعودية

 .الدخل املعدلصافي الزكاة في السنة ال الية على أساس  احتسابتم 

 ديسمبر 31 كما في 
 م2019  م2020 

 1,132,864  2,039,040 رصيد بداية السنة 

 906,176  2.064.806  املكون 

 -  (671.602)  املسدد

 2,039,040  3.432.244 رصيد نهاية السنة

 ،بالفترة الاحقة بموجبهاالزكوية  االلتزامات، وسددت م2019ديسم ر  31عن جميع السنوات حلى  قدمت الشركة إقراراتها الزكوية -
 تاري ة.حلى  ولم يتم الربئ أو مطالبات ألي من السنوات منذ تحول الشركة
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 املبيعات -18
 ديسمبر 31للسنة املنتهية في  
 م2019  م2020 

 206,171,444  188,442,762 مبيعات الجملة

 1,128,531  76,071,283 مبيعات التجزئة
 264,514,045  207,299,975 

 بيعاتاملتكلفة  -19
 ديسمبر 31للسنة املنتهية في   

 م2019  م2020  
 145,421,078  132,978,288  مواد خام واغير في امل زون

 5,195,925  12.801.558  استها 
 9,435,634  9,006,786  مصروفات اشغيل

 4,321,956  5,706,442  رواتب وما فى حكمها

  160,493,074  164,374,593 
 

 وتوزيعمصروفات بيع  -20
 ديسمبر 31للسنة املنتهية في   

 م2019  م2020  
 -  5,692,752  رواتب وما فى حكمها

 4.222.644  2.947.331  مصروفات دعاية واعان 

 -  2.550.069  عموالت بيع

 -  1,705,417  استها  ممتلكات واالت ومعدات

 -  558,213  صيانة واصاح

 -  455,229  محروقات

 192.865  927,233  أخرى 
  14,836,244  4.415.509 
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 مصروفات عمومية وإدارية -21
 ديسمبر 31للسنة املنتهية في   
 م2019  م2020  

 2.013.163  5,330,101  وما فى حكمهارواتب وأجور 

 122,141  306,849  استها  ممتلكات واالت ومعدات
 40,000  276,986  واستشاراتأاعاب مهنية 

 113.907  215.134  بريد وهات  وانترنت
 -  201,600  استها  اصل حق االست دام

 23.146  110.534  قرطاسية ومطبوعات
 116.736  104.487  صيانة واصاح

 150.089  95.989  رسوم حكومية واشتراكات

 45.835  76.969  مصاري  سفر
 50.000  75.000  ت رعات

 17.177  55.773  افةظ يافة ون
 14.799  50.434  كهرباء ومياه

 44,700  41,484  مصروفات بنكية

 10.584  39.707  محروقات
 843,695  866,447  أخرى 

  7,847,494  3,605,972 

 

 الدوات املالية وإدارة املخاطر -22

 مخاطر السيولة 22-1
تواجهها منش ة ما في توفير األموال للوفاء بااللتزامات املتعلقة باألدوات املالية. فيما يلي تتمثل م اطر السيولة في الصعوبات الل  

 املالية في نهاية السنة املالية. تم عرض املبالغ باإلجمالي وغير م صومة. لتزاماتاالستحقاقات التعاقدية لا

 م2020ديسمبر  31كما في
القيمة 
  أقل من سنة  الدفترية

 5من سنة الى 
  سنوات

أكثر من 
خمس 
 االجمالي  سنوات

 20,500,000  -  16,851,005  3,648,995  20,500,000 قرض -5
 2,730,374  -  -  2,730,374  2,730,374 مستحق ألطراف ذات عاقة -6
 12,081,383  -  -  12,081,383  12,081,383 ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى  -7

 1,156,369  -  826,053  330,316  1,156,369 التزام عقود ايجار -8
 36,468,126  18,791,068  17,677,058  -  36,468,126 

 



 260

 شركة نقي للمياه
 لية محدودةؤو شركة ذات مس

 م2020ديسمبر  31املنتهية في للسنة  إيضاحات حول القوائم املالية
 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

31 

 م2019ديسمبر  31كما في 
القيمة 
  أقل من سنة  الدفترية

 5من سنة الى 
  سنوات

أكثر من 
خمس 
 االجمالي  سنوات

 -  -  -  -  - قرض -9

 14,567,804  -  -  14,567,804  14,567,804 مستحق ألطراف ذات عاقة -10

 7,619,306  -  -  7,619,306  7,619,306 ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى  -11

 -  -  -  -  - التزام عقود ايجار -12

 22,187,110  22,187,110  -  -  22,187,110 

طريق مراقبة التدفقات النقدية وتقوم الشركة بإدارة م اطر السيولة باالحتفاظ باحتياطيات مائمة واسهيات بنكية وقروض، وعن 
 النقدية.  لتزاماتواال صول املستقبلية على نحو مستمر، وكذلك من خال مقابلة تواريخ استحقاق األ 

 مخاطر أسعار العموالت 22-2

املالية. تظهر م اطر العموالت من التغيرات والتذبذبات املحتملة في معدالت الفائدة الل  تؤثر على الربح املستقبلي أو القيم العادلة لألدوات 
 ها الل  تدفع عليها عموالت واملتمثلة في أرصدة القروض، اسعى الشركة لتقليل م اطر معدلالتزاماتت ضع الشركة مل اطر العموالت على 

 الفائدة من خال مراقبة التذبذبات املحتملة في معدالت الفائدة وتقوم بالتحوط لهذه امل اطر عند ال اجة لذلك.

 مخاطر العمالت الجنبية 22-3

لكل من الدرهم  صرفالسعر كما ان  ،  الدرهم اإلماراايبيقتصر اعرض الشركة مل اطر العمات األجنبية بشكل أساس   على املعامات 
البيانات  فيما يلي. وبالتالي فان امل اطر محدودة من التغيرات في سعر الصرف األجنب . ثابت أمام الدوالر األمريكي االمارااي والريال السعودي

 العمات األجنبية : بمركز الكمية املتعلقة 

  م2020ديسمبر 31 في كما

املعادل بالريال   الدرهم اإلماراتي 
 السعودي

    

 1,1098,288  1,120,254 ذمم دائنة تجارية
    

  م2019ديسمبر  31 في كما

 427,578  436,130 ذمم دائنة تجارية
 

 
 

 

 
 مخاطر االئتمان 22-4

كة، تتمثل م اطر االئتمان في عدم قدرة األطراف األخرى على اسديد التزاماتها التعاقدية تجاه الشركة والذي قد ينتج عنة خسارة مالية للشر 
نقد ، يتم إيداع الواالرصدة املدينة األخرى  وما في حكمةإن تركيزات م اطر االئتمان املحتملة تتضمن بشكل رئ س   املدينين التجاريين والنقد 

 لدى بنو  ذات تصني  ائتماني مرتفع، واعتقد إدارة الشركة أنة ال يوجد تركيزات م اطر ائتمان. وما في حكمة
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 على أرصدتها البنكية والذمم املدينة التجارية كما يلي: االئتمانتتعرض الشركة مل اطر 

 ديسمبر  31في  كما  
 م2019  م2020  

 7,539,721  29,713,591  وما في حكمةالنقد 

 4,231,110  6,537,039  ذمم مدينة تجارية

  36,250,630  11,770,831 

 

 املالية تمثل ال د األقص ى لتعرض م اطر االئتمان. صول القيمة الدفترية لأل 

راءات تقوم الشركة بإدارة م اطر االئتمان املتعلقة باملبالغ املستحقة من الذمم املدينة التجارية عن طريقة املراقبة وفقًا للسياسات واإلج
م املحددة. تقوم الشركة بال د من م اطر االئتمان الل  تتعلق بالذمم املدينة التجارية عن طريق و ع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذم

 املدينة التجارية القائمة بصورة مستمرة. 

 توزيعات الرباح -23

ريال سعودي،  31,930,932م بمبلغ 2020ديسم ر  31قرر الشركاء بالشركة توزيع أرباح عن السنة املنتهية في م 2020ف راير  27بتاريخ 
 ريال سعودي. 14,093,412م بمبلغ 2019ديسم ر  31قرر الشركاء بالشركة توزيع أرباح عن السنة املنتهية في  م2019اكتوبر  30وبتاريخ 

 ( والثر املالي 19-رونا )كوفيد و يروس كف -24

في ي ومنذ ذلك ال ين انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم بما 19-م تم ت كيد وجود فيروس كورونا املستجد )كوفيد 2020خال سنة 
ذلك اململكة العربية السعودية وأثر بشكل كبير على األعمال واألنشطة التجارية بسبب اعليق األنشطة غير ال يوية باإل افة الى القيود 

 .املفرو ة على حركة انتقال األفراد

باإلجراءات الوقائية، اال ان إدارة الشركة استثمرت في بعض البدائل وات ذت  سلبياً ان املنتج الرئ   للشركة هو املياه املعب ة وقد ت ثر 
 بعض االجراءات الل  ساعدت في ال د من هذا األثر، واعتقد إدارة الشركة بان اثار الوباء بدأت في االنحسار تدريجيا مع البدء في حمات

 لسنةولكن يعزو سبب ارتفاع املبيعات واألرباح ،  خال الفترة الاحقةالتطعيم، وس نعك  ذلك على نتائج الشركة املالية بشكل إيجابي 
 لذي يعمانالرياض والقصيم وا ن للشركة بمدينل فرعيفتح وأيضا ، الى التوسعات الرأسمالية وا افات خطوط انتاج جديدة م2020

اال انة ونتيجة لوجود  ،في  وء املعلومات املتاحة شركة كما ال يوجد ت ثير على الهبوط في قيمة األصول أو استمرارية ال،  بنشاط التجزئة
 مستوى عالي من حالة عدم الت كد فانة يصعب تقدير االثار املالية املترتبة على هذا ال دث وتبعاتة خال االثن  عشر شهرا القادمة. 

الدهائي، س تم ت ثير ذلك على القوائم املالية اذا  وسوف استمر اإلدارة بمراقبة الو ع, وحينما يكون هنا  مزيدًا من الو وح بش ن الت ثير 
 لزم األمر.
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 شركة نقي للمياه
 لية محدودةؤو شركة ذات مس

 م2020ديسمبر  31املنتهية في للسنة  إيضاحات حول القوائم املالية
 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

33 

 سمالية أاالرتباطات الر االلتزامات املحتملة و  -25
 

 . م2019و م2020ديسم ر  31الشركة التزامات محتملة كما في  ال توجد على -
 

النصررررر  خال توقع ادارة الشرررررركة االنتهاء مدها تآالت ومعدات ، لدى الشرررررركة إرتباطات رأسرررررمالية تتعلق بعقود انشررررراء ممتلكات -
 : االرتباطات الرأسمالية ، فيما يلي تفاصيلم2022م حلى النص  األول من سنة 2021الثاني من سنة 

 

 ديسمبر  31كما في   
 م2019  م2020  

 32,507,242  45,332,500  اجمالى التعاقدات الرأسمالية

 ي21,096,112)  (19,516,111)  مشروعات تحت التنفيذ / ومعداتدفعات مقدمة لشراء ممتلكات ،آالت 

 11,411,130  25,816,389  االرتباطات الرأسمالية

 

 املوقف القانوني -26
عامة تجارية مسجلة لتلك الجهة  باست دامدعوي قضائية مرفوعة  د الشركة من قبل احدى الجهات تدعي فيها قيام الشركة  وجدت

كما أن املدعي بال ق وتطالب تلك الجهة بالتعويض جراء است دام العامة التجارية املسجلة لها ،  منتجاتها،واست دمها الشركة فى أحد 
ئم املالية ، وجاء رأي ومازالت هذه الدعوي القضائية متداولة بالقضاء حلى تاريخ اصدار القواالخاص لم يطالب ب ية اعويضات محددة ، 

املستشار القانوني للشركة ب ن موق  الشركة قوي ومكسب القضية محتمل بنسبة عالية وال حاجة لتكوين م صص ملقابلة أية اعويضات 
 .محتملة

 أحداث الحقة -27
مليون ريال سعودي دون  170مليون ريال سعودي ليصبح  20م قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 2021يناير  14بتاريخ  -

 ، وبتاريخم2021يناير  20أية اغييرات فى نسب امللكية، ويتم تمويل الزيادة من رصيدي األرباح املبقاه واالحتياطي النظامي في تاريخ 

 ال.م تم االنتهاء من االجراءات النظامية لتعديل عقد التاس   والسجل التجارى للشركة بمبلغ زيادة رأس امل2021يناير  24 
 

تم  م2021مارس  14قرر الشركاء اغيير الكيان النظامي للشركة لتكون شركة مساهمة مقفلة، وبتاريخ  م2020يونيو  13بتاريخ  -
 شركة مساهمة مقفلة. تاالنتهاء من االجراءات النظامية لتعديل عقد الت س   والسجل التجاري، وأصبح

 رقام املقارنةأ -28

 م املالية للسنة ال الية.القوائ لتتوافق مع تبويب م9201املقارنة لسنة تم إعادة تبويب بعض أرقام 

 القوائم املالية اعتماد -29

 م.2021إبريل  7بتاريخ  دارةاإل تم اعتماد إصدار هذه القوائم املالية بموافقة من مجل  
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