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نشرة إصدار شركة وجا 

األحــــــد: ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ
الـموافق: ٢٠٢٣/٠٢/١٢م

األحــــــد: ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ
الـموافق: ٢٠٢٣/٠٢/١٩م

مـــــدير االكتتاب المستشار المالي

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها ب »الهيئة«(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في 
هذه النشرة مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم وإعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى 
جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في 

هذه النشرة أو االعتماد على أي جزء منها. ويجب على الراغبين في شراء األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1444/06/04هـ )الموافق 2022/12/28م(

إن نشرة اإلصدار األولية هذه لغرض عرضها على المستثمرين المؤهلين، وال تحتوي على سعر الطرح، وسيتم نشر نشرة اإلصدار النهائية بعد االنتهاء من عملية االكتتاب وتحديد سعر الطرح.

إبراهيم عبد  السادة:  الشركاء  بين  »وجا«(، كشركة ذات مسؤولية محدودة  أو  »المصدر«  أو  »الشركة«  بـ  إليها فيما بعد  تأسست شركة وجا )يشار 
اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، شاكر محمد مبارك القحطاني، خالد محمد حبيب الحبيب، مقبل محمد مقبل العنزي، عمر سالم عمر الصيعري، 
عايض معتق عتيق المطيري، عبد اهلل سالم عمر الصيعري وغازي نايف بجاد المطيري باسم »شركة وجا المحدودة ذات مسؤولية محدودة«، وتم 
قيدها بالسجل التجاري في مدينة الرياض تحت الرقم )1010366065( وتاريخ 1434/04/22هـ )الموافق 2013/03/04م(. بلغ رأس مال الشركة 
عند التأسيس ثمانين ألف )80,000( ريال مقّسم إلى ثمانين )80( حصة عينية متساوية القيمة وقيمة كل حصة ألف )1,000( ريال، وتم توزيعها على 
الشركاء بالتساوي بحيث بلغ عدد حصص كل شريك عشر )10( حصص بقيمة إجمالية قدرها عشرة آالف )10,000( ريال لكل منهم، هذا وقد تم إثبات 
عقد التأسيس لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة في الصك رقم )34493484( وتاريخ 1434/04/21هـ )الموافق 2013/03/03م(. 

بتاريخ 1434/09/01هـ )الموافق 2013/07/09م(، قرر الشركاء تعديل عقد تأسيس الشركة بزيادة رأس المال من ثمانين ألف )80,000( ريال سعودي 
إلى خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسمائة )500( حصة عينية متساوية القيمة قيمة كل منها ألف )1,000( ريال، وتمت الزيادة 
بموجب حصص عينية قيمتها أربعمائة وعشرون ألف )420,000( ريال سعودي )وهي عبارة عن أدوات كهربائية بقيمة 210,000 ريال سعودي وأثاث 
مكتبي بقيمة 210,000 ريال سعودي(. وتم توزيع الحصص على الشركاء بحيث بلغ عدد حصص الشريك إبراهيم بن عبد اهلل بن عبد السالم ست 
وستين )66( حصة بقيمة إجمالية قدرها ستة وستون ألف )66,000( ريال سعودي، كما بلغ عدد حصص كل من الشركاء اآلخرين: شاكر بن محمد 
مبارك القحطاني، خالد بن محمد حبيب الحبيب، مقبل بن محمد مقبل العنزي، عايض بن معتق عتيق المطيري، عبد اهلل بن سالم الصيعري، عمر 
بن سالم عمر الصيعري وغازي بن نايف بجاد المطيري اثنين وستين )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال سعودي لكل 

منهم. وقد تم إثبات عقد التأسيس لدى وزارة التجارة والصناعة بالرقم )341214435(.
قرار  وبموجب  ودخول شريك جديد.  بخروج شركاء  التأسيس  بنود عقد  تعديل  الشركاء  قرر  )الموافق 2014/07/09م(،  وبتاريخ 1435/09/11هـ 
الشركاء هذا، تنازل الشريك السيد شاكر محمد مبارك القحطاني عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان 
وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، وتنازل الشريك السيد خالد محمد حبيب الحبيب عن 
جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد 
العزيز بن عبد السالم، وتنازل الشريك السيد مقبل محمد مقبل العنزي عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان 
وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، وتنازل الشريك السيد عمر بن سالم عمر الصيعري 
عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل 
عبد العزيز بن عبد السالم، وتنازل الشريك السيد عايض بن معتق عتيق المطيري عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة إجمالية 
قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، كما تنازل الشريك السيد عبد اهلل بن 
سالم عمر الصيعري عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك السيد 
إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، في حين تنازل الشريك السيد غازي بن نايف بجاد المطيري عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون 
)62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى كل من الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم بعدد 
اثني عشرة )12( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنا عشر ألف )12,000( ريال والشريك الجديد السيد عبد اهلل بن إبراهيم عبد اهلل بن عبد السالم 
بعدد خمسين )50( حصة بقيمة إجمالية قدرها خمسون ألف )50,000( ريال، وقد وافق األطراف المتنازل لهم على هذا التنازل بما لهذه الحصص 
من حقوق وما عليها من التزامات. وعليه فقد أصبح توزيع رأس مال الشركة، والبالغ خمسمائة ألف )500,000( ريال والمقّسم إلى خمسمائة )500( 
حصة متساوية القيمة وقيمة كل حصة ألف )1,000( ريال، على النحو التالي: بلغ عدد حصص الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل بن عبد السالم 
أربعمائة وخمسين )450( حصة بقيمة إجمالية قدرها أربعمائة وخمسون ألف )450,000( ريال كما بلغ عدد حصص الشريك السيد عبد اهلل إبراهيم 
بن عبد السالم خمسين )50( حصة بقيمة إجمالية قدرها خمسون ألف )50,000( ريال. تم إثبات قرار الشركاء هذا لدى كاتب العدل المكلف بوزارة 

التجارة والصناعة بالرقم )36589680( وتاريخ 1436/04/22هـ )الموافق 2015/02/11م(.
وبتاريخ 1442/08/03هـ )الموافق 2021/03/16م(، قّرر الشريكان زيادة رأس المال من خمسمائة ألف )500,000( ريال إلى خمسة وثالثين مليون 
)35,000,000( ريال من خالل تحويل مبلغ سبعة وعشرين مليون وسبعمائة وأربعة وعشرين ألف وسبعمائة وسبعة وسبعين )27,724,777( ريال سعودي 
من بند األرباح المبقاة وتحويل مبلغ ستة ماليين وسبعمائة وخمسة وسبعين ألف ومائتين وثالثة وعشرين )6,775,223( ريال سعودي من بند التمويل 
اإلضافي )جاري الشركاء(، كما قرر الشريكان تعديل قيمة الحصة من ألف )1,000( ريال إلى عشرة )10( رياالت وزيادة عدد الحصص من خمسمائة 
)500( حصة إلى ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( حصة. وعليه فقد توّزع رأس مال الشركة، والمُحدد بخمسة وثالثين مليون )35,000,000( 
ريال والمقّسم إلى ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( حصة نقدية متساوية القيمة وقيمة كل حصة عشرة )10( رياالت سعودية، على النحو 
التالي: بلغ عدد حصص الشريك السيد إبراهيم عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم ثالثة ماليين ومائة وخمسين ألف )3,150,000( حصة بقيمة 
إجمالية قدرها واحد وثالثون مليون وخمسمائة ألف )31,500,000( ريال كما بلغ عدد حصص الشريك السيد عبد اهلل إبراهيم عبد اهلل بن عبد 
السالم ثالثمائة وخمسين ألف )350,000( حصة بقيمة إجمالية قدرها ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( ريال. هذا وتم تدقيق العقد المعدل 

هذا وإثباته بالرقم )64998( واعتماده من قبل وزارة التجارة واالستثمار.
بتاريخ 1442/08/08هـ )الموافق 2021/03/21م(، قّرر الشريك عبد اهلل إبراهيم عبد اهلل عبد السالم التنازل عن عدد مائة وستة وسبعين ألف 
)176,000( حصة بقيمة مليون وسبعمائة وستون ألف )1,760,000( ريال سعودي إلى شريكين جديدين هما زياد إبراهيم عبد السالم وليان إبراهيم 
عبد السالم، كما تنازل الشريك إبراهيم عبد اهلل عبد العزيز عبد السالم عن عدد مليون ومائتين وعشرين ألف )1,220,000( حصة بقيمة اثني 
عشر مليون ومائتي ألف )12,200,000( ريال سعودي إلى ثالثة وتسعين )93( شريكاً جديداً. كما قرر الشركاء تحويل الشركة إلى شركة مساهمة 
مقفلة بـرأس مال يبلغ خمسة وثالثين مليون )35,000,000( ريال سعودي مقّسم إلى ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( سهم، قيمـة كل سـهم 
الوزاري رقم )ق/10504( وتاريخ  القرار  منهـا عشـرة )10( رياالت وجميعهـا أسـهم عاديـة، وتـم قيـد الشـركة بسـجل الشـركات المساهمة بموجـب 
1442/08/08هـ )الموافق 2021/03/21م( القاضي بالموافقة على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة، وبموجب 
التجاري  السجل  الصادرة من مكتب  )الموافق 2013/03/04م(  وتاريخ 1434/04/22هـ  رقم )1010366065(  التجاري  السجل  شهادة تسجيل في 

بمدينة الرياض والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1446/09/25هـ )الموافق 2025/03/25م(.
بتاريخ 1444/01/15هـ الموافق )2022/08/13م( اجرى المساهمين عمليات تنازل عن أسهمهم بالشركة داخل سجالت الشركة فيما بين المساهمين 
البالغ عددهم 96 مساهم، ليصبح عددهم )35( مساهم وتم تثبيت ذلك في سجالت المساهمين وإصدار شهادات أسهم بذلك كل حسب عدد األسهم 
التي تم تداولها، وذلك استناداً إلى المادة الحادية عشر »تداول السهم« من النظام األساس للشركة: »يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقا 

ألحكام بيع الحقوق من أحد المساهمين إلى مساهم آخر«.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مبلغاً وقدره خمسة وثالثون مليون )35,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( 
سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد )وجميعها أسهم عادية نقدية( مدفوعة القيمة بالكامل. إن جميع أسهم 
الشركة عبارة عن أسهم عادية من فئة واحدة، وال يعطى أي مساهم أي حقوق تفصيلية، ويحق لكل مساهم )»المساهم«( أيا كان عدد أسهمه حضور 
اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )»الجمعية العامة«( والتصويت فيها، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو 
عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة للمساهمين. تستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا من تاريخ نشرة اإلصدار هذه 

وعن السنوات المالية التي تليها )ولمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم رقم )5( »سياسة توزيع األرباح«(.
سيكون الطرح لالكتتاب موجهاً لفئات المستثمرين المؤهلين )»الطرح«( في السوق الموازية لعدد أربعمائة وخمسة وخمسون ألف )455,000( سهم 
عادي يشار إليها مجتمعًة )»أسهم الطرح« وكل منها »سهم الطرح«( القيمة األسمية للسهم الواحد عشرة )10( رياالت سعودية مدفوعة القيمة بالكامل، 
وسيكون سعر الطرح )●( )●( ريال سعودي، والتي تمثل 13% من رأس مال الشركة. وسيتم بيع أسهم الشركة المطروحة لالكتتاب من قبل المساهم 
البائع إبراهيم عبداهلل عبدالسالم المدرج أسمه في الصفحة )ي( من هذه النشرة )ويشار إليه بـ »المساهم البائع« والذين يمتلك )64%( من أسهم 

الشركة قبل الطرح(. إن جميع أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية من فئة واحدة، وال يعطى أي مساهم أي حقوق تفصيلية،كما يحظر على كبار 
المساهميين الحاليين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة التصرف في أسهمهم لمدة )12( اثنا عشر شهراً )»فترة الحظر«( من تاريخ بدء تداول 
أسهم الشركة في السوق الموازية ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية.

وكما في تاريخ هذه النشرة، فإن المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون )5%( أو أكثر من رأس مالها هم:

نسبة الملكية 
بعد الطرح

عدد األسهم 
بعد الطرح

نسبة الملكية 
قبل الطرح

عدد األسهم 
قبل الطرح الجنسية اسم المساهم

%51 1,785,000 %64 2,240,000 سعودي إبراهيم عبداهلل عبدالسالم
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين، وفق تعريف 
المستثمر المؤهل في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد شركة 

تداول السعودية، ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، أي من اآلتي:
مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.  .1

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

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

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

صناديق اإلستثمار.  .6
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باإلستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل اإلسترشادي   .7

إلستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.  .8

أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.  .9
أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية:  .10

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

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.  -
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.  -

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

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.  .11
يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة )ي( في هذه النشرة التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر )12( شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم 

الشركة في السوق الموازية ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. 
وسيتم بيع أسهم الشركة المطروحة لالكتتاب من قبل المساهم البائع إبراهيم عبداهلل عبدالسالم المدرج أسمه في الصفحة )ي( من هذه النشرة 
)ويشار إليه بـ »المساهم البائع« والذين يمتلك )64%( من أسهم الشركة قبل الطرح(. وبالتالي سيحتفظ بحصة سيطرة في الشركة، وستعود متحصالت 
اإلكتتاب بعد خصم مصاريف عملية الطرح للمساهم البائع وفقاً لنسبة ملكيته في األسهم المطروحة، ولن تستلم الشركة أي مبلغ من متحصالت 

اإلكتتاب )فضاًل راجع القسم رقم )6( »استخدام متحصالت الطرح«(.
تبدأ فترة الطرح في يوم األحد 1444/07/21هـ الموافق )2023/02/12م( وتستمر لمدة 8 أيام، شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب لينتهي بنهاية يوم 
األحد 1444/07/28هـ الموافق )2023/02/19م( )»فترة الطرح«(، حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح عبر نظام اإلكتتاب اإللكتروني 
الخاص بمدير اإلكتتاب، وذلك عبر الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب »شركة اإلنماء لالستثمار« أو فتح حساب استثماري الكترونياً لدى 
مدير االكتتاب أو عبر الحساب اإلستثماري للمكتتب مباشرًة، خالل فترة الطرح )فضاًل راجع القسم رقم 10 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام 
الطرح وشروطه« في هذه النشرة(. وسوف يكون الطرح على المستثمرين المؤهلين خالل فترة الطرح، وسيتاح لكل منهم دراسة الفرصة االستثمارية 
واالطالع على أي معلومات إضافية متاحة من خالل غرفة للبيانات يتم فيها عرض جميع الوثائق المشار إليها في القسم رقم 12 »المستندات والوثائق 
المتاحة للمعاينة«. إن الحد األدنى لالكتتاب لكل مستثمر مؤهل هو عشرة )10( أسهم كحد أدنى، علماً بأن الحد األعلى لالكتتاب لكل مستثمر مؤهل 
هو مائة وأربعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعون )174,990( سهم عادي. سيكون االكتتاب في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب، وسوف 
يتم خصم كامل قيمة األسهم المكتتب بها من الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب أو تحويل األموال مباشرة إلى حساب األمانة الخاص 
بعملية الطرح حسب نموذج اإلكتتاب اإللكتروني. وما يتبقى من األسهم المطروحة لالكتتاب »إن وجدت« سيتم تخصيصها وفقاً لما يقترحه المستشار 
المالي بالتشاور مع المصدر. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب »إن وجد« إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب، وسوف يتم 
اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في موعد أقصاه يوم األحد 1444/08/05هـ )الموافق 2023/02/26م(، وسيكون رد الفائض خالل 4 أيام عمل 
كحد أقصى من تاريخ التخصيص، ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح أو مدير االكتتاب أو الشركة. 

)راجع القسم رقم 10 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« في هذه النشرة(. 
لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل هذا الطرح. وقد تقدمت الشركة بطلب 
لدى الهيئة لتسجيل وطرح أسهمها في السوق الموازية وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة، وقد 
تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق الموازية في وقت قريب 
بعد اإلنتهاء من عملية تخصيص األسهم ورد الفائض واإلنتهاء من جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة )فضاًل راجع »التواريخ المهمة وإجراءات 

الطرح« في هذه النشرة(.

و»عوامل  مهم«  »إشعار  قسمي  دراسة  يجب  ولذلك  مؤكدة  غير  وأمور  مخاطر  على  الموازية  السوق  في  الطرح  محل  األسهم  في  االكتتاب  ينطوي 
المخاطرة« الواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية من قبل المستثمرين المؤهلين المحتملين قبل أن يتخذوا قراراً باالكتتاب في أسهم الطرح. 

طرح اربعمائة وخمسة وخمسون ألف )455,000( سهم عادي تمثل ثالثة عشر بالمائة )13%( من إجمالي أسهم الشركة من خالل طرحها في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين بسعر قدره )●( ريال سعودي للسهم الواحد.
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إشعار مهم
تقدم هذه النشرة معلومات تفصيلية كاملة عن شركة وجا واألسهم المطروحة لالكتتاب في السوق الموازية. وسيعامل المستثمرون المؤهلون 
الذين يتقدمون بطلب االكتتاب في األسهم المطروحة على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات التي تحتويها هذه النشرة، والتي يمكن 
الحصول على نسخ منها من المواقع االلكترونية لكل من الشركة )www.waja.com.sa( أو شركة معرفة المالية )www.marifacapital.com( أو 
موقع هيئة السوق المالية )www.cma.org.sa(، أو شركة تداول السعودية )تداول السعودية( )www.saudiexchange.sa(. كما سيتم اإلعالن 
من قبل المستشار المالي »شركة معرفة المالية« على موقع شركة تداول السعودية »تداول« عن نشر نشرة االصدار وإتاحتها للمستثمرين 
المؤهلين خالل المدة الُمحددة وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة )خالل فترة ال تقل عن )14( يوم قبل الطرح( وعن 

أي تطورات أخرى.

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة 
السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )د( مجتمعين ومنفردين، 
كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى 
الحد المعقول، أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة، وال تتحمل 
الهيئة وشركة تداول السعودية )تداول السعودية( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، 

وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن اإلعتماد على أي جزء منها.

وقد تم تعيين شركة معرفة المالية كمستشار مالي لالكتتاب )»المستشار المالي«(، كما قد تم تعيين شركة اإلنماء لالستثمار كمدير لالكتتاب 
)»مدير االكتتاب«( فيما يتعلق باالكتتاب في أسهم الطرح الموضحة في هذه النشرة.

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة 
وقيمة األسهم بشكل سلبي نتيجة التطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل إقتصادية أو 
سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة )فضال راجع قسم رقم )2( »عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة، وال يجب اعتبار تقديم 
هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو خطية فيما يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها أو اإلعتماد عليها بأي شكل من األشكال، على أنه وعد 

أو بيان أو إقرار أو تأكيداً بشأن تحقيق أي ايرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين البائعين أو من المستشارين، للمشاركة 
في عملية االكتتاب في األسهم المطروحة. وتعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون األخذ في 
النشرة الحصول  المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة، ويتحمل كل مستلم لهذه  أو الوضع  الفردية  اإلعتبار لألهداف اإلستثمارية 
قبل اتخاذ القرار باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من قبل مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االكتتاب 
في األسهم محل الطرح، وذلك لتقييم مدى مالئمة فرصة اإلستثمار والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واإلحتياجات 

اإلستثمارية الخاصة به.

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين المؤهلين وهما:

الشريحة )أ(: المستثمرين المؤهلين )غير األفراد( وهم:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. أ. 
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عّينت بشروط ب. 

تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى 
الحصول على موافقة مسبقة منه. 

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

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

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةه. 
صناديق االستثمار. و. 
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل ز. 

 1 رقم  القسم  مراجعة  يرجى  المعلومات،  من  )وللمزيد  الموازية  السوق  في  المقيمين  غير  األجانب  الستثمار  االسترشادي 
»التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة(.
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جدول
المحتـويــات ب

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.ح. 
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. ط. 
أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.ي. 

الشريحة )ب(: المستثمرين المؤهلين )األفراد( وهم:

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

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون )40,000,000( ريال سعودي وال أ. 
تقل عن عشرة )10( صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشر شهراً الماضية. )ب( أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة 
ماليين )5,000,000( ريال سعودي. )ج( أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث )3( سنوات على األقل في القطاع المالي. )د( أن 
يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. )هـ( أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية 

متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

تبدأ فترة الطرح في يوم األحد بتاريخ 1444/07/21هـ )الموافق 2023/02/12م(، وتستمر لمدة 8 أيام، شاملة آخر يوم إلغالق 
االكتتاب لينتهي بنهاية يوم األحد بتاريخ 1444/07/28هـ )الموافق 2023/02/19م( )»فترة الطرح«(، حيث يمكن تقديم طلبات 
االكتتاب في أسهم الطرح عبر نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب، وذلك عبر الحساب االستثماري للمكتتب لدى 
مدير االكتتاب »شركة اإلنماء لالستثمار« أو فتح حساب استثماري الكترونياً لدى مدير االكتتاب أو عبر الحساب اإلستثماري 
للمكتتب، فضاًل راجع القسم رقم )10 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة. وسوف يكون 
الطرح على المستثمرين المؤهلين خالل فترة الطرح، وسيتاح لكل منهم دراسة الفرصة االستثمارية واإلطالع على أي معلومات 
إضافية متاحة من خالل غرفة للبيانات يتم فيها عرض جميع الوثائق المشار إليها في القسم رقم 13 »المستندات والوثائق 

المتاحة للمعاينة« من هذه النشرة. 

ويطلب كل من الشركة والمستشار المالي من متلقي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح 
ومراعاة التقيد بها.

ال تمثل هذه النشرة عرضاً لبيع، أو طلباً لعرض شراء أي من أسهم الطرح، من جانب أي شخص في أي بلد ال يجيز فيه النظام المعمول به 
في ذلك البلد لمثل ذلك الشخص تقديم مثل ذلك العرض أو الطلب، ويُحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في 
أي دولة أخرى غير المملكة، باستثناء فئة األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية، والذين يستوفون المتطلبات 
المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية، والمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة و/
أو المستثمرين األجانب والشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من خالل اتفاقية مبادلة، على أن يتم 

مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

المعلومات المالية 
إن القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والتي تتضمن أرقام المقارنة للفترة المنتهية في 31 
إدراجها  تم  والتي  يونيو 2022م،  المنتهية في 30  اشهر  الستة  لفترة  المراجعة(  )غير  الموجزة  االولية  المالية  والقوائم  ديسمبر 2020م، 
في نشرة االصدار هذه، قد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير 
واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(، وقد تمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركة 
من قبل شركة أسامة عبد اهلل الخريجي وشريكه محاسبون وقانونيون واستشاريو أعمال للعام 2021م، ومن قبل شركة إبراهيم أحمد البسام 

وشركاؤه محاسبون قانونيون للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م. هذا وتقوم الشركة بإصدار بياناتها المالية بالريال السعودي.
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التوقعات واإلفادات المستقبلية
تّم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة. وقد تختلف ظروف العمل في المستقبل اختالفاً جوهرياً 

عن االفتراضات المستخدمة وبالتالي ال تحتوي هذه النشرة على أي إقرار أو ضمان أو تأكيد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات.

تمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة »افادات مستقبلية«، والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل ما تستخدمه من كلمات 
ر«، »يعتقد«، »ينوي«، »يتوقع«، »من المتوقع«، »ينبغي«، »يمكن«، »من الممكن«، »يحتمل«، »من المحتمل«،  ذات داللة مستقبلية مثل »يعتزم«، »يٌقدِّ

»سوف«، »قد«، بصيغة النفي أو اإلثبات، وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى.

وتعكس هذه اإلفادات وجهات نظر الشركة حالياً بشأن األحداث المستقبلية، ولكن دون أن تكون ضماناً لألداء المستقبلي، إذ أن هناك العديد 
من العوامل التي قد تأثر على األداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما تضمنته هذه اإلفادات 
صراحة أو ضمنياً. وقد تم استعراض أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن يكون لها هذا األثر، مذكورة بتفصيل أكثر في أقسام أخرى من 
هذه النشرة )فضاًل راجع القسم 2 »عوامل المخاطرة«(. وإذا تبين أن أياً من االفتراضات غير دقيقة أو صحيحة، فإن النتائج الفعلية قد 

تتغير بصورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه النشرة.

ومراعاًة لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ستقوم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت في 
أي وقت بعد اعتماد هذه النشرة من الهيئة وقبل اكتمال الطرح بأي من األتي:

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة. 1
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة.. 2

وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات تضمنتها هذه النشرة، سواءاً كان ذلك نتيجة معلومات جديدة 
أو حوادث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه المخاطر واألمور غير المؤكدة والتقديرات، فإن األحداث والظروف والتوقعات المستقبلية 
التي تتناولها هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة وقد ال تحدث مطلقاً. وعليه، يتعين على المستثمرين المؤهلين 

المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات مع عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكل أساسي. 
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دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر*

صفة المنصباالسم
العمرالجنسيةاالستقالليةالعضوية**

األسهم المملوكة قبل 
الطرح »مباشرة«

األسهم المملوكة بعد 
تاريخ العضوية الطرح »مباشرة«

النسبةالعددالنسبةالعدد

إبراهيم عبداهلل عبدالعزيز 
بن عبدالسالم

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

غير 
2021/03/25م51%641,785,000%462,240,000سعوديغير مستقلتنفيذي

محمد عبدالعزيز بن محمد 
الشريف

نائب 
رئيس 
مجلس 
اإلدارة

غير 
2021/03/25م0.0429%0.04291500%481500سعوديمستقلتنفيذي

ناصر بن عبدالعزيز 
السهيل

عضو 
مجلس 
اإلدارة

غير 
2021/03/25م----49سعوديمستقلتنفيذي

وائل أحمد بن كميهان 
العنزي****

عضو 
مجلس 
اإلدارة 

2021/04/01م0.5714%0.571420,000%3320,000سعوديغير مستقلتنفيذي

أمين سر مجلس اإلدارة

أمين سر سلطان خلف العنزي
2021/03/28م0.0171%0.0171600%34600سعوديغير مستقلتنفيذيالمجلس

المصدر: إدارة الشركة
وافقت الجمعية التحولية المنعقدة بتاريخ 1442/08/10هـ )الموافق 2021/03/23م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله كأول مجلس إدارة للشركة وذلك لمدة ثالث   *
)3( سنوات تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري كشركة مساهمة في تاريخ 1442/08/12هـ )الموافق 2021/03/25م(. كما عّين مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 1442/08/15هـ 

)الموافق 2021/03/28م( األستاذ سلطان خلف أحمد العنزي كأمين سر للمجلس اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالي.
يكتسب عضو مجلس اإلدارة صفة »العضو التنفيذي« عندما يكون عضواً في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في أعمال اإلدارة اليومية لها أو يتقاضى راتباً منها لقاء ذلك. بالنسبة   

»للعضو غير التنفيذي« فهو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغاً إلدارة الشركة أو ال يتقاضى راتباً منها عدا مكافأة العضوية عن المجلس واللجان. 
بتاريخ 1442/08/17هـ )الموافق 2021/03/30م(، تقدم السيد/ إبراهيم محمد مشرقي باستقالته من مجلس اإلدارة. وبتاريخ 1442/08/19هـ )الموافق 2021/04/01م(، عينت الجمعية   ****

العامة العادية السيد/ وائل أحمد كميهان العنزي كعضو جديد بدالً عنه واستكمال المدة النظامية المتبقية للمجلس.

تم االستناد إلى الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل 
عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة في كل من:

أن يكون مالكاً لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه - 
النسبة.

أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.- 
أن يكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخر ى من مجموعتها.- 
أن يكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخر ى من مجموعتها.- 
أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.- 
الماضيين لدى الشركة، أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، -  العامين  أو كان يعمل موظفاً خالل  أن يعمل 

كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.
أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.- 
أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن )200,000( مائتين ألف - 

ريال سعودي أو عن 50% من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.
أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.- 
أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.- 
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المركز الرئيسي للشركة
عنوان الشركة

شركة وجا
طريق الملك فهد - حي العليا - برج العنود الدور 17 

الرياض 12214 - 2370 
هاتــــف: 7777 221 11 966+
فاكس: 8888 221 11 966+

www.waja.com.sa :موقع إلكتروني
info@waja.com.sa :بريد إلكتروني

ممثال الشركة 

الممثل الثانيالممثل األولالبيان

وائل احمد العنزي إبراهيم عبد اهلل عبد السالم االسم

العضو المنتدب والرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارةالصفة

العنوان

مدينة الرياض - حي العليا - طريق الملك فهد
برج العنود الدور 17

ص.ب. 12214 الرمز البريدي 2370
المملكة العربية السعودية

مدينة الرياض - حي العليا - طريق الملك فهد
برج العنود الدور 17

ص.ب. 12214 الرمز البريدي 2370
المملكة العربية السعودية

)تحويلة 507( 7777 221 11 966+)تحويلة 511( 7777 221 11 966+ رقم الهاتف

8888 221 11 966+8888 221 11 966+رقم الفاكس

ibrahim.a@waja.com.sawael.a@waja.com.sa البريد اإللكتروني

www.waja.com.saالموقع اإللكتروني
المصدر: الشركة

سوق األسهم

شركة تداول السعودية )تداول السعودية( 
طريق الملك فهد - العليا 6897

وحدة رقم: 15
ص ب 3388، الرياض 12211

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 920001919 11 966 +

فاكس: 2189133 11 966 +
www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني
csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني
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المستشارون

المستشار المالي

شركة معرفة المالية 
الرياض - طريق الملك فهد - برج المملكة الدور 25

ص. ب 56973 الرياض 11564 
هاتف : 0777 211 11 966+
فاكس : 0888 211 11 966+

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

مدير االكتتاب

شركة اإلنماء لإلستثمار
برج العنود 2 - طريق الملك فهد - الرياض

ص. ب 55560 الرياض 11544
هاتف: 8004413333

فاكس: 5970 218 11 966+
alinmainvestment.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@alinmainvest.com :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

شركة أسامة عبد اهلل الخريجي وشريكه 
محاسبون قانونيون واستشاريو أعمال 

حي الروضة - شارع محمود عارف 
ص.ب. 15046 جدة 21444

المملكة العربية السعودية
هاتف: 0085 660 12 966+

فاكس: 09320 660 12 966+
oakcpa.com :الموقع اإللكتروني

info@oakcpa.com :البريد اإللكتروني
المحاسب القانوني للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون )البسام وشركاؤه( 
السليمانية - طريق األمير عبدالعزيز بن مساعد

ص. ب 69658 الرياض 1157
هاتف: 9898 215 11 966+
فاكس: 5444 206 96611+

pkfalbassam.com : الموقع اإللكتروني
info.sa@pkf.com :البريد اإللكتروني

مستشار العناية المهنية الالزمة المالي

شركة بيكر تيلي
التعاون - طريق عثمان بن عفان
ص. ب 30467 الرياض 11372

هاتف: 1600 835 11 966+
فاكس: 6915 455 11 966+

 bakertillyjfc.com :الموقع اإللكتروني
info@bakertillyjfc.com :البريد اإللكتروني
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المستشار القانوني

شركة الصالح والسهلي ومشاركوهم للمحاماة واالستشارات القانونية 
حي الورود - طريق الملك عبداهلل

ص. ب 12253 الرياض 7785
هاتف: 4555 205 11 966+
فاكس: 4222 205 11 966+

ssfirm.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@ssfirm.com.sa :البريد اإللكتروني

تنويه: قّدم كاًل من مدير االكتتاب والمستشار المالي والمستشار القانوني والمحاسبين القانونين ومستشار العناية المهنية الالزمة المالي المذكورون أعاله موافقتهم 
الكتابية لنشر أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة. هذا 

وال يمتلك أي من المستشارين أو العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة، كما في تاريخ هذه النشرة.
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ملخص الطرح
يهدف هذا الملخص إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة، إال أنها ال تتضمن جميع المعلومات التي قد تكون 
مهمة قبل اتخاذ قرارهم اإلستثماري المتعلق باالكتتاب في هذه األسهم، لذا ينبغي على المكتتبين قراءة هذه النشرة بالكامل قبل اتخاذ 
القرار باالستثمار في األسهم محل الطرح من عدمه، وخصوصاً القسم الخاص بـ »إشعار مهم« في الصفحة )أ( وكذلك قسم رقم 2 »عوامل 

المخاطرة« من هذه النشرة.

اسم الشركة ووصفها 
وتأسيسها

شركة وجا )يشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »الُمصدر« أو »وجا«(، هي شركة مسـاهمة سـعودية مقفلـة بموجـب القـرار الـوزاري رقم 
)ق/10504( وتاريخ 1442/08/08هـ )الموافق 2021/03/21م( بالموافقة على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 
مساهمة مقفلة وبموجب شهادة تسجيل في السجل التجاري رقم )1010366065( وتاريخ 1434/04/22هـ )الموافق 2013/03/04م( 

الصادرة من مكتب السجل التجاري بمدينة الرياض.
يبلـغ رأس مـال الشـركة الحالـي خمسة وثالثين مليون )35,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( 
سـهم مدفوعـة القيمـة بالكامـل، قيمـة كل سـهم منهـا عشـرة )10( ريـاالت سـعودية للسهم الواحد )وجميعها أسهم عادية نقدية( مدفوعة 

القيمة بالكامل. إن جميع أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية من فئة واحدة، وال يعطى أي مساهم أي حقوق تفصيلية. 
بـ »الشركة« أو »المصدر« أو »وجا«(، كشركة ذات مسؤولية محدودة بين الشركاء السادة:  تأسست شركة وجا )يشار إليها فيما بعد 
إبراهيم عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، شاكر محمد مبارك القحطاني، خالد محمد حبيب الحبيب، مقبل محمد مقبل العنزي، 
عمر سالم عمر الصيعري، عايض معتق عتيق المطيري، عبد اهلل سالم عمر الصيعري وغازي نايف بجاد المطيري باسم »شركة وجا 
المحدودة ذات مسؤولية محدودة«، وتم قيدها بالسجل التجاري في مدينة الرياض تحت الرقم )1010366065( وتاريخ 1434/04/22هـ 
)الموافق 2013/03/04م(. بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس ثمانين ألف )80,000( ريال مقّسم إلى ثمانين )80( حصة عينية متساوية 
القيمة وقيمة كل حصة ألف )1,000( ريال، وتم توزيعها على الشركاء بالتساوي بحيث بلغ عدد حصص كل شريك عشر )10( حصص 
بقيمة إجمالية قدرها عشرة آالف )10,000( ريال لكل منهم، هذا وقد تم إثبات عقد التأسيس لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة 

والصناعة في الصك رقم )34493484( وتاريخ 1434/04/21هـ )الموافق 2013/03/03م(. 
ألف  ثمانين  من  المال  رأس  بزيادة  الشركة  تأسيس  عقد  تعديل  الشركاء  قرر  2013/07/09م(،  )الموافق  1434/09/01هـ  بتاريخ 
)80,000( ريال سعودي إلى خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسمائة )500( حصة عينية متساوية القيمة قيمة كل 
منها ألف )1,000( ريال، وتمت الزيادة بموجب حصص عينية قيمتها أربعمائة وعشرون ألف )420,000( ريال سعودي )وهي عبارة عن 
أدوات كهربائية بقيمة 210,000 ريال سعودي وأثاث مكتبي بقيمة 210,000 ريال سعودي(. وتم توزيع الحصص على الشركاء بحيث بلغ 
عدد حصص الشريك إبراهيم بن عبد اهلل بن عبد السالم ست وستين )66( حصة بقيمة إجمالية قدرها ستة وستون ألف )66,000( 
ريال سعودي، كما بلغ عدد حصص كل من الشركاء اآلخرين: شاكر بن محمد مبارك القحطاني، خالد بن محمد حبيب الحبيب، مقبل 
بن محمد مقبل العنزي، عايض بن معتق عتيق المطيري، عبد اهلل بن سالم الصيعري، عمر بن سالم عمر الصيعري وغازي بن نايف 
بجاد المطيري اثنين وستين )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال سعودي لكل منهم. وقد تم إثبات عقد 

التأسيس لدى وزارة التجارة والصناعة بالرقم )341214435(.
جديد.  ودخول شريك  شركاء  بخروج  التأسيس  عقد  بنود  تعديل  الشركاء  قرر  2014/07/09م(،  )الموافق  1435/09/11هـ  وبتاريخ 
وبموجب قرار الشركاء هذا، تنازل الشريك السيد شاكر محمد مبارك القحطاني عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة 
بقيمة إجمالية قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، وتنازل 
الشريك السيد خالد محمد حبيب الحبيب عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان وستون ألف 
)62,000( ريال إلى الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، وتنازل الشريك السيد مقبل محمد مقبل العنزي 
عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك السيد إبراهيم 
بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، وتنازل الشريك السيد عمر بن سالم عمر الصيعري عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون 
)62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، 
وتنازل الشريك السيد عايض بن معتق عتيق المطيري عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان 
وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، كما تنازل الشريك السيد عبد اهلل بن 
سالم عمر الصيعري عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى 
الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، في حين تنازل الشريك السيد غازي بن نايف بجاد المطيري عن جميع 
حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى كل من الشريك السيد إبراهيم 
بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم بعدد اثني عشرة )12( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنا عشر ألف )12,000( ريال والشريك 
الجديد السيد عبد اهلل بن إبراهيم عبد اهلل بن عبد السالم بعدد خمسين )50( حصة بقيمة إجمالية قدرها خمسون ألف )50,000( 
ريال، وقد وافق األطراف المتنازل لهم على هذا التنازل بما لهذه الحصص من حقوق وما عليها من التزامات. وعليه فقد أصبح توزيع 
رأس مال الشركة، والبالغ خمسمائة ألف )500,000( ريال والمقّسم إلى خمسمائة )500( حصة متساوية القيمة وقيمة كل حصة ألف 
)1,000( ريال، على النحو التالي: بلغ عدد حصص الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل بن عبد السالم أربعمائة وخمسين )450( حصة 
بقيمة إجمالية قدرها أربعمائة وخمسون ألف )450,000( ريال كما بلغ عدد حصص الشريك السيد عبد اهلل إبراهيم بن عبد السالم 
خمسين )50( حصة بقيمة إجمالية قدرها خمسون ألف )50,000( ريال. تم إثبات قرار الشركاء هذا لدى كاتب العدل المكلف بوزارة 

التجارة والصناعة بالرقم )36589680( وتاريخ 1436/04/22هـ )الموافق 2015/02/11م(.



جدول
طالمحتـويــات

اسم الشركة ووصفها 
وتأسيسها

)تتمة(

وبتاريخ 1442/08/03هـ )الموافق 2021/03/16م(، قّرر الشريكان زيادة رأس المال من خمسمائة ألف )500,000( ريال إلى خمسة 
وثالثين مليون )35,000,000( ريال من خالل تحويل مبلغ سبعة وعشرين مليون وسبعمائة وأربعة وعشرين ألف وسبعمائة وسبعة وسبعين 
)27,724,777( ريال سعودي من بند األرباح المبقاة وتحويل مبلغ ستة ماليين وسبعمائة وخمسة وسبعين ألف ومائتين وثالثة وعشرين 
)6,775,223( ريال سعودي من بند التمويل اإلضافي )جاري الشركاء(، كما قرر الشريكان تعديل قيمة الحصة من ألف )1,000( ريال إلى 
عشرة )10( رياالت وزيادة عدد الحصص من خمسمائة )500( حصة إلى ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( حصة. وعليه فقد 
توّزع رأس مال الشركة، والمُحدد بخمسة وثالثين مليون )35,000,000( ريال والمقّسم إلى ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( 
حصة نقدية متساوية القيمة وقيمة كل حصة عشرة )10( رياالت سعودية، على النحو التالي: بلغ عدد حصص الشريك السيد إبراهيم 
عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم ثالثة ماليين ومائة وخمسين ألف )3,150,000( حصة بقيمة إجمالية قدرها واحد وثالثون مليون 
وخمسمائة ألف )31,500,000( ريال كما بلغ عدد حصص الشريك السيد عبد اهلل إبراهيم عبد اهلل بن عبد السالم ثالثمائة وخمسين 
ألف )350,000( حصة بقيمة إجمالية قدرها ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( ريال. هذا وتم تدقيق العقد المعدل هذا وإثباته 

بالرقم )64998( واعتماده من قبل وزارة التجارة واالستثمار.
بتاريخ 1442/08/08هـ )الموافق 2021/03/21م(، قّرر الشريك عبد اهلل إبراهيم عبد اهلل عبد السالم التنازل عن عدد مائة وستة 
وسبعين ألف )176,000( حصة بقيمة مليون وسبعمائة وستون ألف )1,760,000( ريال سعودي إلى شريكين جديدين هما زياد إبراهيم 
عبد السالم وليان إبراهيم عبد السالم، كما تنازل الشريك إبراهيم عبد اهلل عبد العزيز عبد السالم عن عدد مليون ومائتين وعشرين 
ألف )1,220,000( حصة بقيمة اثني عشر مليون ومائتي ألف )12,200,000( ريال سعودي إلى ثالثة وتسعين )93( شريكاً جديداً. . كما 
قرر الشركاء تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة بـرأس مال يبلغ خمسة وثالثين مليون )35,000,000( ريال سعودي مقّسم إلى 
ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( سهم، قيمـة كل سـهم منهـا عشـرة )10( رياالت وجميعهـا أسـهم عاديـة، وتـم قيـد الشـركة 
القاضي  2021/03/21م(  )الموافق  1442/08/08هـ  وتاريخ  )ق/10504(  رقم  الوزاري  القرار  بموجـب  المساهمة  الشـركات  بسـجل 
بالموافقة على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة، وبموجب شهادة تسجيل في السجل التجاري رقم 
)1010366065( وتاريخ 1434/04/22هـ )الموافق 2013/03/04م( الصادرة من مكتب السجل التجاري بمدينة الرياض والتي تنتهي 

صالحيتها بتاريخ 1446/09/25هـ )الموافق 2025/03/25م(.
بتاريخ 1444/01/15هـ الموافق )2022/08/13م( اجرى المساهمين عمليات تنازل عن أسهمهم بالشركة داخل سجالت الشركة فيما 
بين المساهمين البالغ عددهم 96 مساهم، ليصبح عددهم )35( مساهم وتم تثبيت ذلك في سجالت المساهمين وإصدار شهادات أسهم 
بذلك كل حسب عدد األسهم التي تم تداولها، وذلك استناداً إلى المادة الحادية عشر »تداول السهم« من النظام األساس للشركة: »يجوز 

خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقا ألحكام بيع الحقوق من أحد المساهمين إلى مساهم آخر«.

ملخص أنشطة الشركة

وموافقة  )الموافق 2013/03/04م(  وتاريخ 1434/04/22هـ  رقم )1010366065(  التجاري  السجل  بموجب  الشركة نشاطها  تمارس 
مبدئية )لترخيص منشأة صناعية( صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالرقم )4060012178( وتاريخ 1443/09/02هـ )الموافق 
2022/04/03م( لممارسة نشاط )صناعة المنتجات الخشبية ومنتجات أخرى من الفلين والضفر( مدتها سنة )قابلة للتجديد( تنتهي 

في 1444/09/26هـ )الموافق 2023/04/17م(.
لبيانات السجل التجاري في )مؤسسات ووكاالت الدعاية واالعالن، أنشطة تصميم الديكورات الداخلية،  تتمثل أنشطة الشركة وفقاً 
اإلنشاءات العامة للمباني السكنية، اإلنشاءات العامة للمباني الغير السكنية، يشمل )المدارس، المستشفيات، الفنادق ... الخ(، إنشاء 
المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، صناعة األثاث والموبيليا من الخشب، تحليل النظم، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، 

تقنيات الذكاء الصناعي( وتتمثل أنشطة الشركة وفق النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية: 
الصناعات التحويلية.- 
التشييد.- 
المعلومات واالتصاالت.- 
الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.- 
الزراعة والحراجة وصيد األسماك.- 
التعدين واستغالل المحاجر.- 
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.- 
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.- 
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.- 
النقل والتخزين.- 
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام.- 
األنشطة العقارية.- 
األنشطة المهنية والعلمية والتقنية.- 
الفنون والترفيه والتسلية.- 
أنشطة الخدمات األخرى.- 

العربية  المملكة  في  المختصة  الجهات  من  الالزمة  التراخيص  على  الحصول  وبعد  المتبعة  األنظمة  وفق  أنشطتها  الشركة  وتمارس 
السعودية إن وجدت، وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية الالزمة لألنشطة الحالية التي تمارسها. والزالت جميع تلك 
التراخيص سارية المفعول حتى تاريخ هذه النشرة. )ولمزيد من المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها، 

فضاًل راجع الفقرة رقم 9-3 »التراخيص والموافقات والشهادات األساسية« من القسم رقم 9 »المعلومات القانونية«.
ويتمثل نشاط الشركة الحالي في نشاط التصميم الداخلي وتقنية المعلومات واإلعالن واإلتصال، باإلضافة إلى إعادة تهيئة المواقع 

وتجهيزها ثم توريد األثاث والمفروشات والصيانة والتشغيل. تدير الشركة اعمالها من خالل مقرها الرئيسي بمدينة الرياض.
ال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة حتى تاريخ نشر هذه النشرة، بإستثناء ما تم اإلفصاح عنه في الفقرة رقم 3-4 
»نموذج عمل الشركة« والقسم رقم 3-11 »التراخيص«، والفقرة رقم 9-3 »التراخيص والموافقات والشهادات األساسية« من القسم 

رقم 9 »المعلومات القانونية«.
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 المساهمون الكبار
)الذين يملكون 5% أو أكثر 

من أسهم الشركة(

إن المساهمين الكبار الذين يملكون كاًل منهم خمسة بالمائة )5%( أو أكثر من أسهم الشركة هم:

نسبة الملكية 
بعد الطرح

عدد األسهم 
بعد الطرح

نسبة الملكية 
قبل الطرح

عدد األسهم 
قبل الطرح الجنسية اسم المساهم رقم

%51 1,785,000 %64 2,240,000 سعودي إبراهيم بن عبداهلل بن عبدالعزيز 
بن عبدالسالم 1

المصدر: الشركة

خمسة وثالثون مليون )35,000,000( ريال سعودي.رأس مال المصدر

ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.إجمالي عدد أسهم المصدر

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

إجمالي عدد األسهم 
أربعمائة وخمسة وخمسون ألف )455,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.المطروحة

 نسبة األسهم المطروحة
ثالثة عشر بالمائة )13%( من رأس مال الشركة.من رأس مال الشركة

)●●( )●●( ريال سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح

)●●( ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح

استخدام متحصالت الطرح
سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة )●●( ريال سعودي بعد خصم مصاريف الطرح التي تقدر بحوالي )3,000,000( ريال 
سعودي تقريباً على المساهمين البائعين بحسب األسهم التي يملكها كل مساهم بائع من أسهم الطرح، ولن تحصل الشركة على أي جزء 

من متحصالت الطرح )يرجى مراجعة القسم رقم )6( »استخدام متحصالت الطرح« من هذه النشرة(.

فئات المستثمرين المؤهلين

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

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها . 2

من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول 
على موافقة مسبقة منه.

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

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق اإلستثمار.. 6
الدليل . 7 المنصوص عليها في  المتطلبات  والذين يستوفون  الموازية  السوق  باإلستثمار في  لهم  المسموح  المقيمين  األجانب غير 

اإلسترشادي إلستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية:. 10
أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة - 

صفقات في كل ربع سنة خالل األثني عشرة شهراً الماضية.
أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.- 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.- 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.- 
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.- 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

 طريقة االكتتاب
في أسهم الطرح

سيكون االكتتاب متاحاً للمستثمرين المؤهلين إلكترونياً عبر الحساب اإلستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب أو فتح حساب استثماري 
لدى مدير االكتتاب أو من خالل الحساب اإلستثماري مباشرًة أثناء فترة الطرح )ولمزيد من التفاصيل فضاًل راجع قسم 10 »المعلومات 

المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

الحد األدنى لعدد األسهم 
)10( عشرة أسهم.التي يمكن االكتتاب فيها

قيمة الحد األدنى لعدد 
األسهم التي يمكن االكتتاب 

فيها
)●●( ريال سعودي.



جدول
كالمحتـويــات

الحد األعلى لعدد األسهم 
)174,990( مائة واربعة وسبعون الف وتسعمائة وتسعون سهم لكل مكتتب.التي يمكن االكتتاب فيها

قيمة الحد األعلى لعدد 
األسهم التي يمكن االكتتاب 

فيها
)●●( ريال سعودي.

 طريقة التخصيص
ورد الفائض

سيقوم مدير االكتتاب بفتح حساب أمانة إلستالم مبالغ االكتتاب، وعند تقديم طلب االكتتاب سوف يتم خصم كامل قيمة األسهم المكتتب 
بها من الحساب اإلستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب وتحويل األموال مباشرة إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح. وبعد انتهاء 
فترة الطرح، سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص بإشعار المستثمرين الذين تم تخصيص أسهم لهم في موعد أقصاه يوم األحد 
1444/08/05هـ الموافق )2023/02/26م(. سيتم تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب وفقاً لما يقترحه المستشار المالي بالتشاور 
مع المصدر. وسيكون رد الفائض خالل 4 أيام عمل كحد أقصى من تاريخ التخصيص، ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات 
من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح أو مدير االكتتاب أو الشركة. )الرجاء مراجعة القسم رقم )10( »المعلومات المتعلقة باألسهم 

وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

ابتداء من يوم األحد 1444/07/21هـ الموافق )2023/02/12م( إلى يوم األحد 1444/07/28هـ الموافق )2023/02/19م(.فترة الطرح

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

حقوق التصويت
إن جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، وال يعطى أي سهم لحامله حقوق تفضيلية، ويعطى كل سهم لحامله الحق في 
صوت واحد، ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين )سواًء العادية أو غير العادية( والتصويت فيه أياً 

كان عدد أسهمه، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.

 القيود المفروضة
على األسهم

يحظر على كبار المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة، المذكور أسمائهم في الصفحة )ي( في هذه النشرة التصرف 
في أسهمهم لمدة اثنا عشر )12( شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية )»فترة الحظر«(، ويجوز لهم التصرف في 

أسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية.
األسهم التي سبق للمصدر 

إدراجها )إن وجدت(
لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها لالكتتاب في السوق 

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



جدول
المحتـويــات ل

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب

الجدول الزمني المقترح للطرح

التاريخالحدث

تبدأ يوم األحد 1444/07/21هـ الموافق )2023/02/12م( إلى يوم األحد 1444/07/28هـ فترة الطرح
الموافق )2023/02/19م(

يوم األحد 1444/07/28هـ الموافق )2023/02/19م(آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب

يوم األحد 1444/07/28هـ الموافق )2023/02/19م(آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب

كحد أقصى يوم األحد 1444/08/05هـ الموافق )2023/02/26م(اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار المستثمرين

كحد أقصى يوم الخميس 1444/08/09هـ الموافق )2023/03/02م(رد الفائض )إن وجد(

التاريخ المتوقع لبدء تداول أسهم الشركة
المتطلبات  جميع  استيفاء  بعد  الموازية  السوق  في  الشركة  أسهم  تداول  يبدأ  أن  يتوقع 
واإلنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة، وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم 

.)www.saudiexchange.sa( في الصحف المحلية وموقع تداول السعودية
تنويه: 

يعتبر الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية عن طريق اإلعالنات التي ستنشر في الصحف المحلية اليومية في المملكة العربية السعودية 
والتي تصدر باللغة العربية وعبر موقع تداول اإللكتروني )www.saudiexchange.sa( والموقع اإللكتروني لشركة معرفة المالية )www.marifacapital.com( والموقع اإللكتروني لشركة وجا 

.)www.alinmainvestment.com.sa( والموقع اإللكتروني لمدير االكتتاب شركة اإلنماء لإلستثمار )www.waja.com.sa(



جدول
مالمحتـويــات

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
فئات  على  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح  قواعد  متطلبات  بحسب  الموازية  السوق  في  الطرح  أسهم  في  االكتتاب  يقتصر 
المستثمرين المؤهلين وفق تعريف المستثمر المؤهل في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي 
قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد شركة تداول السعودية، ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 

المستمرة، أي من اآلتي:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها . 2

من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول 
على موافقة مسبقة منه.

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

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق اإلستثمار.. 6
الدليل . 7 في  عليها  المنصوص  المتطلبات  يستوفون  والذين  الموازية  السوق  في  باإلستثمار  لهم  المسموح  المقيمين  غير  األجانب 

اإلسترشادي إلستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9

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

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

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.- 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.- 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.- 
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.- 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

يجب على المستثمرين تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح عبر نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب، وذلك عبر الحساب 
االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب »شركة اإلنماء لالستثمار« أو فتح حساب استثماري الكترونياً لدى مدير االكتتاب أو عبر الحساب 
اإلستثماري للمكتتب مباشرًة، خالل فترة الطرح، ويقر كل مستثمر، من خالل إكماله طلب االكتتاب بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، ويرغب 

بناًء على ذلك في االكتتاب باألسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.

سوف يكون االكتتاب متاحاً للمكتتبين خالل فترة الطرح، ويتعين على المكتتبين استيفاء متطلبات االكتتاب وتقديم طلبات االكتتاب طبقاً 
للتعليمات الواردة في القسم رقم )10( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة. ويجب على كل مستثمر أن 
يوافق على كل الفقرات الواردة في طلب االكتتاب. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حال عدم 
استيفاء أي من شروط االكتتاب. وال يسمح بتعديل طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمه إلى مدير االكتتاب. ويعتبر طلب االكتتاب فور تقديمه 
اتفاقاً قانونياً ملزماً بين المكتتب والشركة )ولمزيد من التفاصيل فضاًل راجع القسم رقم )10( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح 

وشروطه« من هذه النشرة(.



جدول
المحتـويــات ن

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

شركة وجا هي شركة مساهمة مقفلة تأسست بموجب )1010366065( وتاريخ 1434/04/22هـ )الموافق 2013/03/04م(. والصادر بمدينة 
الرياض، يبلغ رأس مال الشركة خمسة وثالثون مليون )35,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثالثة مليون وخمسمائة ألف )3,500,000( سهم 
عادي متساوية القيمة تبلغ القيمة األسمية لكل منها عشرة )10( ريال سعودي وجميعها أسهم عادية من فئة واحدة مدفوعة القيمة بالكامل. 

ويتمثل عنوان الشركة الرئيسي كما هو مذكور بالسجل التجاري في الرياض - العليا - شارع الملك فهد .

نبذة عن الشركة
تأسست شركة وجا )يشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »المصدر« أو »وجا«(، كشركة ذات مسؤولية محدودة بين الشركاء السادة: إبراهيم 
عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، شاكر محمد مبارك القحطاني، خالد محمد حبيب الحبيب، مقبل محمد مقبل العنزي، عمر سالم عمر 
الصيعري، عايض معتق عتيق المطيري، عبد اهلل سالم عمر الصيعري وغازي نايف بجاد المطيري باسم »شركة وجا المحدودة ذات مسؤولية 
محدودة«، وتم قيدها بالسجل التجاري في مدينة الرياض تحت الرقم )1010366065( وتاريخ 1434/04/22هـ )الموافق 2013/03/04م(. 
بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس ثمانين ألف )80,000( ريال مقّسم إلى ثمانين )80( حصة عينية متساوية القيمة وقيمة كل حصة ألف 
)1,000( ريال، وتم توزيعها على الشركاء بالتساوي بحيث بلغ عدد حصص كل شريك عشر )10( حصص بقيمة إجمالية قدرها عشرة آالف 
)10,000( ريال لكل منهم، هذا وقد تم إثبات عقد التأسيس لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة في الصك رقم )34493484( 

وتاريخ 1434/04/21هـ )الموافق 2013/03/03م(. 

بتاريخ 1434/09/01هـ )الموافق 2013/07/09م(، قرر الشركاء تعديل عقد تأسيس الشركة بزيادة رأس المال من ثمانين ألف )80,000( 
ريال سعودي إلى خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسمائة )500( حصة عينية متساوية القيمة قيمة كل منها ألف 
)1,000( ريال، وتمت الزيادة بموجب حصص عينية قيمتها أربعمائة وعشرون ألف )420,000( ريال سعودي )وهي عبارة عن أدوات كهربائية 
بقيمة 210,000 ريال سعودي وأثاث مكتبي بقيمة 210,000 ريال سعودي(. وتم توزيع الحصص على الشركاء بحيث بلغ عدد حصص الشريك 
إبراهيم بن عبد اهلل بن عبد السالم ست وستين )66( حصة بقيمة إجمالية قدرها ستة وستون ألف )66,000( ريال سعودي، كما بلغ عدد 
حصص كل من الشركاء اآلخرين: شاكر بن محمد مبارك القحطاني، خالد بن محمد حبيب الحبيب، مقبل بن محمد مقبل العنزي، عايض 
بن معتق عتيق المطيري، عبد اهلل بن سالم الصيعري، عمر بن سالم عمر الصيعري وغازي بن نايف بجاد المطيري اثنين وستين )62( 
حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال سعودي لكل منهم. وقد تم إثبات عقد التأسيس لدى وزارة التجارة والصناعة 

بالرقم )341214435(.

وبتاريخ 1435/09/11هـ )الموافق 2014/07/09م(، قرر الشركاء تعديل بنود عقد التأسيس بخروج شركاء ودخول شريك جديد. وبموجب 
قرار الشركاء هذا، تنازل الشريك السيد شاكر محمد مبارك القحطاني عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة إجمالية 
قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، وتنازل الشريك السيد خالد 
محمد حبيب الحبيب عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك 
السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، وتنازل الشريك السيد مقبل محمد مقبل العنزي عن جميع حصصه البالغة اثنان 
وستون )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد 
السالم، وتنازل الشريك السيد عمر بن سالم عمر الصيعري عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان 
وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، وتنازل الشريك السيد عايض بن معتق 
عتيق المطيري عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك 
السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، كما تنازل الشريك السيد عبد اهلل بن سالم عمر الصيعري عن جميع حصصه 
البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز 
بن عبد السالم، في حين تنازل الشريك السيد غازي بن نايف بجاد المطيري عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة 
إجمالية قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى كل من الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم بعدد اثني 
عشرة )12( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنا عشر ألف )12,000( ريال والشريك الجديد السيد عبد اهلل بن إبراهيم عبد اهلل بن عبد السالم 
بعدد خمسين )50( حصة بقيمة إجمالية قدرها خمسون ألف )50,000( ريال، وقد وافق األطراف المتنازل لهم على هذا التنازل بما لهذه 
الحصص من حقوق وما عليها من التزامات. وعليه فقد أصبح توزيع رأس مال الشركة، والبالغ خمسمائة ألف )500,000( ريال والمقّسم إلى 
خمسمائة )500( حصة متساوية القيمة وقيمة كل حصة ألف )1,000( ريال، على النحو التالي: بلغ عدد حصص الشريك السيد إبراهيم بن 
عبد اهلل بن عبد السالم أربعمائة وخمسين )450( حصة بقيمة إجمالية قدرها أربعمائة وخمسون ألف )450,000( ريال كما بلغ عدد حصص 
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الشريك السيد عبد اهلل إبراهيم بن عبد السالم خمسين )50( حصة بقيمة إجمالية قدرها خمسون ألف )50,000( ريال. تم إثبات قرار 
الشركاء هذا لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة بالرقم )36589680( وتاريخ 1436/04/22هـ )الموافق 2015/02/11م(.

خمسة  إلى  ريال   )500,000( ألف  خمسمائة  من  المال  رأس  زيادة  الشريكان  قّرر  2021/03/16م(،  )الموافق  1442/08/03هـ  وبتاريخ 
وثالثين مليون )35,000,000( ريال من خالل تحويل مبلغ سبعة وعشرين مليون وسبعمائة وأربعة وعشرين ألف وسبعمائة وسبعة وسبعين 
ألف ومائتين وثالثة وعشرين  المبقاة وتحويل مبلغ ستة ماليين وسبعمائة وخمسة وسبعين  األرباح  بند  ريال سعودي من   )27,724,777(
)6,775,223( ريال سعودي من بند التمويل اإلضافي )جاري الشركاء(، كما قرر الشريكان تعديل قيمة الحصة من ألف )1,000( ريال إلى 
عشرة )10( رياالت وزيادة عدد الحصص من خمسمائة )500( حصة إلى ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( حصة. وعليه فقد 
توّزع رأس مال الشركة، والمُحدد بخمسة وثالثين مليون )35,000,000( ريال والمقّسم إلى ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( حصة 
نقدية متساوية القيمة وقيمة كل حصة عشرة )10( رياالت سعودية، على النحو التالي: بلغ عدد حصص الشريك السيد إبراهيم عبد اهلل 
عبد العزيز بن عبد السالم ثالثة ماليين ومائة وخمسين ألف )3,150,000( حصة بقيمة إجمالية قدرها واحد وثالثون مليون وخمسمائة 
ألف )31,500,000( ريال كما بلغ عدد حصص الشريك السيد عبد اهلل إبراهيم عبد اهلل بن عبد السالم ثالثمائة وخمسين ألف )350,000( 
حصة بقيمة إجمالية قدرها ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( ريال. هذا وتم تدقيق العقد المعدل هذا وإثباته بالرقم )64998( 

واعتماده من قبل وزارة التجارة واالستثمار.

بتاريخ 1442/08/08هـ )الموافق 2021/03/21م(، قّرر الشريك عبد اهلل إبراهيم عبد اهلل عبد السالم التنازل عن عدد مائة وستة وسبعين 
ألف )176,000( حصة بقيمة مليون وسبعمائة وستون ألف )1,760,000( ريال سعودي إلى شريكين جديدين هما زياد إبراهيم عبد السالم 
وليان إبراهيم عبد السالم، كما تنازل الشريك إبراهيم عبد اهلل عبد العزيز عبد السالم عن عدد مليون ومائتين وعشرين ألف )1,220,000( 
حصة بقيمة اثني عشر مليون ومائتي ألف )12,200,000( ريال سعودي إلى ثالثة وتسعين )93( شريكاً جديداً. . كما قرر الشركاء تحويل 
الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة بـرأس مال يبلغ خمسة وثالثين مليون )35,000,000( ريال سعودي مقّسم إلى ثالثة ماليين وخمسمائة 
ألف )3,500,000( سهم، قيمـة كل سـهم منهـا عشـرة )10( رياالت وجميعهـا أسـهم عاديـة، وتـم قيـد الشـركة بسـجل الشـركات المساهمة 
بموجـب القرار الوزاري رقم )ق/10504( وتاريخ 1442/08/08هـ )الموافق 2021/03/21م( القاضي بالموافقة على تحول الشركة من شركة 
التجاري رقم )1010366065( وتاريخ 1434/04/22هـ  إلى شركة مساهمة، وبموجب شهادة تسجيل في السجل  ذات مسؤولية محدودة 
)الموافق 2013/03/04م( الصادرة من مكتب السجل التجاري بمدينة الرياض والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1446/09/25هـ )الموافق 

2025/03/25م(.

بتاريخ 1444/01/15هـ الموافق )2022/08/13م( اجرى المساهمين عمليات تنازل عن أسهمهم بالشركة داخل سجالت الشركة فيما بين 
المساهمين البالغ عددهم 96 مساهم، ليصبح عددهم )35( مساهم وتم تثبيت ذلك في سجالت المساهمين وإصدار شهادات أسهم بذلك 
كل حسب عدد األسهم التي تم تداولها، وذلك استناداً إلى المادة الحادية عشر »تداول السهم« من النظام األساس للشركة: »يجوز خالل مدة 
الحظر نقل ملكية األسهم وفقا ألحكام بيع الحقوق من أحد المساهمين إلى مساهم آخر«.يبلغ رأس مال الشركة الحالي مبلغاً وقدره خمسة 
وثالثون مليون )35,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل تبلغ 

القيمة االسمية عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد )وجميعها أسهم عادية نقدية(.
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هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح 
يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح :

نسبة الملكية 
بعد الطرح

عدد األسهم 
بعد الطرح

نسبة الملكية 
قبل الطرح

عدد األسهم 
قبل الطرح اسم المساهم

%51 1,785,000 %64 2,240,000 ابراهيم عبداهلل بن عبدالسالم

%15.55 544,100 %15.55 544,100 مساهمون ينطبق عليهم تعريف غير الجمهور يمتلكون أقل من 5% عددهم )6( مساهم 

%20.45 715,900 %20.45 715,900 مساهمون ينطبق عليهم تعريف الجمهور يمتلكون اقل من 5% عددهم )28( مساهم

%13 455,000 - - الجمهور )المستثمرين المؤهلين(

%100 3,500,000 %100 3,500,000 اإلجمالي

المساهمون الكبار الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة

يوجد  لدى  الشركة مساهم ممن يمتلكون )5%( خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة قبل الطرح كما بتاريخ هذه النشرة، ويوضح الجدول 
التالي أسماء وملكية المساهمين الكبار في الشركة قبل وبعد الطرح:

نسبة الملكية 
بعد الطرح

عدد األسهم 
بعد الطرح

نسبة الملكية 
قبل الطرح

عدد األسهم 
قبل الطرح الجنسية اسم المساهم رقم

%51 1,785,000 %64 2,240,000 سعودي إبراهيم بن عبداهلل بن عبدالعزيز بن عبدالسالم 1
المصدر: إدارة الشركة
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األنشطة الرئيسية للشركة
والترخيص  2017/11/29م(  )الموافق  1434/04/22هـ  وتاريخ   )1010366065( رقم  التجاري  السجل  بموجب  نشاطها  الشركة  تمارس 
لممارسة  2022/04/03م(  )الموافق  1443/09/02هـ  بتاريخ  المعدنية  والثروة  الصناعة  وزارة  عن  الصادر   4060012178 رقم  المبدئي 
نشاط )صناعة المنتجات الخشبية ومنتجات أخرى من الفلين والضفر( مدتها سنة )قابلة للتجديد( تنتهي في 1444/09/26هـ )الموافق 
2023/04/17م(. تتمثل أنشطة الشركة وفقاً لبيانات السجل التجاري في )مؤسسات ووكاالت الدعاية واالعالن، أنشطة تصميم الديكورات 
الداخلية، اإلنشاءات العامة للمباني السكنية، اإلنشاءات العامة للمباني الغير السكنية، يشمل )المدارس، المستشفيات، الفنادق ... الخ(، 
إنشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، صناعة األثاث والموبيليا من الخشب، تحليل النظم، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، 

تقنيات الذكاء الصناعي(.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية: 

الصناعات التحويلية.. 1
التشييد.. 2
المعلومات واالتصاالت.. 3
الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.. 4
الزراعة والحراجة وصيد األسماك.. 5
التعدين واستغالل المحاجر.. 6
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.. 7
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.. 8
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.. 9

النقل والتخزين.. 10
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام.. 11
األنشطة العقارية.. 12
األنشطة المهنية والعلمية والتقنية.. 13
الفنون والترفيه والتسلية.. 14
أنشطة الخدمات األخرى.. 15

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

يتمثل نشاط الشركة الحالي في نشاط التصميم الداخلي وتقنية المعلومات واإلعالن واإلتصال، باإلضافة إلى إعادة تهيئة المواقع وتجهيزها 
ثم توريد األثاث والمفروشات والصيانة والتشغيل. تدير الشركة اعمالها من خالل مقرها الرئيسي بمدينة الرياض.

ال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة حتى تاريخ نشر هذه النشرة، بإستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم 3-4 نموذج 
عمل الشركة والقسم رقم 3-11 »التراخيص« والقسم 3-13 »الشهادات« في هذه النشرة.

كما بتاريخ هذه النشرة لم تقم الشركة بفتح أي نشاط تجاري أو شركات تابعة أو فروع لها خارج المملكة العربية السعودية. 
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رسالة المصدر واستراتيجيته العامة

رؤية الشركة. 	
نتطلع لتحقيق الريادة والنمو في مجاالت عملنا المختلفة، وبناء عالقات استراتيجية مع عمالئنا وموردينا من خالل التطوير الدائم 

لنموذج عملنا لتقديم خدمات ذات جودة عالية ترتقي ألهداف الشركة البيعية والتوسعية.

رسالة الشركة. 	
العمالء وتحقيق  لتوفير أجود الخدمات وكسب ثقة  المختلفة، عبر تمكين فريق عملنا وآلياتنا،  تعزيز مساهمتنا في قطاعات عملنا 

الربحية للمساهمين والمالك. 

استراتيجية الشركة العامة. 	
تنبع قيم الشركة أساساً من حوكمتها ومن القواعد والمبادئ األخالقية لديها، وتسعى عبر أصالتها للحفاظ على سمعة طيبة مع عمالئها 

ومورديها وشركائها والمجتمع الذي تعمل فيه عبر األولويات التالية:

االهتمام بالعميل.. 1
النزاهة في جميع التعامالت.. 2
االستمرار في التطوير والتدريب.. 3

نقاط القوة والمزايا التنافسية للشركة
تتثمل أبرز نواحي القوة والميزات التنافسية التي تتمتع بها شركة وجا بما يلي:

المعلومات من . 1 الثانية يعكس جودة وقوة مشاريعها ومخرجاتها. وتصنيف تقنية  الدرجة  حصول الشركة على تصنيف مباني من 
الدرجة  المواقع من  الحدائق وتنظيم  اإللكترونية وتشجير  الكهربائية واألعمال  المياه واألعمال  الرابعة وتصنيف أعمال  الدرجة 

الخامسة. 
تنوع مجاالت عمل الشركة، ما يضمن استقرار نتائجها وأسواقها، وما يساعد على التخطيط والتنمية لمختلف األسواق والصناعات. . 2
توظيف التقنية إلدارة عالقات العمالء والموردين في مختلف مدن المملكة ولمختلف المشاريع. . 3
القدرة على استغالل الفرص والمتغيرات في األسواق ويظهر ذلك جلياً في إنجازات الشركة في مراحل صعبة جداً ومتغيرات كبيرة . 4

في السوق. 
المرونة العالية لإلدارة، عندما يتطلب السوق ذلك وجودة ومهارات العاملين مع الحفاظ على التكلفة المنخفضة وفعالية فريق العمل . 5

برغم حجم المشاريع الكبيرة. 
قدرة الشركة على فتح أسواق جديدة وعمالء جدد سنوياً ويظهر ذلك من خالل تنوع العمالء واألسواق خالل السنوات الخمس . 6

األخيرة.
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ملخص المعلومات المالية
إن ملخص المعلومات المالية الواردة أدناه مبنية على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م التي 
تتضمن أرقام المقارنة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والقوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة( لفترة الستة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

البيان
السنة المالية 

المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو 2021م

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو 2022م

قائمة الدخل
)ريال سعودي(*

47,168,96780,966,17536,486,52443,966,099إيرادات النشاط

)32,123,630()21,367,166()55,957,962()27,658,071(تكلفة النشاط

19,510,89625,008,21315,119,35811,842,469مجمل الربح

16,723,30520,398,19412,004,8789,108,845الربح من األعمال الرئيسية

16,699,12720,590,61412,099,0029,159,613صافي الربح قبل الزكاة

15,969,28419,296,39411,796,5278,295,231صافي ربح السنة

16,124,95619,170,57311,796,5278,295,231إجمالي الدخل الشامل للسنة

قائمة المركز 
المالي

)ريال سعودي(*

79,242,792-32,292,59667,457,942إجمالي الموجودات المتداولة

8,589,104-4,930,2668,882,553مجموع الموجودات غير المتداولة

87,831,896-37,222,86276,340,495إجمالي الموجودات

23,494,451-8,229,94020,331,179مجموع المطلوبات المتداولة

1,515,443-411,9471,482,545مجموع المطلوبات غير المتداولة

25,009,894-8,641,88721,813,724إجمالي المطلوبات

62,822,002-28,580,97554,526,771إجمالي حقوق الملكية

87,831,896-37,222,86276,340,495إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

قائمة التدفقات 
النقدية

)ريال سعودي(*

)4,370,849()1,324,694(1,046,254280,539صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 

)141,184()416,215()594,596()1,094,282(االستثمارية

)140,029(-6,635,198)230,707(صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

مؤشرات األداء 
الرئيسية**

20.5%-71.65%21.01%معدل النمو في اإليرادات

)29.68%(-20.83%34.34%معدل النمو في صافي الربح

18.87%32.33%23.83%33.86%هامش صافي الربح

26.94%41.44%30.89%41.36%هامش مجمل الربح

3.37-3.923.32نسبة التداول )مرة(

0.5-1.271.06اإليرادات/ إجمالي الموجودات

9.44%-25.28%42.90%العائد على إجمالي الموجودات

13.20%-35.39%55.87%العائد على حقوق الملكية
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م التي تتضمن أرقام المقارنة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والقوائم المالية األولية 

الموجزة )غير المراجعة( لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ومعلومات اإلدارة.



جدول
المحتـويــات ر

ملخص عوامل المخاطرة

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتهاأ. 

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ خطة العمل وتحقيق استراتيجية النمو المستهدفة- 
المخاطر المتعلقة بقرارات إدارة الشركة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها- 
المخاطر المتعلقة بمشاركة أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين في أعمال منافسة ألعمال الشركة- 
المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها- 
المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على مواكبة تطورات قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت والتكيف لمتطلبات العمالء فيه - 
المخاطر المتعلقة بالعقود مع الجهات الحكومية- 
المخاطر المتعلقة باالعتماد على الجهات الحكومية- 
المخاطر المتعلقة بتغيرات نسبة اإليرادات بسبب إنهاء نطاق العمل أو تأجيله أو تقليله- 
المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام وتقلب أسعارها- 
المخاطر المرتبطة باألعطال المفاجئة في مشاريع الشركة- 
المخاطر المتعلقة بتركز العمالء- 
مخاطر تركز إيرادات الشركة- 
المخاطر المتعلقة بأسعار منتجات وخدمات الشركة- 
المخاطر المتعلقة بعدم تنفيذ مشروع بناء المصنع- 
المخاطر المتعلقة بتعامالت الشركة مع الموردين - 
المخاطر المتعلقة بتعامالت األطراف ذات العالقة- 
المخاطر المتعلقة بالتمويل- 
المخاطر المتعلقة بانخفاض مستوى خدمات التشغيل لدى الشركة- 
المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مرافق الشركة - 
المخاطر المتعلقة باالنقطاع غير المتوقع لألعمال - 
المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض المعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة بما في ذلك االنتشار العالمي المستمر لجائحة - 

كورونا )كوفيد 19(
المخاطر المتعلقة باالعتماد على تقنية المعلومات - 
المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف والعمالة األجنبية- 
المخاطر المتعلقة بسلوك الموظفين وأخطائهم- 
المخاطر المتعلقة باالعتماد على موظفين رئيسيين- 
المخاطر المتعلقة بالعالمات التجارية- 
المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية - 
المخاطر المتعلقة بالسيولة - 
المخاطر المتعلقة باالئتمان- 
المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمطالبات القضائية والتحكيم واإلجراءات اإلدارية- 
المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية القائمة والمحتملة- 
المخاطر المتعلقة بحداثة التحول إلى شركة مساهمة مدرجة وعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المدرجة- 
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية- 
المخاطر المتعلقة بوجود الحد األدنى من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين واألثار المترتبة في حال استقالة أحد األعضاء- 



جدول
شالمحتـويــات

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تطوير خدمات الشركة الحالية واستحداث خدمات جديدة- 
المخاطر المتعلقة بعقود االستئجار - 
المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة- 
المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية- 
المخاطر المرتبطة باستخدام االفتراضات والتقديرات واآلراء المحاسبية واألخطاء المقابلة- 
المخاطر المرتبطة بالخطأ في تقدير تكلفة أداء الخدمات وتعقيد أدائها - 
المخاطر المرتبطة بالتغيرات في المعايير المحاسبية أو تطبيق معايير جديدة- 
المخاطر المرتبطة بعمليات االستحواذ- 
المخاطر المتعلقة باإلئتمان- 
المخاطر المتعلقة بالذمم الدائنة- 

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع ب. 

المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة - 
المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في المنطقة وتأثيرها على عمليات الشركة- 
المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية - 
المخاطر المتعلقة بااللتزامات المترتبة على العقود مع الجهات الحكومية- 
المخاطر المتعلقة بتغيير البيئة التنظيمية والتي لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها- 
المخاطر المتعلقة بنظام الشركات- 
المخاطر المتعلقة بتطبيق الئحة الحوكمة - 
المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية - 
المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة- 
المخاطر المتعلقة بزيادة التكاليف - 
المخاطر المتعلقة بالتغييرات السلبية في أسعار الفائدة - 
المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة- 
المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين - 
المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل- 
المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والخدمات ذات الصلة- 
المخاطر المتعلقة بموسمية أعمال الشركة- 
المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه- 
المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة- 
المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجية النمو في المستقبل- 

المخاطر المتعلقة في األسهم المطروحة:	. 

مخاطر السيطرة من قبل المساهمين البائعين- 
المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم- 
مخاطر اقتصار التداول على المستثمرين المؤهلين- 
مخاطر عدم توزيع أرباح- 
المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة- 
المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية الطرح- 



جدول
المحتـويــات ت

مخاطر عدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية- 
مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية- 
مخاطر تتعلق بطرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال - 
مخاطر عدم وجود عالقة قوية أو عدم وجود عالقة على اإلطالق بين األسعار التاريخية لصفقات البيع والشراء التي تمت على - 

أسهم الشركة في السابق وبين سعر االفتتاح في أول يوم تداول ألسهم الشركة في السوق الموازية



جدول المحتويات

	 التعريفات والمصطلحات   	

8 عوامل المخاطرة   	

8 المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها   	-	

		 المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع   	-	

	8 المخاطر المتعلقة باألسهم    	-	

		 خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها   	

		 نبذة عن الشركة   	-	

		 تاريخ الشركة والتعديالت التي طرأت على رأس المال   	-	

	4 الطبيعة العامة ألعمال الشركة   	-	

	5 نموذ	 عمل الشركة    4-	

	9 رؤية الشركة   5-	

40 رسالة الشركة   6-	

40 استراتيجية الشركة العامة   7-	

40 نقاط القوة والمزايا التنافسية للشركة   8-	

40 السجالت التجارية للشركة   9-	

4	 الموظفون والسعودة   	0-	

4	 هيكل الملكية والهيكل التنظيمي   4

4	 هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح   	-4

4	 الهيكل التنظيمي للشركة:   	-4

4	 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر   	-4

47 اإلدارة التنفيذية   4-4

49 لجان مجلس اإلدارة   5-4

49 لجنة المراجعة   6-4

5	 الحوكمة   7-4

5	 سياسة توزي�ع األرباح   5



5	 استخدام متحصالت الطرح   6

54 اإلقرارات   7

55 مصاريف الطرح   8

57 المعلومات القانونية    9

57 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بالمعلومات القانونية   	-9

57 نبذة عن الشركة    	-9

58 التراخيص والموافقات والشهادات األساسية    	-9

67 ملخص النظام األساسي   4-9

79 ملخص االتفاقيات والعقود الجوهرية   5-9

85 االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة    6-9

88 العقارات واألمالك العقارية    7-9

88 العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية   8-9

88 التسهيالت االئتمانية والقروض   9-9

9	 النزاعات القضائية    	0-9

9	 وثائق التأمين    		-9

9	 الشركات الزميلة    		-9

94 المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه   	0

94 تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم في السوق الموازية   	-	0

94 االكتتاب في األسهم المطروحة   	-	0

95 طريقة االكتتاب باألسهم المطروحة   	-	0

96 فترة الطرح وشروطها   4-	0

96 اإلشعار التخصيص ورد الفائض   5-	0

96 الظروف واألوقات التي يجوز في�ها تعليق اإلدرا	 أو إلغائه   6-	0

99 القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم   7-	0

99 إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة    8-	0

99 نبذة عن شركة تداول السعودية )تداول السعودية(   9-	0



	00 التعهدات الخاصة باالكتتاب   		

	00 اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب   	-		

	00 سجل األسهم وترتيبات التعامل   	-		

	00 تداول أسهم الشركة في السوق الموازية )نمو(   	-		

	0	 اإلجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم اكتمال الطرح    		

	0	 المستندات والوثائق المتاحة للمعاينة    		

	04 مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات    	4

	05 بيان االلتزام   	-	4

	05 العرف المحاسبي/أساس القياس   	-	4

	05 ملخص ألهم السياسات المحاسبية   	-	4

			 اإليرادات والربح اإلجمالي حسب النوع    4-	4

		4 اإليرادات والربح اإلجمالي حسب العميل   5-	4

		5 اإليرادات والربح اإلجمالي حسب العميل   6-	4

		8 تكلفة اإليرادات المباشرة    7-	4

		0 تكلفة إيرادات الرواتب واستحقاقات الموظفين   8-	4

			 المصروفات العمومية واإلدارية   9-	4

			 تكلفة رواتب واستحقاقات الموظفين العامة واإلدارية   	0-	4

		6 األصول غير المتداولة    		-	4

		7 الممتلكات والمعدات   		-	4

		8 األصول المتداولة   		-	4

	46 حقوق الملكية    	4-	4

	50 تقرير المحاسب القانوني   	5

للسنة  المقارنة  أرقام  تتضمن  والتي  		0	م  ديسمبر   		 في  المنتهية  للسنة  المراجعة  المالية  القوائم   	-	5
	50 المالية المنتهية في 		 ديسمبر 0	0	م 

	0	 القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة( للفترة المنتهية في 0	 يونيو 		0	م   	-	5



فهرس الجداول

1 الجدول رقم )1(: جدول التعريفات واالختصارات 

14 الجدول رقم )2(: نبذة عن التسهيالت االئتمانية التي حصلت عليها الشركة وحالتها 

31 الجدول رقم )3(: هيكل الملكية كما في 1434/04/21هـ )الموافق 2013/03/03م( - عند التأسيس 

32 الجدول رقم )4(: هيكل الملكية كما في 1434/09/01هـ )الموافق 2013/07/09م( 

33 الجدول رقم )5(: هيكل الملكية كما في 1436/04/22هـ )الموافق 2015/02/11م( 

33 الجدول رقم )6(: هيكل الملكية كما في 1442/08/03هـ )الموافق 2021/03/16م( 

33 الجدول رقم )7(: هيكل الملكية كما في 1442/08/08هـ )الموافق 2021/03/21م( 

34 الجدول رقم )8(: هيكل الملكية كما في 1444/01/15هـ )الموافق 2022/08/13م( 

37 الجدول رقم )9(: تفاصيل إيرادات الشركة 

38 الجدول رقم )10(: تفاصيل إيرادات الشركة حسب القطاعات 

38 الجدول رقم )11(: كبار العمالء 

39 الجدول رقم )12(: كبار الموردين 

40 الجدول رقم )13(: السجالت التجارية للشركة 

41 الجدول رقم )14(: أعداد العاملين حسب الجنسية  

43 الجدول رقم )15(: هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح  

44 الجدول رقم )16(: أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر 

45 الجدول رقم )17(: السيرة الذاتية إلبراهيم بن عبداهلل بن عبدالعزيز بن عبدالسالم 

46 الجدول رقم )18(: السيرة الذاتية لمحمد بن عبدالعزيز بن محمد الشريف 

46 الجدول رقم )19(: السيرة الذاتية لناصر بن عبدالعزيز بن ناصر السهيل 

46 الجدول رقم )20(: السيرة الذاتية لوائل بن أحمد بن كميهان العنزي 

47 الجدول رقم )21(: السيرة الذاتية لسلطان بن خلف بن أحمد العنزي 

47 الجدول رقم )22(: بيان باإلدارة التنفيذية للشركة 

47 الجدول رقم )23(: السيرة الذاتية لمحمد محي عباس الهنداوي 

48 الجدول رقم )24(: السيرة الذاتية لمحمد بن عبداهلل بن محمد القرين 



48 الجدول رقم )25(: السيرة الذاتية لوحيد حسين عبداهلل علي 

48 الجدول رقم )26(: السيرة الذاتية لمختار مصطفى محمد سعيد 

51 الجدول رقم )27(: أعضاء لجنة المراجعة 

51 الجدول رقم )28(: السيرة الذاتية لمحمد بن عبداهلل بن ناصر السبهان  

58 الجدول رقم )29(: التراخيص والموافقات والشهادات األساسية 

61 الجدول رقم )30(: رخص البلدية وشهادات السالمة 

64 الجدول رقم )31(: ملخص التزام الشركة بمتطلبات الئحتي الحوكمة الصادرتين عن الهيئة ووزارة التجارة 

79 الجدول رقم )32(: االتفاقيات والعقود مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية 

83 الجدول رقم )33(: االتفاقيات والعقود مع الجهات الخاصة 

84 الجدول رقم )34(: ملخص عقود اإليجار 

85 الجدول رقم )35(: تعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة بحسب القوائم المالية 

86 الجدول رقم )36(: ملخص عقد التوريد مع شركة نافذة الرياض المحدودة 

88 الجدول رقم )37(: العالمات التجارية المسجلة 

88 الجدول رقم )38(: ملخص التسهيالت االئتمانية 

91 الجدول رقم )39(: ملخص الدعوى القضائية 

92 الجدول رقم )40(: الشركات الزميلة  

الجدول رقم )41(: نتائج العمليات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المالية المنتهية في 30 يونيو 2021م و2022م قائمة الربح أو 
120 الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المالية المنتهية في 30 يونيو 2021م و2022م 

الجدول رقم )42(: اإليرادات والربح اإلجمالي حسب النوع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المالية المنتهية في 30 
123 يونيو 2021م و2022م 

الجدول رقم )43(: اإليرادات والربح اإلجمالي حسب نوع العمالء للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المالية المنتهية 
124 في 30 يونيو 2021م و2022م 

الجدول رقم )44(: اإليرادات والربح اإلجمالي حسب العميل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المالية المنتهية في 30 
125 يونيو 2021م و2022م 

الجدول رقم )45(: تكلفة اإليرادات المباشرة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المالية المنتهية في 30 يونيو 2021م 
128 و2022م 

الجدول رقم )46(: تكلفة إيرادات الرواتب واستحقاقات الموظفين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المالية المنتهية 
130 في 30 يونيو 2021م و2022م 

الجدول رقم )47(: مصروفات عمومية وإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المالية المنتهية في 30 يونيو 2021م 
131 و2022م 



الجدول رقم )48(: تكلفة رواتب واستحقاقات الموظفين العامة واإلدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المالية 
133 المنتهية في 30 يونيو 2021م و2022م 

135 الجدول رقم )49(: قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م  

136 الجدول رقم )50(: األصول غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م  

137 الجدول رقم )51(: الممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م  

138 الجدول رقم )52(: األصول المتداولة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م  

138 الجدول رقم )53(: الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م  

139 الجدول رقم )54(: أعمار الذمم المدينة التجارية كما في 30 يونيو 2022م  

140 الجدول رقم )55(: المدفوعات المقدمة وأرصدة مدينة أخرى كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م  

140 الجدول رقم )56(: اإليرادات المستحقة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م  

141 الجدول رقم )57(: المستحق من أطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م  

141 الجدول رقم )58(: حجم التعامالت من أطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م  

142 الجدول رقم )59(: االلتزامات الغير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م  

142 الجدول رقم )60(: االلتزامات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م 

143 الجدول رقم )61(: ذمم دائنة تجارية كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م  

144 الجدول رقم )62(: المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م 

145 الجدول رقم )63(: المستحق إلى األطراف ذات العالقة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م 

145 الجدول رقم )64(: حجم التعامالت إلى أطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م  

145 الجدول رقم )65(: مخصص المطالبات كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م 

146 الجدول رقم )66(: مخصص الزكاة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م  

146 الجدول رقم )67(: حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م 

الجدول رقم )68(: قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م 
147  

فهرس األشكال

43 الشكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي للشركة 



جدول
1المحتـويــات

التعريفات والمصطلحات 	

يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات المستخدمة في نشرة اإلصدار هذه:

جدول التعريفات واالختصارات(: 1الجدول رقم )

التعريفالمصطلح

شركة وجا - شركة مساهمة سعودية.الشركة أو الُمصدر أو وجا

إدارة الشركة أو اإلدارة أو 
اإلدارة العليا

فريق اإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذين في شركة وجا وتشمل على سبيل المثال ال الحصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي )ونوابهم/
إن وجدوا(، مدير المشتريات، مدير المشاريع، المدير المالي ومدير الموارد البشرية وأي مناصب أخرى معتمدة في إدارات أو أقسام 
أخرى كما هو مبين في الهيكل التنظيمي )ولمزيد من المعلومات، فضاًل راجع على القسم رقم )4( »هيكل الملكية والهيكل التنظيمي«(.

رئيس مجلس اإلدارة )أو 
أحد أعضاء المجلس )غير التنفيذيين( الذي ينتخبه المجلس ليترأس اجتماعاته وتنظيم أعماله. رئيس المجلس(

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
أحد أعضاء المجلس )غير التنفيذيين( الذي ينتخبه المجلس ليحل محل رئيس المجلس عند غيابه.)أو نائب الرئيس(

د اختصاصات ومكافآت أمين السر بقرار من مجلس أمين السر أحد أعضاء المجلس أو من غيرهم الذي يُعّينه مجلس اإلدارة أميناً للسر وتحدَّ
اإلدارة في حال خلو النظام األساسي أحكاماً في هذا الشأن.

جريدة أم القرى، الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية.الجريدة الرسمية

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

سهم من أسهم الشركة مدفوع بالكامل بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت.السهم

تقديم طلب للهيئة لتسجيل أسهم الشركة لغرض الطرح في السوق الموازية.تسجيل األسهم

إدراج أسهم الشركة إلى قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازية والموافقة على تداولها.اإلدراج 

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.تداول

السوق المالية السعودية 
أو السوق المالية أو سوق 

األسهم أو السوق
شركة تداول السعودية )تداول السعودية(. 

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

القوائم المالية 

القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م التي تتضمن أرقام المقارنة عن السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2020م، والقوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة( لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. واإليضاحات 
المرفقة بها وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي 

.)SOCPA( اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

التقويم الهجري.هـ

التقويم الميالدي.م

)●●( ريال سعودي لكل سهم.سعر الطرح لالكتتاب

أسهم المساهمين الحاليين 
100% من إجمالي أسهم رأس المال والتي تبلغ ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.قبل الطرح

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية

هو الشخص الطبيعي أو االعتباري.الشخص

حملة األسهم في أي وقت.المساهم أو المساهمون

األقارب أو األقرباء أو صلة 
القرابة

تعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الزوج والزوجة واألوالد القصر.
وتعني في الئحة حوكمة الشركات أي من األشخاص: اآلباء، واألمهات، واألجداد، والجدات وإن علوا. األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا. اإلخوة 

واألخوات األشقاء أو ألب أو ألم. األزواج والزوجات.



جدول
المحتـويــات 2

التعريفالمصطلح

حساب لدى بنك تجاري مرخص له العمل في المملكة إليداع متحصالت الطرح فيه، وبعد انتهاء عملية الطرح فيه يتم تحويلها إلى حساب األمانة
حساب الشركة.

السنة المالية/ السنوات 
المالية

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

تعني السياسة التي تنتهجها حكومة المملكة العربية السعودية والهادفة إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص السعودي.السعودة

نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51( وتاريخ 1426/8/23هـ )الموافق 2005/09/27م( وما يطرأ عليه من تعديل نظام العمل
والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً ألحكامه. 

شركة معرفة المالية )ويُشار لها أيضاً باسم »معرفة كابيتال«(.المستشار المالي 

المملكة العربية السعودية. المملكة أو السعودية 

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

النظام األساسي

النظام األساسي للشركات المساهمة هو المستند الذي يحتوي على القواعد واللوائح الخاصة بإدارة الشركة والذي ينبغي أن يصدر 
وفقاً ألحكام نظام الشركات السعودي واعتماده من الجمعية العامة للمساهمين، وبالنسبة لشركة وجا تمت الموافقة على نصوص النظام 
األساسي من قبل المساهمين وقد تم آخر تعديل على النظام األساسي للشركة بناًء على قرار الجمعية التحولية بتاريخ 1442/08/10هـ 
)الموافق 1442/03/23م(، وتم تدقيق النظام األساسي واعتماده من قبل وزارة التجارة )إدارة حوكمة الشركات( ويمكن معاينته في 

المقر الرئيسي للشركة .

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

وزارة الصناعة

وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية )تأسست بدايًة كوزارة الصناعة والكهرباء والتي كانت تتولى ملف تطوير 
الصناعة في المملكة، قبل أن يتم تحويل الصناعة لتكون جزء من وزارة التجارة، وتعديل اسمها لتكون وزارة التجارة والصناعة في عام 
2003، ثم ضم قطاع الصناعة إلى الطاقة والثروة المعدنية، حيث صدر أمر ملكي بتعديل وزارة البترول والثروة المعدنية لتصبح »وزارة 

الطاقة والصناعة والثروة المعدنية(.
وزارة الموارد البشرية 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية )وزارة العمل والتنمية االجتماعية سابقاً(. والتنمية االجتماعية

وزارة الشؤون البلدية 
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان في المملكة العربية السعودية.والقروية واإلسكان 

الريال السعودي، العملة المحلية للمملكة العربية السعودية.ريال

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة 

وتاريخ   )2017-123-3( رقم  بالقرار  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح  قواعد 
1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم )م/30( وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 
2003/07/31م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )1-94-2022( وتاريخ 1444/01/24هـ )الموافق 2022/08/22م(. وأي تعديالت 

تطرأ عليها.

قواعد اإلدراج

وتاريخ   )2017-123-3( رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  عليها  والموافق  السعودية  تداول  عن شركة  الصادرة  اإلدراج  قواعد 
)الموافق  1441/02/01هـ  بتاريخ   )2019-104-1( رقم  قراره  بموجب  والمعدلة  2017/12/27م(  )الموافق  1439/04/09هـ 
والمعدلة  2021/02/24م(  )الموافق  1442/07/12هـ  وتاريخ   )2021-22-1( رقم  قراره  بموجب  والمعدلة  2019/09/30م( 
 )2022-52-1( رقم  قراره  بموجب  والمعدلة  2022/02/13م(  )الموافق  1443/07/12هـ  بتاريخ   )2022-19-1( رقم  قراره  بموجب 
)الموافق  1444/02/10هـ  بتاريخ   )2022-96-3( رقم  قراره  بموجب  والمعدلة  2022/04/13م(.  )الموافق  1443/09/12هـ  بتاريخ 

2022/09/06م(. وأي تعديالت تطرأ عليها.

المجلس أو مجلس اإلدارة
مجلس إدارة الشركة المنتخب من قبل الجمعية العامة للمساهمين وفق أحكام النظام األساسي للشركة ومتطلبات الجهات المختصة 
المتعلقة بعضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة )وباألخص متطلبات هيئة السوق المالية ووزارة التجارة( المتعارف عليها بموجب 

األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المستشارون/مستشارو 

هم األشخاص الموضحة أسماؤهم في الصفحات )و( و)ز(.الشركة

المالية وقواعد طرح األوراق نشرة االصدار/ النشرة  السوق  الموازية، بموجب نظام  السوق  الطرح في  الهيئة لغرض  المطلوبة لتسجيل األسهم لدى  الوثيقة 
المالية وااللتزامات المستمرة.

نظام الشركات

)الموافق  1437/1/28هـ  وتاريخ  )م/3(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  نظام 
2015/11/10م( والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1437/07/25هـ )الموافق 2016/5/2م( والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/79( 
على  الوزراء  مجلس  وافق  2022/06/28م(  )الموافق  1443/11/29هـ  وبتاريخ  2018/04/11م(.  )الموافق  1439/07/25هـ  وتاريخ 
)الموافق  1437/01/28هـ  وتاريخ  )م/3(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الشركات  نظام  محل  سيحل  الذي  الجديد  الشركات  نظام 
2016/10/29م( ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/17( وتاريخ 1441/01/26هـ )الموافق 2019/09/25م(، 
على أن يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام وأن يُعمل بهذا النظام بعد )180( يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي من تاريخ 

1443/12/05هـ )الموافق 2022/07/04م(. 



جدول
3المحتـويــات

التعريفالمصطلح

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

مساهمو الشركة الذين يملكون )5%( وأكثر من أسهم الشركة والواردة أسمائهم في الصفحة )ي( من نشرة االصدار هذه.المساهمون الكبار 

هو المساهم المذكور في الصفحة )ي( من هذه النشرة.المساهم البائع

والهيكل المساهمون الحاليون الملكية  »هيكل   )4( القسم  من  الطرح«  قبل  الشركة  في  الملكية  »هيكل   )1-4( الفقرة  في  أسمائهم  المبين  المساهمون 
التنظيمي«.

لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد المكتتب كل مساهم مؤهل يكتتب أو يقدم طلباً لالكتتاب في أسهم الشركة وفقاً 
اإلدراج ولشروط وأحكام االكتتاب.

الجمعية العامة التي تنعقد بحضور المساهمين في الشركة بموجب أحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة. الجمعية العامة 

الجمعية العامة العادية للمساهمين.الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.الجمعية العامة غير العادية 

الئحة حوكمة الشركات 
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )8-16-2017( وتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م( 
بناًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( والمعدلة بقرار مجلس 

الهيئة رقم)1-94-2022( وتاريخ 1444/01/24هـ )الموافق 2022/08/22م(. وأي تعديالت تطرأ عليها.
الئحة حوكمة الشركات 
المساهمة غير المدرجة

الئحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة بالقرار رقم )44239( وتاريخ 1439/08/14هـ 
)الموافق 2018/04/30م(. وأي تعديالت تمت عليها.

فئات المستثمرين المؤهلين

المستثمرون المؤهلون هم أي من األشخاص المذكورين أدناه:
مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنها . 2

من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول 
على موافقة مسبقة منه.

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

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
)الدليل . 7 المنصوص عليها في  المتطلبات  الذين يستوفون  الموازية  السوق  باالستثمار في  لهم  المسموح  المقيمين  األجانب غير 

االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية(.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9

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

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

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. ب. 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. ج. 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. د. 
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.ه. 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. . 11

الجمهور

تعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي الُمصدر.. 1
المساهمين الكبار في الُمصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين للمصدر.. 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذين لتابعي الُمصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، أو5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو6( أعاله.. 7
األشخاص الذين يعملون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.. 8
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فترة الحظر
يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة )ي( من هذه النشرة التصــرف فــي أســهمهم لمــدة )12( اثنا عشر شهراً )فترة 
الحظر تفرضها الهيئة( مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء فترة 

الحظر. 

كل شخص يستثمر في أسهم الطرح.المستثمر 

مجموعة المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ القرار باالكتتاب في األسهم محل التسجيل والطرح في عوامل المخاطرة
السوق الموازية.

المعايير المحاسبية 
الدولية إلعداد التقارير 

)IFRS( المالية

إلى  باإلضافة  الدولية  المعايير  تضم  والتي  القانونيين،  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير 
المتطلبات واالفصاحات اإلضافية المطلوبة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وغيرها من المعايير والتصريحات التي أقرتها 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي تشمل المعايير واإلصدارات الفنية المتعلقة بالمسائل التي ال تغطيها المعايير الدولية، 

مثل مسألة الزكاة.
)International Financial Reporting Standards(

المعيار الدولي للتقرير 
المالي للمنشآت الصغيرة 

 ومتوسطة الحجم
)IFRS for SMEs(

مجموعة المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير 
واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

)International Financial Reporting Standards for Small and medium-sized enterprise(
وتعتمد هذه المعايير على متطلبات إفصاح أقل، ومتطلبات قياس أسهل من تلك التي تطلبها النسخة الكاملة من المعايير الدولية للتقرير 
المالي )IFRS(، ويتم تطبيق هذه المعايير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تعّرف لغرض تطبيق معايير المحاسبة بأنها 
تلك المنشآت التي ال تخضع للمساءلة العامة بغض النظر عن حجمها أو شكلها القانوني. )يقصد بالشركات التي تخضع للمساءلة العامة 

مثل الشركات المالية والشركات المدرجة في السوق المالية(.

المبالغ التي يجب على الشركة اقتطاعها وتخصيصها بحسب أحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة وذلك لتغطية التزاماتها االحتياطي النظامي
المالية.

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

نطاقات

تم اعتماد برنامج السعودة )نطاقات( بموجب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية )وزارة العمل والتنمية االجتماعية سابقاً( رقم 
)4040( وتاريخ 1432/10/12هـ )الموافق 2011/09/10م( المبني على قرار مجلس الوزراء رقم )50( بتاريخ 1415/04/21هـ )الموافق 
1994/09/27م(. وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمملكة البرنامج لتقديم حوافز للمنشآت كي تقوم بتوظيف 
السعوديين، ويقيم البرنامج أداء المنشأة على أساس نطاقات محددة )البالتيني واألخضر واألحمر( وفق النشاط والقطاع اللذان تندرج 
تحتهما الشركة. وبتاريخ 1441/03/29هـ )الموافق 2019/11/16م( صدر القرار الوزاري رقم )63717( والذي قضى بإلغاء النطاق 

األصفر في برنامج نطاقات.
وبتاريخ 1442/10/11هـ )الموافق 2021/05/23م(، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برنامج »نطاقات« المطور الذي 
يقدم ثالث مزايا رئيسة: األولى: خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثالث سنوات قادمة بهدف زيادة االستقرار التنظيمي لدى 
منشآت القطاع الخاص، الثانية: تعتمد العالقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خالل معادلة خطية 
ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدالً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام 
محددة وثابتة، والثالثة: تبسيط تصميم البرنامج وتحسين تجربة العميل من خالل دمج تصنيفات األنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون 

بعدد 32 نشاًطا بداًل من 85 نشاًطا في »نطاقات«. كما سيسهم هذا البرنامج في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024م.

هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك* في المملكة العربية السعودية. الهيئة العامة للزكاة والدخل )مصلحة الزكاة والدخل سابقاً(، وهي 
إحدى الجهات الحكومية التي ترتبط تنظيمياً بوزير المالية، وهي الجهة الموكلة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب.

*بتاريخ 1442/09/22هـ )الموافق 2021/05/04م(، أقر مجلس الوزراء دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في 
هيئة واحدة باسم »هيئة الزكاة والضريبة والجمارك«.

الشهادة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية.شهادة الزكاة

ضريبة القيمة المضافة 
)VAT(

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ )الموافق 2017/01/30م( الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم 
األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة 
)5%( مستثنى منها عدد من المنتجات )كاألغذية األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم(. تجدر اإلشارة أنه بتاريخ 
1441/10/17هـ )الموافق 2020/06/09م( قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة للسماح 

بزيادة نسبة الضريبة األساسية إلى 15% بداية من تاريخ 1يوليو 2020م. 

االقتصاد رؤية 2030 وتنويع  البتروكيماويات  وصناعة  النفط  على  االعتماد  تقليل  إلى  يهدف  الذي  الوطني  االستراتيجي  االقتصادي  البرنامج 
السعودي وتطوير الخدمات العامة.

الرصيد الظاهر كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي.رأس المال



جدول
5المحتـويــات

التعريفالمصطلح

األطراف ذوو العالقة

تعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة:
تابعي الُمصدر.. 1
المساهمين الكبار في الُمصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.. 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص الُمشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي شخص ُمشار إليه في )1، 2، 3، 4، 5 أو 6( أعاله.. 7

تعني في الئحة حوكمة الشركات: 

كبار المساهمين في الشركة.أ. 
أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.ب. 
كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.ج. 
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة.د. 
المنشآت - من غير الشركات - المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم.ه. 
الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكاً فيها.و. 
كبار ز.  من  أو  إدارتها  مجلس  في  عضواً  أقاربهم  أو  التنفيذيين  كبار  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  أي  يكون  التي  الشركات 

التنفيذيين فيه.
شركات المساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين وأقاربهم ما نسبته )5%( أو أكثر، مع مراعاة ح. 

ما ورد في الفقرة )د( من هذا التعريف.
الشركات التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح أو ط. 

التوجيه. 
أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذيها.ي. 
الشركات القابضة أو التابعة للشركة.ك. 

م بشكل مهني من شخص مرخص له في ذلك. ويستثنى من الفقرتين )ط( و)ي( من هذا التعريف النصائح والتوجيهات التي تقدَّ

اللجوء إلى المحاكم للوصول إلى تسوية نزاع.التقاضي

نظام السجل التجاري الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/1( وتاريخ 1416/2/21 هـ )الموافق 1995/07/19م( والئحته التنفيذية نظام السجل التجاري
الصادرة بموجب قرار وزاري رقم )1003( وتاريخ 1416/9/21هـ )الموافق 1996/02/11م(. وأي تعديالت تمت عليه.

األشخاص أو األطراف الذين لهم مصلحة فيما تقوم به الشركة، بمن فيهم، العاملين، والدائنين، والعمالء، والموردين، والمجتمع.أصحاب المصالح

قائمة المصطلحات 
المستخدمة في لوائح هيئة 

السوق المالية وقواعدها

القرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  وقواعدها  المالية  السوق  هيئة  لوائح  في  المستخدمة  المصطلحات  قائمة 
رقم )4-11-2004( وتاريخ 1425/08/20هـ )الموافق 2004/10/04م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
وتاريخ   )2022-94-1( رقم  المالية  السوق  هيئة  بقرار مجلس  المعدلة  )الموافق 2003/07/31م(  وتاريخ 1424/06/02هـ   )30 )م/ 

1444/01/24هـ )الموافق 2022/08/22م(. وأي تعديالت تطرأ عليها.
شهادة التأمينات 

الشهادة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية.االجتماعية

ن.التأمين ن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمِّ ن لهم إلى المؤمِّ هو آلية التعاقد لتحويل أعباء المخاطر من المؤمَّ

أي شركة سعودية أخرى تسيطر عليها الشركة.الشركات التابعة

السيطرة/ المسيطر

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:

امتالك نسبة تساوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة.أ. 
حق تعيين 30% أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري.ب. 

سجل المساهمين الذي تعده وتحفظه الشركة، والذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم ومهنهم وأماكن إقامتهم وعنوانيهم وأرقام سجل المساهمين
األسهم، وتقيد فيه جميع التصرفات التي ترد على األسهم الصادرة عن الشركة.

أي فرد أو شركة أو شراكة أو جمعية أو منظمة أو أي كيان آخر، بما في ذلك أي من خلفائهم أو ورثتهم، عن طريق الدمج أو خالف أطراف
ذلك عن طريق أي من المذكور سالفاً.

الشركات الموضحة في الفقرة الفرعية رقم 9-12 »الشركات الزميلة« من القسم رقم -9 »المعلومات القانونية« من نشرة اإلصدار الشركات الزميلة
هذه.



جدول
المحتـويــات 6

التعريفالمصطلح

القطاع الحكومي وشبه الحكومي.القطاع العام

نظام المنافسات 
والمشتريات الحكومية

الذي  )الموافق 2019/07/16م(  وتاريخ 1440/11/13هـ  رقم )649(  الوزراء  وقرار مجلس  )م/128(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر 
يهدف إلى:

تنظيم اإلجراءات ذات الصلة باألعمال والمشتريات، ومنع استغالل النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال - 
العام.

تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على األعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.- 
تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.- 
ضمان الشفافية في جميع إجراءات األعمال والمشتريات.- 
تعزيز التنمية االقتصادية.- 

الئحة تفضيل المحتوى 
المحلي والمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة المحلية 
والشركات المدرجة في 

السوق المالية في األعمال 
والمشتريات

الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )245( بتاريخ 1441/03/29هـ )الموافق 2019/11/26م( إلى تعزيز القدرات والمنتجات المحلية، 
وإعطاء أولوية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية. وتتضمن الالئحة قائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، 
حيث سيكون لهيئة المحتوى المحلي وبالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق، دور كبير في تحديد المشاريع التي يجب أن تطّبق آلية 

الحد األدنى للمحتوى المحلي.

الدليل االسترشادي 
الستثمار األجانب غير 

المقيمين في السوق 
الموازية

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

2019/06/17م(. وأي تعديالت تمت عليه.

األجانب غير المقيمين 
المسموح لهم باالستثمار 

في السوق الموازية

يحق لفئات األجانب غير المقيمين في المملكة اآلتي بياناتهم االستثمار في السوق الموازية:
مستثمر أجنبي مؤهل وفقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.. 1
مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له.. 2
شخص اعتباري يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع على أن يكون مرخصاً له أو مؤسساً في . 3

دولة تطبق المعايير التنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة 
وفقاً لمتطلبات الفقرتين الفرعيتين )2( و)3( من الفقرة )أ( من المادة السادسة للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية 

األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.
شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها . 4

بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة وفقاً لمتطلبات الفقرتين الفرعيتين )2( و)3( من الفقرة )أ( من المادة السادسة للقواعد 
المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة، ويكون مقيماً في إحدى هذه الدول، ويستوفي 

ايا من المعايير اآلتية:

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

أن ال تقل صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.ب. 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على االقل في القطاع المالي.ج. 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د. 
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.ه. 



عوامل المخاطرة
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عوامل المخاطرة 	

إن االستثمار في األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة ينطوي عليه مخاطر عالية وقد ال يكون االستثمار فيها مالئماً إال للمستثمرين 
القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا االستثمار وتحمل أّي خسارة قد تنجم عنه.

يتعين على كل من يرغب في االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها 
عوامل المخاطرة المبينة في هذا القسم قبل اتخاذ قرار االستثمار، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشتمل جميع المخاطر التي 
يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة أو ال تعتبرها جوهرية في الوقت الراهن والتي من 

شأنها التأثير على عملياتها.

إن نشاط الشركة، والظروف المالية، والتوقعات المستقبلية، ونتائج العمليات والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلباً بصورة جوهرية إذا ما حدثت 
أو تحقق أي من المخاطر التي يتضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حالياً أنها جوهرية، باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها 

مجلس اإلدارة أو يصنفها حالياً بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية.

ال يكون االستثمار في األسهم مالئماً سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك االستثمار والذين يمتلكون موارد مالية كافية 
لتحمل أية خسارة قد تنجم عن هذا اإلستثمار. وينبغي على المستثمر )الذي يحق له االكتتاب في األسهم المطروحة( الذي ينتابه أي شك 
بشأن القرار الذي عليه اتخاذه بخصوص مالءمة اإلستثمار له من عدمه أن يرجع إلى مستشار مالي مرخص له للحصول على المشورة بشأن 

االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب.

وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم 
يتسنى إلدارة الشركة أن تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية ولكن عند حدوثها تبين أنها جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي 
إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين وقد يخسر المستثمرون كامل استثماراتهم 

في أسهم الشركة أو جزء منه.

ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة على حد علمهم واعتقادهم، بأنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة بخالف 
تلك المذكورة في هذا القسم، يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين االستثمار في أسهم الطرح.

إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها. كما أن هنالك مخاطر وشكوك واحتماالت إضافية أخرى، بما 
في ذلك تلك غير المعلومة حالياً أو التي تعتبرها إدارة الشركة غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 	-	

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ خطة العمل وتحقيق استراتيجية النمو المستهدفة 	-	-	
يعتمد أداء الشركة في المستقبل على قدرتها على تنفيذ أهدافها وتحقيق استراتيجياتها الحالية بنجاح. وتخضع قدرة الشركة على تنفيذ 
استراتيجياتها الحالية لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرتها. وفي حال لم تتمكن الشركة من تحقيق أهدافها واستراتيجياتها ألي 
سبب من األسباب فسيؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. كما أنه ال 
يوجد أي ضمان بأن تنفيذ الشركة الستراتيجيتها بنجاح سينعكس إيجاباً على نتائج عملياتها. وقد تتحمل الشركة تكاليف إضافية تشمل 
استقطاب موظفين أكفاء وإسناد مهام إضافية لطرف خارجي )المستشارين المختصين( للعمل على إعداد الدراسات الالزمة للوصول إلى 
خطط بديلة ووضع استراتيجيات جديدة والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بقرارات إدارة الشركة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها 	-	-	
تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيسي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأنشطتها والتي تشمل 
افتتاح نقاط بيع أو فروع جديدة، الدخول في أسواق جديدة، تحديث قاعدة المنتجات والخدمات باإلضافة أو اإللغاء، اختيار الموردين، 
اختيار أجهزة ومعدات، وغيرها من األعمال اليومية والقرارات االستراتيجية التي من شأنها التأثير على أداء الشركة على المدى القصير 
والطويل. وبالتالي فإن إخفاق اإلدارة في اتخاذ القرارات الصحيحة سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بمشاركة أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين في أعمال منافسة ألعمال الشركة 	-	-	
قد يقوم بعض من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار تنفيذيها 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 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. علماً أنه وبتاريخ 1443/11/14هـ 
)الموافق 2022/06/13م(، وافقت الجمعية العامة العادية على السماح لرئيس مجلس اإلدارة السيد إبراهيم عبد اهلل عبد السالم بممارسة 
نشاط منافس لكونه يملك رأس مال شركة البعد الثامن بنسبة )100%(، وذلك لوجود بعض األنشطة المشابهة في السجل التجاري وتم 
والترخيص له لمدة عام وفقاً للمادة )72( من نظام الشركات وأن التعامالت التي تمت مع شركة البعد الثامن هي عبارة عن دفع مصروفات 
باإلنابة وبلغت هذه التعامالت مبلغ قدره )608,168( و)73,566( ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وال 

يوجد أي تعامالت جديدة كما في 30 يونيو 2022م.

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

بمصالحها، فسيترتب على ذلك أثر سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها 4-	-	
تخضع الشركة للعديد من األنظمة واللوائح التي تستدعي حصولها على عدد من التراخيص والتصاريح والموافقات الالزمة من الجهات 
التنظيمية المختصة في المملكة لمزاولة نشاطها، حيث تمارس الشركة نشاطها حالياً بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح 
السكنية،  للمباني  العامة  اإلنشاءات  الداخلية،  الديكورات  تصميم  أنشطة  واإلعالنات،  الدعاية  وكاالت  )مؤسسات  بنشاط  العالقة  ذات 
اإلنشاءات العامة للمباني الغير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق.... الخ، إنشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، 
صناعة األثاث والموبيليا من الخشب، تحليل النظم، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، تقنيات الذكاء االصطناعي(، وتشمل: شهادات 
السجل التجاري للشركة الصادرة من وزارة التجارة، شهادة عضوية الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، رخصة البلدية الصادرة عن أمانة 
منطقة الرياض، شهادة عضوية مقاول الصادرة عن الهيئة السعودية للمقاولين، شهادات السعودة والزكاة والتأمينات االجتماعية )ولمزيد 
من التفاصيل عن الشهادات والتراخيص والموافقات التي حصلت عليها الشركة راجع الفقرة رقم 9-3 »التراخيص والموافقات والشهادات 

األساسية« من القسم رقم 9 »المعلومات القانونية«(. 

ينبغي على الشركة بصفتها )صاحب الترخيص( االلتزام بالشروط واألحكام الخاصة بكل رخصة وشهادة حصلت عليها. وفي حال عدم قدرة 
الشركة على ذلك، فقد ال تتمكن من تجديد هذه التراخيص والشهادات أو الحصول على تراخيص أخرى جديدة والتي قد تتطلبها من حين 
إلى آخر ألغراض التوسع في أنشطتها، األمر الذي قد ينتج عنه إيقاف أو تعثر أعمال الشركة أو فرض غرامات مالية عليها من الجهات 

الحكومية وبالتالي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على مواكبة تطورات قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت والتكيف لمتطلبات  5-	-	
العمالء فيه 

يتميز قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت بتغيرات تكنولوجية سريعة، ويشمل ذلك التغير والتطور في المعايير الصناعية وتقديم منتجات 
وخدمات جديدة للعمالء التي من الممكن أن تتسبب بتقليص مدة فعالية المنتج وتقليل عمره االفتراضي. ويعتمد نجاح الشركة المستقبلي 
على قدرتها على إدخال تلك التطورات وتحسين محفظتها التقنية والفنية الحالية أو الحصول على خدمات جديدة الستيفاء متطلبات العمالء 

ضمن إطار زمني وتكاليف معقولة وفعالة.

وال يوجد ضمان أن تحقق نجاحاً في تقديم تلك التحديثات أو االستجابة لها وفقاً إلطار زمني فعال وتكاليف معقولة، وال يوجد أي ضمان 
لنجاح تلك الخدمات أو التقنيات التي يقدمها المورد في القطاع حتى في حال تمكن الشركة من االستجابة لتلك التطورات. وقد ال تنجح 
الشركة في تقديم خدمات جديدة أو مطورة نتيجة لعدم وجود طلب كافي من قبل عمالئها لتلك الخدمات أو في حال لم تستطيع الشركة 

أن تقدم أو تحدث تلك الخدمات الجديدة بطريقة فعالة.

بالتقنيات  يتعلق  فيما  المتطورة باستمرار، وخصوصاً  المعلومات واالتصاالت  تلبية متطلبات قطاع تقنية  سيكون لعدم قدرة الشركة على 
المستجدة أو القديمة تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

كما يعد قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت حساس للتغيرات في رغبات العمالء واتجاه السوق. وقد يؤثر أي تغيير يطرأ على رغبات العمالء 
ومتطلباتهم على منتجات وخدمات الشركة من خالل جعلها أقل فعالية وطلباً، على سبيل المثال: أي مخاوف خاصة بحصول احتيال أو 
المتعلقة بخصوصية المعلومات أو غيرها من المسائل المشابهة قد تقلل رغبة العمالء والشركات التجارية من طلب المنتجات والخدمات 

التي تقدمها الشركة أو ستقوم بطرحها مستقباًل.
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وقد تكون الشركة غير قادرة على التأقلم لتغييرات في رغبات العمالء خالل وقت مناسب أو بتكلفة مقبولة. وكما قد تكون الشركة غير قادرة 
على توفير منتجات جديدة تلبي رغبات العمالء من مورديها و/أو قد يوفر منافسي الشركة خيارات أفضل للعمالء. وقد يؤدي أي تغيير يطرأ 
على رغبات العمالء النخفاض في طلبهم على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بالعقود مع الجهات الحكومية 6-	-	
تقدم الشركة خدمات تهيئة وتجهيز وترميم وتطوير وتشغيل مقرات تابعة لعدد من الجهات الحكومية والشبه حكومية )ولمزيد من المعلومات، 
فضاًل مراجعة الفقرة الفرعية رقم 3-4-3 »كبار عمالء الشركة« من القسم -3- »خلفية عن الـشــركـــة وطبيعة أعمالها« والفقرة الفرعية 
»ملخص االتفاقيات والعقود الجوهرية« من  الفقرة رقم 5-9  »االتفاقيات والعقود مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية« من   1-5-9

القسم رقم 9 »المعلومات القانونية«(. 

2020م  العامين  الشركة خالل  مبيعات  إجمالي  من  و%69.65  و%88.08   %99.58 المبرمة  الحكومية  وشبه  الحكومية  العقود  نسبة  بلغت 
و2021م والفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م على التوالي. وتتركز المخاطر المتعلقة في العقود الحكومية بعملية التعاقد نفسها، بما في 
ذلك التأخر في عملية الحصول على الموافقات الداخلية لمباشرة العقود وعوامل سياسية واقتصادية التي قد تأثر على عدد وقيمة وشروط 
العقود التي يتم ترسيتها من قبل الجهات الحكومية. كما تحتوي العقود الحكومية على شروط أكثر شدة مقارنة مع العقود التجارية األخرى 
وكما أنه يصعب مناقشة شروط وأحكام العقود الحكومية التي تبرمها الشركة مقارنة بالعقود التجارية األخرى. وسيكون لذلك تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على الجهات الحكومية 7-	-	
تعتمد أعمال وأرباح الشركة بشكل كبير على الخدمات التي تقدمها لعمالئها بشكل عام وللخدمات التي تقدمها لألطراف الحكومية وشبه 
الحكومية بشكل خاص، حيث بلغت نسبة مبيعات الشركة 99.58% و88.08% و69.65% من إجمالي مبيعات الشركة خالل العامين 2020م 
و2021م والفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م على التوالي، لألطراف الحكومية وشبه الحكومية )وتشمل الوزارات بشكل مباشر والهيئات 
الحكومية والشركات المملوكة للحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر أو الشركات التي تسيطر عليها الحكومة من خالل نسبة ملكيتها أو 
قدرتها على تعيين أعضاء اإلدارة والجامعات(. وفي حال لم تتمكن الشركة من االحتفاظ بعالقات جيدة وثابتة مع عمالئها في القطاع 
مبيعاتها  نسبة  تقلبات في  أو  انخفاض  ذلك  نتائج عملياتها، حيث سيسبب  ذلك بشكل سلبي وجوهري على  الحكومي ألي سبب سيؤثر 

وأرباحها. وتشمل المسائل التي تؤثر سلبياً وجوهرياً على إيرادات الشركة من األطراف الحكومية التالي:

عدم مقدرة الشركة على تجديد عقودها مع العميل عند انتهائها، أو في حال رغبة العمالء بعدم تجديد العقد. - 
تعديل أحكام العقد بحيث ال تتوافق مع المصالح المالية للشركة.- 
عدم مقدرة الشركة بااللتزام بأحكام عقود معينة والتي ينتج عنها إنهاء ذلك العقد أو تعديل أحكامه.- 
إنهاء أو سحب العقد بناًء على طلب من العميل. - 
التزام الشركة بشراء منتجات وطنية دون أن يجوز لها أن تستخدم منتجات شبيهة بها مستوردة من الخارج.- 
فرض غرامة تأخير على أن ال تتجاوز عن 10% من القيمة اإلجمالية لالتفاقية.- 

وعليه في حال فرضت تلك الجهات غرامات أو مخالفات أو عدم التزام الشركة ببنود العقد المتفق عليه، سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري 
على أداء الشركة في المستقبل ونتائجها وتوقعاتها ومركزها المالي وسعر أسهمها.

المخاطر المتعلقة بتغييرات نسبة اإليرادات بسبب إنهاء نطاق العمل أو تأجيله أو تقليله 8-	-	
تنص العقود المبرمة بين الشركة وعمالئها على شروط وأحكام تتعلق بإنهاء نطاق عمل المشروع أو تأجيله أو تقليله وفقاً لرغبة العمالء. 
وفي حال قام أحد عمالء الشركة بإنهاء نطاق عمل المشروع أو تأجيله أو تقليله فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على إيرادات المشروع وسيولته 
النقدية. وفي حال كان العقد أو أمر الشراء يتعلق بأحد مشاريع الشركة الكبيرة والجوهرية الخاضعة لشروط وأحكام اإلنهاء أو التأجيل أو 

التقليل لنطاق عملها، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام وتقلب أسعارها 9-	-	
تعتمد إيرادات وأرباح الشركة، إلى حد ما على األسعار السائدة للسلع والمواد الخام حيث بلغت تكاليف المواد المستخدمة في مشاريع 
الشركة نسبة 6.52% و6.51% و6.52% من إجمالي تكلفة النشاط كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م على 
بالعرض  المدفوعة  العالمية  السلع على األسواق  المدفوعة وتعتمد أسعار هذه  العالمية  السلع على األسواق  التوالي، وتعتمد أسعار هذه 

والطلب العالميين. 
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إن الشركة لن تتمكن من السيطرة على العوامل التي تؤثر على أسعار السلع األساسية على سبيل المثال ال الحصر الزيادة في أسعار الطاقة 
خاصًة فيما يتعلق بأسعار البنزين والديزل الالزمين لتشغيل معدات ومركبات الشركة، باإلضافة إلى االرتفاع في أسعار المواد األولية مثل 
اإلسمنت والحديد، علما بأن التغيرات الفعلية في العرض والطلب، ومخاوف السوق، والمضاربة من قبل تجار السوق، والعوامل الدولية 
االقتصادية والسياسية يمكن أن تؤثر على األسعار ودقة االفتراضات و/ أو التوقعات المستقبلية للشركة، وهذا من شأنه أن يكون له تأثير 

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

المخاطر المرتبطة باألعطال المفاجئة في مشاري�ع الشركة 0	-	-	
إن أي أعطال مفاجئة في مشاريع الشركة، سواء كانت ناتجة عن أعطال فنية في المعدات واآلليات الثقيلة المستخدمة في عمليات اإلنشاء 
أو نقص أو انقطاع في المكونات الالزمة الستمرار عمل المعدات واآلليات الثقيلة المستخدمة في عمليات اإلنشاء أو كوارث طبيعية أو نقص 
في توريد المواد أو ظروف استثنائية كما هو الحال بجائحة كورونا »COVID-19« في العام 2020م، سيؤثر ذلك بشكل سلبي على عمليات 

الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بتركز العمالء 		-	-	
تعتمد إيرادات الشركة على عدد من العمالء الرئيسين وتقوم العالقة مع كبار العمالء على أساس تنفيذ األعمال وتقديم الخدمات وجميعهم 
من فئة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والبعض من القطاع الخاص )يرجى الرجوع إلى القسم رقم 4-4-3 »كبار العمالء« في هذه 
النشرة(. حيث إن الشركة ال تتعامل مع األفراد، مع اإلشارة إلى أن طبيعة العالقة مع كبار العمالء تقوم على أساس تعاقدي، حيث أن أكبر 
ثالثة عمالء للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م شكلت ما نسبته حوالي 100% من إجمالي اإليرادات، وأكبر خمسة عمالء للعام 
المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م شكلت ما نسبته 94.25% من إجمالي اإليرادات، وأكبر خمسة عمالء للفترة المالية المنتهية في 30 
يونيو 2022م شكلت ما نسبته حوالي 90.47% من إجمالي اإليرادات على التوالي، وعليه فإنه في حال انهيار أو قطع العالقة مع أحد أو 
مجموعة من العمالء الرئيسيين، وإخفاق الشركة في إيجاد العالقات الالزمة مع عمالء جدد أو اإلخالل بالشروط التعاقدية، فإن ذلك سيؤثر 

بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأدائها المالي.

مخاطر تركز إيرادات الشركة 		-	-	
تعتمد إيرادات الشركة بشكل رئيسي على أعمال صيانة وتشغيل وتأثيث، وأعمال تقنية المعلومات، وأعمال اإلعالن واالتصال، حيث شكلت 
إيرادات أعمال صيانة وتشغيل وتأثيث ما نسبته 57.15% و58.40% و53.78% من إجمالي اإليرادات كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 
2021م و30 يونيو 2022م على التوالي، في حين شكلت إيرادات أعمال اإلعالن واالتصال ما نسبته 28.56% و24.87% و26.51% من إجمالي 
اإليرادات كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م على التوالي )يرجى الرجوع إلى القسم رقم 3-4-2 »تفاصيل 
إيرادات الشركة« في هذه النشرة(. وفي حال عدم قدرة الشركة على التنوع في إضافة خدمات جديدة أو وضع خطط مستقبلية للتوسع في 
قطاعات أخرى، فإن ذلك سوف يؤثر بشكل سلبي وجوهري وبدرجة كبيرة على إيرادات الشركة وبالتالي على أعمال الشركة ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأسعار ومنتجات وخدمات الشركة 		-	-	
في نطاق المنافسة بين مقدمي خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت والمقاوالت، قد يطلب عمالء الشركة أسعار أقل مقابل الخدمات 
المقدمة من قبل الشركة. وقد يؤدي دخول شركات وموردين جدد لقطاع المقاوالت ولقطاع تقنية المعلومات أو توسيع أعمال المنافسين 
الحاليين وتطويرها أو دمجها، زيادة نسبة وعدد مقدمي الخدمات وبالتالي إلى انخفاض أسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة 
لعمالئها. وسينتج عن تقليل األسعار إحدى األسباب المذكورة أعاله انخفاض نسبة هامش الربح التي تحققها الشركة من خدماتها المقدمة 
للعمالء، وبالتالي تقليل نسبة أرباح الشركة من أعمالها بشكل عام. وسيكون للعوامل المذكورة أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بعدم تنفيذ مشروع بناء المصنع 4	-	-	
وتاريخ   )4060012178( بالرقم  المعدنية  والثروة  الصناعة  وزارة  عن  صادرة  صناعية(  منشأة  )لترخيص  مبدئية  موافقة  الشركة  لدى 
مدتها  والضفر(  الفلين  من  أخرى  ومنتجات  الخشبية  المنتجات  )صناعة  نشاط  لممارسة  2021/05/03م(  )الموافق  1442/09/21هـ 
التي حصلت  الموافقة  زالت  ما  النشرة،  هذه  تاريخ  وحتى  2023/04/16م(.  )الموافق  1444/09/26هـ  في  تنتهي  للتجديد(  )قابلة  سنة 
عليها الشركة مبدئية ولم تقم الشركة بالبدء بإجراءات إنشاء هذا المصنع. ويعود السبب في ذلك إلى قيام الشركة بالبحث عن الموقع 
بموجب عقد مؤرخ في 1441/05/17هـ  أو تجميع،  إلقامة ورشة  استأجرت موقعاً  أن  للشركة  أنه سبق  المصنع. علماً  المناسب إلنشاء 
)الموافق 2020/01/12م(، ومدته سنة قابلة للتجديد التلقائي ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر بإنهائه. وبتاريخ 1442/02/28هـ )الموافق 
2020/10/15م(، خاطبت الشركة المؤجر إلشعاره بعدم رغبتها بالتجديد، وبذلك انتهى عقد اإليجار بعد أن سددت الشركة بدل اإليجار 

المترتب عليها كاماًل. 

أو عدم جواز  واللوائح بشكل صريح على جواز  لم تنص األنظمة  الشركة،  التي حصلت عليها  المبدئية  الموافقة  وبالنسبة لجواز تجديد 
تجديدها.



جدول
المحتـويــات 12

وتكمن مخاطر عدم البدء بتنفيذ المشروع إلى الصالحية التي خولها قانون )نظام( التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية الصادر بتاريخ 1427/04/04هـ )الموافق 2006/05/02م(، وبموجب المادة التاسعة منه، إلى »الوزير أو من يفوضه إلغاء 
الترخيص في حالة عدم التنفيذ خالل المدة المحددة أو التوقف عن استكمال المشروع وذلك بعد أخذ كل األسباب المعقولة التي يتقدم بها 

المرخص له في االعتبار، أو ثبت أن الترخيص تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة«.

وفي جميع األحوال، تحتفظ وزارة الصناعة والثروة المعدنية بحقها في عدم تجديد الترخيص الصناعي للمشاريع الصناعية في حال تبين 
لها عدم جدية المرخص له في إقامة المشروع الصناعي خالل اإلنشاء أو في حالة مخالفة المرخص له للقوانين واألنظمة المرعية.

لذا وفي حال لم تقم الشركة باتخاذ أي إجراءات جدية للبدء بمشروع المصنع، قد تلجأ الوزارة إلى صالحية إلغاء أو عدم تجديد الترخيص 
وستكون الشركة عرضة إللغاء الموافقة المبدئية التي منحت إياها ألجل تنفيذ المشروع أو عدم تجديدها لمدة أو مدد مماثلة، مما سيكون 

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

المخاطر المتعلقة بتعامالت الشركة مع الموردين  5	-	-	
تقوم تعامالت الشركة مع كبار مورديها على أساس أوامر وطلبات الشراء المباشرة، وقد بلغت قيمة تعامالت الشركة مع كبار الموردين مليون 
وثمانمائة وثالثة آالف وثالثمائة وتسعة )1,803,309( ريال سعودي أي ما نسبته )6.52%( إلى تكلفة النشاط كما في 31 ديسمبر 2020م. 
ومقابل ثالثة ماليين وستمائة واثنين وأربعون ألف وأربعمائة وستة وأربعون )3,642,426( ريال سعودي أي ما نسبته )6.51%( إلى تكلفة 
النشاط كما في 31 ديسمبر 2021م. ومقابل مليونين وثالثة وتسعون ألف وثالثمائة وخمسة وثالثون )2,093,335( ريال سعودي أي ما نسبته 

)6.52%( إلى تكلفة النشاط كما في 30 يونيو 2022م.

وقد يصعب على الشركة أن تضمن استمرار التوريد وعدم تأثر العمل في ظل عدم وجود عقود أو اتفاقيات مع هؤالء الموردين، وقد تضطر 
الشركة إلى البحث عن موردين آخرين للتعامل معهم بشروط قد ال تعود بالمنفعة نفسها التي تحققها من تعامالتها مع الموردين الحاليين. 
كما تواجه الشركة خطر عدم قدرة الموردين الوفاء بالتزاماتهم ألي سـبب مـن األسباب، بمـا فـي ذلـك نتيجـة إلفالسها أو عـدم مالءتها 

الماليـة أو تعطـل عملياتهـا، وإن من شأن كل ذلك أن يؤثر ســلبياً وبشــكل جوهــري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بتعامالت األطراف ذات العالقة 6	-	-	
تتعامل الشركة في سياق أعمالها المعتاد مع عدد من األطراف ذات العالقة، بما في ذلك الشركات المملوكة بشكل كامل أو جزئي ألعضاء 
مجلس اإلدارة وأقاربهم، وتتم معظمها دون وجود اتفاقيات إطارية تحكم العالقة التعاقدية بين األطراف. كما أن هناك تعامالت لبعض 
أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. وتقوم تعامالت الشركة واتفاقياتها مع األطراف ذات العالقة على أسس تجارية 
وغير تجارية. وبتاريخ 1443/11/14هـ )الموافق 2022/06/13م(، تم الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على األعمال والعقود 

التي تمت مع أطراف ذات عالقة، كما تم الترخيص بها لعام قادم وفق اآلتي:

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة )شركة البعد الثامن - ويمثلها السيد / إبراهيم عبداهلل عبدالسالم - بصفته . 1
رئيس مجلس اإلدارة بشركة وجا( وقيمة األعمال والعقود )مصروفات مدفوعة باإلنابة( مبلغ )73,566( ريال سعودي كحجم تعامالت 

حتى 2021/12/31م.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة )شركة أعمال المعالجة للمياه - ويمثلها السيد / إبراهيم عبداهلل عبدالسالم . 2

- بصفته رئيس مجلس اإلدارة بشركة وجا( وقيمة األعمال والعقود )تمويل شركة زميلة( مبلغ )501,000( ريال سعودي كحجم 
تعامالت حتى 2021/12/31م والترخيص بها لعام قادم.

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة )شركة نافذة الرياض - وتمثلها السيدة / حصة محمد عبداهلل الصقير - . 3
بصفتها مساهم( وقيمة األعمال والعقود تتمثل في )مصروفات مدفوعة للشركة باإلنابة( مبلغ )774,123( ريال سعودي و)أعمال 

وخدمات( مبلغ )4,074,603( ريال سعودي كحجم تعامالت حتى 2021/12/31م والترخيص بها لعام قادم.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة )والسيد / إبراهيم عبداهلل عبدالسالم - بصفته رئيس مجلس اإلدارة( وقيمة . 4

األعمال والعقود )تمويل( مبلغ )13,029,747( ريال سعودي و)زيادة رأس المال( مبلغ )6,775,223( ريال سعودي وقيمة المسترد من 
التمويل مبلغ )3,413,335( ريال سعودي كحجم تعامالت حتى 2021/12/31م والترخيص بها لعام قادم.

وكما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م بلغ إجمالي رصيد المطلوب إلى أطراف ذات عالقة بنهاية السنة 
المالية مبلغ قدره )3,436,736( ريال سعودي والتي شكلت نسبة )15.75%( من إجمالي المطلوبات فيما بلغ رصيد المطلوب من أطراف 
ذات عالقة بنهاية السنة المالية مبلغ قدره )1,131,997( ريال سعودي والتي شكلت نسبة )1.48%( من إجمالي األصول، وقد بلغ رصيد 
المطلوب إلى أطراف ذات عالقة بنهاية السنة المالية 2020م مبلغ قدره )595,547( ريال سعودي والتي شكلت نسبة )6.89%( من إجمالي 
المطلوبات فيما بلغ رصيد المطلوب من أطراف ذات عالقة بنهاية السنة المالية 2020م مبلغ قدره )2,537,397( ريال سعودي والتي شكلت 
نسبة )6.81%( من إجمالي األصول. وكما في القوائم المالية األولية الموجزة في 30 يونيو 2022م بلغ إجمالي رصيد المطلوب إلى أطراف 
ذات عالقة مبلغ قدره )3,436,736( ريال سعودي والتي شكلت نسبة )13.74%( من إجمالي المطلوبات فيما بلغ رصيد المطلوب من أطراف 

ذات عالقة مبلغ قدره )1,131,997( ريال سعودي والتي شكلت نسبة )1.29%( من إجمالي األصول.
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بلغ إجمالي التعامالت من األطراف ذات العالقة ما قيمته )1,302,034( ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، شكلت ما نسبته )%2.76( 
من إجمالي اإليرادات، وتتمثل في مصروفات مدفوعة باإلنابة ومصروفات مدفوعة للشركة باإلنابة. بينما بلغ إجمالي التعامالت من األطراف 
ذات العالقة ما قيمته )5,423,292( ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، شكلت ما نسبته )6.70%( من إجمالي اإليرادات، وتتمثل في 
مصروفات مدفوعة باإلنابة ومصروفات مدفوعة للشركة باإلنابة وأعمال وخدمات ومدفوعات، وال يوجد أي تعامالت جديدة من األطراف 

ذات العالقة كما في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م.

وبلغ إجمالي التعامالت إلى األطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2020م ما قيمته )24,187,146( ريال سعودي وتتمثل في مدفوعات 
ومسترد من المدفوعات شكلت ما نسبته )51.28%( من إجمالي اإليرادات، وبلغ إجمالي التعامالت إلى األطراف ذات عالقة كما في 31 
ديسمبر 2021م ماقيمته )23,218,305( ريال سعودي شكلت ما نسبته )28.68%( من إجمالي اإليرادات وتتمثل في مدفوعات ومسترد من 
المدفوعات وزيادة رأس المال. وال يوجد أي تعامالت جديدة إلى األطراف ذات العالقة كما في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م. 

لدى الشركة تعامالت مع أطراف ذوي عالقة قائمة على أسس غير تجارية، وبلغ عدد التعامالت القائمة دون وجود عقود موثقة أربع )4( 
تعامالت منها ثالث )3( معامالت )مدفوعات باإلنابة( وقيمتها حتى تاريخ هذه النشرة مبلغ وقدره مليون وثالثمائة وثمانية ورابعون ألف 
وستمائة وتسعة وثمانون )1,348,689( ريال سعودي ومعاملة واحدة )تمويل( قيمتها ثالثة عشر مليون وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة 
وأربعون )13,029,747( ريال سعودي وقد تم اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين. وفي حال استمرار هذه التعامالت وإبرام أي تعامالت 
مع األطراف ذات العالقة مستقباًل على أسس غير تجارية، فقد يكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 
عملياتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. في حال عدم توثيق العقود والمعامالت مع األطراف ذات العالقة بموجب 
اتفاقيات إطارية، أو عدم الموافقة على التعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل الجمعية العامة العادية، مما سيدفع الشركة للبحث عن 
أطراف أخرى من غير ذات العالقة للتعامل معهم على تنفيذ األعمال المسندة إلى أطراف ذات عالقة، أو في حال عدم قدرة الشركة على 
تحصيل هذا المبالغ، فمن شأن ذلك أن يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتمويل  7	-	-	

أ مخاطرأعدمأااللتزامأبشروطأوتعهداتأالتسهيالتأاالئتمانية:	.

من  )ولمزيد  المحلية  البنوك  من  عدد  مع  ائتمانية  تسهيالت  اتفاقيات  الشركة  أبرمت  هذه،  اإلصدار  نشرة  بتاريخ  كما 
»المعلومات   9 رقم  القسم  من  والقروض«  االئتمانية  »التسهيالت   9-9 رقم  الفقرة  على  االطالع  الرجاء  المعلومات، 
القانونية«(، لتمكينها من تمويل خطابات ضمان بنكية لعمالئها، حيث تتمثل اتفاقيات التسهيالت الممنوحة في إصدار 

خطابات الضمان االبتدائية والنهائية التي تخص المشاريع والعقود التي تقوم الشركة بتنفيذها:

بتاريــخ 11 نوفمبــر 2020م منــح البنــك األهلــي الســعودي الشــركة تســهيالت بقيمــة 3,684,000 ريــال ســعودي، تتمثــل - 
فــي إصــدار خطابــات الضمــان االبتدائيــة والنهائيــة، مقابــل ســند ألمــر بمبلــغ 3,684,000 ريــال ســعودي مــن الشــركة 
ــة مــن المســاهم / إبراهيــم عبدالســالم  ــة غــرم وأداء تضامني ــل كفال ويكفلهــا المســاهم / إبراهيــم عبدالســالم ومقاب
ــر  ــل البنــك، هــذا وفــي 30 يناي ــة مــن قب ــح البنــك عــن مســتخلصات عقــود المشــاريع الممول ــي لصال ــازل األصول والتن
2022م تــم تجديــد االتفاقيــة وزيــادة التســهيالت الممنوحــة للشــركة لتصــل إلــى اثنــا عشــر مليــون )12,000,000( ريــال 
ســعودي، مقابــل ســند ألمــر بمبلــغ 13,200,000 ريــال ســعودي مــن الشــركة ويكفلهــا المســاهم / إبراهيــم عبدالســالم 
ومقابــل كفالــة غــرم وأداء تضامنيــة مــن المســاهم / إبراهيــم عبدالســالم بإجمالــي قيمــة ثالثــة عشــر مليــون ومئتــان 
ألــف 13,200,000 ريــال ســعودي والتنــازل األصولــي لصالــح البنــك عــن مســتخلصات عقــود المشــاريع الممولــة مــن قبــل 
البنــك. بلــغ إجمالــي التســهيالت القائمــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م مبلــغ وقــدره تســعة مالييــن وثالثمائــة وتســعون 
ألــف وســبعمائة وأربعــة وتســعون )9,390,794( ريــال ســعودي، بلــغ الجــزء المغطــى مبلــغ وقــدره خمســة مليــون وتســعمائة 
وســبعة وســتون ألــف وتســعمائة وســبعة وخمســون )5,967,957( ريــال ســعودي والجــزء غيــر المغطــى مبلــغ وقــدره ثالثــة 
مليــون وأربعمائــة واثنــان وعشــرون الــف وثمانمائــة وســبعة وثالثــون)3,422,837( ريــال ســعودي، جميــع تلــك التســهيالت 

تمثــل تمويــل خطابــات ضمــان بنكيــة لعمــالء الشــركة.
بتاريــخ 2 مــارس 2020م منــح البنــك العربــي الشــركة تســهيالت تتمثــل فــي إصــدار خطابــات الضمــان االبتدائيــة - 

والنهائيــة، وذلــك بقيمــة اثنــان مليــون وخمســمائة ألــف )2,500,000( ريــال ســعودي، مقابــل ســند ألمــر بمبلــغ 2,500,000 
ريــال ســعودي مــن الشــركة ويكفلهــا المســاهم / إبراهيــم عبدالســالم ومقابــل كفالــة غــرم وأداء تضامنيــة مــن المســاهم 
ــود  ــك عــن مســتخلصات عق ــح البن ــي لصال ــازل األصول ــال ســعودي والتن ــغ 2,500,000 ري ــم عبدالســالم بمبل / إبراهي
المشــاريع الممولــة مــن قبــل البنــك وأي ضمانــات أخــرى يطلبهــا البنــك. بلــغ إجمالــي التســهيالت القائمــة كمــا فــي 31 
ديســمبر 2021م مبلــغ وقــدره اثنــان مليــون وأربعــة وثمانــون ألــف وثالثمائــة وثمانيــة عشــرة )2,084,318( ريــال ســعودي، 
ــغ الجــزء المغطــى مبلــغ وقــدره خمســمائة وواحــد وعشــرون ألــف وثمانــون )521,080( ريــال ســعودي والجــزء غيــر  بل
ــغ وقــدره مليــون وخمســمائة وثالثــة وســتون ألــف ومئتــان وثمانيــة وثالثــون )1,563,238( ريــال ســعودي،  المغطــى مبل

جميــع تلــك التســهيالت تمثــل تمويــل خطابــات ضمــان بنكيــة لعمــالء الشــركة.
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بتاريــخ 1 ســبتمبر 2021م منــح بنــك الريــاض الشــركة تســهيالت تتمثــل أيضــاً فــي إصــدار خطابــات الضمــان االبتدائيــة - 
ــل  ــال ســعودي، مقاب ــف )19,062,000( ري ــان وســتون أل ــون واثن ــة والدفعــات المقدمــة بقيمــة تســعة عشــر ملي والنهائي
ســند ألمــر بمبلــغ 19,062,000 ريــال ســعودي ومقابــل كفالــة غــرم وأداء تضامنيــة مــن المســاهم / إبراهيــم عبدالســالم 
بمبلــغ 19,062,000 ريــال ســعودي والتنــازل األصولــي لصالــح البنــك عــن مســتخلصات عقــود المشــاريع الممولــة مــن 
قبــل البنــك. بلــغ إجمالــي التســهيالت القائمــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م مبلــغ وقــدره أربعــة عشــر مليــون وأربعمائــة 
وواحــد وخمســون ألــف وتســعون )14,451,090( ريــال ســعودي، بلــغ الجــزء المغطــى مبلــغ وقــدره ثالثــة مليــون وســبعة 
وخمســون ألــف وأربعمائــة وخمســة وخمســون )3,057,455( ريــال ســعودي والجــزء غيــر المغطــى مبلــغ وقــدره أحــدى 
وعشــرة مليــون وثالثمائــة وثالثــة وتســعون ألــف وســتمائة وخمســة وثالثــون )11,393,635( ريــال ســعودي، جميــع تلــك 

التســهيالت تمثــل تمويــل خطابــات ضمــان بنكيــة لعمــالء الشــركة.
أصــدرت الشــركة مــن بنــك الجزيــرة خطابــات ضمــان بنكــي مغطــى بنســبة )100%(، وقــد بلــغ مبلــغ وقــدره مليــون - 

ــات  ــال ســعودي، هــذا وال يوجــد أي ضمان ــون )1,864,336( ري ــة وســتة وثالث ــة وأربعــة وســتون ألــف وثالثمائ وثمانمائ
ــك.  ــى البن ــل الشــركة أو المســاهمين إل مقدمــة مــن قب

ويتضمن الجدول التالي نبذة عن هذه التسهيالت:

نبذة عن التسهيالت االئتمانية التي حصلت عليها الشركة وحالتها(: 2الجدول رقم )

حد التسهيالت مدة االتفاقيةتاريخ االتفاقيةالجهة الممولة
بالريال

المبالغ غير مغطاة بالريال 
)حتى 31 ديسمبر 2021م(

المبالغ المغطاة بالريال 
)حتى 31 ديسمبر 2021م(

1212,000,0003,422,8375,967,957 شهر2020/11/11مالبنك األهلي السعودي*
122,500,0001,563,238521,080 شهر2020/03/02مالبنك العربي الوطني

3619,062,00011,393,6353,057,455 شهر2021/09/01مبنك الرياض
001,864,336ال ينطبقال ينطبقبنك الجزيرة

33,562,00016,379,71011,410,828اإلجمالي
المصدر: الشركة

بتاريخ 2021/04/01م، تمت عملية اندماج البنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية ليصبح االسم الرسمي »البنك األهلي السعودي«.  *

لقد بلغ إجمالي الضمانات البنكية القائمة مبلغ وقدره ثالثة وعشرون مليون ومائة وسبعة وثالثون ألف وستمائة وأثني عشر )23,137,612( 
ريال سعودي كما في 30 يونيو2022م، هذا وبلغ معدل السيولة لدى الشركة )3.92( و)3.32( و)3.37( على التوالي كما في 31 ديسمبر 

2020م و31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

مخاطر عدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية:	 

تحد شروط التسهيالت التمويلية القائمة من قدرة الشركة على القيام بأنواع معينة من اإلجراءات مثاًل وفق الفقرة )2( من المادة )12( من 
اتفاقية التمويل اإلسالمي مع بنك الرياض، فمن مسؤوليات الشركة أن تقر بأن أي تغيير يدخل على كيانها سواء بالنسبة لشكلها القانوني، 
الشركاء وحدود مسؤولياتهم، رأس المال، االلتزامات من قبل الغير، النشاط، األهلية، الصفة، وممثليها النظاميين وحدود صالحياتهم أو 
التغيير وإجراءات إشهاره، بتقديم  البنك فور إجراء هذا  تلتزم الشركة بإخطار  غير ذلك لن يؤثر بأي وجه على استمرار االتفاقية. كما 
المستندات النظامية الدالة على التغيير إلى الحد المقبول من قبل البنك، باإلضافة على التوقيع فوراً على مستندات وتقديم أية ضمانات 
أخرى يطلبها البنك. ووفق الفقرة )5( من المادة )11( من االتفاقية نفسها، تعتبر من حاالت اإلخالل أي تعديل في الشكل القانوني للشركة 
أو هيكل الملكية أو اإلدارة الخاصة بها أو بأحد كفالئها أو ضامنيها أو إحدى الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة أو اتخاذ أي قرار من 
شأنه التأثير على االلتزام مع البنك أو على الضمانات المقدمة دون الرجوع والحصول على موافقة كتابية ومسبقة من البنك. وقد التزمت 
الشركة بإخطار البنك عن تغيير الشكل القانوني لها بتاريخ 2021/06/07م حيث قامت الشركة بتوجيه خطاب إلى البنك برغبتها بتسجيل 

أسهم الشركة في السوق الموازية، وحصلت الشركة على موافقة البنك.

كما نصت الفقرتين )هـ( و)ز( من المادة )2( من اتفاقية التسهيالت مع مجموعة سامبا المالية على أن تتعهد الشركة بعدم السماح بإصدار 
أو الموافقة على إصدار أسهم أو حصص جديدة أو منح خيارات أو ضمانات أو حق اكتتاب في أية أسهم إضافية في رأس مال الشركة ألي 
شخص إال لمساهم أو شريك حالي في الشركة. وتتعهد الشركة بعدم تغيير شكلها القانوني سواء في نوع الشركة أو الشركاء أو ألغراضها 
أو الملكية إال بموافقة خطية من مجموعة سامبا المالية. وفي حال مخالفة ذلك يعتبر إخالل باتفاقية التسهيالت ويعطي مجموعة سامبا 
المالية الحق بفسخ االتفاقية فوراً والمطالبة بكامل رصيد التسهيالت القائم. وقد حصلت الشركة على موافقة إلجراء التغيير في الشكل 

القانوني للشركة بتاريخ 2021/06/03م حيث تقدمت الشركة بطلب عدم الممانعة وحصلت الشركة على موافقة البنك.
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كما قد تتضمن بعض االتفاقيات قيوداً على الشركة بعدم سحب ألكثر من 30%أرباح الشركة السنوية إال بعد موافقة بعض تلك البنوك. 
وقد يؤدي اإلخالل بأي من تلك التعهدات إلى تعجيل سداد ديون الشركة األخرى. وفي حال وقوع أي حالة إخالل بموجب اتفاقيات التمويل 
العموالت  بجانب  الحالية  القروض  جميع  أن  على  واإلعالن  باإلقراض  الخاصة  االلتزامات  إنهاء  الدائنون  يقرر  فقد  بالشركة،  الخاصة 
المتراكمة والتي لم تسدد بعد وأي رسوم وغير ها من االلتزامات أصبحت مستحقة وواجبة الدفع، ومن شأن حدوث أي من العوامل السابق 

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

كذلك فقد قامت الشركة بتقديم ضمانات وسندات ألمر لصالح الجهات الُممولة وفق اآلتي: 

أ الضماناتأالشخصيةأالمقدمةأمنأالشركةأبموجبأالتسهيالتأاالئتمانية:أ	.

بالنسبة التفاقية التسهيالت مع مجموعة سامبا المالية: )البنك األهلي السعودي حاليًا(:- 

ســند ألمــر مــن الســيد/ إبراهيــم بــن عبدالســالم الشــريك بالشــركة بإجمالــي قيمــة ثالثــة عشــر مليــون ومئتــان ألــف  	
)13,200,000( ريال ســعودي.

ــون  	 ــة عشــر ملي ــي قيمــة التســهيالت والبالغــة ثالث ــد الســالم بإجمال ــن عب ــم ب ــة شــخصية مــن الســيد إبراهي كفال
ومئتــان ألــف )13,200,000( ريــال ســعودي.

ــل البنــك  	 ــة مــن قب ــي الســعودي عــن مســتخلصات عقــود المشــاريع الممول ــح البنــك األهل ــي لصال ــازل األصول التن
ــي الســعودي. األهل

بالنسبة التفاقية التسهيالت االئتمانية مع البنك العربي:- 

ــال ســعودي موقــع مــن شــركة وجــا والكفيــل الســيد  	 ــان وخمســمائة ألــف )2,500,000( ري ــغ مليون ســند ألمــر بمبل
إبراهيــم بــن عبــد الســالم.

كفالــة غــرم وأداء تضامنيــة مــن الســيد إبراهيــم بــن عبــد الســالم بمبلــغ مليونيــن وخمســمائة ألــف )2,500,000(  	
ريــال ســعودي.

التنازل األصولي عن مستخلصات المشاريع الممولة أو المصدر لها من قبل البنك. 	
أي ضمانات أخرى يطلبها البنك.  	
بالنسبة التفاقية التمويل اإلسالمي مع بنك الرياض:- 

ســند ألمــر بقيمــة تســعة عشــر مالييــن واثنــان وســتون ألــف )19,062,000( ريــال محــرر باســم شــركة وجــا ومقبــول  	
كضمــان احتياطــي مــن الضامــن المتضامــن الســيد إبراهيــم عبــد اهلل عبــد العزيــز عبــد الســالم.

إقرار كفالة تضامنية بالغرم واألداء محررة باسم السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز عبد السالم. 	
التنازل األصولي عن مستخلصات المشاريع الممولة أو المصدر لها من قبل البنك. 	

وهذا قد تطلب البنوك وشركات التمويل ضمانات أخرى مقابل التسهيالت االئتمانية وال تتمكن الشركة من تقديمها، األمر 
الذي سيجعل الشركة في حالة إخالل لبنود االتفاقية أو عدم االلتزام؛ وإذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزامات السداد 
المترتبة عليها بموجب اتفاقية التسهيالت االئتمانية، أو لم تتمكن من تقديم أي ضمانات أخرى قد يطلبها البنك، أو أخلت 
في المستقبل بأي من االلتزامات أو التعهدات الخاصة بالدين المترتب عليها، فقد تطلب الجهة المقرضة سداد الدين على 
الفور وتحصيل الضمانات المقدمة من الشركة. وفي هذه الحالة، قد ال تتمكن الشركة من الحصول على مصادر تمويل 
بديلة كافية للوفاء بسداد الدين، وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بانخفاض مستوى خدمات التشغيل لدى الشركة 8	-	-	
تعتمد قدرة الشركة على االحتفاظ بعمالئها الحاليين وكسب عمالء جدد على قدرتها على االحتفاظ بعمالئها الحاليين وتقديم خدمات 
فعالة ودقيقة ذات مستوى أداء عاٍل. وال يوجد أي ضمان أن الشركة ستستطيع أن تحافظ على هذه المعايير في المستقبل. ستتأثر عمليات 
الشركة في حال تم ربطها في حاالت اختراق أنظمة، أو عدم التزامها بإتمام المشاريع في الوقت المحدد أو إخاللها بالبيانات أو خسارة أو 
ضرر نتيجة ألجهزة أو أنظمة توفرها الشركة لعمالئها أو وجود خلل في النظام المحاسبي نتيجة ادخاالت يدوية غير دقيقة. وسيكون لذلك 
تأثير كبير على نطاق أعمال الشركة، خصوصاً في حال سبب ذلك انخفاض ملحوظ في حجم وعدد عمالء الشركة أو التأثير على قدرة 
الشركة لجذب عمالء جدد، أو انخفاض كفاءة الشركة واطار إعداد التقارير، وسيكون ذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مرافق الشركة 9	-	-	
تعمل الشركة وتدير عملياتها حالياً عبر مكتبها الرئيسي في مدينة الرياض. ونظراً لتركيز طاقم عمل الشركة والمصادر األخرى في هذه 
المرافق سيكون هنالك تأثير على أعمال الشركة ونتائج عملياتها في حال تعرضت إحدى هذه المرافق ألضرار ناتجة عن كوارث طبيعية، 
بما في ذلك الزالزل والفيضانات والحرائق أو غيرها من الكوارث الطبيعية والتي من شأنها أن تخلف أو تتسبب بأضرار جسيمة للمرافق 

والعقارات. وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالنقطاع غير المتوقع لألعمال 0	-	-	
يعتمد دخل الشركة بشكل رئيس على العمليات التشغيلية للنشاط، وعليه فإن حدوث أي انقطاع في هذه العمليات ألي سبب كان كصدور أو 
تغير أي أنظمة حكومية أو حوادث انقطاع خدمات الكهرباء أو حدوث حريق أو غيرها من األحداث سيؤدي إلى انقطاع في أعمال الشركة 
وبالتالي سوف تتأثر إيرادات وأرباح الشركة والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

العالمي  		-	-	 االنتشار  ذلك  في  بما  العامة  الصحة  ي�هدد  مما  غيرها  أو  المعدية  األمــراض  بتفشي  المتعلقة  المخاطر 
المستمر لجائحة كورونا )كوفيد 9	(

نظرا للتأثيرات السلبية على اقتصاد المملكة واالقتصاد العالمي ككل الناتجة عن تبعات تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد-19« المستجد، 
والذي بدأ بالتفشي منذ أواخر شهر ديسمبر 2019م بداية من الصين ومن ثم في جميع أنحاء العالم، وما صاحب ذلك من القرارات الصادرة 
من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية بشأن اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية للتصدي والحد من انتشار جائحة فيروس 
كورونا المستجد »كوفيد-19«، والتي تقتضي على سبيل المثال ال الحصر: بحظر التجول الجزئي أو الكامل في بعض مدن ومحافظات 
المملكة وإغالق مراكز التسوق ومعارض البيع بالتجزئة وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات أو إلزام بعضها بالعمل عن بعد وغير 
ذلك، وتعليق جميع رحالت الطيران الداخلي والحافالت وسيارات األجرة والقطارات، وتعليق الدخول ألغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي 
من خارج المملكة وفرض قيود مؤقتة على جميع الحجاج والمعتمرين المقيميين في المملكة لمنعهم من زيارة مدينتي مكة المكرمة والمدينة 

المنورة، وإغالق المجمعات التجارية وجميع األنشطة داخلها باستثناء محال بيع المواد الغذائية والصيدليات.

كما اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية االشتراطات الصحية لمساكن العمالة، فقد اتخذت الشركة بعض من اإلجراءات الوقائية فيما 
يتعلق بالسكن الذي تقدمه لموظفيها ومن ذلك:

تأمين مبان إضافية مستأجرة إلسكان الموظفين من أجل تقليل العدد في كل غرفة، وضمان التباعد االجتماعي فيما بينهم - 
بحيث تضم كل غرفة ما بين موظفين وأربعة موظفين وفقا لحجم الغرفة 

ضمان فصل الموظفين وفقاً للقسم اإلداري الذي يعملون فيه للحد من خطر تفشي فيروس كورونا بين الموظفين و/ أو خطر - 
انتشاره إلى اإلدارات األخرى.

وضع نقاط للتحقق من حرارة الموظفين والزوار عند مدخل الشركة.- 
تدابير تعقيم محسنة في كل مكتب والتي تشمل المطهرات والكمامات.- 
دورات مياه مخصصة لكل غرفة لضمان عدد محدود من الموظفين لكل دورة مياه باإلضافة إلى تنظيف دورات مياه الموظفين - 

بشكل متزايد.
تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي على الباصات التي تقل الموظفين من أماكن إقامتهم إلى مواقع المشاريع باإلضافة إلى - 

تطهير الباصات بشكل منتظم.
وذلك ضمن اإلجراءات االحترازية لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا )كوفيد -19( المستجد والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر أن 
يتم تخصيص للعامل الواحد مساحة 12 مترا مربعا من السكن، بحيث يكون التباعد الجسدي، مناسبا وال يؤدي إلى نقل أي عدوى، وإنشاء 
غرفة تعقيم، واعتمادها كمدخل ومخرج وحيد لكافة ُمرتادي السكن، وتركيب أجهزة تعقيم داخل جميع باصات العمال الستخدامها بعد 
الصعود للباصات، كما يتعين أن تفتح أبواب دخول السكن الخارجية وتغلق بشكل أوتوماتيكي، وأن تكون مزودة بستارة هوائية، باإلضافة 
إلى توفر غرِف عزل منفصلة، خاصة للعمالة القادمة حديثا من خارج المملكة، أو العمالة التي تظهر عليها أية عالمات مرضية، وتوفر 
المطهرات وأدوات التعقيم في كافة مرافق السكن، فضال عن الكمامات والقفازات الصحية الواقية والمعدة لالستخدام مرة واحدة، والتعاقد 
مع شركة متخصصة للنظافة وَجْمع النفايات داخل السكن ونقلها إلى المردم البلدي، والتعاقد مع شركة متخصصة لمكافحة آفات الصحة 
داخل السكن، باإلضافة إلى الفحص الدوري لحرارة األفراد بواسطة ميزان الحرارة الليزري بعد التعقيم، وتوفر جدول يُوضح تطهير األسطح 

بالمطهرات بشكل دوري، وجدول لمتابعة تنظيف وتطهير دورات المياه وصنابيرها.

كما أكدت الئحة االشتراطات الصحية لمساكن العمالة أنه يُعاقب صاحُب العمل - سواًء أكان شخصا ذا صفة طبيعية أو معنوية - بغرامة 
مالية ال تقل عن خمسة آالف ريال، وال تزيد على عشرة آالف ريال، عند مخالفة أي شرط من الشروط الصحية لمساكن العمال داخل 

العمران، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة ويجوز مضاعفة الحد األعلى للمخالفة في حال تكرار ارتكابها.
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وفي حال لم تلتزم الشركة باالشتراطات الصحية لمساكن العمالة، فإنها ستكون معرضة للغرامات والعقوبات المذكورة أعاله وكما بتاريخ 
هذه النشرة لم تتعرض الشركة ألي مخالفات أو غرامات، كما أنه في حال إصابة أي من العاملين المقيمين في سكن العاملين بفيروس 
كورونا، فإن ذلك قد يتسبب في نقل العدوى إلى العاملين في سكن العمال أو الموظفين في الشركة، مما قد يؤدي إلى تعطل األعمال والتأخر 
بتسليم منتجات الشركة إلى عمالئها في المواعيد المتفق عليها، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

إن تلك االجراءات االحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة للحد من تفشي الفيروس أثرت بشكل كبير على كافة القطاعات االقتصادية بما 
في ذلك قطاع تجارة الجملة والتجزئة التي تعمل فيه الشركة، وعلى الرغم من استمرار العمل في الشركة، إال أنه من المالحظ انخفاض 

مبيعات الشركة منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا )كوفيد -19( نتيجة النخفاض الطلب على منتجات الشركة.

وحيث أنه ال يوجد تاريخ متوقع النتهاء هذا الوباء حتى تاريخ هذه النشرة فإن الشركة ال يمكنها تقدير حجم الخسائر الناجمة عن هذه 
الجائحة وتبعاتها في المستقبل مما سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على تقنية المعلومات 		-	-	
تعتمد الشركة في أعمالها بشكل كبير على أنظمة تقنية المعلومات حتى تتمكن من الربط بين وحدات أعمالها عن طريق برمجيات الشركة 
وتحليل  وتسجيل  بتعقب  قدرتها  على  بشكل سلبي وجوهري  الشركة  المعلومات  تقنية  أنظمة  في  تعطل  أي  وسيؤثر  ّوأجهزتها.  وأنظمتها 
الخدمات التي تقدمها الشركة لعمالها، مما سيقلل من قدرتها على تقديم خدماتها بفعالية. وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف والعمالة األجنبية 		-	-	
تندرج الشركة تحت النطاق )البالتيني( وفق التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية، وقد تم تصنيفها كمنشأة متوسطة )فئة أ( ضمن نطاق 
الخدمات االستشارية واألعمال وفقاَ لتصنيف برنامج تحفيز المنشآت على توطين الوظائف »نطاقات«، حيث حققت الشركة نسبة سعودة 
قدرها 41.51% كما في 30 يونيو 2022م، حيث بلغ عدد الموظفين السعوديون في الشركة والمسجلين بتاريخه لدى الجهات الحكومية عدد 
)44( موظف سعودي وعدد )62( موظف غير سعودي. وقد بلغت رسوم إقامات الموظفين غير السعوديين ما قيمته واحد وأربعون ألف 
وستمائة )41,600( ريال سعودي حتى تاريخ هذه النشرة. وبعد أن دخل برنامج نطاقات المطور، قد يصعب على الشركة الحفاظ على النسبة 
ذاتها من المواطنين السعوديين واالحتفاظ بها في المستقبل، ومن ثم ال تصبح مستوفية لمتطلبات برنامج »نطاقات المطور«. وإذا لم تتمكن 
الشركة من مواصلة التقيد بمتطلبات برنامج »نطاقات« فإنها قد تُصنف ضمن الفئة الحمراء. وفي تلك الحالة، قد تتعرض الشركة لعدد 

من العقوبات من بينها:

تعليق طلباتها للحصول على تأشيرات عمل جديدة.- 
تعليق طلباتها لنقل كفالة موظف حالي أو موظف محتمل.- 
منع الموظفين غير السعوديين العاملين معها من تغير مهنهم في تأشيرات العمل.- 
إمكانية قيام عدد من الموظفين غير السعوديين العاملين لديها بنقل كفاالتهم إلى شركات أخرى تقع ضمن النطاق األخضر أو - 

النطاق )البالتيني( دون الحصول على موافقتها.
استبعاد الشركة من المشاركة في المزايدات الحكومية أو حرمانها من الحصول على قروض حكومية.- 

العمل وقوانين اإلقامة في  لقانون  العمال غير السعوديين في المملكة وفقاً  إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تتخذ تدابير لتنظيم توظيف 
المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه التدابير اتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظفين غير السعوديين الذين 1- ال يعملون لدى كفيلهم و2-ال 
تتطابق طبيعة عملهم مع متطلباتهم الوظيفية )كما جاء في تصريح عملهم( خاصة بعد إلغاء نظام كفيل )بدء من الربع الثاني 2021م( الذي 
سيسمح للموظف األجنبي عند انتهاء عقد عمله االنتقال للعمل من جهة إلى جهة أخرى من دون موافقة صاحب العمل وذلك ضمن مبادرة 
»تحسين العالقة التعاقدية« لعاملي منشآت القطاع الخاص. كما تحد المبادرة من 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، علماً بأن جميع هذه الخدمات 

ستتاح عبر منصة »أبشر« ومنصة »قوى« التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

وال يوجد أي ضمان بأن الشركة سوف تكون قادرة على تأمين اليد العاملة الالزمة أو توظيف العدد المطلوب من العمالة األجنبية وفقاً 
لشروط مواتية للشركة. كما قد تواجه الشركة تحديات في الحفاظ على موظفيها من المواطنين السعوديين، وفي حال انخفاض عدد هذه 
الفئة من الموظفين فإن ذلك سيودي إلى انخفاض نسبة السعودة اإلجمالية لديها. إن وقوع أو تحقق أيا من األحداث المشار إليها أعاله 

سيكون له تأثير سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بسلوك الموظفين وأخطائهم 4	-	-	
تاريخ  في  االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  من  اعتمادها  تم  داخلية  عمل  تنظيم  الئحة  بوضع  الشركة  قيام  من  الرغم  على 
1440/10/16هـ )الموافق 2019/06/19م( ووضعها في مكان ظاهر في منشآت الشركة الطالع موظفي الشركة ومنسوبيها عليها، إال أنها 
ال تضمن الشركة سوء سلوك موظفيها أو عدم حدوث أخطاء منهم، سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة كالقيام بأنشطة غير نظامية أو سوء 
استخدام المعلومات واألنظمة أو إفشاء معلومات سرية أو التورط في نشر معلومات مظللة أو عدم التقيد بالضوابط الداخلية أو الغش أو 
االختالس أو إساءة استخدام ممتلكات الشركة أو التصرف دون الحصول على تفويضات إدارية مطلوبة، والتي قد ينتج عنها خسائر أو فرض 
عقوبات أو التزامات مالية على الشركة أو يسبب ضرراً لسمعتها، وحيث أن الشركة ال تضمن منع حصول أخطاء الموظفين فإنه في حال 

حدوث مثل هذه األخطاء فسيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على موظفين رئيسيين 5	-	-	
تعتمد الشركة على قدرات وخبرات الموظفين الرئيسيين العاملين لديها، لذلك فإن نجاح الشركة في تحقيق أهدافها يعتمد على المحافظة 
على موظفيها واستقطاب وتوظيف الكفاءات وأصحاب المؤهالت للعمل لديها، وبالتالي فإن الشركة مطالبة بالمحافظة على هؤالء الموظفين 
أو استقطاب غيرهم من ذوي الخبرة. ولتحقيق هذا األمر سيتعين على الشركة تحمل تكاليف رسوم المقابل المالي للموظفين غير السعوديين 
وعائالتهم وتحمل زيادة تكلفة المعيشة أو جزء منها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق رفع األجور الخاصة بهم، ومن جهة أخرى يتحتم 
على الشركة استقطاب كفاءات سعودية والمحافظة عليها لضمان االستمرارية على المدى الطويل وااللتزام بأنظمة ولوائح نظام العمل في 
المملكة العربية السعودية. باإلضافة لذلك، في حال حدوث أي تغيير في السياسات واللوائح السارية في المملكة فإن ذلك قد يؤثر على قدرة 
الشركة على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها. وإذا لم تستطع الشركة على تحقيق ما ورد ذكره فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل جوهري 

على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالعالمات التجارية 6	-	-	
قامت الشركة بتسجيل عالمتين تجارتين لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بصفتها المالكة تحت الفئتين )41( التي تختص بخدمات 
التعليم والتهذيب والتدريب وخدمات الترفيه واألنشطة الرياضية والثقافية والفئة )42( التي تختص بالخدمات العلمية والتقنية وخدمات 
البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحاليل األبحاث الصناعية، خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الحساب اآللي وخدمات قانونية. 
)لمزيد من المعلومات عن العالمات التجارية، فضاًل راجع الفقرة الفرعية رقم 9-8 »العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية« من القسم 

رقم 9 »المعلومات القانونية«(. 

والتي تدعم منتجاتها  التجارية،  الشركة في تسويق منتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالمتها  تعتمد قدرة  كما 
ومركزها التنافسي وتمنحها تميزاً واضحاً في السوق بين العمالء. وقد قامت الشركة بتسجيل عالمتها التجارية لدى الجهات المختصة، 
وبذلك فهي منحتها الحماية من أي إخالل بحقوق الملكية أو استخدام غير مشروع للعالمة التجارية للشركة مما قد يؤدي إلى التأثير على 
سمعة الشركة، ورفع دعاوى قضائية ومطالبات أمام المحاكم المختصة لحماية هذه الحقوق. وهي عملية مكلفة وتحتاج إلى وقت وجهد 
كبير من قبل اإلدارة في متابعتها. وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية عالمتها التجارية بشكل فعال عند تجديد شهادة التسجيل أو 
تتبع العالمات المشابهة، فإن ذلك سيؤثر سلباً على قيمتها، وبالتالي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية 7	-	-	
تاريخ  من  الوثيقة  المملكة. تسري هذه  في  للعمل  لها  للتأمين وهي شركة مرخص  التعاونية  مع شركة  تأمين صحي  وثيقة  الشركة  لدى 
2022/08/25م حتى تاريخ 2023/08/24م. وتوفر هذه الوثيقة الرعاية الصحية والطبية للموظفين العاملين في الشركة وأفراد عائالتهم 
)الزوج أو الزوجة - األطفال من تاريخ الوالدة - األبناء غير المتزوجين بحد أقصى 25 عاماّ - البنات غير المتزوجات والمطلقات واألرامل 
ِقبل  الوثائق الرعاية الصحية من خالل شبكة مقدمي الخدمة المعينين من  التأمينية( وتُغطي هذه  لسياسة الشركة  غير العامالت وفقاً 

الشركة وبشرط أن تكون الحالة مشمولة بالتغطية التأمينية. 

كما أبرمت الشركة وثيقة تأمين خاصة بالمركبات التي تملكها مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ووثيقة تأمين ضد جميع األخطار 
على ممتلكات الشركة مع شركة أكسا للتأمين التعاوني )ولمزيد من المعلومات حول وثائق التأمين، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية رقم 

9-11 »وثائق التأمين« من القسم رقم 9 »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. 

تتضمن عقود التأمين هذه على مبالغ مقتطعة وعوامل مستثناة من التغطية التأمينية، باإلضافة إلى قيود أخرى تتعلق بالغطاء التأميني 
يتم التفاوض عليه مع شركات التأمين، كما تعتمد إمكانية حصول الشركة على التعويض المستحق لها من قبل شركة التأمين ذات العالقة 
على مالءتها المالية وقدرتها على الوفاء بقيمة هذا التعويض، لذا قد ال يغطي التأمين جميع الخسائر التي تكبدتها الشركة وال يتم إعطاء 
أي ضمان بأن لن تتكبد الشركة خسائر تتجاوز حدود وثائق التأمين أو خارج نطاق التغطية الواردة في هذه الوثائق. ومن الممكن أن تنشأ 
حاالت تتجاوز فيها قيمة المطالبة قيمة التأمين الذي تحتفظ به الشركة أو أن يتم رفض مطالبة التعويض المقدمة من قبل الشركة لشركة 
التأمين ذات العالقة أو أن تطول فترة المطالبة والتعويض، مما سيؤثر سلبياً على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها 

ووضعها المالي. 
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المخاطر المتعلقة بالسيولة  8	-	-	
المطلوبات  وتتكون  استحقاقها.  حال  المالية  بالمطلوبات  المتعلقة  التزاماتها  مقابلة  على  الشركة  قدرة  عدم  في  السيولة  مخاطر  تتمثل 
المتداولة للشركة من ذمم دائنة تجارية والتزامات عن عقد تأجير - الجزء المتداول والمستحق إلى أطراف ذات عالقة ومستحقات وأرصدة 
أو المستقبلية في مواعيد  بالتزاماتها الحالية  الوفاء  الزكاة. قد ال تكون الشركة قادرة على  دائنة أخرى ومخصص مطالبات ومخصص 
استحقاقها ال سيما القصيرة األجل منها حيث بلغت نسبة السيولة لدى الشركة )3.92( و)3.32( و)3.37( كما في 31 ديسمبر 2020م 
و31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م، على التوالي. وفي حال لم تتمكن الشركة من إدارة الذمم الدائنة بشكل فعال وسدادها 
في الوقت المحدد فقد يلجأ أصحاب الذمم على سبيل المثال ال الحصر وقف التعامل مع الشركة وبالتالي قد تواجه الشركة صعوبات 
في توفير المواد األولية الالزمة لتسيير أعمالها. باإلضافة إلى ذلك، قد تكون الشركة عرضة للقضايا القانونية التي قد ينتج عنها خسائر 
مالية وإضرار بسمعة الشركة. وعليه فإن هذه المخاطر ستؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمطالبات القضائية والتحكيم واإلجراءات اإلدارية 9	-	-	
كما بتاريخ هذه النشرة، فإن الشركة طرفاً في دعوى واحدة بصفتها الجهة المدعى عليها. إذ أن الشركة مطالبة بصفتها الجهة المدعى 
عليها، دفع مبلغ يوازي حوالي )161,000( ريال سعودي لقاء مستحقات مالية ودفع الشرط الجزائي عن عقد مقاوالت أبرمته الشركة مع 
الجهة المدعية باإلضافة لتعويض عن أضرار التقاضي )ولمزيد من المعلومات، الرجاء االطالع على الفقرة رقم 9-10 »النزاعات القضائية« 

من القسم رقم 9 »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. 

ال تستطيع الشركة أن تتوقع نتيجة هذه الدعوى التي قد تنتهي بإلزامها دفع المبالغ المالية المطالب فيها، كما قد تصبح الشركة طرفاً في 
دعاوى أو نزاعات قضائية أخرى قد تودي نتائجها السلبية لتكبد الشركة تكاليف ومبالغ مالية عالية ما سيكون له تأثير سلبي جوهري على 

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية القائمة والمحتملة 0	-	-	
قامت الشركة بتقديم إقراراتها منذ تأسيها وحتى العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م، وقد قامت الشركة بتسديد جميع المبالغ 
العامة للزكاة والدخل تحمل الرقم )1020210757( وهي صالحة حتى 2023/04/30م. وقد  الهيئة  المستحقة وحصلت على شهادة من 
التزمت الشركة بتكوين مخصص الزكاة لعام 2020 بمبلغ )729,843( ريال سعودي وتكوين مخصص للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 

2021م بمبلغ )1,302,766( ريال سعودي، ومخصص للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م بمبلغ )1,682,796( ريال سعودي. 

علماً أن الشركة لم تستلم أي ربوط زكوية نهائية منذ تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة، وهي ال تستطيع الشركة التنبؤ ما إذا كانت 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستقبل تقديراتها الزكوية عن جميع السنوات المالية السابقة منذ تأسيسها وحتى نهاية العام المالي المنتهي 
في 31 ديسمبر 2021م، أو ستطالبها بدفع أي فروقات زكوية مستقباًل عن هذه األعوام. وقد تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على 
الشركة فروقات زكوية جوهرية تزيد عن قيمة ما دفعته الشركة كزكاة لصالحها، فضال عن غرامات التأخير في سداد هذه المبالغ، وفي حال 
نشأت تلك المطالبات فستقوم الشركة بدفع تلك المطالبات، وبالتالي مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة وربحيتها 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحداثة التحول إلى شركة مساهمة مدرجة وعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المدرجة 		-	-	
تدار الشركة منذ تأسيسها كشركة خاصة، وبالتالي قد تواجه الشركة صعوبة في التقيد باألنظمة واللوائح باعتبار أن أعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار التنفيذيين للشركة لديهم خبرة محدودة في إدارة الشركات المساهمة. وسيتوجب على أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بذل جهود 
وااللتزام  التغير  بمواكبة هذا  قدرتهم  وفي حال عدم  العالقة  ذات  اإلفصاح  ومتطلبات  واللوائح  باألنظمة  الشركة  التزام  إضافية لضمان 

باألنظمة ذات الصلة سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 		-	-	
ســتخضع الشــركة بعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة لنظــام الســوق الماليــة ولألنظمــة واللوائــح والتعاميـم الصـادرة مـن هيئـة 
السـوق الماليـة، وفـي حـال عـدم مقـدرة الشـركة علـى التقيـد فـي أي مـن اللوائـح واألنظمة التــي تخضــع لهــا، ســتتحمل تكاليــف، وعقوبــات 
مثــل إيقــاف التــداول علــى األسهم مؤقتــاً أو إلغــاء إدراج أسـهم الشـركة فـي حـال عـدم التزامهـا، ممـا سـيؤثر بشـكل سـلبي وجوهـري علـى 

أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهــا وأدائهــا المالــي وربحيتهــا. 



جدول
المحتـويــات 20

المخاطر المتعلقة بوجود الحد األدنى من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين واألثار المترتبة في حال استقالة أحد  		-	-	
األعضاء

تعتمد الشركة على مجلس إدارتها في تسيير أعمال الشركة نظراً للخبرات العملية التي يمتلكونها، ويتكون مجلس إدارة الشركة في دورته 
الحالية التي بدأت من تاريخ 1442/08/12هـ )الموافق 2021/03/25م(، ولمدة ثالث سنوات من عدد أربعة )4( أعضـاء من بينهم اثنان 
)2( أعضاء مستقلين، )للمزيد راجع القسم رقم 4-3 »أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر« من هذه النشرة(، وحيث إن الشركة حالًيا تلتزم 
بمتطلبات الفقرة الثالثة )3( من المادة السادسة عشرة )16( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية التي نصت على 
أن ال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن عضـوين أو عن ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر . إال أنه في حال عدم تحقيق الشـركة 
متطلبات الئحة الحوكمة، وعلى الرغم من أنها تعتبر استرشادية للشركات المدرجة في السـوق الموازية كما في تاريخ هذه النشرة، وفي 
حال تطبيقها بشكل إلزامي، فإن الشركة ستكون ملزمة بتطبيق جميع المواد اإللزامية فيها، بما في ذلك االلتزام بعدد أعضـاء مجلس اإلدارة 
المسـتقلين كما ذكر أعاله، وفي حال عدم التزامها بذلك مسـتقباًل فإنها سـتكون عرضـة للمساءلة من قبل هيئة السـوق المالية، والتي سيكون 

لها تأثير سـلبي وجوهري على أعمال الشـركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تطوير خدمات الشركة الحالية واستحداث خدمات جديدة 4	-	-	
الشك أن قدرة الشركة على توقع التغييرات والتطورات في التكنولوجيا والقطاع والتمكن من تطوير واستحداث خدمات جديدة في الوقت 
المناسب من األمور المهمة لتتمكن الشركة من النمو وتظل قادرة على المنافسة، وعادة ما يتطلب تطوير خدمات جديدة إلى توقعات طويلة 
األجل فيما يتعلق باتجاهات السوق وتطوير التصاميم والبرامج الجديدة ووضعها حيز التنفيذ، كما يتطلب مخصصات رأسمالية كبيرة، ولذا 
يجب أن تتكيف الشركة بسرعة مع ظروف السوق المتغيرة ومتطلبات العمالء وإذا لم تتمكن الشركة من توقع التطورات التقنية أو التغيرات 
في معايير القطاع أو متطلبات العميل أو االستجابة لها على أساس فعال من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب، أو إذا تأخرت الشركة بشكل 
كبير في تطوير أو استحداث خدمات جديدة تلقى رضا العمالء، فسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعقود االستئجار  5	-	-	
أبرمت الشركة عدداً من العقود واالتفاقيات، وتشمل هذه العقود عقود اإليجار للمستودعات والمبنى اإلداري على شكل عقود منفصلة، 
والعقود  االتفاقيات  »ملخص   5-9 اإليجار«  »عقود   3-5-9 رقم  الفرعية  الفقرة  إلى  الرجوع  )يرجى  تلقائي  بشكل  تجدد سنوياً  جميعها 
الجوهرية« من القسم رقم 9 »المعلومات القانونية« هذه النشرة(، إن عدم التزام الشركة باالتفاقيات التعاقدية وضمان استمراريتها بنفس 
إلى نقل مواد  المواقع مما سيضطرها  المستأجرة، سوف يعرضها لخسارة تلك  للعقارات  الحالية أو شروط تفضيلية الخاصة  الشروط 
المشاريع إلى موقع أخر، باإلضافة إلى تعرض الشركة لخطر عدم قدرة الجهات المتعاقدة معها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية، 
كما ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة، وفي حال عدم قدرة الشركة أو األطراف المتعاقدة معها 
على االلتزام ببنود تلك العقود، أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا، وخسارة الشركة لتلك المنازعات فإن ذلك سيؤثر على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

تجدر اإلشارة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم )292( وتاريخ 1438/05/16هـ المتضمن عدم اعتبار عقد اإليجار غير المسجل في 
الشبكة اإللكترونية عقداً صحيحاً منتجاً ألثاره اإلدارية والقضائية، وحيث إنه قد تم إطالق الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار بالتعاون 
بين وزارتي العدل واإلسكان في تاريخ 1439/05/17هـ، وقد صدر تعميم وزارة العدل باعتماد تطبيق ذلك على كافة العقود المبرمة بعد 
تاريخ 1440/05/04هـ الموافق 2019/01/10م. لدى الشركة ثالثة )3( عقود استئجار، مسجلة وفق النموذج اإللكتروني، وفي حال وجود 
عقود غير مستأجرة، األمر الذي سيفرض غرامة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان على المؤجر بمبلغ 1,000 ريال سعودي 
في المرة األولى وفي المرة الثانية مبلغ 2,500 ريال سعودي وفي المرة الثالثة بما ال يتجاوز 25,000 ريال سعودي، وبالتالي في حال نشوء 
أي نزاع بين الشركة وأي من المؤجرين فيما يتعلق بعقود اإليجار هذه، فإنه قد ال ينظر لها من قبل المحاكم السعودية، وبالتالي قد ال تتمكن 
الشركة بصفتها مدعى من حماية حقوقها في حال إخالل أي من المؤجرين بالتزاماتهم التعاقدية، وسيؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على 

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها المستقبلية. 
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المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة 6	-	-	
يلزم  الذي  2016/12/05م  الموافق  1438/03/05هـ  بتاريخ   1438/16/6768 رقم  التعميم  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  أصدرت 
المواطنين  الفعلية بين  المالية بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية  الشركات السعودية المدرجة في السوق 
السعوديون 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 األساسي، 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 1438/04/19هـ الموافق 2017/01/17م الذي 
يقتضي تأجيل تنفيذ التعميم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والسنوات التي تليها. وإلى أن تصدر هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك توجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم، فإن تنفيذ هذا التعميم بما في ذلك المتطلبات النهائية التي يجب 
الوفاء بها ال يزال قيد النظر، وكذلك القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على جميع المقيميين غير الخليجيين المساهمين في الشركات 
المدرجة والتي تطبق ضريبة االستقطاع على توزيعات األرباح الخاصة بالمساهمين غير المقيميين بغض النظر عن جنسياتهم. ولم تقم 
الشركة بتقييم األثر المالي لهذا التعميم واتخاذ الخطوات الكافية لضمان االلتزام به حيث إنها شركة مساهمة مقفلة مملوكة من مساهميين 
سعوديين، وفي حال كان األثر المالي لهذا التعميم حال تطبيقه كبيراً أو في حال تكبدت الشركة تكاليف إضافية التخاذ الخطوات الالزمة 

لضمان االلتزام به فسيؤثر ذلك على أعمالها بشكل سلبي وجوهري ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية 7	-	-	
قد تؤدي التغيرات المناخية كارتفاع درجات الحرارة والتغيرات في هطول األمطار، وأنماط الطقس المتقلبة إلى تكبد الشركة تكاليف كبيرة 
وطائلة ناتجة على سبيل المثال عن زيادة التكاليف المرتبطة بالمواد الخام التي تستوردها الشركة مثل تكاليف النقل أو التخزين لفترات 
إضافية في الموانئ، كذلك قد تؤدي الظروف المناخية إلى تعطل عمليات إنجاز مشاريع الشركة ألي أسباب مرتبطة بالظروف المناخية، أو 
تأخر تسليم المشاريع حسب الجدول الزمني لعمالئها خصوًصا في المناطق الواقعة خارج مدينة الرياض. كما يؤثر على قدرة الشركة ألداء 
وممارسة عملياتها وبالتالي التقليل من نتائجها التشغيلية. فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة باستخدام االفتراضات والتقديرات واآلراء المحاسبية واألخطاء المقابلة 8	-	-	
تستخدم الشركة افتراضات وتقديرات وآراء محاسبية محددة لغرض إعداد قوائمها المالية والتي ترتبط بأمور محاسبية معقدة، وقد يكون 
للتباين في تفسيراتها تأثير كبير على النتائج المالية للشركة. إن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها واإلصدارات المحاسبية ذات الصلة 
المثال  بما في ذلك على سبيل  المجموعة،  بعمل  الصلة  المرتبطة بمجموعة عريضة من األمور ذات  والتفسيرات  التنفيذية  واإلرشادات 
اإليجار  وعقود  الُمعمرة  األصول  قيمة  وانخفاض  لالستثمارات  العادلة  والقيمة  ذلك،  على  المترتبة  والتكلفة  اإليرادات  إثبات  الحصر  ال 
والمعامالت االقتصادية ذات الصلة، واألصول غير الملموسة والضرائب واألمالك والمعدات والتقاضي، جميعها تتسم بالتعقيد الشديد 
وتنطوي على افتراضات وتقديرات وآراء ذاتية من جانب الشركة مما يتيح المجال لوقوع أخطاء. وقد يكون للتغيرات في االفتراضات أو 
االجتهادات أو األحكام األساسية، باإلضافة إلى األخطاء المقابلة، تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج 

العمليات أو التوقعات. 

المخاطر المرتبطة بالخطأ في تقدير تكلفة أداء الخدمات وتعقيد أدائها  9	-	-	
للشركة  الداخلية  التقديرات  على  كبير  بشكل  ويعتمد  معقداً  أمراً  والتركيبات،  والتشغيل  والصيانة  التأثيث  خدمات  عقود  تسعير  يعتبر 
والتنبؤات واالفتراضات لمشاريع الشركة، ويعتمد على وجه الخصوص على تكلفة تقديم الخدمات ذات الصلة، والنظام الذي تعمل الشركة 
عليه، وقد تستند هذه التقديرات والتنبؤات واالفتراضات إلى بيانات محدودة أو غير دقيقة والتي قد يتضح الحقاً عدم دقتها، وإذا لم 
تقدر الشركة بدقة نطاق تكاليفها وتوقيت استكمال المشاريع، فقد تكون عقودها غير مربحة، كما قد تخطئ الشركة عند تخفيض أسعار 
مشاريعها، أو تخطئ في تقدير تكاليف أداء األعمال بدقة أو في التقييم الدقيق للمخاطر المرتبطة بالعقود المحتملة، وتشمل العوامل التي 
قد تؤدي إلى اختالف الربحية المقدرة للمشروع عن الربحية الفعلية تغير عرض أسعار الموردين والمقاولين، أو ارتفاع أسعار الخدمات 
اللوجستية نتيجة عوامل خارجية، أو إجراءات تصحيحية في التصاميم نتيجة ظروف خارجية، وتعديالت في اللوائح واألنظمة، أو ارتفاع 
تكلفة العمالة المنفذة للمشاريع، أو التأخر في التنفيذ بسبب ظروف خارجة عن إرادة الشركة والعمالء، أو تعديل أو إلغاء بعض البنود بعد 
تنفيذها جزئيا، أو عدم التقدير الدقيق لالحتياطات الطارئة والمخاطر غير المعروفة، أو عدم دقة االدخاالت في النظام الذي تعمل عليه 
الشركة، وقد تتأثر ربحية الشركة سلبا بأي تكاليف إضافية أو غير متوقعة أو تأخير أو عدم القدرة على تحقيق سيولة متوقعة في التكلفة أو 
مخاطر غير متوقعة تواجهها الشركة فيما يتعلق بتقديم خدماتها، بما في ذلك تلك الناتجة عن عوامل خارجة عن سيطرة الشركة، وسيكون 

لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بالتغيرات في المعايير المحاسبية أو تطبيق معايير جديدة 40-	-	
المالية  للسنة  المقارنة  أرقام  تتضمن  والتي  المنتهية في 31 ديسمبر 2021م،  المالية  للسنة  للشركة  المراجعة  المالية  القوائم  إعداد  تم 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والقوائم األولية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م واإليضاحات المرفقة بهم 
وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة 
السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(، والشركة ملزمة في هذه الحالة بتطبيق التعديالت أو التغييرات التي تطرأ على هذه المعايير 
من وقت آلخر، ومايترتب من ذلك سياسات محاسبية يتطلب من الشركة اعداها وااللتزام بها. وبالتالي فإن أي تغييرات في هذه المعايير 
أو إلزامية تطبيق بعض المعايير الجديدة، أو عدم وجود سياسات محاسبية واضحة، من الممكن أن يؤثر سلباً على القوائم المالية وبالتالي 

على النتائج المالية للشركة ومركزها المالي.

المخاطر المرتبطة بعمليات االستحواذ 	4-	-	
تقوم الشركة في إطار استراتيجية النمو الخاصة بها بتقييم فرص النمو الجديدة من خالل المشاريع المشتركة أو عمليات االستحواذ، وقد 
بناء على مناسبتها الستراتيجية الشركة ووضعها  قررت الشركة االستحواذ على أعمال وخدمات ومنتجات وأصول أخرى جديدة، وذلك 
المالي، حيث قامت بتاريخ 1442/06/26هـ الموافق 2021/02/08م االستحواذ على حصة قدرها )1,250( والتي تمثل مانسبته 25% في 
شركة أعمال المعالجة للمياه، والتي يبلغ رأس مالها 500,000 ريال سعودي، مقابل مبلغ 1.3 مليون ريال سعودي، وقد ينطوي ذلك على 
مخاطر مختلفة، بما في ذلك عدم قدرة الشركة على تقدير قيمة عملية االستحواذ أو المشروع المشترك أو ما يكتنفها من مزايا ومخاطر، 
أو عدم قدرتها على دمج األعمال أو األصول المستحوذ عليها مع أعمالها الحالية بشكل فعال، أو تحقيق االستفادة المتوقعة من أوجه 
التعاون، أو استرداد تكاليف شراء األعمال أو األصول المستحوذ عليها، كما قد تتكبد المجموعة تكاليف غير متوقعة أو تتحمل التزامات 
وخسائر غير متوقعة فيما يتعلق بأي أعمال أو أصول تستحوذ عليها أو تدخل فيها، وقد تؤثر هذه الصعوبات في أعمال الشركة الجارية، 
وتشتت انتباه إدارتها وموظفيها، وتزيد من نفقاتها، وهو ما سيؤثر بدوره بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالذمم المدينة واالئتمان 	4-	-	
تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر. وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في 
عدة حاالت مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العمالء غير مسددة، وفشل أطراف مدينة أخرى بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة 

وغيرها.

وفقاً للقوائم المالية بلغ رصيد صافي الذمم المدينة التجارية مبلغ 3,648,591 ريال سعودي و11,306,145 ريال سعودي و13,251,184ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م على التوالي، وتمثل ما نسبته7.74% و13.96% و30.14%من 
اإليرادات كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م على التوالي، كما تمثل ما نسبته 9.80% و14.81% و%15.09 
من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م على التوالي. يوضح الجدول التالي تفصيل أعمار 

الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م: 

أعمار الذمم المدينة
)جميع األرقام باأللف 

ريال سعودي(

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022مكما في 31 ديسمبر 2021مكما في 31 ديسمبر 2020م

صيد الذمم 
ر

المدينة

النسبة من 
اإلجمالي

النسبة من اإليرادات

النسبة من إجمالي 
الموجودات

صيد الذمم 
ر

المدينة

النسبة من 
اإلجمالي

النسبة من اإليرادات

النسبة من إجمالي 
الموجودات

صيد الذمم 
ر

المدينة

النسبة من 
اإلجمالي

النسبة من اإليرادات

النسبة من إجمالي 
الموجودات

7%14%46%136,197%12%87%79,893%6%76%2,779غير متأخر السداد
4%7%24%23,238%2%13%01,527%0%0%0من 1-60 يوماً

3%6%21%02,820%0%0%20%2%24%869من 61-120 يوماً
1%3%8%01,139%0%0%012%0%0%0من 121-180 يوماً
0%0%1%093%0%0%00%0%0%0أكبر من 180 يوماً

15%30%100%1513,487%14%100%1011,432%8%100%3,648اإلجمالي
مخصص الخسائر 

0126236االئتمانية

صافي رصيد الذمم 
3,64811,30613,251المدينة

المصدر: شركة وجا
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كونت الشركة رصيد مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للعمالء بمبلغ 125,945 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م ومبلغ 236,490 
ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م. ويمثل رصيد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للعمالء ما نسبته 1.10% ومن إجمالي رصيد 
الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2021م و1.78% كما في 30 يونيو 2022م. يتم تحديد فترة االئتمان الممنوحة للعمالء بشكل 
أساسي وفقاً لتقييم مدى التزام العميل بالسداد خالل الفترة التاريخية مع وضع حد أعلى لكل عميل على حده من ناحية القيمة. ان الذمم 
المدينة التجارية غير مرتبطة بعمولة وتتراوح فترة سدادها عموماً من 30 إلى 60 يوماً. وحسب خبرة إدارة الشركة فإن الذمم المدينة 
مستحقة من جهات حكومية وتعتبر ديون جيدة قابلة للتحصيل. تتراوح فترة االستحقاق الممنوحة لعمالء الشركة بين 0 و60 يوما، ويتم 
إصدار الفواتير على أساس نسب إنجاز كل مشروع، وتستحق 70.2% من الذمم المدينة التجارية خالل 60 يوم كما في 30 يونيو 2022م 

)حوالي 100% كما في 31 ديسمبر 2021م(.

يوجد لدى الشركة سياسة لتكوين مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة للعمالء، عند تقييم مدى كفاية المخصص، تقوم الشركة بتأسيس 
فترة  بعد متوسط  للمستحقات  المتأخرة  المدفوعات  زيادة في عدد  وأي  المدفوعات  السابقة في تحصيل  الشركة  تقديراتها على خبرة 
االئتمان. إذا تدهورت الحالة المالية للعمالء فقط تكون عمليات الشطب الفعلية أعلى من المتوقع، يتم إجراء هذا التقدير على أساس 
فردي، أما بالنسبة للمبالغ غير الهامة بشكل فردي والتي فات موعد استحقاقها، فيتم تقييمها بشكل جماعي ويتم تطبيق مخصص وفقاً 

لطول الفترة الزمنية المستحقة بناًء على معدالت االسترداد التاريخية.

هذا وتطبق الشركة نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة لتحديد خسائر االنخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة، والذي يتطلب من 
الشركة أخذ بعض العوامل المستقبلية بعين االعتبار أثناء حساب احتمالية التعثر أو عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة الشركة 
على تحصيل المبالغ المستحقة، ويتم شطب الديون المعدومة عند تحديدها مقابل المخصصات المتعلقة بها، ويتم تحميل المخصصات 
على قائمة الربح أو الخسارة، وأي استردادات الحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبها سابقاً تضاف إلى اإليرادات األخرى. وفي حال 
عدم التزام المدينين بسداد مستحقات الشركة في مواعيدها أو عدم التزامهم على اإلطالق بالسداد جزئياً أو كلياً، فسوف يؤثر ذلك بشكل 

سلبي وجوهري على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية.

المخاطر المتعلقة بالذمم الدائنة: 	4-	-	
بلغ رصيد الذمم الدائنة للشركة )498,674( ريال سعودي و)1,702,010( ريال سعودي و)2,001,968( ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م و31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م، على التوالي. وتمثل الذمم الدائنة من إجمالي مطلوبات الشركة )5.8%( و)7.8%( و)%8.0( 
كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م، على التوالي. مع اإلشارة إلى أن معدل دوران الذمم الدائنة بلغ 6 يوم 
و11 يوم و11يوم سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م، على التوالي. ولمزيد من المعلومات يرجى 

الرجوع إلى القسم رقم »14« )مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات(، فقرة »6-3-9« )ذمم دائنة تجارية(.

وفي حال تقادم الذمم الدائنة التجارية، فقد ال تتمكن الشركة من سداد كامل ذممها الدائنة التجارية أو السداد في المدة المتفق عليها مع 
الموردين، األمر الذي قد يؤثر على قدرتها على إبرام عقود بشروط مناسبة مستقباًل، أو قد يعرضها إلى رفع الدعاوى القضائية من قبل 

الدائنين مما سيؤثر سلباً وبشكل وجوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع 	-	

المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 	-	-	
يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في المملكة بشكل عام وتشمل، على سبيل 
المثال ال الحصر، عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك. ويعتمد اقتصاد المملكة الكلي والجزئي بشكل أساسي 
على النفط والصناعات النفطية والتي ال تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي، وعليه فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث 
في أسعار النفط سيكون لها أثرها المباشر والجوهري على خطط ونمو اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى معدالت اإلنفاق الحكومي، والذي 
من شأنها التأثير سلباً على أداء الشركة المالي، نظراً لعملها ضمن منظومة اقتصاد المملكة وتأثرها بمعدالت اإلنفاق الحكومي. وعلى سبيل 
المثال، قد تخفض الحكومة حجم التكاليف والمصروفات بما يتعلق بتوفير خدمات تقنية المعلومات، والتي قد تؤدي إلى التدرج العكسي أو 

إلغاء العقود الحالية والمستقبلية. 

كما يعتمد استمرار نمو اقتصاد المملكة على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص 
في البنية التحتية، لذا فإن أي تغيير سلبي في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على االقتصاد وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في المنطقة وتأثيرها على عمليات الشركة 	-	-	
يعتمد األداء المالي للشركة على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في المملكة باإلضافة للظروف االقتصادية العالمية التي تؤثر 
بدورها على اقتصاد المملكة. وال يزال قطاع النفط يحتل النصيب األكبر من إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وقد تحدث تقلبات في أسعار 

النفط، مما قد يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد المملكة. 
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بأن  يوجد ضمانات  الحاضر، وال  الوقت  األمني في  أو  السياسي  الشرق األوسط من عدم االستقرار  العديد من دول منطقة  تعاني  كما 
الظروف السياسية واألمنية واالقتصادية في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى لن يكون لها تأثير سلبي على اقتصاد المملكة أو االستثمار 
األجنبي المباشر فيها أو على أسواق المال في المملكة بوجه عام، وقد تؤثر تلك العوامل على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية. 

من شأن أي تغييرات كبرى غير متوقعة في البيئة السياسية أو االقتصادية أو القانونية في المملكة و/أو أية دول أخرى في الشرق األوسط، 
بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: التقلبات العادية في األسواق والركود االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة والتحوالت التكنولوجية 

وغيرها من التطورات، أن تؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية  	-	-	
قد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية الخارجة عن سيطرة الشركة والذي قد يصيب مرافق الشركة أو يصيب العمال مثل الفيضانات 
والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى، إلى تكبد الشركة تكاليف كبيرة وطائلة. كما يؤثر بشدة على قدرة الشركة على أداء ممارسة عملياتها 
وبالتالي التقليل من نتائجها التشغيلية. وفي حالة حدوث كوارث طبيعية وإضرارها بمرافق الشركة، فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بااللتزامات المترتبة على العقود مع الجهات الحكومية 4-	-	
تخضع عقود الشركة وتعامالتها مع الجهات الحكومية ذات الصلة باألعمال والمشتريات إلى لألنظمة واللوائح التي تنظمها لمنع استغالل 
النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها حمايًة للمال العام. كما تحرض هذه األنظمة واللوائح إلى عزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، 
وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، ويصب كل ذلك لضمان الشفافية في جميع إجراءات األعمال والمشتريات وتعزيز التنمية االقتصادية 

الوطنية.

فتخضع عقود الشركة مع الجهات الحكومية )الوزارات واألجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة واألجهزة ذات الشخصية 
المعنوية العامة المستقلة( لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/128( وقرار مجلس الوزراء 
رقم )649( وتاريخ 1440/11/13هـ )الموافق 2019/07/16م(. وأي تعديالت تمت عليه. والذي يلزم الشركة المتعاقدة مع الجهات الحكومية 

بالبنود اآلتية:

استمرارية المحافظة على معايير التأهيل التي على أساسها تم ترسية العقد عليه.- 
استمرارية المحافظة على الشروط الالزمة لتنفيذ األعمال وتأمين المشتريات وفقاً النظام والئحته التنفيذية.- 
ال تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر )خمس( سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك، بعد - 

موافقة وزارة المالية.
استمرارية المحافظة على مستوى األداء وفق المعايير والمقياس المتفق عليها لتقديم الخدمة وفي حال حدوث أي تراجع يجوز - 

للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن األداء مرضًيا.
استمرارية المحافظة على نقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.- 
تقديم ضمان نهائي بنسبة )5%( من قيمة العقد. - 
نهائياً، وفقاً ألحكام -  المشروع استالماً  الحكومية  الجهة  بالتزاماتها وتستلم  إلى أن تفي الشركة  النهائي  االحتفاظ بالضمان 

العقد وشروطه.
للجهة الحكومية - في حدود احتياجاتها الفعلية - إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما ال يتجاوز )10%( من قيمته، ولها - 

إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما ال يتجاوز )20%( من قيمته.
ال يجوز للشركة التنازل عن العقد أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو موّرد آخر إال بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة - 

الحكومية ووزارة المالية.
وال يجوز التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو موّرد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.- 
إذا قّصرت الشركة في تنفيذ التزاماتها، قد تُفرض عليها غرامة ال تتجاوز )20%( من قيمة العقد، مع حسم قيمة األعمال التي - 

لم تُنفذ.
بعد -  التعاقدية  بالتزاماتها  أخلت  إذا  الشركة،  على حساب  وتنفيذها  والمشتريات  األعمال  من  جزء  الحكومية سحب  للجهة 

إنذارها.
تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء الشركة بعد اكتمال تنفيذها للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. وال تعلن - 

نتائج تقييم أداء المتعاقدين، إال بعد أن يكون قرار التقييم نهائًيا.
للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم االتفاق على اإلنهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة - 

الوزارة.
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كما تخضع الشركة في عقودها المبرمة مع الجهات الحكومية - وبالتحديد مع وزارة العدل - لالئحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في األعمال والمشتريات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )245( 
بتاريخ 1441/03/29هـ )الموافق 2019/11/26م(. وتضمنت هذه العقود صراحًة وجوب التزام الشركة بهذه الالئحة بصفتها متعاقدة مع 
وزارة العدل أو الطرف المقاول. ويترتب على مخالفة الالئحة المذكورة تطبيق الغرامات المنصوص عليها في الباب الثالث )من المواد 28 
إلى 34(، بحيث توقع الجهة الحكومية غرامة ال تتجاوز )10%( من قيمة العقد ويمكن تطبيق غرامات ال يتجاوز قدرها اإلجمالي )20%( من 
قيمة العقد. وبما أن قيمة العقود الحكومية المبرمة ما بين الشركة ووزارة العدل تمثل مبالغ ضخمة قد تصل إلى حد قد يفوق أثنان وسبعون 
مليون وسبعمائة واثنان وتسعون ألف وثمانمائة ستة وخمسون )72,792,856( ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م، وأن هذه العقود تنطوي 
على مشتريات مرتفعة القيمة، بالتالي فإن النسبة المئوية التي من الممكن أن تفرضها الجهة الحكومية على الشركة في حال مخالفتها لبنود 

العقد كغرامة هي مبالغ طائلة. 

وفي حال أوقعت مثل هذه الغرامات بحق الشركة لمخالفتها األنظمة واللوائح المرعية في إجراءات األعمال والمشتريات في العقود مع 
الجهات الحكومية، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بتغيير البيئة التنظيمية والتي لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها 5-	-	
تخضع أعمال الشركة لألنظمة واللوائح التنفيذية والقواعد والتعليمات العامة والتعاميم المعمول بها في المملكة العربية السعودية علماً بأن 
البيئة النظامية التي تعمل فيها الشركة تتعرض للتغيير، والجدير بالذكر أن التغييرات التنظيمية الناتجة عن العوامل السياسية واالقتصادية 
والتقنية والعوامل البيئية يمكن أن تؤثر على عمليات الشركة وأن تحد من تطور الشركة أو أعمالها .وإذا فرضت األنظمة أو اللوائح الجديدة 
متطلبات إضافية من الصعب أو المكلف االلتزام بها، وإذا اضطرت الشركة إلى تعديل منتجاتها أو عملياتها لاللتزام بهذه األنظمة، فسينتج 
عن ذلك زيادة في تكلفة المنتجات وقد تتطلب التزامات إضافية هامة من قبل الشركة والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بنظام الشركات 6-	-	
يفـرض نظـام الشـركات بعـض المتطلبات النظاميـة التـي يتوجـب علـى الشـركة االلتزام بهـا. وسيسـتلزم ذلـك قيـام الشـركة باتخـاذ اإلجراءات 
والتدابيـر لاللتزام بمثـل هـذه المتطلبات والتـي مـن الممكن أن تؤثـر علـى خطـة أعمالهـا أو تسـتغرق وقـت طويـل. كمـا فـرض نظـام الشـركات 
إلى  )المادة 213(  الحالـي  الشـركات  الحالـي عقوبـات أشـد صرامـة علـى مخالفـة أحكامـه وقواعـده اإللزامية حيـث تصـل حسـب نظـام 
)500,000( ريـال، كمـا نصـت المادة )214( مـن نظـام الشـركات علـى تضاعـف العقوبـات فـي حـال تكـرار المخالفات، وبالتالـي فـإن الشـركة 
سـتكون عرضـة إلـى مثـل هـذه العقوبـات فـي حـال عـدم التزامهـا بتلـك القواعـد واألحكام، والـذي مـن شـأنه التأثيـر سـلباً وبشكل جوهـري 

علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا المالي ونتائـج عملياتهـا.

المخاطر المتعلقة بتطبيق الئحة الحوكمة 7-	-	
أصـدر مجلـس الهيئـة الئحـة حوكمـة الشـركات جديـدة بموجـب القـرار رقـم )2017-16-8( وتاريـخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/12/13م( 
بنـاًء على نظام الشـركات الصـادر بالمرسوم الملكي رقـم م/3 وتاريـخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/11م(، والمعدلة بقـرار مجلـس 

هيئـة السـوق المالية رقـم )1-07-2021( وتاريـخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(. وأي تعديالت تطرأ عليها.

وعلـى الرغـم مـن أن الئحـة حوكمـة الشـركات تعتبـر استرشـادية للشـركات المدرجة فـي السـوق الموازية كمـا فـي تاريـخ هذه النشرة، إال أنـه 
فـي حـال تطبيقهـا بشـكل إلزامـي فـإن نجـاح الشـركة فـي تطبيـق الحوكمـة بشـكل صحيـح يعتمـد علـى مـدى اسـتيعاب وفهـم المجلس ولجانـه 
واإلدارة والعامليـن فـي الشـركة لهـذه القواعـد واإلجراءات. وإن مخالفـة هـذه القواعـد واإلجراءات أو الفشـل فـي تطبيقهـا يعـرض الشـركة 
للمخالفـات الجزائيـة مـن قبـل هيئـة السـوق المالية، والتـي سـيكون لهـا تأثيـر سـلبي وجوهـري علـى أعمـال الشـركة ومركزهـا المالي ونتائـج 

عملياتهـا وتوقعاتهـا المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية  8-	-	
تعمل الشركة في بيئة تنافسية وتواجه منافسة قوية وال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعال مع الشركات األخرى 
في السوق. وتتميز تلك المنافسة بأنها سريعة التغير من الناحية التقنية ومتطلبات المستخدم ومعايير القطاع وتطوير وتحديث المنتجات 
المقدمة إلى السوق حديثاً وتحديثاتها، وتتوقع الشركة أن تواجه منافسة في المنتج أو الزيادة في األسعار. وقد ينتج عن المنافسة القوية 
في المنتجات واألسعار زيادة في التكاليف والمصروفات، منه على سبيل المثال تكاليف اإلعالنات والتسويق والمبيعات المستقبلية والبحوث 
والتطوير وخصومات المنتجات ورسوم استبدال المنتج ودعم التسويق والخدمات المستمرة المتعلقة بالمنتجات، باإلضافة إلى ذلك، قد 
تعمل الشركات المنافسة الحالية والرئيسية للشركة على إنشاء عالقات شراكة فيما بينهم أو مع أطراف أخرى والتي من شأنها أن تحسن 
وتطور مصادرهم. ونتيجًة لصفقات االستحواذ تلك، قد تحتاج الشركات المنافسة الحالية والرئيسية للشركة أن تعمل على تطوير التقنيات 
الجديدة ومتطلبات المستخدم أو العميل وتخصيص مصادر أكبر لبيع أو عرض حلولهم، وبدء أو إيقاف المنافسة في األسعار، واالستفادة من 
الفرص األخرى المتواجدة بسرعة أكبر أو تطوير وتوسيع عروضهم بسرعة وبشكل أوسع من الشركة. وقد يعمل المنافسون على مضاعفة 
منتجاتهم وخدماتهم المعروضة والتي من شأنها أن تقلل حصص الشركة الحالية في السوق. وسيكون لكل ما ذكر أعاله تأثير سلبي كبير 

على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.
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المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة 9-	-	
في حال أصبحت الشركة في وضع مهيمن في السوق أو تم احتسابها كشركة في وضع مهيمن من قبل الهيئة العامة للمنافسة، فستخضع 
السعودية وتشجيع  العادلة في األسواق  المنافسة  أن يحمي  والذي يسعى  المنافسة  الواردة في نظام  والضوابط  للشروط  الشركة  عملية 
وترسيخ قواعد السوق وحرية األسعار وشفافيتها. وفي حال خالفت الشركة أحكام نظام المنافسة وأُصدر بحقها حكم يتعلق بتلك المخالفة، 
فقد تخضع لغرامة ال تتجاوز عشرة ماليين ريال سعودي. وإضافة إلى ذلك، يحق للهيئة العامة للمنافسة طلب إيقاف أنشطة الشركة بشكل 
مؤقت أو دائم )جزئيا أو كلياً( وذلك في حال كررت الشركة المخالفة. وعالوة على ذلك، قد تكون إجراءات إقامة الدعاوى أطول ومكلفة 

مادياً للشركة، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على إيرادات الشركة ومركزها المالي.

المخاطر المتعلقة بزيادة التكاليف  0	-	-	
أرباحها عن طريق إعداد وتوفير أسعار معقولة لمنتجاتها وخدماتها،  الشركة على قدرتها باالحتفاظ على مستوى ومعدالت  أداء  يعتمد 

وقدرتها على تحميل أي زيادة في تكاليف اإلنتاج أو الخدمات لعمالئها من خالل زيادة أسعار تلك المنتجات أو الخدمات.

وال يمكن للشركة أن تتحكم كلياً بأسعار منتجاتها أو خدماتها، نظراً ألن تلك األسعار تعتمد على نسبة توافرها ونسبة الطلب في السوق. 
وبناًء على ذلك، في حال ارتفعت تكاليف التشغيل أو اإلنتاج أو الخدمات المقدمة ولم تتمكن الشركة من رفع أسعار منتجاتها وخدماتها 
لتعويض تلك التكاليف، فستتأثر ربحية الشركة بشكل كبير وجوهري مما سيؤثر جوهرياً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتغييرات السلبية في أسعار الفائدة  		-	-	
تعتمد الشركة في أعمالها التوسعية وزيادة خطوط اإلنتاج وتطوير منتجاتها وخدماتها على الحصول على تمويل وتسهيالت من جهات تمويلية 
خارجية كالبنوك التجارية وجهات أخرى. لذلك، تتأثر ترتيبات التمويل الخارجية الخاصة بأسعار الفائدة بصورة كبيرة والتي تعد بدورها 
على قدر عاٍل من الحساسية تجاه عدد من العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة، ومن ضمنها السياسات الحكومية والنقدية والضريبية، 
والظروف االقتصادية والسياسية المحلية والعالمية. وقد تؤدي الزيادة في أسعار الفائدة من تكاليف التمويل وتكاليف الفائدة إلى الحد 
الذي قد يؤدي إلى انخفاض تدفقات الشركة النقدية. وعليه قد يكون للتذبذبات السلبية في أسعار الفائدة أثر سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة  		-	-	
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 حسبما هو وارد في النظام، وقد قررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 
5% إلى 15% والذي بدأ تطبيقه من شهر يوليو 2020م. وبالتالي، فإنه يتعين المنشآت ذات العالقة معرفة طبيعة ضريبة القيمة المضافة 
وطريقة تطبيقها وكيفية حسابها. كما سيتعين عليها تقديم تقاريرها الخاصة إلى الجهات الحكومية ذات العالقة. وبناًء على ذلك، يتعين 
على الشركة التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تشمل تحصيلها وتسليمها، وتأثير تطبيق نظام ضريبة 
القيمة المضافة على أعمال الشركة. وقد أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة إلى زيادة أسعار معظم البضائع والخدمات بما 
في ذلك منتجات وخدمات الشركة. وال يوجد في الوقت الحالي أي مطالبات أو اعتراضات حالية متعلقة بضريبة القيمة المضافة، ومع ذلك 
فإن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة، سوف يعرضها لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتها 
مما سيزيد أيضاً من التكاليف والمصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التنافسي للشركة ومستوى الطلب على منتجاتها 

وخدماتها، مما سيكون له تأثير سلبي على الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين 		-	-	
أقرت الحكومة خالل عام 2016م عدداً من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتي 
من ضمنها إقرار فرض رسوم إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتباراً من 2018/01/01م بواقع أربعمائة 
)400( ريال سعودي شهرياً عن كل موظف غير سعودي لعام 2018م، تزيد إلى ستمائة )600( ريال سعودي شهرياً لعام 2019م ثم إلى ثمانمائة 
)800( ريال سعودي شهرياً لعام 2020م. وسيؤدي ذلك إلى زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمالها 

وأدائها المالي ونتائج عملياتها.

باإلضافة إلى ذلك فقد فرضت الحكومة رسوم مقابل مالي على تابعي ومرافقي الموظفين غير السعوديين اعتباراً من 2017/07/01م، 
بواقع مائة )100( ريال سعودي شهرياً عن كل تابع في عام 2017م، وترتفع سنوياً لتصل إلى أربعمائة )400( ريال سعودي شهرياً لكل تابع 
في عام 2020م، وعليه فإن رسوم المقابل المالي التي سيتحملها الموظف غير السعودي عن عائلته ستؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة عليه، 
األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجهه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة المعيشة فيها أقل، وإذا ما حدث مثل هذا األمر فستواجه الشركة 
صعوبة في المحافظة على موظفيها غير السعوديين، األمر الذي قد يضطرها إلى تحمل تلك التكاليف عن الموظفين غير السعوديين أو 
جزء منها بشكل مباشر، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها غير السعوديين، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة في 

تكاليف الشركة مما سيؤثر بشكل سلبي على نتائج عملياتها.
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المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل 4	-	-	
أصـدرت الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل التعميـم رقـم )1438/16/6768( بتاريـخ 1438/03/05هـ )الموافق 2016/12/05م( والـذي يلـزم 
الشـركات السـعودية المدرجة فـي السـوق المالية بحسـاب الدخـل والـزكاة علـى أسـاس جنسـية المساهمين والملكية الفعليـة بيـن المواطنين 
السـعوديين والخليجييـن وغيرهـم علـى النحـو الـوارد فـي »نظـام تداوالتي« فـي نهايـة العـام. وقبـل إصـدار هـذا التعميـم، كانـت الشـركات 
المدرجة فـي السـوق المالية خاضعـة بوجـه عـام لدفـع الـزكاة أو الضريبـة علـى أسـاس ملكيـة مؤسسـيها وفقاً لنظامهـا األساسي، ولـم يتـم 
األخذ باالعتبار أثـر األسهم المدرجة فـي تحديـد وعـاء الـزكاة. وكان مـن المقرر تطبيـق هـذا التعميـم فـي السـنة المنتهية فـي 31 ديسمبر 
2016م والسـنوات الالحقة لذلـك. ولكـن أصـدرت الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل خطابهـا رقـم )1438/16/12097( بتاريـخ 1438/04/19هـ 
)الموافق 2017/01/17م )الـذي يقتضي تأجيـل تنفيـذ التعميـم للسـنة المالية المنتهية فـي 31 ديسـمبر 2017م والسـنوات التـي تليهـا. وإلـى 
أن تصـدر الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل توجيهاتهـا فيمـا يتعلـق بآليـات وإجـراءات تنفيـذ هـذا التعميـم، فـإن تنفيـذ هـذا التعميـم بمـا فـي 
ذلـك المتطلبات النهائيـة التـي يجـب الوفـاء بهـا ال يـزال قيـد النظـر، وكذلـك القواعـد التـي تفـرض ضريبـة الدخـل علـى جميـع المقيمين 
غيـر الخليجييـن المساهمين فـي الشـركات السـعودية المدرجة والتـي تطبـق ضريبـة االستقطاع علـى توزيعـات األرباح الخاصـة بالمساهمين 
غيـر المقيميـن بغـض النظـر عـن جنسـياتهم. ولـم تقـم الشـركة بتقييـم األثر المالي لهـذا التعميـم واتخـاذ الخطـوات الكافيـة لضمـان االلتزام 
بـه حيـث أنهـا شـركة مسـاهمة مقفلـة مملوكـة مـن مسـاهمين سـعوديين، وفـي حـال كان األثر المالي لهـذا التعميـم حـال تطبيقـه كبيراً أو 
فـي حـال تكبـدت الشـركة تكاليـف إضافيـة التخاذ الخطـوات الالزمة لضمـان االلتزام بـه فسـيؤثر ذلـك سـلباً علـى أعمالهـا ونتائـج عملياتهـا 

ومركزهـا المالي وتوقعاتهـا المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والخدمات ذات الصلة 5	-	-	
أصدر مجلس الوزراء قراره رقم )95( وتاريخ 1437/03/17هـ )الموافق 2015/12/28م( برفع أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهالك 
المتعلقة برفع كفاءة  السياسات  للقطاع السكني والتجاري والصناعي، كجزء من  المياه وخدمات الصرف الصحي  بيع  الكهرباء وتسعيرة 
1439/03/24هـ  تاريخ  في  بياناً  سابقاً(  المعدنية  والثروة  والصناعة  )الطاقة  الطاقة  وزارة  أصدرت  كما  المملكة.  في  الحكومي  الدعم 
)الموافق 2017/12/12م( حول خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة وذلك ابتداًء من يوم 1439/04/14هـ )الموافق 

2018/01/01م(. 

تعتمد عمليات الشركة التشغيلية على توفر منتجات الطاقة والكهرباء والمياه، لذا فإن أي انقطاع أو تقليص في اإلمدادات من هذه المنتجات 
أو أي ارتفاع في أسعاره من شأنه أن يؤثر على العمليات التشغيلية للشركة، على مما سيؤدي إلى تقليص هوامش أرباحها وبالتالي التأثير 

سلباً أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بموسمية أعمال الشركة 6	-	-	
يتأثر قطاع الشركة، كغيره من القطاعات، بتقلبات العرض والطلب في السوق، كما وبحكم طبيعة نشاط الشركة، فإن فترة رمضان واألعياد 
والحج تقل فيها أعمال الشركة. لذلك، ليس هناك ما يضمن ثبات أو استدامة حجم اإليرادات المقدمة إلى عمالء الشركة في ظل العالقات 
التعاقدية مع هؤالء العمالء )يرجى الرجوع إلى القسم رقم 3-4-3 »كبار العمالء« في هذه النشرة(. ومن شأن فقدان أي عميل رئيسي 

للشركة أو انخفاض حجم األعمال معهم، التأثير سلباً على أداء الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه 7	-	-	
أصدر مجلس الوزراء قراره رقم )95( وتاريخ 1437/03/17هـ )الموافق 2015/12/28م( برفع أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهالك 
الكهرباء وتسعيرة بيع المياه وخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي كجزء من السياسات المتعلقة برفع كفاءة الدعم 

الحكومي في المملكة. 

كما أصدرت وزارة الطاقة )الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً( بياناً في تاريخ 1439/03/24هـ )الموافق 2017/12/12م( حول خطة 
برنامج التوازن المالي على سبيل المثال لتصحيح أسعار منتجات الطاقة التي يجري تعديلها شهرياً وفقاً إلجراءات حوكمة تعديل أسعار 

منتجات الطاقة والمياه وذلك ابتداًء من يوم 1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م(.

إن أي انقطاع أو تقليص في اإلمدادات من هذه المنتجات أو أي ارتفاع في أسعارها )علماً أن أسعار منتجات الطاقة يتم تعديلها بشكل شهري 
وفقاً إلجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه( من شأنه أن يؤثر على العمليات التشغيلية للشركة، مما سيؤدي إلى تقليص 

هوامش أرباحها وبالتالي التأثير السلبي على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة 8	-	-	
تخضع عمليات الشركة إلى نطاق واسع من األنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة في المملكة، والتي تفرض بصورة 
متزايدة معايير صارمة يتوجب على الشركة االلتزام بها بصورة مستمرة. وقد تكون تكاليف االلتزام بتلك األنظمة واللوائح والغرامات الناتجة 
عنها كبيرة، كما يتطلب االلتزام بمعايير جديدة وصارمة إلى تحمل مصروفات إضافية من رأس المال أو نشوء تعديالت في الممارسات 
التشغيلية. وقد تنشأ الحوادث المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة، فعلى سبيل المثال يمكن أن ينتج عن عمليات الشركة عدد من مواد 
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النفايات الملوثة التي يمكن أن تؤدي في حال عدم السيطرة عليها وإدارتها بالشكل الصحيح أو في حال تركت من دون عالج أو إدراة سليمة، 
إلى خطر تلوث البيئة. إن عدم االلتزام واالمتثال الكامل بالتشريعات واألنظمة البيئية يمكن أن يؤدي إلى إغالق المنشآت الصناعية التابعة 
للشركة كما سوف يعرض الشركة إلى مخالفات أو غرامات أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها مثل سحب أو إيقاف التراخيص، 
والتي ستؤثر سلباً على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو ترخيصها وسوف يؤثر ذلك على مقدرتها على مزاولة أعمالها، 

وبالتالي التأثير سلباً وبشكل جوهري على نتائجها المالية وربحيتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجية النمو في المستقبل 9	-	-	
تقوم الشركة بصفة منتظمة بتقييم خططها التوسعية كالتقدم والحصول على مشاريع جديدة، علما بأن هذا التوسع يترتب عليه 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 تنفيذ العديد من المشاريع في نفس الوقت، وكذلك مدى قدرتها على إدارة عملية التوسع بكفاءة 
واالستجابة لتغير وتطور الصناعة في القطاعات التي تعمل بها على نحو فعال من حيث التكاليف واألوقات المناسبة، والحفاظ على تصنيف 
يمكنها الحصول على المشاريع المستهدفة والحفاظ على عالقة الشركة مع العمالء الرئيسيين، واستقطاب المديرين والعاملين الرئيسيين 
للشركة وتدريبهم لتنفيذ مشاريع جديدة، مع القدرة على االستمرار في تنفيذ مشاريع الشركة الحالية بكفاءة وفي حال تعذر على الشركة 
استغالل فرص النمو من خالل التوسع وتنفيذ استراتيجية النمو في المستقبل أو لم تتمكن من إدارة عملية التوسع بالشكل المطلوب، فسوف 

يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باألسهم  	-	

مخاطر السيطرة من قبل المساهمين البائعين 	-	-	
سوف يمتلك المساهم الرئيسي في الشركة )إبراهيم عبداهلل بن عبدالسالم 51%( من أسهم الشركة بعد الطرح، لذلك سيكون بمقدوره 
التأثير لوحده على جميع المسائل التي تتطلب موافقة المساهمين، وبما أن مصالح المالك المؤسسين قد تختلف بشكل كبير عن مصالح 
المساهمين الجدد، فإن ممارسة المؤسسين لهذه السيطرة على نحو يمكن أن يكون له تأثير سلبي كبير على أعمال الشركة ووضعها المالي 
ونتائج عملياتها، بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة والموافقة والمصادقة على عقود وعمليات الشركة المهمة، وتعديل رأس مال 

الشركة، وبنود نظامها األساسي. 

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

العام لالقتصاد، أو سيولة السوق، أو تغير األنظمة الحكومية أو غيرها.

مخاطر اقتصار التداول على المستثمرين المؤهلين 	-	-	
تنوي الشركة إدراج أسهمها بالسوق الموازية والتي يقتصر التداول فيها على فئة المستثمرين المؤهلين فقط دون غيرهم، الشيء الذي يقلل 

من أعداد المتداولين وبالتالي حجم التداول في السهم، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على سيولة وسعر تداول سهم الشركة.

مخاطر عدم توزي�ع أرباح 4-	-	
واالحتياجات  الجيد  المالي  مركزها  على  والمحافظة  الشركة  ربحية  بينها  من  العوامل  من  عدد  على  المستقبل  في  السهم  أرباح  تعتمد 
واالحتياجات  الفرص  وتحليل  العامة  االقتصادية  واألوضاع  للشركة  المتوفرة  االئتمانية  والقوة  للتوزيع  القابلة  واحتياطاتها  الرأسمالية 
االستثمارية وغيرها من العوامل ذات الصلة والتي قد يعتبرها مجلس اإلدارة مهمة بين الحين واألخر، والتي على أساسها سوف يقرر مجلس 
اإلدارة فيما إذا كان سيرفع أي توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح في المستقبل أم ال. وال تقدم الشركة أي ضمان على اإلطالق 
بأن مجلس اإلدارة سيوصي بتوزيع أرباح أو أنه ستتم الموافقة من قبل المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة على توصية مجلس اإلدارة 

بتوزيع أي أرباح. كما ال تقدم أي ضمان بشأن مقدار المبالغ التي سيتم دفعها كتوزيعات أرباح في أي عام محدد.

المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة للتداول ألسهم الشركة 5-	-	
ال يوجد حاليا ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة، وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسهم الشركة 
بعد إدراج الشركة، وقد يترتب على اإلدراج وجود عرض أو طلب محدود مما سيؤثر ذلك على سعر السهم، وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول 

أسهم الشركة فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير.
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المخاطر المرتبطة ببي�ع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية الطرح 6-	-	
يمتلك المساهم الرئيسي في الشركة )إبراهيم عبداهلل بن عبدالسالم 51%( من أسهم الشركة بعد الطرح، سيخضع هذا المساهم لفترة 
حظر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية وتستمر لمدة اثني عشر شهراً، حيث لن يكون بمقدوره التصرف في أي 
من أسهمه التي يمتلكها. إال أنه وبعد انتهاء فترة الحظر، فإنه ال يوجد ما يضمن عدم بيع هذا المساهم لجزء كبير من األسهم في السوق 

أو سيتم توقع حدوث مثل هذا األمر، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على سعر سهم الشركة.

تنظيمية  7-	-	 متطلبات  أي  أو  الحالية  الرئيسية  للسوق  االنتقال  متطلبات  استيفاء  من  الشركة  تمكن  عدم  مخاطر 
مستقبلية

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

التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتالي التأثير سلباً على سيولة سهم الشركة وقيمتها السوقية.

مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية 8-	-	
الخاصة  للشروط  الشركة مستوفية  تكون  الصلة قد  ذات  القواعد  بموجب  النظامية  الفترة  وبعد مضي  الموازية،  السوق  الطرح في  بعد 
باالنتقال إلى السوق الرئيسية، ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق الموازية وعدم االنتقال للسوق الرئيسية. وبما أن 
السوق الموازية حتى تاريخ هذه النشرة هي سوق يقتصر فيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة 

سيكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتالي التأثير سلبا على سيولة سهم الشركة وقيمته السوقية.

مخاطر تتعلق بطرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال  9-	-	
في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة في المستقبل لزيادة رأس مالها بناًء على متطلبات أعمالها. وتتضمن العوامل التي تتطلب زيادة 

الشركة رأس مالها ما يلي:

الحاجة للتمويل للتوسع في نشاطات الشركة.- 
استنفاد رأس المال الحالي نتيجة وجود خسائر تشغيلية غير متوقعة.- 

قد ال تتمكن الشركة من زيادة رأس مالها في الوقت الذي تريده أو بالشكل الذي يخدم مصالحها الذي سيؤثر سلباً على توقعات أعمالها 
ونتائج عملياتها. كم أنه إذا ما قررت الشركة زيادة رأس مالها بإصدار أسهم جديدة، فإن إصدار هذه األسهم الجديدة سيؤدي إلى التأثير 
سلبا على سعر السهم في السوق أو تدني نسبة ملكية المساهمين في الشركة في حالة عدم استثمارهم في األسهم الجديدة في ذلك الحين.

مخاطر عدم وجود عالقة قوية أو عدم وجود عالقة على اإلطالق بين األسعار التاريخية لصفقات البي�ع والشراء التي  0	-	-	
تمت على أسهم الشركة في السابق وبين سعر االفتتاح في أول يوم تداول ألسهم الشركة في السوق الموازية

لم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة، كما أنه ال توجد عالقة على اإلطالق بين األسعار التاريخية لصفقات البيع والشراء التي 
تمت على أسهم الشركة في السابق وبين سعر االفتتاح في أول يوم تداول ألسهم الشركة في السوق الموازية، وال يوجد أي تأكيدات بشأن 
وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسهم الشركة بعد إدراج أسهم الشركة، وقد يترتب على وجود عرض أو طلب محدود مما سيؤثر ذلك على 

سعر السهم، وإذا لم يكن هناك سوق نشط لتداول أسهم الشركة فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير.
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها 	

نبذة عن الشركة 	-	

رقم  الوزاري  القرار  بموجب  مقفلة  »وجا«(، هي شركة مساهمة سعودية  أو  »الُمصدر«  أو  »الشركة«  بـ  بعد  فيما  إليها  )يشار  وجا  شركة 
)ق/10504( وتاريخ 1442/08/08هـ )الموافق2021/03/21م( والسجل التجاري رقم )1010366065( بتاريخ 1434/04/22هـ )الموافق 
2013/03/04م( الصادر بمدينة الرياض. يبلغ رأس مال الشركة الحالي مبلغاً وقدره خمسة وثالثون مليون )35,000,000( ريال سعودي 
مقسم إلى ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد )وجميعها 
أسهم عادية نقدية( مدفوعة القيمة بالكامل. إن جميع أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية من فئة واحدة. ويقع المركز الرئيسي للشركة 

في مدينة الرياض وفقاً للعنوان التالي:

طريق الملك فهد - حي العليا - برج العنود الدور 17 
الرياض 12214 - 2370 

هاتــــف: 7777 221 11 966 +
فاكس: 8888 221 11 966+

www.waja.com.sa :موقع إلكتروني
info@waja.com.sa :بريد إلكتروني

تاريخ الشركة والتعديالت التي طرأت على رأس المال 	-	

عبد -  بن  العزيز  عبد  اهلل  عبد  إبراهيم  السادة:  الشركاء  بين  محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة  بدايًة  وجا  شركة  تأسست 
السالم، شاكر محمد مبارك القحطاني، خالد محمد حبيب الحبيب، مقبل محمد مقبل العنزي، عمر سالم عمر الصيعري، 
عايض معتق عتيق المطيري، عبد اهلل سالم عمر الصيعري وغازي نايف بجاد المطيري باسم »شركة وجا المحدودة ذات 
مسؤولية محدودة«، وتم قيدها بالسجل التجاري في مدينة الرياض تحت الرقم )1010366065( وتاريخ 1434/04/22هـ 
 )80( ثمانين  إلى  مقّسم  ريال   )80,000( ألف  ثمانين  التأسيس  عند  الشركة  مال  رأس  بلغ  2013/03/04م(.  )الموافق 
بلغ عدد  بحيث  بالتساوي  الشركاء  توزيعها على  وتم  ريال،  ألف )1,000(  وقيمة كل حصة  القيمة  حصة عينية متساوية 
حصص كل شريك عشر )10( حصص بقيمة إجمالية قدرها عشرة آالف )10,000( ريال لكل منهم، هذا وقد تم إثبات 
عقد التأسيس لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة في الصك رقم )34493484( وتاريخ 1434/04/21هـ 

)الموافق 2013/03/03م(. ويوضح الجدول أدناه هيكل الملكية عند تأسيس الشركة:

هيكل الملكية كما في 1434/04/21هـ )الموافق 2013/03/03م( - عند التأسيس(: 3الجدول رقم )

النسبةإجمالي قيمة الحصةقيمة الحصةعدد الحصصاالسم م

12.5%10100010000إبراهيم عبد اهلل العزيز بن عبد السالم1
12.5%10100010000شاكر محمد مبارك القحطاني2
12.5%10100010000خالد محمد حبيب الحبيب3
12.5%10100010000مقبل محمد مقبل العنزي4
12.5%10100010000عمر سالم عمر الصيعري5
12.5%10100010000عايض معتق عتيق المطيري6
12.5%10100010000عبد اهلل سالم عمر الصيعري7
12.5%10100010000غازي نايف بجاد المطيري8

100%80,000--80المجموع

بتاريخ 1434/09/01هـ )الموافق 2013/07/09م(، قرر الشركاء تعديل عقد تأسيس الشركة بزيادة رأس المال من ثمانين - 
ألف )80,000( ريال سعودي إلى خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسمائة )500( حصة عينية متساوية 

http://www.waja.com.sa
mailto:info@waja.com.sa
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القيمة، قيمة كل منها ألف )1,000( ريال، وتمت الزيادة بموجب حصص عينية قيمتها أربعمائة وعشرون ألف )420,000( 
ريال سعودي )وهي عبارة عن أدوات كهربائية بقيمة 210,000 ريال سعودي وأثاث مكتبي بقيمة 210,000 ريال سعودي(. 
وتم توزيع الحصص على الشركاء بحيث بلغ عدد حصص الشريك إبراهيم بن عبد اهلل بن عبد السالم ست وستين )66( 
حصة بقيمة إجمالية قدرها ستة وستون ألف )66,000( ريال سعودي، كما بلغ عدد حصص كل من الشركاء اآلخرين: شاكر 
بن محمد مبارك القحطاني، خالد بن محمد حبيب الحبيب، مقبل بن محمد مقبل العنزي، عايض بن معتق عتيق المطيري، 
عبد اهلل بن سالم الصيعري، عمر بن سالم عمر الصيعري وغازي بن نايف بجاد المطيري اثنين وستين )62( حصة بقيمة 
التجارة  وزارة  لدى  التأسيس  إثبات عقد  تم  وقد  منهم.  لكل  ريال سعودي   )62,000( ألف  اثنان وستون  قدرها  إجمالية 
والصناعة بالرقم )341214435(. ويوضح الجدول أدناه هيكل المكلية كما في 1434/09/01هـ )الموافق 2013/07/09م(:

هيكل الملكية كما في 1434/09/01هـ )الموافق 2013/07/09م((: 4الجدول رقم )

النسبةإجمالي قيمة الحصةقيمة الحصةعدد الحصصاالسمم

13.2%661,00066,000إبراهيم بن عبد اهلل بن عبد السالم1

12.4%621,00062,000شاكر بن محمد مبارك القحطاني2

12.4%621,00062,000خالد بن محمد حبيب الحبيب3

12.4%621,00062,000مقبل بن محمد مقبل العنزي4

12.4%621,00062,000عايض بن معتق عتيق المطيري5

12.4%621,00062,000عبد اهلل بن سالم عمر الصيعري6

12.4%621,00062,000عمر بن سالم عمر الصيعري7

12.4%621,00062,000غازي بن نايف بجاد المطيري8

100%500,000--500المجموع

بتاريخ 1435/09/11هـ )الموافق 2014/07/09م(، قرر الشركاء تعديل بنود عقد التأسيس بخروج شركاء ودخول شريك - 
جديد. وبموجب قرار الشركاء هذا، تنازل الشريك السيد شاكر محمد مبارك القحطاني عن جميع حصصه البالغة اثنان 
وستون )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد 
العزيز بن عبد السالم، وتنازل الشريك السيد خالد محمد حبيب الحبيب عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( 
حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن 
عبد السالم، وتنازل الشريك السيد مقبل محمد مقبل العنزي عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة 
إجمالية قدرها اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، 
وتنازل الشريك السيد عمر بن سالم عمر الصيعري عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة إجمالية 
العزيز بن عبد السالم، وتنازل  اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد  قدرها 
الشريك السيد عايض بن معتق عتيق المطيري عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها 
اثنان وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، كما تنازل الشريك 
السيد عبد اهلل بن سالم عمر الصيعري عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان 
وستون ألف )62,000( ريال إلى الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، في حين تنازل الشريك 
السيد غازي بن نايف بجاد المطيري عن جميع حصصه البالغة اثنان وستون )62( حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنان وستون 
ألف )62,000( ريال إلى كل من الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم بعدد اثني عشرة )12( 
حصة بقيمة إجمالية قدرها اثنا عشر ألف )12,000( ريال والشريك الجديد السيد عبد اهلل بن إبراهيم عبد اهلل بن عبد 
السالم بعدد خمسين )50( حصة بقيمة إجمالية قدرها خمسون ألف )50,000( ريال، وقد وافق األطراف المتنازل لهم 
على هذا التنازل بما لهذه الحصص من حقوق وما عليها من التزامات. وعليه فقد أصبح توزيع رأس مال الشركة، والبالغ 
خمسمائة ألف )500,000( ريال والمقّسم إلى خمسمائة )500( حصة متساوية القيمة وقيمة كل حصة ألف )1,000( ريال، 
على النحو التالي: بلغ عدد حصص الشريك السيد إبراهيم بن عبد اهلل بن عبد السالم أربعمائة وخمسين )450( حصة 
بقيمة إجمالية قدرها أربعمائة وخمسون ألف )450,000( ريال كما بلغ عدد حصص الشريك السيد عبد اهلل إبراهيم بن 
عبد السالم خمسين )50( حصة بقيمة إجمالية قدرها خمسون ألف )50,000( ريال. تم إثبات قرار الشركاء هذا لدى كاتب 
العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة بالرقم )36589680( وتاريخ 1436/04/22هـ )الموافق 2015/02/11م(. ويوضح 

الجدول أدناه هيكل الملكية كما في 1436/04/22هـ )الموافق 2015/02/11م(:
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هيكل الملكية كما في 1436/04/22هـ )الموافق 2015/02/11م((: 5الجدول رقم )

النسبةإجمالي قيمة الحصةقيمة الحصةعدد الحصصاالسمم

90%4501,000450,000إبراهيم بن عبد اهلل بن عبد السالم1

10%501,00050,000عبد اهلل إبراهيم بن عبد السالم2

100%500,000--500المجموع

بتاريخ 1442/08/03هـ )الموافق 2021/03/16م(، قّرر الشريكان زيادة رأس المال من خمسمائة ألف )500,000( ريال - 
إلى خمسة وثالثين مليون )35,000,000( ريال من خالل تحويل مبلغ سبعة وعشرين مليون وسبعمائة وأربعة وعشرين ألف 
وسبعمائة وسبعة وسبعين )27,724,777( ريال سعودي من بند األرباح المبقاة وتحويل مبلغ ستة ماليين وسبعمائة وخمسة 
الشركاء(، كما قرر  التمويل اإلضافي )جاري  بند  ريال سعودي من  ألف ومائتين وثالثة وعشرين )6,775,223(  وسبعين 
الشريكان تعديل قيمة الحصة من ألف )1,000( ريال إلى عشرة )10( رياالت وزيادة عدد الحصص من خمسمائة )500( 
حصة إلى ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( حصة. وعليه فقد توّزع رأس مال الشركة، والمُحدد بخمسة وثالثين 
مليون )35,000,000( ريال والمقّسم إلى ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( حصة نقدية متساوية القيمة وقيمة 
كل حصة عشرة )10( رياالت سعودية، على النحو التالي: بلغ عدد حصص الشريك السيد إبراهيم عبد اهلل عبد العزيز بن 
عبد السالم ثالثة ماليين ومائة وخمسين ألف )3,150,000( حصة بقيمة إجمالية قدرها واحد وثالثون مليون وخمسمائة 
ألف )31,500,000( ريال كما بلغ عدد حصص الشريك السيد عبد اهلل إبراهيم عبد اهلل بن عبد السالم ثالثمائة وخمسين 
العقد  اثبات  وتم  ريال. هذا   )3,500,000( ألف  ثالثة ماليين وخمسمائة  قدرها  إجمالية  بقيمة  )350,000( حصة  ألف 
المعدل بالرقم )64998( وتدقيقه واعتماده من قبل وزارة التجارة واالستثمار. ويوضح الجدول أدناه هيكل الملكية كما في 

1442/08/03هـ )الموافق 2021/03/16م(:

هيكل الملكية كما في 1442/08/03هـ )الموافق 2021/03/16م((: 6الجدول رقم )

النسبةإجمالي قيمة الحصةقيمة الحصةعدد الحصصاالسمم

90%3,150,0001031,500,000إبراهيم بن عبد اهلل بن العزيز بن عبد السالم1

10%350,000103,500,000عبد اهلل إبراهيم عبد اهلل بن عبد السالم2

100%35,000,000--3,500,000المجموع

بتاريخ 1442/08/08هـ )الموافق 2021/03/21م(، قرر الشريك عبد اهلل إبراهيم عبد اهلل عبد السالم التنازل عن عدد - 
مائة وستة وسبعين ألف )176,000( حصة بقيمة مليون وسبعمائة وستون ألف )1,760,000( ريال سعودي إلى شريكين 
جديدين وهما زياد إبراهيم عبد السالم وليان إبراهيم عبد السالم، كما تنازل الشريك إبراهيم عبد اهلل عبد العزيز عبد 
السالم عن عدد مليون ومائتين وعشرين ألف )1,220,000( حصة بقيمة اثني عشر مليون ومائتي ألف )12,200,000( ريال 
سعودي إلى ثالثة وتسعين )93( شريكاً جديداً. كما قرر الشركاء تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة بـرأس مال يبلغ 
خمسة وثالثين مليون )35,000,000( ريال سعودي مقّسم إلى ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( سهم، قيمـة كل 

سـهم منهـا عشـرة )10( رياالت وجميعهـا أسـهم عاديـةوتم توزيعه وفق الجدول أدناه: 

هيكل الملكية كما في 1442/08/08هـ )الموافق 2021/03/21م((: 7الجدول رقم )

عدد األسهماالسمم
القيمة االسمية

النسبة
)ريال سعودي(

55.14%1,930,00010إبراهيم عبد اهلل بن عبد السالم1

4.97%174,00010عبد اهلل إبراهيم بن عبد السالم2

4.97%174,00010زياد إبراهيم بن عبد السالم3

4.97%174,00010ليان إبراهيم بن عبد السالم4

4.97%174,00010حصه محمد الصقير5

24.97%874,00010مساهمون عددهم 91 يمتلك كل منهم اقل من 6%5

100%--3,500,000المجموع
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تـم قيـد الشـركة بسـجل الشـركات المساهمة بموجـب القرار الوزاري رقم )ق/10504( وتاريخ 1442/08/08هـ )الموافق - 
2021/03/21م( القاضي بالموافقة على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة، وبموجب 
شهادة تسجيل في السجل التجاري رقم )1010366065( وتاريخ 1434/04/22هـ )الموافق 2013/03/04م( الصادرة من 

مكتب السجل التجاري بمدينة الرياض والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1446/09/25هـ )الموافق 2025/03/25م(.
بتاريخ 1444/01/15هـ الموافق )2022/08/13م( أجرى المساهمون عمليات تنازل عن أسهمهم بالشركة داخل سجالت - 

سجالت  في  ذلك  تثبيت  وتم  مساهم   )35( عددهم  ليصبح  مساهم،   96 عددهم  البالغ  المساهمين  بين  فيما  الشركة 
المساهمين وإصدار شهادات أسهم بذلك كل حسب عدد األسهم التي تم تداولها، وذلك استناداً إلى المادة الحادية عشر 
»تداول السهم« من النظام األساس للشركة: »يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقا ألحكام بيع الحقوق من أحد 

المساهمين إلى مساهم آخر«. ويوضح الجدول أدناه هيكل الملكية كما في 1444/01/15هـ )الموافق 2022/08/13م(:

هيكل الملكية كما في 1444/01/15هـ )الموافق 2022/08/13م((: 8الجدول رقم )

عدد األسهماالسمم
قيمة األسهم المملوكة القيمة االسمية 

النسبة)ريال سعودي(
)ريال سعودي(

64%2,240,0001022,400,000إبراهيم عبد اهلل بن عبد السالم1

4.97%174,000101,740,000عبد اهلل إبراهيم بن عبد السالم2

4.97%174,000101,740,000زياد إبراهيم بن عبد السالم3

4.97%174,000101,740,000ليان إبراهيم بن عبد السالم4

4.97%174,000101,740,000حصه محمد الصقير5

16.12%564,000105,640,000مساهمون عددهم 30 يمتلك كل منهم اقل من 6%5

100%3,500,0001035,000,000المجموع

بلغ رأس مال الشركة الحالي خمسة وثالثون مليون )35,000,000( ريال سعودي، مقسمة إلى ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( 
سهم عادي، القيمة االسمية للسهم الواحد منها عشرة )10( رياالت، وكلها أسهم عادية من فئة واحدة مدفوعة القيمة بالكامل، وال يعطي أي 
مساهم أي حقوق تفضيلية، ويحق لكل مساهم )»المساهم«( أياً كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )»الجمعية 
العامة«( والتصويت فيها. كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه 
في حضور اجتماعات الجمعية العامة. وتستحق األسهم محل الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار 

هذه وعن السنوات المالية التي تليها. )فضاًل راجع قسم رقم )5( »سياسة توزيع األرباح«( في هذه النشرة(.

الطبيعة العامة ألعمال الشركة 	-	

والترخيص  2013/03/04م(  )الموافق  1434/04/22هـ  وتاريخ   )1010366065( رقم  التجاري  السجل  بموجب  نشاطها  الشركة  تمارس 
المبدئي رقم 4060012178 الصادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتاريخ 1443/09/02هـ )الموافق 2022/04/03م( والساري حتى 
تاريخ 1444/09/26هـ )الموافق 2023/04/16م(، علماً أنه قد تم منح الشركة هذه الموافقة المبدئية للبحث عن موقع إنشاء هذا المصنع.

تتمثل أنشطة الشركة وفقاً لبيانات السجل التجاري في )مؤسسات ووكاالت الدعاية واالعالن، أنشطة تصميم الديكورات . 1
الغير  للمباني  العامة  اإلنشاءات  السكنية،  للمباني  العامة  اإلنشاءات  الخشب،  من  والموبيليا  األثاث  صناعة  الداخلية، 
السكنية، يشمل )المدارس، المستشفيات، الفنادق ... الخ(، إنشاء واصالح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، 
صناعة األثاث والموبيليا من الخشب، تحليل النظم، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، تقنيات الذكاء الصناعي(، أنشطة 
تصميم الديكورات الداخلية(. وتتمثل أنشطة الشركة وفق النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية: الصناعات 

التحويلية.
التشييد.. 2
المعلومات واالتصاالت.. 3
الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.. 4
الزراعة والحراجة وصيد األسماك.. 5
التعدين واستغالل المحاجر.. 6
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.. 7
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إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.. 8
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.. 9

النقل والتخزين.. 10
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام.. 11
األنشطة العقارية.. 12
األنشطة المهنية والعلمية والتقنية.. 13
الفنون والترفيه والتسلية.. 14
أنشطة الخدمات األخرى.. 15

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت. هذا وقد حصلت 
الشركة على كافة التراخيص النظامية الالزمة لألنشطة الحالية )ولمزيد من المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها 
بموجبها، فضاًل مراجعة راجع الفقرة الفرعية رقم 3-11 »التراخيص« والفقرة الفرعية 3-13 »الشهادات« من القسم رقم -3- »خلفية عن 

الـشــركـــة وطبيعة أعمالها«( في هذه النشرة.

ال يوجد للشركة نشاط تجاري خارج المملكة وال تملك أية أصول خارجها حتى تاريخ هذه النشرة.

ال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة حتى تاريخ نشر هذه النشرة، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم 3-4 »نموذج 
عمل الشركة« والفقرة رقم 9-3 »التراخيص والموافقات والشهادات األساسية« من القسم رقم 9 »المعلومات القانونية« في هذه النشرة.

نموذ	 عمل الشركة  4-	

مقدمة 	-4-	
تقدم الشركة خدمات متنوعة وشاملة في مجاالت مختلفة وهي نشاط التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، اإلعالن واالتصال، من خالل 
وتشمل  السعودي،  السوق  أعمالها في  وتتركز  الميدانية،  العمل  المملكة من خالل فرق  مناطق  وتغطي خدماتها معظم  الرئيسي،  مقرها 
محفظة عمالء الشركة على العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، كما أن لديها عالقات قوية مع موردين 
في مختلف نشاطات عملها حيث تقوم بتوفير جميع متطلبات المشاريع وتوريد جميع منتجات أعمال المقاوالت أو التجهيزات والمعدات 
التقنية أو المواد األولية لإلعالنات والمطبوعات تمهيداً لتوريدها وتنفيذ المشاريع، باإلضافة إلى اعمال الصيانة والتشغيل، وتدير الشركة 

أعمالها من خالل إدارتها في مدينة الرياض.

القيمة  تعزيز  في  تسهم  التي  والمتنوعة  الرائدة  من خالل خدماتها  وذلك   2030 رؤية  وفق  المحلي  االقتصاد  تنمية  في  الشركة  تشارك 
أفضل  لتقديم  المعتمدة  المشاريع  إدارة  وتطبق منهجيات  وااللتزام  الجودة  معايير  أعلى  نموذج عملها  الشركة في  تتبنى  كما  لمساهميها 
الخدمات والممارسات المهنية وتعمل على تنمية وتطوير موظفيها للوصول لكسب ثقة ورضى عمالئها، وتعتمد الشركة في معامالتها على 

الدفع المباشر بناء على أوامر الشراء.

منتجات وخدمات الشركة:

التصميم الهندسي / الفني / التصميم اإلعالني- 
الخدمات الفنية ألعمال الرفع المساحي والفحص والمعاينة - 
تنفيذ المخططات الهندسية بكافة تفاصيلها اإلنشائية والميكانيكية والكهربائية.- 
توريد األثاث وأعمال إعادة التهيئة للمشاريع والمكاتب - 
تشغيل المشاريع وأعمال الصيانة والنظافة - 
الخدمات الفنية ألعمال الهوية المعمارية والتصميم الحضري- 
 -Recycle الخدمات الفنية لتطبيق معايير االستدامة والـ
أنظمة الرصد وتحليل البيانات- 
الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة- 
تطوير المنصات الخدمية واالجتماعية والتطبيقات التقنية- 
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توريد األجهزة والمعدات التقنية- 
خدمات الـ UX-UI للمنصات والواجهات الرسومية- 
تصميم وتطوير العالمات التجارية- 
تخطيط وإدارة الحمالت اإلعالنية- 
اإلنتاج اإلعالمي- 

نبذة عن قطاعات أعمال الشركة 	-4-	

أعمال صيانة وتشغيل وتأثيث:- 

إعداد جميع المخططات الهندسية والفنية والتنفيذية )المعمارية والميكانيكية والكهربائية( والتصاميم الداخلية وتنفيذ 
أعمال الرفع المساحي والفحص والمعاينة للمباني بالمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص وأعمال إعادة 
أيضا على خدمات تطبيقات  المشاريع  المطلوبة، وتشتمل بعض  والتجهيزات  األثاث  وتوريد  والمكاتب  للمشاريع  التهيئة 
أعمال  نسبة  وتشكل  الغيار.  وقطع  النظافة  ومواد  العاملة  األيدي  توريد  الحضري،  والتصميم  المعمارية  الهوية  أعمال 
الصيانة والتأثيث من إجمالي االيرادات كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م والفترة المنتهية في 30 يونيو 

2022م على التوالي 57.15% و58.40% و53.78% من إجمالي اإليرادات على التوالي.

أعمال تقنية المعلومات:- 

االتصاالت  أنظمة  مثل  الخاص  والقطاع  الحكومية  وشبه  الحكومية  بالمشاريع  المعلومات  لتقنية  التحتية  البنية  تنفيذ 
البيانات  وتحليل  الرصد  وأنظمة  المبكر  اإلنذار  وأنظمة  والمراقبة  الكاميرات  وأنظمة  واالنترنت  الداخلية  والشبكات 
وانشاء وتشغيل المراصد اإلعالمية المتخصصة والذكاء الصناعي والبيانات الضخمة وتوريد األجهزة والمعدات التقنية 
UX-UI للمنصات والواجهات الرسومية واعداد الحقائب التدريبية  الـ  التقنية وخدمات  المتخصصة وتطوير المنصات 
للمنصات الرقمية وانشاء المواقع والمنصات االلكترونية وتقديم الخدمات االستشارية التقنية المتخصصة. وتشكل نسبة 
أعمال تقنية المعلومات من إجمالي االيرادات كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م والفترة المنتهية في 30 

يونيو 2022م على التوالي و14.29% و16.73% و19.72% من إجمالي اإليرادات على التوالي.

أعمال اإلعالن واالتصال :- 

تنفيذ اعمال مشاريع التواصل الداخلي وتشغيل المراكز اإلعالمية وتشمل اعداد االستراتيجيات والخطط والمنهجيات 
وتنفيذ اعمال نقل المعرفة والتدريب وتتضمن بعض المشاريع اعمال تصميم وتطوير العالمات التجارية وحلول التغليف 
وتخطيط وإدارة الحمالت اإلعالنية واإلنتاج اإلعالمي وتوريد وتركيب اللوحات االرشادية وتطبيقات الهوية علي المباني 
وشبه  الحكومية  للجهات  الداخلية  والمناسبات  واالحداث  الفعاليات  وإدارة  وتنظيم  الدعائية  الهدايا  وتوفير  والسيارات 
الحكومية والقطاع الخاص. وتشكل نسبة أعمال اإلعالن واالتصال من إجمالي االيرادات كما في 31 ديسمبر 2020م و31 
ديسمبر 2021م والفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م على التوالي و28.56% و24.87% و26.51% من إجمالي اإليرادات 

على التوالي.
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تفاصيل االيرادات 	-4-	
يوضح الجدول أدناه تفاصيل إيرادات الشركة كما في 31 ديسمبر 2020م 31 ديسمبر 2021م والفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م. ولمزيد 
من المعلومات حول ايرادات الشركة يرجى الرجوع إلى القسم رقم »14« )مناقشة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات( فقرة رقم »1-5« 

)اإليرادات والربح اإلجمالي حسب النوع(.

تفاصيل إيرادات الشركة(: 9الجدول رقم )

البيان**
30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م

اإليرادات
اإليرادات النسبة )%()ريال سعودي(

اإليرادات النسبة )%()ريال سعودي(
النسبة )%()ريال سعودي(

88%9138,650,751%6973,581,662%32,583,962إيرادات عقود )طويلة وقصيرة األجل(

12%95,315,348%317,384,513%14,585,005إيرادات عقود خدمات صيانة وتشغيل

100%10043,966,099%10080,966,175%47,168,967اإلجمالي
المصدر: الشركة 

تم هيكلة ايرادات الشركة على أساس وحدتين عمل استراتيجيتين رئيسيتين: )أ( وحدة العقود والتي تشكل حوالي 90.9% من إجمالي اإليرادات في السنة المالية 2021م )بحوالي %87.9   **
في فترة الستة أشهر من السنة المالية 2022م(، تليها وحدة خدمات الصيانة والتشغيل والتي تشكل حوالي 9.1% من إجمالي اإليرادات في السنة المالية 2021م )بحوالي 12.1% في فترة 

الستة أشهر من السنة المالية 2022م(. أن العقود قصيرة األجل مدتها سنة مالية أول أقل، وفيما يخص العقود طويلة األجل مدتها تزيد عن سنة مالية. 

تتعلق إيرادات العقود بخدمات الترميم، التأثيث، الدعاية واإلعالن، تقنية المعلومات، تصميم المخططات واإلشراف على التنفيذ باإلضافة 
إلى الخدمات االستشارية المقدمة من قبل الشركة إلى عمالئها، وفيما يخص إيرادات خدمات الصيانة والتشغيل ترتبط خدماتها في توريد 

العمالة، المهنيين، والفنيين وقطع الغيار إلى عمالء الشركة.

تفاصيل االيرادات حسب نوع العميل 4-4-	
يوضح الجدول أدناه تفاصيل إيرادات الشركة حسب نوع العميل كما في 31 ديسمبر 2020م 31 ديسمبر 2021م والفترة المنتهية في 30 
يونيو 2022م. ولمزيد من المعلومات حول ايرادات الشركة حسب نوع العميل يرجى الرجوع إلى القسم رقم »14« مناقشة وتحليل الوضع 

المالي ونتائج العمليات فقرة رقم »5-2« اإليرادات والربح اإلجمالي حسب نوع العميل.

نوع العميل

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م

اإليرادات
النسبة )%(

اإليرادات 
النسبة )%(

اإليرادات 
النسبة )%(

)ريال سعودي()ريال سعودي()ريال سعودي(

63.68%61.4727,999%99.3649,769%46,866جهات حكومية

13.11%29.815,764%0.2224,135%103جهات شبه حكومية

23.21%8.7210,203%0.427,063%200عمالء القطاع الخاص

100.00%100.0043,966%100.0080,966%47,169اإلجمالي
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تفاصيل اإليرادات حسب القطاع 4-5-	
يوضح الجدول أدناه تفاصيل إيرادات الشركة حسب القطاعات كما في 31 ديسمبر 2020م 31 ديسمبر 2021م والفترة المنتهية في 30 يونيو 
2022م. ولمزيد من المعلومات حول ايرادات الشركة يرجى الرجوع إلى القسم رقم »14« مناقشة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات 

فقرة رقم »5-1« اإليرادات والربح اإلجمالي.

تفاصيل إيرادات الشركة حسب القطاعات(: 10الجدول رقم )

القطاع
30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م

اإليرادات
اإليرادات النسبة )%()ريال سعودي(

اإليرادات النسبة )%()ريال سعودي(
النسبة )%()ريال سعودي(

أعمال صيانة وتشغيل 
53.78%58.4023,642,961%57.1547,284,246%26,959,294وتأثيث

19.72%16.738,668,528%14.2913,545,641%6,739,823أعمال تقنية المعلومات

26.51%24.8711,654,610%28.5620,136,288%13,469,850أعمال اإلعالن واالتصال 

100%10043,966,099%10080,966,175%47,168,967اإلجمالي
المصدر: الشركة 

كبار عمالء الشركة 4-6-	
وتوضح الجداول التالية كبار عمالء الشركة كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م والفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م. والذين 

هم أطراف محليين وتقوم العالقة معهم على أساس عقود واتفاقيات مبرمة:

كبار العمالء(: 11الجدول رقم )

كبار العمالء للعام المالي 2020م

النسبة من إجمالي إيرادات الشركةاإليرادات )ريال سعودي(طبيعة العالقةاسم العميل

99.36%46,865,953مستقل - تعاقديةعميل 1

0.42%200,000مستقل - تعاقديةعميل 2

0.22%103,014مستقل - تعاقديةعميل 3

100% 47,168,967اإلجمالي

كبار العمالء للعام المالي 2021م

النسبة من إجمالي إيرادات الشركةاإليرادات )ريال سعودي(طبيعة العالقةالنسبة من إجمالي إيرادات الشركة

57.70%46,714,881مستقل - تعاقديةعميل 1

24.41%19,762,214مستقل - تعاقديةعميل 2

6.17%4,991,936غير مستقل - تعاقديةعميل 3

3.66%2,967,188مستقل - تعاقديةعميل 4

2.31%1,866,954مستقل - تعاقديةعميل 5

94.25%76,303,173اإلجمالي
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كبار العمالء للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م

النسبة من إجمالي إيرادات الشركةاإليرادات )ريال سعودي(طبيعة العالقةاسم العميل

46.94%20,637,562مستقل - تعاقديةعميل 1
16.27%7,154,184غير مستقل - تعاقديةعميل 2
12.09%5,315,348مستقل - تعاقديةعميل 3
10.62%4,668,156مستقل - تعاقديةعميل 4
4.55%2,000,000مستقل - تعاقديةعميل 5

90.47%39,775,250اإلجمالي
المصدر: الشركة

كبار الموردين 4-7-	
يوضح الجدول التالي كبار موردين للشركة كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م والفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م، والذين 

هم أطراف محليين ومستقلين وتقوم العالقة معهم على أساس اوامر وطلبات الشراء المباشرة وعقود المبرمة.

كبار الموردين(: 12الجدول رقم )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م

ورد
لم

منتج / ا
المبلغخدمة

النسبة 
إلى 

تكلفة 
النشاط 

)%(

ورد
لم

منتج / ا
المبلغخدمة

النسبة 
إلى تكلفة 
وردالنشاط )%(

لم
ا

المبلغمنتج / خدمة

النسبة 
إلى 

تكلفة 
النشاط 

)%(

مورد1
منتج

مواد كهرباء
مورد 1,094,867%3.961

منتج
مواد 
كهرباء

مورد 2,377,715%4.251
منتج

مواد كهرباء
300,892%0.94

مورد 2
منتج

مواد تقنية 
معلومات

مورد 219,047%0.792
منتج

أدوات 
صحية

مورد 260,817%0.472
خدمة

صيانة مصاعد
167,078%0.52

مورد 3
منتج

مواد تقنية 
معلومات

مورد 211,297%0.763
منتج
مواد 
تكييف

مورد 440,474%0.793
منتج

مواد نظافة
298,777%0.93

مورد 4
منتج

مواد تكييف
مورد 156,835%0.574

خدمة
أعمال 
كهرباء

مورد 334,041%0.604
خدمة

تركيب 
استكرات

1,025,696%3.19

مورد 5
منتج

مواد سباكة
مورد 121,263%0.445

خدمة
تنظيم 
مؤتمرات

مورد 229,379%0.405
منتج

مواد كهرباء
300,892%0.94

6.52%6.512,093,335%3,642,426اإلجمالي6.52%1,803,309اإلجمالي
المصدر: الشركة.

رؤية الشركة 5-	

نتطلع لتحقيق الريادة والنمو في مجاالت عملنا المختلفة، وبناء عالقات استراتيجية مع عمالئنا وموردينا من خالل التطوير الدائم لنموذج 
عملنا لتقديم خدمات ذات جودة عالية ترتقي ألهداف الشركة البيعية والتوسعية.
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رسالة الشركة 6-	

تعزيز مساهمتنا في قطاعات عملنا المختلفة، عبر تمكين فريق عملنا وآلياتنا، لتوفير أجود الخدمات وكسب ثقة العمالء وتحقيق الربحية 
للمساهمين والمالك.

استراتيجية الشركة العامة 7-	

تنبع قيم الشركة أساًسا من حوكمتها ومن القواعد والمبادئ األخالقية لديها، وتسعى عبر أصالتها للحفاظ على سمعة طيبة مع عمالئها 
ومورديها وشركائها والمجتمع الذي تعمل فيه عبر األولويات التالية:

االهتمام بالعميل. 1
النزاهة في جميع التعامالت . 2
االستمرار في التطوير والتدريب.. 3

نقاط القوة والمزايا التنافسية للشركة 8-	

حصول الشركة على تصنيف مباني من الدرجة الثانية يعكس جودة وقوة مشاريعها ومخرجاتها. وتصنيف تقنية المعلومات . 1
من الدرجة الرابعة وتصنيف أعمال المياه واألعمال الكهربائية واألعمال اإللكترونية وتشجير الحدائق وتنظيم المواقع من 

الدرجة الخامسة. 
تنوع مجاالت عمل الشركة، ما يضمن استقرار نتائجها وأسواقها، وما يساعد على التخطيط والتنمية لمختلف األسواق . 2

والصناعات. 
توظيف التقنية إلدارة عالقات العمالء والموردين في مختلف مدن المملكة ولمختلف المشاريع. . 3
جداً . 4 صعبة  مراحل  في  الشركة  إنجازات  في  جلياً  ذلك  ويظهر  األسواق  في  والمتغيرات  الفرص  استغالل  على  القدرة 

ومتغيرات كبيرة في السوق.
المرونة العالية لإلدارة، عندما يتطلب السوق ذلك وجودة ومهارات العاملين مع الحفاظ على التكلفة المنخفضة وفعالية . 5

فريق العمل برغم حجم المشاريع الكبيرة. 
قدرة الشركة على فتح أسواق جديدة وعمالء جدد سنوياً ويظهر ذلك من خالل تنوع العمالء واألسواق خالل السنوات . 6

الخمس األخيرة.

السجالت التجارية للشركة 9-	

تنص المادة الخامسة )5( من النظام األساسي للشركة أن يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، ويجوز لها أن ينشأ لها فروع أو 
مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس إدارة الشركة.

كما بتاريخ إصدار نشرة اإلصدار هذه، وباستثناء المركز الرئيسي، ليس لدى الشركة أي فروع داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

السجالت التجارية للشركة(: 13الجدول رقم )

االسم 
التجاري

نوع 
الكيان 

القانوني 

رقم السجل 
الجهة تاريخ اإلنهاء تاريخ اإلصدار النشاطالتجاري 

المصدرة 

شركة 
وجا

شركة 
مساهمة 
مقفلة 

1010366065

)مؤسسات ووكاالت الدعاية واالعالن، أنشطة تصميم 
الديكورات الداخلية، صناعة األثاث والموبيليا من الخشب، 
اإلنشاءات العامة للمباني السكنية، اإلنشاءات العامة للمباني 

الغير السكنية، يشمل )المدارس، المستشفيات، الفنادق 
... الخ(، إنشاء واصالح المحطات والخطوط الرئيسية 

لتوزيع المياه، صناعة األثاث والموبيليا من الخشب، تحليل 
النظم، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، تقنيات الذكاء 

الصناعي(، أنشطة تصميم الديكورات الداخلية(.

1434/04/22هـ 
)الموافق 

2013/03/04م(

1446/09/25هـ 
)الموافق 

2025/03/25م(

وزارة 
التجارة 
- مكتب 
السجل 
التجاري 
بمدينة 
الرياض

المصدر: الشركة
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الموظفون والسعودة 0	-	

كما بتاريخ هذه النشرة، بلغ عدد موظفي الشركة )106( موظف منهم )44( موظف سعودي و)62( موظفين غير سعوديين أي بنسبة سعودة 
قدرها )41.51%( كما في يونيو 2022م، وتندرج الشركة حالياً تحت النطاق »البالتيني« من برنامج نطاقات للسعودة. 

المنتهية في 30 يونيو  العامين 2020م و2021م والفترة  التاليان أعداد الموظفين وتوزيعهم على إدارات الشركة خالل  ويوضح الجدوالن 
2022م.

أعداد العاملين حسب الجنسية (: 14الجدول رقم )

البيان
30 يونيو 2022م 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

41.51%39.4444%52.2728%23السعوديون

58.49%60.5662%47.7343%21غير السعوديين

100%100106%10071%44اإلجمالي
المصدر: الشركة

اإلدارة
30 يونيو 2022م 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م

غير السعوديينالسعوديونغير السعوديينالسعوديونالسعوديونالسعوديون

103030الموارد البشرية 

000303المشتريات 

022326المالية

322123373953إدارة المشاريع

332328434462المجموع
المصدر: الشركة

تقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم سواًء داخل المملكة أو خارجها للتعرف على المستجدات واألفكار واالبتكارات الجديدة في 
مجال عمل الشركة، وباستثناء ذلك فإنه ال يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير والمنتجات الجديدة.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يحدث أي انقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل )12( 
شهراً األخيرة من تاريخ هذه النشرة.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة.



هيكل الملكية والهيكل التنظيمي
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هيكل الملكية والهيكل التنظيمي 4

هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح 	-4

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح

هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح (: 15الجدول رقم )

نسبة الملكية 
بعد الطرح

عدد األسهم 
بعد الطرح

نسبة الملكية 
قبل الطرح

عدد األسهم 
قبل الطرح اسم المساهم

%51 1,785,000 %64 2,240,000 إبراهيم عبداهلل بن عبدالسالم
%15.55 544,100 %15.55 544,100 مساهمون ينطبق عليهم تعريف غير الجمهور يمتلك كل منهم اقل من 5% عددهم )6( مساهم 
%20.45 715,900 %20.45 715,900 مساهمون ينطبق عليهم تعريف الجمهور يمتلك كل منهم اقل من 5% عددهم )28( مساهم

%13 455,000 - - الجمهور )المستثمرين المؤهلين(
%100 3,500,000 %100 3,500,000 اإلجمالي

المصدر: الشركة

الهيكل التنظيمي للشركة: 	-4

الشكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي للشركة

أمني عام مجلس اإلدارة
سلطان خلف العنزي

مدير املوارد البشرية
سلطان خلف العنزي

مدير املشتريات
مختار مصطفى محمد

إدارة املشاريع
وحيد حسني علي

املدير املالي
محمد محي الهنداوي

إدارة املراجعة الداخلية
محمد عبداهللا القرين

الرئيس التنفيذي
جلنة املراجعةوائل احمد كميهان

اجلمعية العامة

مجلس اإلدارة

المصدر: إدارة الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر 	-4

العادية  العامة  الجمعية  تنتخبهم  أعضاء   )4( أربعة  من  مؤلف  إدارة  مجلس  الشركة  إدارة  يتولى  األساسي  النظام  من   )15( للمادة  وفقاً 
للمساهمين لمدة ال تزيد عن )3( ثالث سنوات وتعين الجمعية التحولية أول مجلس إدارة لمدة ثالث )3( سنوات تبدأ من تاريخ قيدها 

بالسجل التجاري كشركة مساهمة.
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يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس:

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر(: 16الجدول رقم )
أعضاء مجلس اإلدارة*

م

االسم

صب
المن

الجنسية

العمر

ضوية**
صفة الع

ضوية
تاريخ الع

االستقاللية***

التمثيل/ 
اسم 

المَمثل

األسهم المملوكة 

بعد الطرح قبل الطرح 

اإلجمالي 

النسبة

إجمالي

النسبة

1

إبراهيم 
عبد اهلل 

عبد 
العزيز 

بن عبد 
السالم

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

غير 46سعودي
تنفيذي

)1442/08/10هـ 
الموافق 

2021/03/23م(

غير 
51%641,785,000%2,240,000نفسهمستقل

2

محمد 
عبد 

العزيز 
بن محمد 

الشريف

نائب 
رئيس 
مجلس 
اإلدارة

غير 48سعودي
تنفيذي

)1442/08/10هـ 
الموافق 

2021/03/23م(
0.0429%0.04291500%1,500نفسهمستقل

3

ناصر 
بن عبد 
العزيز 
السهيل

عضو 
مجلس 

إدارة
غير 49سعودي

تنفيذي

)1442/08/10هـ 
الموافق 

2021/03/23م(
----نفسهمستقل

4
وائل أحمد 
بن كميهان 

العنزي****

عضو 
مجلس 

إدارة
تنفيذي33سعودي

)1442/08/19هـ 
الموافق 

2021/04/01م(

غير 
0.5714%0.571420,000%20,000نفسهمستقل

أمين سر المجلس

سلطان خلف 
العنزي

أمين سر 
تنفيذي 34سعوديالمجلس

)1442/08/15هـ 
الموافق 

2021/03/28م(

غير 
0.01710%0.01710600%600نفسهمستقل

المصدر : إدارة الشركة
وافقت الجمعية التحولية المنعقدة بتاريخ 1442/08/10هـ )الموافق 2021/03/23م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله كأول مجلس إدارة للشركة وذلك لمدة ثالث )3(   *
سنوات من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري كشركة مساهمة. كما عّين مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 1442/08/15هـ )الموافق 2021/03/28م( األستاذ سلطان خلف أحمد العنزي 

كأمين سر للمجلس اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالي.
يكتسب عضو مجلس اإلدارة صفة »العضو التنفيذي« عندما يكون عضواً في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في أعمال اإلدارة اليومية لها أو يتقاضى راتباً منها لقاء ذلك. بالنسبة   

»للعضو غير التنفيذي« فهو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغاً إلدارة الشركة أو ال يتقاضى راتباً منها عدا مكافأة العضوية عن المجلس واللجان. 
بالنسبة للعضو المستقل: فهو عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي والذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل المنصوص عليها فيما يلي:   

أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة. . 1
أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.. 2
أن يكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.. 3
أن يكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.. 4
أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.. 5
أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو بشركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً . 6

لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.
أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.. 7
أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن )200,000( ريال أو عن 50% من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها . 8

مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.
أن يشترك في عمل من شانه منافسة الشركة أو ان يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.. 9

أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.. 10

بتاريخ 1442/08/17هـ )الموافق 2021/03/30م(، تقدم السيد/ إبراهيم محمد مشرقي باستقالته من مجلس اإلدارة. وبتاريخ 1442/08/19هـ )الموافق 2021/04/01م( عينت الجمعية   ****
العامة العادية السيد/ وائل أحمد كميهان العنزي كعضو جديد بدالً عنه واستكمال المدة النظامية المتبقية للمجلس.
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وفيما يلي ملخص لمسؤوليات رئيس مجلس االدارة واعضاء المجلس االخرين وامين السر:

مسؤوليات رئيس مجلس االدارة:

ضمان وضوح مهام المجلس ونطاق عمله واسس توزيع االدوار فيما بين االعضاء.- 
ضمان وضوح خطة عمل المجلس وسالمة تحديد اولويات المواضيع التي تعرض على المجلس في اجتماعاته.- 
ضمان قيام المجلس بواجباته نحو تحقيق رسالة الشركة واهدافها االستراتيجية.- 
قيادة المجلس في اختيار الرئيس التنفيذي المنوط به مسؤولية ادارة الشركة.- 
دعم لجان المجلس من خالل تقديم التوجيهات االدارية وتقييم االداء.- 
اجراء التصويت فيما يتعلق بتعيين االدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين.- 
تقييم اداء اعضاء مجلس االدارة.- 

مسؤوليات اعضاء مجلس االدارة:

الموافقة على مهام الشركة ورؤيتها.- 
المساهمة في وضع التوجهات العامة للشركة وخططها االستراتيجية المستقبلية.- 
االشراف على اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة والتحقق من تنفيذ سياسات الشركة وتحقيق اهدافها بكفاءة.- 
الموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي واعضاء االدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين.- 
توثيق المناقشات والقرارات الصادرة من مجلس االدارة من خالل محاضر االجتماعات التي يوقع عليها االعضاء.- 
ادراج اي معامالت مع االطراف ذوي العالقة على جدول اعمال مجلس االدارة والجمعيات العامة للموافقة عليها.- 
الموافقة على الميزانية السنوية للشركة.- 

مسؤوليات امين السر:

التوقيع مع رئيس المجلس واعضاء مجلس االدارة الحاضرين على محاضر وقرارات المجلس.- 
التوقيع مع رئيس المجلس على السجل الخاص الذي تدون فيه محاضر المجلس.- 

ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 

السيرة الذاتية إلبراهيم بن عبداهلل بن عبدالعزيز بن عبدالسالم(: 17الجدول رقم )

إبراهيم بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن عبد السالم 

46العمر 

سعوديالجنسية 

رئيس مجلس اإلدارة المنصب

بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك سعود 1997م.المؤهالت العلمية 

الخبرات العملية 

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 1998 - 2002م.- 
شركة السالم لصناعة الطيران 2002م - 2007م.- 
شركة اإللكترونيات المتقدمة 2008م - 2009م.- 
شركة وجا من 2013م - حتى تاريخه - 

العضويات في مجلس إدارات 
عضو مجلس إدارة في جمعية العناية بالمساجد وخدماتها )مآذن( عام 2021م.أخرى
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السيرة الذاتية لمحمد بن عبدالعزيز بن محمد الشريف(: 18الجدول رقم )

محمد بن عبد العزيز بن محمد الشريف

48العمر 

سعودي الجنسية 

نائب رئيس مجلس اإلدارةالمنصب

بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود 1999م.المؤهالت العلمية 

الخبرات العملية 
الشركة السعودية للكهرباء 1999م - 2018م.

محاسب 1999م - 2007م.. 1
أخصائي حسابات تجارية )كبار المشتركين( 2007م - 2018م.. 2

السيرة الذاتية لناصر بن عبدالعزيز بن ناصر السهيل(: 19الجدول رقم )

ناصر بن عبد العزيز بن ناصر السهيل 

49العمر 

سعوديالجنسية 

عضو مجلس اإلدارة المنصب

بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك سعود - 1998مالمؤهالت العلمية 

الخبرات العملية 

مهندس تصميم في شركة أي بي بي للمقاوالت 1998م - 2002م.- 
شركة االتصاالت السعودية- 

مدير مشروع 2002م - 2007م.. 1
رئيس قسم التحكم والمتابعة 2007م -2008م.. 2
مهندس تكاليف 2008م - 2011م.. 3
مدير شعبة التكلفة المخصصة 2011م - 2014م.. 4
مدير مبيعات المشاريع العقارية من تاريخ 2016م حتى تاريخه. 5
مدير إدارة تمويل المشاريع في البنك السعودي للتسليف واالدخار 2014م - 2016م.- 

السيرة الذاتية لوائل بن أحمد بن كميهان العنزي(: 20الجدول رقم )

وائل بن أحمد بن كميهان العنزي

33العمر 

سعوديالجنسية 

عضو مجلس اإلدارة المنصب

المؤهالت العلمية 
بكالوريوس إدارة مالية من جامعة األمير سلطان - 2012م - 
دورة مدراء المستقبل - الخزينة - تمويل الشركات - التجزئة في البنك العربي الوطني 2015م - 2016م.- 

الخبرات العملية

مستشار في إدارة المخاطر برايس ووتر هاوس كوبرز 2013م - 2015م.- 
مستشار مالي في إدارة الشركات والمصرفية االستثمارية في الخير كابيتال السعودية 2016م - 2018م.- 
مستشار تنفيذي في مجموعة شركات الظاهري 2018م - 2020م.- 
الرئيس التنفيذي لشركة وجا 2021م - حتى تاريخه- 
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السيرة الذاتية لسلطان بن خلف بن أحمد العنزي(: 21الجدول رقم )

سلطان بن خلف بن أحمد العنزي 

34العمر 

سعوديالجنسية 

أمين سر المجلس ومدير الموارد البشريةالمنصب

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك فيصل - 2017م المؤهالت العلمية 

الخبرات العملية 
شركة فرسان للسفر والسياحة )أخصائي موارد بشرية 2010م-2014م(.- 
شركة فرسان للسفر والسياحة )مدير شؤون الموظفين 2014م-2017م(.- 
شركة وجا )مدير الموارد البشرية 2018م حتى تاريخه(- 

اإلدارة التنفيذية 4-4

يوضح الجدول أدناه أعضاء اإلدارة التنفيذية

بيان باإلدارة التنفيذية للشركة(: 22الجدول رقم )

الجنسيةتاريخ االنضمامالمنصباالسم
نسبة الملكية

بعد الطرح قبل الطرح 

0.5714%0.5714%سعودي2021مالرئيس التنفيذيوائل احمد العنزي* 

--مصري2016مالمدير الماليمحمد محي عباس الهنداوي

0.0171%0.0171%سعودي2018ممدير الموارد البشريةسلطان خلف العنزي** 

--سعودي2021ممدير المراجعة الداخليةمحمد عبد اهلل القرين

--مصري2020ممدير المشاريعوحيد حسين عبد اهلل علي

--يمني2021ممدير المشترياتمختار مصطفى محمد سعيد 
 المصدر : الشركة

كما بتاريخ نشر هذه النشرة، يملك المدير التنفيذي وائل أحمد العنزي )0.5714%( من أسهم الشركة بصورة مباشرة.   *

كما بتاريخ نشر هذه النشرة، يملك مدير الموارد البشرية سلطان العنزي )0.0171%( من أسهم الشركة بصورة مباشرة.  **

ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية

السيرة الذاتية لمحمد محي عباس الهنداوي(: 23الجدول رقم )

محمد محي عباس الهنداوي 

38العمر 

مصري الجنسية 

المدير المالي المنصب

بكالوريوس تجارة - جامعة طنطا 2003مالمؤهالت العلمية 

الخبرات العلمية 

محاسب في مؤسسة مشاعل المستقبل للتجارة 2004م -2008م.- 
محاسب أول في شركة واستن للمقاوالت 2009م -2012م.- 
محاسب أول في شركة الخزامى لألجهزة الطبية 2012م -2014م.- 
مدير حسابات في شركة بدر الحماد وإخواه القابضة 2014م -2016م- 
المدير المالي في شركة وجا 2016م - حتى تاريخه - 
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السيرة الذاتية لمحمد بن عبداهلل بن محمد القرين(: 24الجدول رقم )

محمد بن عبداهلل بن محمد القرين 

27العمر 

سعودي الجنسية 

مدير المراجعة الداخلية المنصب

بكالوريوس أعمال مصرفية من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -2020مالمؤهالت العلمية 

مدير المراجعة الداخلية في شركة وجا 2021م - حتى تاريخه الخبرات العملية 

السيرة الذاتية لوحيد حسين عبداهلل علي(: 25الجدول رقم )

وحيد حسين عبداهلل علي 

41العمر 

مصريالجنسية 

مدير المشاريع المنصب

بكالوريوس هندسة المدنية من جامعة الزقازيق - 2008مالمؤهالت العلمية 

الخبرات العملية 

مهندس مشروع اإلدارة الهندسية بمحافظة الشرقية يناير 2008م -ديسمبر2008م- 
مدير موقع في شركة مون شاه لالستثمار العقاري 2009م - 2010م- 
مدير موقع في شركة منوه للمقاوالت العامة مايو 2010م-ديسمبر 2010م- 
مدير موقع في شركة الفيحاء للمقاوالت 2012م -2014م- 
منسق مشروع في شركة PACE للتخطيط والعمارة 2014م -2015م- 
مفتش جودة في شركة العراب للمقاوالت - أبريل 2015م -مارس 2015م- 
مدير جودة في شركة بكين اإلمارات الدولية لإلنشاءات - يوليو 2016م- مايو 2016م- 
مدير جودة في شركة آشي وبوشنق للمقاوالت 2019م - 2020م- 
مدير مشاريع في شركة وجا 2020م - حتى تاريخه- 

السيرة الذاتية لمختار مصطفى محمد سعيد(: 26الجدول رقم )

مختار مصطفى محمد سعيد 

36العمر 
يمني الجنسية 
مدير المشتريات المنصب

المرحلة الثانوية المؤهالت العلمية 

الخبرات العملية 
مندوب مشتريات في شركة شاهينا 2010م - 2017م- 
مدير مشتريات شركة وجا 2021م حتى تاريخه- 
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لجان مجلس اإلدارة 4-5

أصدر مجلس الهيئة الئحة حوكمة الشركات الجديدة بموجب القرار رقم )8-16-2017( وتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م(، 
بناًء على نظام الشركات الجديد والمعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )3-45-2018( وتاريخ 1439/08/07هـ )الموافق 
بقرار  والمعدلة  2019/05/20م(  )الموافق  1440/09/15هـ  وتاريخ   )2019-57-3( رقم  الهيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  2018/04/23م( 
مجلس الهيئة رقم )1-94-2022( وتاريخ 1444/01/24هـ )الموافق 2022/08/22م(.وأي تعديالت تمت عليها. باإلضافة إلى الئحة حوكمة 
)الموافق  1439/08/14هـ  وتاريخ   )44239( رقم  بالقرار  التجارة  وزير  معالي  قرار  بموجب  الصادرة  المدرجة  غير  المساهمة  الشركات 

2018/04/30م(. وأي تعديالت تمت عليها.

وفق المادة )49( من الئحة حوكمة الشركات غير المدرجة، يشكل مجلس اإلدارة )مع مراعاة المادة )101( األولى بعد المائة من نظام 
الشركات والمادة )54( من الئحة حوكمة الشركات - المواد الخاصة بلجنة المراجعة( لجاناً متخصصة وفقاً لما يلي: 

حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمّكنها من تأدية مهامها بفعالية.. 1
يكون تشكيل اللجان وفقاً إلجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة كل لجنة ومدة عملها والصالحيات المخولة . 2

لها خالل هذه المدة وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها، وعلى اللجنة أن تبلغ المجلس بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه 
من قرارات بشفافية، وعلى المجلس أن يتابع عمل هذه اللجان بانتظام للتحقق من ممارستها األعمال الموكلة إليها. 

تكون كل لجنة مسؤولة عن أعمالها أمام المجلس، وال يخّل ذلك بمسؤولية المجلس عن تلك األعمال وعن الصالحيات أو . 3
السلطات التي فوضها إليها.

أال يقل عدد أعضاء اللجان عن )3( ثالثة وال يزيد على )5( خمسة.. 4
يجب حضور رؤساء اللجان )أو من ينوب عنهم من أعضائها( للجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة المساهمين.. 5
وأي . 6 تعيينهم  تاريخ  أيام عمل من  اللجان وصفات عضويتهم خالل خمسة  بأسماء أعضاء  الهيئة  أن تشعر  الشركة  على 

تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات. 

تبنـي معاييـر متقدمـة فـي  الـواردة فـي نظـام الشـركات، وتتمثـل سياسـة الشـركة فـي  تلتـزم الشـركة بكافـة متطلبـات الحوكمـة اإللزاميـة 
حوكمـة الشـركات بمـا فـي ذلـك مـن فصـل لمسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة 

الشركة بما يحقق مصالح المساهمين. 

على الرغم من اعتماد 3 لجان تابعة لمجلس اإلدارة وفق الهيكل التنظيمي )1- لجنة المراجعة و2- لجنة الترشيحات والمكافآت و3- لجنة 
إدارة المخاطر( قامـت الشـركة بتشـكيل فقط لجنـة المراجعة كما بتاريخ نشرة اإلصدار. على أن يتم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت 

ولجنة إدارة المخاطر خالل الربع الرابع من العام المالي 2022م. وقد تم تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي: 

لجنة المراجعة 4-6

)40( حيث نصت  )37( حتى  المواد  تم تخصيص  وقد  مراجعة  لجنة  تشكيل  لناحية  األساسي  ونظامها  الشركات  بنظام  ملتزمة  الشركة 
على تشكيل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثالثة )3( أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء 
من المساهمين أو غيرهم على أن يحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. كما خصصت الشركة دليل للجنة 

المراجعة ضمن دليل الحوكمة الخاص بها والذي تم اعتماده من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/10/29هـ )الموافق 2021/06/10م(.

وبتاريخ 1442/08/15هـ )الموافق 2021/03/28م( قرر المجلس التوصية إلى الجمعية العامة العادية بتشكيل لجنة مراجعة وقد تم اعتماده 
في اجتماع الجمعية العامة )العادية( بتاريخ 1442/08/19هـ )الموافق 2021/04/01م(. وقد تم تشكيل اللجنة من األعضاء غير التنفيذيين 

من المجلس وعضو من خارج المجلس.
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اختصاصات لجنة المراجعة  	-4-6
وفقاً للمادة )55( من الئحة حوكمة الشركات، تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة، والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم 

المالية، وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي: 

التقارير الماليةأ. 

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها . 1
وعدالتها وشفافيتها.

إبداء الرأي الفني - بناًء على طلب مجلس اإلدارة- فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة . 2
ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

دراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.. 3
البحث بدقة في أي مسائل يثريها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات. 4
التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.. 5
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.. 6

المراجعة الداخليةب. 

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.. 1
دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.. 2
الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت -؛ للتحقق من توافر . 3

الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها 
إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.. 4

مراجع الحسابات	. 

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة . 1
نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

القواعد . 2 االعتبار  في  األخذ  مع  المراجعة،  أعمال  فعالية  ومدى  وعدالته،  وموضوعيته  الحسابات  مراجع  استقالل  من  التحقق 
والمعايير ذات الصلة.

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمال، والتحقق من عدم تقدميه أعماالً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، . 3
وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.. 4
دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.. 5

ضمان االلتزامد. 

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.. 1
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.. 2
مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.. 3
رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.. 4

ووفق النظام األساسي للشركة، 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 أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة 

لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.
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أعضاء لجنة المراجعة(: 27الجدول رقم )

لجنة المراجعة

من داخل أو خارج مجلس اإلدارةالمنصباالسم

من داخل المجلس )مستقل(رئيس لجنة المراجعةمحمد عبد العزيز محمد الشريف

من داخل المجلس )مستقل(عضو لجنة المراجعةناصر عبد العزيز ناصر السهيل

من خارج المجلسعضو لجنة المراجعةمحمد عبد اهلل ناصر السبهان

اجتماعات لجنة المراجعة 	
)الموافق  1442/11/10هـ  بتاريخ  المنعقدة  العادية  العامة  الجمعية  قبل  من  المعتمدة  الشركة  حوكمة  الئحة  من   13.2.5 المادة  وفق 

2021/06/20م(، تعقد اللجنة أربع مرات في السنة المالية بصفة فصلية )كل 3 شهور( أو أكثر حسب الظروف. 

وفق المادة )57( من الئحة حوكمة الشركات تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية عل أال تقل اجتماعاتها عن أربع اجتماعات خالل السنة 
 المالية للشركة. هذا وعقد لجنة المراجعة اجتماعاً واحداً خالل العام 2022م وحتى تاريخ هذه النشرة.

وفيما يلي السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة 

ملخص السيرة الذاتية لـمحمد بن عبد العزيز بن محمد الشريف )لطفاً مراجعة الجدول رقم 19(

ملخص السيرة الذاتية لناصر بن عبد العزيز بن ناصر السهيل )لطفاً مراجعة الجدول رقم 20( 

السيرة الذاتية لمحمد بن عبداهلل بن ناصر السبهان (: 28الجدول رقم )

محمد بن عبد اهلل بن ناصر السبهان 

31العمر 

سعوديالجنسية 

عضو لجنة المراجعة المنصب

بكالوريوس هندسه كهربائية - جامعة بريده 2014م. المؤهالت العلمية 

الخبرات العملية 
شركة االومير - مهندس مشروع: عام 2014م - عام 2017م- 
وزارة الحرس الوطني - مدير مشروع: عام 2018م - عام 2019م- 

الحوكمة 4-7

المختلفة  العالقات  النظام إجراءات تنظيم  يُتاح بموجبه قيادة الشركة وتوجيهها، ويتضمن هذا  إلى إيجاد نظام  تهدف حوكمة الشركات 
داخل الشركة بين المساهمين )من خالل اجتماعات المساهمين السنوية أو االجتماعات االستثنائية( ومجلس اإلدارة من جهة وبين مجلس 
اإلدارة والمديرين التنفيذيين من جهة أخرى، باإلضافة إلى تنظيم عالقة الشركة مع أصحاب المصالح، وذلك بوضع القواعد واإلجراءات 
الخاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرار في شؤون الشركة، وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية على هذه القرارات؛ حماية لحقوق المساهمين 
وأصحاب المصالح وتحقيقاً للعدالة والتنافسية والشفافية في السوق. في حين ال تقدم الحوكمة آليات تفصيلية التخاذ القرارات اليومية، 
فلكّل شركة طابعها المميز وأهدافها الخاصة بها؛ مما يتوجب معه تطوير هذه الشركات للوائحها الخاصة بالحوكمة، وذلك وفقاً لألنظمة 

واللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة وعلى وجه الخصوص الئحة حوكمة الشركات. 

وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات التي تُدرج أسهمها في السوق الموازية، وضعت الشركة الئحة حوكمة 
خاصة بها تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/10/29هـ )الموافق 2021/06/10م( والموافقة عليها من قبل الجمعية العامة 

العامية المنعقدة بتاريخ 1442/11/10هـ )الموافق 2021/06/20م(.



جدول
المحتـويــات 52

سياسة توزي�ع األرباح 5

تخضع عملية توزيع األرباح إلى قيود معينة وفقاً للنظام األساسي للشركة، حيث تنص المادة الخامسة واألربعون )45( من النظام األساسي 
للشركة على أن يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

يجنب )10%( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب - 
متى بلغ االحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب )5%( من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص - 
لغرض أو أغراض معينة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - 
قدر اإلمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي 

الشركة أو لمعاونة ما يكزن قائماً من هذه المؤسسات.
يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن )5%( من رأسمال الشركة المدفوع. - 
مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )19( من هذا النظام، والمادة )76( من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة - 

)10%( كحد أقصى من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي 
يحضرها العضو.

يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية.- 
وتنص المادة السادسة واألربعون )46( على أن يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين 
القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد 

لالستحقاق.

هذا مع اإلشارة إلى أن الشركة ليس لديها أسهم ممتازة ولم تقم بإصدار أي منها منذ تأسيسها وحتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه.

وعلى الرغم من رغبة الشركة في توزيع أرباح األسهم لمساهميها وذلك بهدف تعزيز قيمة استثماراتهم، إال أنها ال تقدم أي ضمانات بتوزيع 
األرباح، وكذلك ال تقدم أي ضمان بقيمة هذه األرباح التي يمكن توزيعها خالل أي سنة بعينها، وإنما يعتمد ذلك على دخل الشركة ووضعها 
المالي وحالة السوق والمناخ االقتصادي العام وغيرها من العوامل، بما في ذلك تحليل الفرص االستثمارية المتاحة للشركة وحاجتها إلعادة 

االستثمار واالحتياجات النقدية والمتطلبات الرأسمالية والتوقعات المستقبلية، وكذلك اعتبارات قانونية ونظامية أخرى.

على الرغم من أن الشركة لم تقم بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وعن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2021م،وعن الفترة المنتهية في 2022/06/30م إال أنها ال تقدم أي ضمانات بتوزيع أرباح في المستقبل.
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استخدام متحصالت الطرح 6

تبلغ القيمة المتوقعة إلجمالي متحصالت الطرح مبلغ )●●( ريال سعودي، سيدفع منها حوالي )3,000,000( ثالثة مليون ريال سعودي تقريباً 
األمانة،  فتح حساب  ومصاريف  والطباعة،  التسويق  وتكاليف  االكتتاب،  ومدير  المالي،  المستشار  أتعاب  تشمل  والتي  للطرح،  كمصاريف 
والمستشار القانوني ومستشار العناية المهنية الالزمة المالي، والمصاريف والتكاليف األخرى للطرح، ولن تستلم الشركة أي مبلغ من صافي 

متحصالت الطرح. 

وهذا وسوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح والمقدرة بحوالي ●● )●●( ريال سعودي بعد خصم مصاريف الطرح التي تقدر بحوالي 
)3,000,000( ثالثة مليون ريال سعودي تقريباً على المساهم البائع، ولن تستلم الشركة أي مبلغ من صافي متحصالت الطرح.
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اإلقرارات 7

إضافة إلى اإلقرارات األخرى المشار إليها في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الُمصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل ال )12( أ. 
شهراً األخيرة.

لم تُمنح أّي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ ب. 
طلب التسجيل فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أسهم.

لم يكن هناك أّي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب ج. 
التسجيل.

بخالف ما ورد في الفقرة 4-3 »أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس« من القسم 4 »هيكل الملكية والهيكل التنظيمي د. 
للشركة« من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألٍيّ من أقربائهم أّي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الُمصدر.

باستثناء ما تم ذكره في الفقرة 2-1-30 »المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمطالبات القضائية والتحكيم واإلجراءات اإلدارية« ه. 
من القسم 2 »عوامل المخاطرة« والفقرة رقم 9-10 »النزاعات القضائية« من القسم رقم 9 »المعلومات القانونية«، إن الشركة 
ليست خاضعة ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في وضعها المالي. 

باستثناء ما تم ذكره في الفقرة 2-1-16 »تعامالت األطراف ذات العالقة« من القسم 2 »عوامل المخاطرة« والفقرة رقم 9-6 و. 
»االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة« من القسم رقم 9 »المعلومات القانونية«، ال يوجد لدى الشركة أي تعامالت 
مع أطراف ذات عالقة، وأن الشركة حصلت على موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة على جميع التعامالت مع األطراف 
ذات العالقة، وأنه سيتم التصويت على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة في الجمعية العامة للمساهمين وأن 

تكون كافة التعامالت بموجب اتفاق مكتوب.

كما يؤكد مجلس اإلدارة أنه حتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه:

لرئيس أ.  السماح  على  بالموافقة  2022/06/13م(،  )الموافق  1443/11/14هـ  بتاريخ  المنعقدة  العادية  العامة  الجمعية  قامت 
مجلس اإلدارة السيد إبراهيم عبد اهلل عبد السالم بممارسة نشاط منافس بصفته يملك رأس مال شركة البعد الثامن بنسبة 
)100%( والترخيص له لمدة عام وفقاً للمادة )72( من نظام الشركات، وكما بتاريخ نشرة اإلصدار هذه ال يقوم أي عضو مجلس 

إدارة آخر بممارسة أي أعمال منافسة ألعمال الشركة.
أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.ب. 
أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.ج. 
أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة لطرح أسهمها في السوق الموازية بما في ذلك الجهات الممولة.د. 
بخالف ما ورد في القسم رقم -2- »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطر ه. 

جوهرية أخرى من الممكن أن تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الشركة.
ال يوجد أية قيود أو رهونات على أسهم المساهمين المؤسسين الواردة أسماؤهم في نشرة اإلصدار هذه.و. 
لم يسبق أن أُشهر إفالس أي من المساهمين المؤسسين في أي وقت تحت أي والية قضائية ولم يكن أحداً منهم طرفاً في ز. 

ترتيب صلٍح واٍق من اإلفالس في أي وقت ولم يخضعوا إلجراءات إفالس.
إن المساهمين المؤسسين هم المالك القانونيون لألسهم وال يوجد مالك نفعييون.ح. 
ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهما.ط. 
ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من الُمصدر.ي. 
ال يوجد أي حق خيار على أسهم الشركة.ك. 
ال يحكم عالقتهم إال النظام األساسي وعقد التأسيس.ل. 
أن يتم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة إدارة المخاطر خالل الربع األول للعام المالي 2023م.م. 
ليس لدى الشركة أي شركة تابعة.ن. 
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مصاريف الطرح 8

سوف يتحمل المساهم البائع التكاليف المتعلقة بالطرح، والتي يتوقع أن تبلغ حوالي )3,000,000( ثالثة مليون ريال سعودي تقريباً، حيث 
سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت االكتتاب البالغة )●●( ●● ريال سعودي.

وتشمل مصاريف الطرح أتعاب المستشار المالي، ومدير االكتتاب، ومصاريف فتح حساب األمانة، وتكاليف التسويق والطباعة، ومصاريف 
فتح حساب األمانة، والمستشار القانوني ومستشار العناية المهنية الالزمة المالي، والمصاريف األخرى المتعلقة بالطرح. والجدير بالذكر أن 
الشركة سوف لن تتحمل أي من المصاريف المتعلقة بالطرح وإنما سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت االكتتاب، وسيقوم المساهم 

البائع بسداد مصاريف الطرح.



المعلومات القانونية
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المعلومات القانونية  9

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بالمعلومات القانونية 	-9

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

أن طرح األسهم في السوق الموازية - نمو، ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.. 1
أن طرح األسهم ال يخّل بأٍيّ من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها. . 2
أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار. . 3
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في الفقرة رقم -9-9- »النزاعات القضائية« من هذا القسم، فإن الشركة ليست خاضعة ألّي . 4

دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرًيا على أعمال الشركة أو على وضعها المالي.
أن أعضاء مجلس اإلدارة ال يخضعون ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً على أعمال . 5

الشركة أو على وضعها المالي.
تم . 6 أخر  وأي مستند  ينطبق،  للشركة، حسبما  النظام األساسي  ماورد في  المعلومات مع  تم تضمين ومطابقة جميع  أنه 

تقديمه للهيئة.

نبذة عن الشركة  	-9

تأسست شركة وجا بداية كشركة ذات مسؤولية بين الشركاء السادة: إبراهيم عبد اهلل عبد العزيز بن عبد السالم، شاكر - 
محمد مبارك القحطاني، خالد محمد حبيب الحبيب، مقبل محمد مقبل العنزي، عمر سالم عمر الصيعري، عايض معتق 
عتيق المطيري، عبد اهلل سالم عمر الصيعري وغازي نايف بجاد المطيري باسم »شركة وجا المحدودة ذات مسؤولية 
محدودة«، وتم قيدها بالسجل التجاري في مدينة الرياض تحت الرقم )1010366065( وتاريخ 1434/04/22هـ )الموافق 
2013/03/04م(. بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس مبلغاً وقدره ثمانون ألف )80,000( ريال سعودي مقّسم إلى ثمانين 
)80( حصة عينية متساوية القيمة وقيمة كل حصة ألف )1,000( ريال سعودي. تم توزيعه على عدد ثمانية )8( شركاء 
بالتساوي بحيث بلغ عدد حصص كل شريك عشر )10( حصص بقيمة إجمالية قدرها عشرة آالف )10,000( ريال لكل 
منهم. وقد تم إثبات عقد التأسيس لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة في الصك رقم )34493484( وتاريخ 

1434/04/21هـ )الموافق 2013/03/03م(.
يقع عنوان المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض )العليا - طريق الملك فهد شمال، برج العنود - البرج الجنوبي الدور - 

17 - ص.ب. 2370 - الرمز البريدي 12214(. 
يبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسة وثالثين مليون )35,000,000( ريال سعودي، مقسمة إلى ثالثة ماليين وخمسمائة ألف - 

)3,500,000( سهم عادي، القيمة االسمية للسهم الواحد منها عشرة )10(.
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )1010366065( وتاريخ 1434/04/22هـ )الموافق 2013/03/04م( - 

بتاريخ 1443/09/02هـ )الموافق  المعدنية  المبدئي رقم 4060012178 الصادر عن وزارة الصناعة والثروة  والترخيص 
هذه  الشركة  منح  تم  قد  أنه  علماً  2023/04/17م(،  )الموافق  1444/09/26هـ  تاريخ  حتى  والساري  2022/04/03م( 

الموافقة المبدئية للبحث عن موقع إنشاء هذا المصنع.
للمباني السكنية،  العامة  التجاري في )صناعة األثاث والموبيليا من الخشب، اإلنشاءات  لبيانات السجل  كما تتمثل أنشطة الشركة وفقاً 
اإلنشاءات العامة للمباني الغير السكنية، يشمل )المدارس، المستشفيات، الفنادق ... الخ(، إنشاء واصالح المحطات والخطوط الرئيسية 
لتوزيع المياه، تحليل النظم، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، تقنية الطباعة ثالثية األبعاد، تقنيات الذكاء الصناعي، أنشطة تصميم 
الديكورات الداخلية، مؤسسات ووكاالت الدعاية واإلعالن(. وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية: 

الصناعات التحويلية.. 1
التشييد.. 2
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المعلومات واالتصاالت.. 3
الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.. 4
الزراعة والحراجة وصيد األسماك.. 5
التعدين واستغالل المحاجر.. 6
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.. 7
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.. 8
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.. 9

النقل والتخزين.. 10
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام.. 11
األنشطة العقارية.. 12
األنشطة المهنية والعلمية والتقنية.. 13
الفنون والترفيه والتسلية.. 14
أنشطة الخدمات األخرى.. 15

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

التراخيص والموافقات والشهادات األساسية  	-9

يتعين على الشركة الحصول على التراخيص والموافقات والشهادات األساسية والمحافظة عليها لممارسة نشاطها. 

يبين الجدول أدناه التراخيص والموافقات والشهادات األساسية التي حصلت عليها الشركة:

التراخيص والموافقات والشهادات األساسية(: 29الجدول رقم )

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

السجل التجاري
قيد فرع الشركة في 

سجل الشركات التجارية 
في الرياض

1010366065
1434/04/22هـ 

)الموافق
2013/03/04م(

1446/09/25هـ 
)الموافق

2025/03/25م(

ووزارة التجارة 
- مكتب السجل 
التجاري بمدينة 

الرياض

شهادة عضوية الغرفة 
التجارية الصناعية 

بالرياض )الدرجة األولى(

التزام الشركة بنظام 
15285أحكام السجل التجاري

1434/04/23هـ 
)الموافق

2013/03/05م(

1446/09/25هـ 
)الموافق

2025/03/25م(

الغرفة التجارية 
الصناعية بالرياض

شهادة الزكاة والدخل
لإلفادة بأن الشركة 

قدمت إقراراها السنوي 
والتزمت بسداد الزكاة

1020210757
1443/10/21هـ 

)الموافق
2022/05/22م(

1444/10/10هـ 
)الموافق

2023/04/30م(

هيئة الزكاة 
والضريبة والجمارك 
)الهيئة العامة للزكاة 

والدخل سابقاً(

شهادة تسجيل في 
ضريبة القيمة المضافة

لإلفادة بأن الشركة 
مسجلة بضريبة القيمة 

المضافة
3000784692800003

1438/12/02هـ 
)الموافق

2017/08/24م(
--

هيئة الزكاة 
والضريبة والجمارك 
)الهيئة العامة للزكاة 

والدخل سابقاً(

شهادة تقييم كيان 
الشركة/نطاقات

تقييم كيان الشركة وفقا 
لبرنامج نطاقات حيث 

نشير إلى أن الشركة في 
النطاق )البالتيني(

--أغسطس 2022م343411-1

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية )مكتب 
العمل - الخدمات 

اإللكترونية(

شهادة اشتراك في 
التأمينات االجتماعية*

التزاماً بنظام التأمينات 
50726160االجتماعية

1444/05/04هـ 
)الموافق

2022/11/28م(

1444/06/03هـ 
)الموافق

2022/12/27م(

المؤسسة العامة 
للتأمينات 
االجتماعية



جدول
59المحتـويــات

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

شهادة التزام بنظام 
حماية األجور**

التزاما بإيداع أجور 
العاملين عن طريق 

البنوك المحلية
20012210017824

1444/04/05هـ 
)الموافق

2022/10/30م(

1444/06/05هـ 
)الموافق

2022/12/29م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية

شهادة سعودة***

لإلفادة بأن الشركة 
ملتزمة بنسبة التوطين 

المطلوبة منها وفق 
برنامج نطاقات

116720-21189756
1444/04/14هـ 

)الموافق
2022/11/08م(

1444/07/15هـ 
)الموافق

2023/02/06م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية

 ترخيص صناعي
)موافقة مبدئية(****

موافقة مبدئية للترخيص 
4060012178بمزاولة صناعي

1443/09/02هـ 
)الموافق

2022/04/03م(

1444/09/26هـ 
)الموافق

2023/04/17م(

وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية

شهادة تصنيف المقاولين

تصنيف درجة الشركة في 
عدة مجاالت - المباني - 
أعمال المياه - األعمال 
اإللكترونية - االتصاالت 

- تشجير الحدائق

23235
1442/03/02هـ 

)الموافق
2020/10/19م(

1446/03/02هـ 
)الموافق

2024/09/04م(

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان 
وكالة الوزارة لشؤون 

تصنيف المقاولين

شهادة أيزو

لإلفادة بأن المصنع يعمل 
وفقاً لنظام إدارة الجودة 

المتوافق مع معايير:
ISO

ISO S 9001:2015

SA87563A
1441/05/13هـ 

)الموافق
2020/01/08م(

1444/06/14هـ 
)الموافق

2023/01/07م(

LMS

learning

 management
system

شهادة أيزو

لإلفادة بأن المصنع يعمل 
وفقاً لنظام إدارة الصحة 
والسالمة المتوافق مع 

معايير:
ISO

ISO 45001:2018

SA87563C-1
1441/05/13هـ 

)الموافق
2020/01/08م(

1444/06/14هـ 
)الموافق

2023/01/07م(

LMS

learning

 management
system

شهادة أيزو

لإلفادة بأن نظام اإلدارة 
البيئية لدى الشركة تم 

تقييمه بشكل مستقل وهو 
متوافق مع متطلبات 
ISO 14001:2015

SA90762B
1442/04/15هـ 

)الموافق
2020/11/30م(

1445/05/15هـ 
)الموافق

2023/11/29م(

 LMS Certification
Limited

شهادة منشآت
تصنيف الشركة في أي 
فئة تندرج وفق التعريف 
المعتمد لدى »منشآت«

2226557465
1443/11/16هـ 

)الموافق
2022/06/15م(

1444/11/26هـ 
)الموافق

2023/06/15م(

الهيئة العامة 
للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة

االنتساب إلى الهيئة شهادة عضوية مقاولة
100005440السعودية للمقاولين

1443/11/20هـ 
)الموافق

2022/06/19م(

1446/06/17هـ 
)الموافق 

2024/12/18م(

الهيئة السعودية 
للمقاولين

ترخيص إعالمي

للترخيص للشركة 
بممارسة نشاط 

مؤسسات ووكاالت 
الدعاية واإلعالن

76885
1443/01/23هـ 

)الموافق 
2021/08/31م(

1446/01/23هـ 
)الموافق 

2024/07/29م(

الهيئة العامة 
لإلعالم المرئي 

والمسموع

ترخيص مزاولة نشاط ترخيص بلدية
-400092185407تجاري

1445/09/22هـ 
)الموافق

2024/04/01م

أمانة منطقة 
الرياض - بلدية 

العليا

شهادة سالمة
التزام الشركة بشروط 

السالمة الخاصة بالدفاع 
المدني

3-000114372-43
1443/11/12هـ 

)الموافق
2022/06/11م(

1444/11/12هـ 
)الموافق

2023/06/01م(

المديرية العامة 
للدفاع المدني

المصدر: الشركة
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هذا وتُلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة بصفتها صاحب الترخيص االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة 	-	-9

الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري في مدينة الرياض حيث المقر الرئيسي - 
بتاريخ  بموجب شهادة رقم )1010366065( وتاريخ 1434/04/22هـ )الموافق 2013/03/04م( والتي تنتهي صالحيتها 

1446/09/25هـ الموافق )2025/03/25م(.
بموجب -  الصناعية  التجارية  الغرفة  استخراج شهادة عضوية في  لناحية  التجاري  السجل  بنظام  ملتزمة  الشركة  أن  كما 

الشهادة رقم )15285( وتاريخ 1434/04/23هـ )الموافق 2013/03/05م( والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1446/09/25هـ 
الموافق )2025/03/25م(.

لدى الشركة شعار )WAJA( تستخدمه في تعامالتها التجارية، وقد قامت الشركة بتسجيل شعارها لدى الجهة الحكومية - 
الرقم  تحمل  األولى  الشهادة  التجارية،  للعالمة  تسجيل  شهادتي  بموجب  الفكرية(  للملكية  السعودية  )الهيئة  المختصة 
)1438026484( ومسجلة تحت الفئة )41( وهي إحدى الفئات التي تختص بخدمات التعليم والتهذيب والتدريب وخدمات 
 )42( الفئة  تحت  ومسجلة   )1438026485( الرقم  فتحمل  الثانية  الشهادة  أما  والثقافية،  الرياضية  واألنشطة  الترفيه 
التحاليل  بها، خدمات  المتعلقة  البحث والتصميم  والتقنية وخدمات  العلمية  بالخدمات  التي تختص  الفئات  وهي إحدى 
األبحاث الصناعية، خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الحساب اآللي، خدمات قانونية. وبالتالي تكون الشركة قد 
منحت العالمة التجارية الحماية القانونية الالزمة وفقاً لنظام العالمات التجارية، ما سيمكنها من وضعها واستخدامها 
على منتجاتها أو وضعها على الواجهة الخارجية لمكاتبها. )ولمزيد من التفاصيل، الرجاء االطالع على الفقرة رقم 8-9 

»العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية« من القسم رقم 9 »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 	-	-9

والضريبية -  الزكوية  إقراراتها  بتقديم  ملزمة  المملكة  في  تعمل  والتي  المسجلة  والشركات  المنشآت  من  كغيرها  الشركة 
خالل )120( يوم من انتهاء السنة المالية وذلك لغرض تجديد الشهادة التي تصدر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 
الفترة  عن  إقراراها  قدمت  وقد   ،)3007846928( المميز  الضريبي  الرقم  بموجب  مكلف  بصفتها  الشركة  تسجيل  تم 
المنتهية في 2021/12/31م، وحصلت على شهادة زكاة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرقم )102021757( وتاريخ 

1443/10/21هـ )الموافق 2022/05/22م( وهي صالحة حتى تاريخ 1443/10/10هـ )الموافق 2023/04/30م(.
تجدر اإلشارة إلى أن قيمة الزكاة المدفوعة عن العام 2020م قد بلغت سبعمائة وتسعة وعشرين ألف وثمانمائة وثالثة - 

وعشرين  ومائتين  ألف  وتسعين  وأربعة  ومائتين  مليون  بلغت  فقد  2021م  العام  وعن  سعودي  ريال   )729,843( وأربعين 
)1,294,220( ريال سعودي.

ولم تحصل الشركة على أي ربوط زكوية وردتها من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منذ تأسيسها وحتى تاريخ إعداد هذه - 
النشرة.

الشركة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وهي مسجلة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحت - 
الرقم الضريبي )300784692800003( وتاريخ 1439/02/23هـ )الموافق 2017/11/12م(.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 	-	-9

قامت -  وقد   )506004926( االشتراك  رقم  بموجب  االجتماعية  للتأمينات  العامة  المؤسسة  لدى  للشركة  ملف  فتح  تم 
االشتراك  السعوديين  لغير  وبالنسبة  السعوديين  للمشتركين  المهنية  واألخطار  المعاشات  فرعي  في  باالشتراك  الشركة 
وتاريخ   )49154536( رقم  االجتماعية  للتأمينات  العامة  المؤسسة  لدى  االشتراك  لشهادة  وفقاً  المهنية،  األخطار  بفرع 
1444/02/24هـ )الموافق 2022/09/20م(. وقد بلغت قيمة االشتراكات المسددة عن العام 2020م مبلغاً وقدره خمسمائة 
وخمسة وستون ألف وثمانمائة وواحد وثمانون ريال وسبعة وعشرون هللة )565,881.27( ريال سعودي، وعن عام 2021م 

مبلغاً وقدره ستمائة وستة وثمانون ألف وواحد وخمسون ريال وأربعة وأربعون )686,051.44( ريال سعودي.

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

تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم الموحد )343411-1( وفقاً لشهادة - 
السعودة. وكما بتاريخ هذه النشرة، تستفيد الشركة من الخدمات اإللكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، 
والبالغة  نطاقات  برنامج  وفق  منها  المطلوبة  التوطين  بنسبة  ملتزمة  الشركة  بأن  لإلفادة  السعودة  استخراج شهادة  وتم 

)40.3%( وهي مصنفة على أنها منشأة متوسطة )فئة أ( وتقع ضمن النطاق البالتيني، كما في أغسطس 2022م.
لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم - 

)512985( وتاريخ 1440/10/15هـ )الموافق 2019/06/18م(.
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رقم -  التزام  شهادة  بموجب  وذلك  لديها  العاملين  ألجور  المنتظم  والرفع  األجور  حماية  بنظام  ملتزمة  الشركة 
1444/03/22هـ  تاريخ  حتى  صالحة  وهي  2022/08/18م(  )الموافق  1444/01/20هـ  وتاريخ   )20012208013156(
)الموافق 2022/10/18م(. علماً أن نسبة التزام الشركة بنظام حماية األجور قد بلغ )96%( وفقاً لتقرير صادر عن منصة 

)ُمدد( في أغسطس 2022م.
كما أن الشركة ملتزمة بتوثيق عقود عمل العاملين لديها إلكترونياً وقد بلغت نسبة االلتزام )98%( كما في أغسطس يونيو - 

2022م وذلك وفقاً لتقرير صادر عن منصة )ُمدد(.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان  5-	-9

ينبغي استخراج رخصة بلدية للمكاتب اإلدارية والمنشآت حتى تتمكن الشركة من تشغيلها مع األخذ باالعتبار أن البلدية - 
أو األمانة تتطلب الوثائق التالية: صورة السجل التجاري وصورة عقد التأسيس )النظام األساسي( وصورة من عقد اإليجار 
أو صك الملكية وصورة من فسح البناء للمبنى أو المنشأة أو المحل التجاري أو المستودع أو المخزن وصورة من ترخيص 
المكتب العقاري وتصوير المبنى من بعد ويشمل اللوحة )مع نسخة عن فاتورة اللوحة وتسجيل ملكية العالمة التجارية 

للشركة ليتم استخدامها على الواجهة( باإلضافة إلى ترخيص الدفاع المدني.
حصلت الشركة على رخصة البلدية لمركزها الرئيسي لممارسة نشاط تجاري وهي صادرة عن أمانة منطقة الرياض - بلدية - 

العليا. تحمل هذه الرخصة الرقم )400092185407( وهي سارية حتى تاريخ 1445/09/22هـ )الموافق 2024/04/01م(. 
علماً أن الشركة ملتزمة بنظام الدفاع المدني وقد استحصلت على شهادة سالمة لمركزها الرئيسي تحمل الرقم )43-- 

)الموافق  1444/11/12هـ  تاريخ  حتى  وصالحة  2022/06/11م(  )الموافق  1443/11/12هـ  وتاريخ   )3-000114372
2023/06/01م(.

وشهادات -  البلدية  رخص  على  الشركة  حصلت  الرئيسي،  بالمركز  الخاصة  السالمة  وشهادة  البلدية  لرخصة  باإلضافة 
السالمة للمواقع التي تشغلها وفق الجدول أدناه:

رخص البلدية وشهادات السالمة(: 30الجدول رقم )

العنوان وفقًاتاريخ االنتهاءرقم السجلالرخصة
تصريح سالمةرقم رخصة البلديةلرخصة البلدية

)الدفاع المدني(

ترخيص مزاولة 
1010366065نشاط تجاري

1445/02/09هـ 
)الموافق

2023/08/25م(

أمانة منطقة الرياض - بلدية 
السلي - حي السلي - الشارع 

الخاشر
440210473885

ملتزمة، بموجب شهادة سالمة 
رقم )44-000995065-1( صادرة 
بتاريخ 1444/02/09هـ )الموافق 
2022/09/05م( وصالحة حتى 
تاريخ 1445/02/09هـ )الموافق 

2023/08/25م(

ترخيص مزاولة 
1010366065نشاط تجاري

1445/05/09هـ 
)الموافق

2023/08/25م(

أمانة منطقة الرياض - بلدية 
السلي - حي المشاعل - 

شارع الكهف
440210475732

ملتزمة، بموجب شهادة سالمة 
رقم )44-000995064-1( صادرة 
بتاريخ 1444/02/09هـ )الموافق 
2022/09/05م( وصالحة حتى 
تاريخ 1445/02/09هـ )الموافق 

2023/08/25م(

ترخيص مزاولة 
1010366065نشاط تجاري

1445/09/22هـ 
)الموافق

2024/04/01م

أمانة منطقة الرياض - بلدية 
400092185407العليا

ملتزمة، بموجب شهادة سالمة 
رقم )43-000114372-3( صادرة 
بتاريخ 1443/11/12هـ )الموافق 
2022/06/11م( وصالحة حتى 
تاريخ 1444/11/12هـ )الموافق 

2023/06/01م(
المصدر: الشركة
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة المالية  6-	-9
العامة واألجهزة ذات الشخصية  )الوزارات واألجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات  إن عقود الشركة مع الجهات الحكومية 
لنظام  تخضع  القسم،  هذا  من   )5-9( الفرعية  الفقرة  في  لها  الُمشار  والمؤسسات  الوزارات  مع  وبالتحديد  المستقلة(،  العامة  المعنوية 
المنافسات والمشتريات الحكومية والذي أعطى وزارة المالية كجهة مختصة صالحية تحديد اإلطار التعاقدي، وقد تبين أن العقود هذه تلزم 

الشركة المتعاقدة مع الجهات الحكومية بالبنود اآلتية:

استمرارية المحافظة على معايير التأهيل التي على أساسها تم ترسية العقد عليه؛. 1
استمرارية المحافظة على الشروط الالزمة لتنفيذ األعمال وتأمين المشتريات وفقاً النظام والئحته التنفيذية.. 2
ال تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر )خمس( سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ . 3

بعد موافقة وزارة المالية.
استمرارية المحافظة على مستوى االداء وفق المعايير والمقياس المتفق عليها لتقديم الخدمة وفي حال حدوث أي تراجع . 4

يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن األداء مرضًيا.
استمرارية المحافظة على نقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.. 5
تقديم ضمان نهائي بنسبة )5%( من قيمة العقد. . 6
االحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن تفي الشركة بالتزاماتها وتستلم الجهة الحكومية المشروع استالماً نهائياً، وفقاً ألحكام . 7

العقد وشروطه. 
للجهة الحكومية - في حدود احتياجاتها الفعلية - إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما ال يتجاوز )10%( من قيمته، . 8

ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما ال يتجاوز )20%( من قيمته.
ال يجوز للشركة التنازل عن العقد أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو موّرد آخر إال بعد الحصول على موافقة مكتوبة من . 9

الجهة الحكومية ووزارة المالية.
وال يجوز التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو موّرد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.. 10
إذا قّصرت الشركة في تنفيذ التزاماتها؛ قد تُفرض عليها غرامة ال تتجاوز )20%( من قيمة العقد، مع حسم قيمة األعمال . 11

التي لم تُنفذ.
للجهة الحكومية سحب جزء من األعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب الشركة؛ إذا أخلت بالتزاماتها التعاقدية بعد . 12

إنذارها.
تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء الشركة بعد اكتمال تنفيذها للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. وال . 13

تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين؛ إال بعد أن يكون قرار التقييم نهائًيا.
للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم االتفاق على اإلنهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد . 14

موافقة الوزارة. 

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع 7-	-9

لدى الشركة ترخيص إعالمي صادر عن الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع للترخيص للشركة بمزاولة نشاط مؤسسات - 
2021/08/31م(  )الموافق  1443/01/23هـ  وتاريخ   )76885( الرقم  الترخيص  هذا  يحمل  واإلعالن.  الدعاية  ووكاالت 

وتنتهي مدة صالحيته بتاريخ 1446/01/23هـ )الموافق 2024/07/29م(. 
بتاريخ -  )م/33(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  والمسموع  المرئي  اإلعالم  نظام  من  السادسة  المادة  بحسب 

1439/03/25هـ )الموافق 2017/12/13م(، يتعين على المرخص له - بحسب نوع ترخيصه - القيام باآلتي:
التقيد بشروط الترخيص، ونوع المحتوى اإلعالمي المحدد له. . 1
والمعايير . 2 لإلجراءات  وفقاً  له؛  المحدد  الجغرافية  التغطية  وبنطاق  واالستقبال،  للبث  المخصصة  بالترددات  التقيد 

الفنية الستخدام الترددات.
المواد . 3 تلك  من  تطلبه  بما  الهيئة  وتزويد  يوماً،  تسعين  آخر  خالل  بثها  التي  المواد  لجميع  كامل  بسجل  االحتفاظ 

لمراجعتها، وذلك خالل المدة الزمنية المحددة في طلب الهيئة.
تقديم التسهيالت الالزمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.. 4
تسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه.. 5
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االلتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة ألجهزة البث، وإعادة البث، وأجهزة االستقبال.. 6
االلتزام بتقديم أي بيان أو معلومة تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث، أو إعادة البث، أو اإلنتاج، أو التوزيع.. 7
التقيد بما تعتمده الهيئة في حاالت الطوارئ والكوارث.. 8
إعطاء األولوية للموارد البشرية والمادية السعودية عند توافرها؛ وفقاً لألنظمة، وما تعتمده الهيئة في هذا الشأن.. 9

المشاركة في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة باإلنتاج الوطني لإلعالم المرئي والمسموع؛ وفقاً لما تحدده الالئحة.. 10
التقيد بالقرارات التي تصدرها الهيئة.. 11

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الصناعة  8-	-9

لدى الشركة ترخيص صناعي )موافقة مبدئية( صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالرقم )4060012178( وتاريخ - 
2023/04/17م(  )الموافق  1444/09/26هـ  بتاريخ  مدة صالحيته  وتنتهي  2022/04/03م(،  )الموافق  1443/09/02هـ 
على أن تكون مدة الترخيص قابلة للتجديد، وذلك لممارسة نشاط )صناعة المنتجات الخشبية ومنتجات أخرى من الفلين 

والضفر(.
لقد تم منح الشركة هذه الموافقة المبدئية للبحث عن موقع إنشاء هذا المصنع. وكما بتاريخ هذه النشرة، ما تزال الشركة - 

تعمل على إيجاد مكان مالئم إلقامة المصنع.
)الموافق -  بموجب عقد مؤرخ في 1441/05/17هـ  تجميع،  أو  إلقامة ورشة  استأجرت موقعاً  أن  للشركة  أنه سبق  علماً 

2020/01/12م(، ومدته سنة قابلة للتجديد التلقائي ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر بإنهائه. وبتاريخ 1442/02/28هـ 
)الموافق 2020/10/15م(، خاطبت الشركة المؤجر إلشعاره بعدم رغبتها بالتجديد، وبذلك انتهى عقد اإليجار بعد أن 

سددت الشركة بدل اإليجار المترتب عليها كاماًل. 
وبالنسبة لجواز تجديد الموافقة المبدئية التي حصلت عليها الشركة، لم تنص األنظمة واللوائح بشكل صريح على جواز - 

أو عدم جواز تجديدها. 
إال أنه وبمراجعة المادة )9( من قانون )نظام( التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر - 

بتاريخ 1427/04/04هـ )الموافق 2006/05/02م( قد على ما يلي: »للوزير أو من يفوضه إلغاء الترخيص في حالة عدم 
بها  يتقدم  التي  المعقولة  األسباب  كل  أخذ  بعد  وذلك  المشروع  استكمال  عن  التوقف  أو  المحددة  المدة  التنفيذ خالل 
إلى ذلك  باإلضافة  بيانات غير صحيحة.«  بناء على  الحصول عليه  تم  الترخيص  أن  ثبت  أو  االعتبار،  له في  المرخص 
تضمنت الشروط الخاصة لخدمة الترخيص الصناعي )النهائي وليس المبدئي( المبينة على الموقع اإللكتروني للوزارة »أن 
تحتفظ الوزارة بحقها في عدم تجديد الترخيص الصناعي للمشاريع الصناعية في حال تبين لها عدم جدية المرخص لو 

في إقامة المشروع الصناعي خالل اإلنشاء أو في حالة مخالفة المرخص لو للقوانين واألنظمة المرعية.«
في الخالصة، وقياساً على الشروط واألحكام المفروضة لناحية تجديد التراخيص النهائية، وانطالقاً من صالحية الوزارة - 

بعدم تجديد التراخيص النهائية في الحاالت المذكورة أعاله، من المحتمل أن تلجأ الوزارة إلى هذه الصالحية إذا تبين لها 
أن المرخص له لم يباشر بمشروعه.

من ناحية أخرى، وبحسب المادة الثامنة )8( من قانون )نظام( التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج - 
العربية، يصدر الترخيص الصناعي وفقاً لنموذج موحد تحدده الالئحة التنفيذية، ويثبت في الترخيص الذي يمنح لمقدم 

الطلب الشروط التي منح الترخيص بموجبها، وعلى وجه الخصوص:
الفترة الزمنية التي على صاحب المشروع الصناعي البدء خاللها في إنجاز العمل في المشروع والتي ال تزيد على سنة . 1

واحدة إال إذا كانت هناك أسباب تقبلها الجهات المختصة.
التزام المشروع الصناعي باتباع المواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واألنظمة والقرارات الصادرة في هذا . 2

الشأن.
التقيد باالشتراطات الموضوعة للمحافظة على الصحة العامة وسالمة البيئة من التلوث واإلزعاج. . 3
تتمثل الشروط العامة لخدمة الترخيص الصناعي بما يلي:. 4
االلتزام بمواد قانون )نظام( التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج والئحته التنفيذية.. 5
يجب على صاحب المنشأة الصناعية تحديث بيانات المنشأة بشكل دوري فور وجود أي تحديث عن البيانات المسجلة . 6

لدى الوزارة.
االلتزام بمطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس المعتمدة أو المواصفات المتبناة من الهيئة السعودية للمواصفات . 7

والمقاييس.
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االلتزام بمواد النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية للمحافظة على البيئة من التلوث.. 8
االلتزام باألنظمة والتعليمات ولوائح السالمة واألمن الصناعي والصحة العامة.. 9

أن تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقا لألصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية وأن يزود الوزارة . 10
بالميزانية العمومية مصادقاً عليها من محاسب قانوني لكل سنة مالية.

عدم إساءة استعمال المزايا الممنوحة للمشروع.. 11
تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع.. 12
السماح لموظفي الوزارة بدخول المشروع الصناعي واالطالع على السجالت والمستندات والحسابات ومراقبة عملية . 13

اإلنتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع.
ال يجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعة أو تطويره أو تغيير منتجاته أو دمجه بمشروع صناعي آخر ً أو تجزئته ألكثر . 14

من مشروع أو تغيير موقعه؛ كما ال يجوز التصرف في المشروع جزئياً أو كلياً أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه بأي 
نوع من أنواع التنازل إال بعد موافقة الوزارة.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الئحتي الحوكمة الصادرتين عن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة 9-	-9

)الموافق -  وتاريـخ 1438/05/16هـ  رقـم )8-16-2017(  القـرار  بموجـب  الشـركات  الهيئـة الئحـة حوكمـة  أصـدر مجلـس 
)الموافق  1437/01/28هـ  وتاريـخ  م/3  رقـم  الملكي  بالمرسوم  الصـادر  الشـركات  نظام  على  بنـاًء  2017/12/13م( 
)الموافق  1444/01/24هـ  وتاريخ  رقـم)2022-94-1(  المالية  السـوق  هيئـة  مجلـس  بقـرار  والمعدلة  2015/11/11م(، 
تاريـخ هذه  فـي  الموازية كمـا  السـوق  فـي  المدرجة  للشـركات  الحوكمة استرشادية  وتعتبر الئحة  2022/08/22م(. هذا 

النشرة. 
صدرت الئحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة بالقرار رقم )44239( - 

وتاريخ 1439/08/14هـ )الموافق 2018/04/30م(. تهدف هاتين الالئحتين إلى وضع إطار قانوني فعال لحوكمة الشركة.
يبين الجدول التالي مدى التزام الشركة بمتطلبات الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية وتلك الصادرة عن وزارة التجارة للشركات 

غير المدرجة.

ملخص التزام الشركة بمتطلبات الئحتي الحوكمة الصادرتين عن الهيئة ووزارة التجارة(: 31الجدول رقم )

المادة من الئحة 
حوكمة الشركات 
الصادرة عن هيئة 

السوق المالية

المادة من الئحة 
حوكمة الشركات 
الصادرة عن هيئة 

وزارة التجارة

التعليقالجهة المسؤولةالتفصيل

92/9/ب
يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة 
بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح 

المساهمين والشركة وفقاً لنظام الشركة األساس.
ال يوجد مجلس اإلدارة

--8/أ
توفير نسخة من المعلومات عن المرشحين 

لعضوية مجلس اإلدارة في الموقع اإللكتروني 
للشركة

ال ينطبق حالياًمجلس اإلدارة

الجمعية العامة تشكيل لجنة المراجعة12/ه5/12 و54
للمساهمين

ملتزمة - تم تعيين لجنة المراجعة 
بموجب قرار الجمعية العامة العادية 
بتاريخ 1442/08/19هـ )الموافق 

2021/04/01م(

5454/ج

تصدر الجمعية العامة للشركة - بناًء على اقتراح 
من مجلس اإلدارة - الئحة عمل لجنة المراجعة 
على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات 
عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، 
وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، 

وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور 
أحد مقاعد اللجنة. 

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمة - وافقت الجمعية العامة العادية 
المنعقدة بتاريخ 1442/11/10هـ 

)الموافق 2021/06/20م( على الئحة 
عمل لجنة المراجعة.

الجمعية العامة الموافقة على القوائم المالية لعام 2021م12/و6/12
للمساهمين

ملتزمة - وافقت الجمعية العامة العادية 
المنعقدة بتاريخ 1443/11/14هـ 

)الموافق 2022/06/13م( على القوائم 
المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31م
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المادة من الئحة 
حوكمة الشركات 
الصادرة عن هيئة 

السوق المالية

المادة من الئحة 
حوكمة الشركات 
الصادرة عن هيئة 

وزارة التجارة

التعليقالجهة المسؤولةالتفصيل

الموافقة على التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام 12/ز7/12
2021م

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمة - وافقت الجمعية العامة العادية 
المنعقدة بتاريخ 1443/11/14هـ 

)الموافق 2022/06/13م( على تقرير 
مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية 

في 2021/12/31م.

12/ز9/12 و81
تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد 

مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، والموافقة 
على تقاريرهم.

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمة - تم تعيين شركة أسامة 
عبد اهلل الخريجي وشريكه كمراجع 
حسابات الشركة للعام المالي 2022م 

من قبل الجمعية العادية المنعقدة 
بتاريخ 1443/11/14هـ )الموافق 

2022/06/13م(. 

133/13/د
نشر اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة 
ومكان وجدول أعمالها قبل الموعد بعشرة أيام 

على األقل في الموقع اإللكتروني للشركة.
غير ملتزمة.مجلس اإلدارة

143/14/ج

اإلتاحة للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني 
للشركة - عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة 
- الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول 
أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير مجلس 

اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير 
لجنة المراجعة.

غير ملتزمة.مجلس اإلدارة

22/ب2/22

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف 
العام عليها منها: وضـع سياسـة مكتوبـة لمعالجة 
حاالت »تعـارض المصـالح« الفعلية والمحتملـة 

لكـل مـن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصـول 

الشـركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن 
التعامالت مع األشخاص ذات العالقة. والتأكد من 
سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلـك 

األنظمـة ذات الصـلة بإعـداد التقـارير المالية. 
والتأكـد مـن تطبيـق أنظمـة رقابيـة مناسـبة لقياس 

وإدارة المخـاطر، وذلـك بوضع تصـور عـام عن 
المخاطر التي قد تواجه الشركة، وإنشاء بيئة 

ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة 
وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف 
ذات الصلة بالشركة. ومراجعة السنوية لفاعلية 

إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

ال يوجد أنظمة مستقلة ويتم االستناد في مجلس اإلدارة
ذلك إلى الئحة حوكمة الشركة.

22/ج3/22
وضـع سياسـات ومعـايير وإجراءات واضحة 

ومحـددة للعضـوية فـي مجلـس اإلدارة، ووضـعها 
موضـع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

الجمعية العامة 
للمساهمين

ال يوجد سياسة مستقلة ويتم االستناد في 
ذلك إلى الئحة حوكمة الشركة.

4/2282

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب 
المصالح وفق أحكام الئحة الحوكمة، ويجب أن 

تغطي -بشكل خاص- اآلتي:
آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك 

حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود.
وآليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ 

بين الشركة وأصحاب المصالح.
وآليـات مناسـبة إلقامـة عالقـات جيـدة مـع العمـالء 

والمـوردين والمحافظـة علـى سـرية المعلومـات 
المتعلقة بهم.

ال يوجد سياسة مستقلة ويتم االستناد في مجلس اإلدارة
ذلك إلى الئحة حوكمة الشركة.
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المادة من الئحة 
حوكمة الشركات 
الصادرة عن هيئة 

السوق المالية

المادة من الئحة 
حوكمة الشركات 
الصادرة عن هيئة 

وزارة التجارة

التعليقالجهة المسؤولةالتفصيل

22/ه5/22

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد 
الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح 

عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب 
المصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.

ال يوجد سياسة مستقلة ويتم االستناد في مجلس اإلدارة
ذلك إلى الئحة حوكمة الشركة.

13/22 و50 و60 
22/مو60/أ و64

تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات 
يحدد فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها، 

وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن 
قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم 
وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه 

اللجان وأعضائها

يوجد لجنة مراجعة.مجلس اإلدارة

23/أ1/23

اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل 
الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام 

واالختصاصات والمسؤوليات الموكلة إلى 
المستويات التنظيمية المختلفة.

ال يوجد.مجلس اإلدارة

23/ب2/23

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد 
الصالحيات المفوضة إلى اإلدارة التنفيذية وجدول 

يوضح تلك الصالحيات، وطريقة التنفيذ ومدة 
التفويض، ولمجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة 
التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارساتها 

للصالحيات المفوضة.

ال يوجد سياسة مستقلة ويتم االستناد في مجلس اإلدارة
ذلك إلى الئحة حوكمة الشركة. 

مجلس اإلدارةتعيين الرئيس التنفيذي25/ج25
ملتزمة - تم التعيين بموجب قرار مجلس 
اإلدارة بتاريخ 1442/08/30هـ )الموافق 

2021/04/12م(.

5/26
22

الفقرة )أ/5(
وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها 

مجلس اإلدارةإلى مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها.

ملتزمة - تم اعتماد الهيكل التنظيمي 
المحدث من قبل مجلس اإلدارة 
بتاريخ 1443/05/16هـ )الموافق 

2022/01/19م(.

26/ي10/26
اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تُمنح 
للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت 
المرتبطة باألداء، والمكافآت في شكل أسهم.

ال يوجد.مجلس اإلدارة

3736/أ
يُعّين مجلس اإلدارة أميناً للسر من بين أعضائه 

د اختصاصات ومكافآت أمين  أو من غيرهم، وتحدَّ
السر بقرار من مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة
ملتزمة - تم تعيين امين السر من قبل 
مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/08/15هـ 

)الموافق 2021/03/28م(.

4342

سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض 
المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التي يمكن 
أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة 

التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة 
عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح 

اآلخرين

ال يوجد سياسة مستقلة ويتم االستناد في مجلس اإلدارة
ذلك إلى الئحة حوكمة الشركة.

تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو 25/د55/ب/4 و74
لدى الشركة مدير مراجعة داخلية وهو مجلس اإلدارةالمراجع الداخلي واقتراح مكافآته. 

السيد محمد عبد اهلل القرين.

--60/ب و64/ب

تصدر الجمعية العامة للشركة - بناء على اقتراح 
من مجلس اإلدارة - الئحة عمل لجنة المكافآت 
والترشيحات على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط 
وإجراءات وخطة عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد 

اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة 
عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل 

مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة. 

الجمعية العامة 
ال يوجد. للمساهمين
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المادة من الئحة 
حوكمة الشركات 
الصادرة عن هيئة 

السوق المالية

المادة من الئحة 
حوكمة الشركات 
الصادرة عن هيئة 

وزارة التجارة

التعليقالجهة المسؤولةالتفصيل

60/أ1/61

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بإعداد سياسة 
واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 
المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها 
إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيداً العتمادها 

من الجمعية العامة، عل أن يراعى في تلك 
السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح 

عنها، والتحقق من تنفيذها.

الجمعية العامة 
ال يوجد.للمساهمين

64/ج3/65
إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة 
لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة 

التنفيذية.

لجنة المكافآت 
والترشيحات

ال يوجد سياسة مستقلة ويتم االستناد في 
ذلك إلى الئحة حوكمة الشركة.

نشر إعالن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في --68
ال ينطبق.مجلس اإلدارةالموقع اإللكتروني للشركة.

سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في 8483
ال يوجد سياسة مستقلة ويتم االستناد في مجلس اإلدارةتقديم شكواهم أو اإلبالغ عن الممارسات المخالفة

ذلك إلى الئحة حوكمة الشركة.

ال يوجد سياسة مستقلة ويتم االستناد في مجلس اإلدارةسياسة للسلوك المهني والقيم األخالقية8685
ذلك إلى الئحة حوكمة الشركة.

89--
سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءات وأنظمته 

اإلشرافية بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح الواردة 
في نظام الشركات ونظام السوق المالية

ال يوجد سياسة مستقلة ويتم االستناد في مجلس اإلدارة
ذلك إلى الئحة حوكمة الشركة.

نشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع اإللكتروني --91/ب
ال ينطبق كما بتاريخ هذه النشرة.مجلس اإلدارةللشركة

قواعد حوكمة خاصة بالشركة ال تتعارض مع 9492
مجلس اإلدارةاألحكام اإللزامية

ملتزمة - يوجد الئحة حوكمة
معتمدة من قبل مجلس اإلدارة 

بتاريخ 1442/10/29هـ )الموافق 
2021/06/10م( 

ملخص النظام األساسي 9-4

تم تضمين ومطابقة جميع المعلومات الواردة في هذه الفقرة مع ما يتضمنه النظام األساسي للشركة. علماً أن هذه الفقرة تتضمن أبرز 
نصوص النظام األساسي، وبالتالي ال يجب االعتماد على هذا الملخص اعتماداً تاماً عوضاً عن النظام األساسي الكامل، والذي يمكن معاينته 

في المقر الرئيسي للشركة أو عبر مستشارها المالي.

اسم الشركة 	
شركة وجا )شركة مساهمة سعودية مقفلة(.

أغراض الشركة 	
إن األغراض التي تأسست الشركة ألجلها هي:

الصناعات التحويلية. 1
التشييد. 2
المعلومات واالتصاالت. 3
الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم. 4
الزراعة والحراجة وصيد األسماك. 5
التعدين واستغالل المحاجر. 6
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. 7
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها. 8
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تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية. 9
النقل والتخزين. 10
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام. 11
األنشطة العقارية. 12
األنشطة المهنية والعلمية والتقنية. 13
الفنون والترفيه والتسلية. 14
أنشطة الخدمات األخرى. 15

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

المشاركة والتملك في الشركات 	
يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها )ذات مسئولية محدودة أو مساهمة مقفلة( بشرط أال يقل رأس المال عن )5( مليون 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 تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه 

األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

المركز الرئيسي للشركة 	
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس 

إدارة الشركة.

االكتتاب في األسهم 	
تبلغ  إجمالية  وبقيمة  أسمي،  سهم  ألف  وخمسمائة  مليون  ثالثة   )3,500,000( البالغة  المال  رأس  أسهم  كامل  في  المساهمون  اكتتب 

)35,000,000( خمسة وثالثون مليون ريال سعودي وجميعها أسهم عادية.

بيع األسهم غير المستوفاة القيمة 	
يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق، جاز لمجلس اإلدارة بعد إعالمه 
وإبالغه بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين 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 
تكفي 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 مضاًفا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن، وتلغي الشركة السهم المبيع 
وفًقا ألحكام هذه المادة، وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك 

الجديد.

إصدار األسهم 	
تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة وفي هذه الحالة األخيرة 
يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة 
الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤالء 

األشخاص مسئولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

تداول األسهم 	
جميع أسهم الشركة قابلة للتداول بعد إصدار شهادتها، واستثناًء، ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم 
المالية عن سنتين )2( ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر )12( شهراً من تاريخ إعالن تحول الشركة، ويؤشر على صكوك هذه األسهم 
بما يدل على نوعها وتاريخ تحويل الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم وفقاً 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 فترة الحظر.
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زيادة رأس المال 	
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاماًل، وال يشترط أن يكون رأس . 1

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 جزءاً منها للعاملين في الشركة . 2
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 . 3

الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بواسطة البريد المسجل عن 
قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومّدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء . 4
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 غير العادية بالموافقة على زيادة . 5
رأس المال إلى آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة. 

مع مراعاة ما ورد في الفقرة )4( أعاله، توزع األسهم الجديدة على َحَملَة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما يملكونه . 6
من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم 
الجديدة ويوزع 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 تبقى من األسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

تخفيض رأس المال 	
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال 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 على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين )60( يوماً من 
تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس، فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى 
الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناُ كافياُ للوفاء به إذا كان آجاًل.

انتهاء عضوية المجلس  	
تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألي نظام أو قاعدة أو تعليمات سارية في المملكة. كما تنتهي عضوية 
المجلس باالستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك 
بموافقة الجمعية العامة العادية، أو بتغيبه عن حضور أكثر من ثالث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس اإلدارة أو إذا حكم بشهر إفالسه 
أو إعساره أو قدم طلباً للتسوية مع دائنيه أو توقف عن دفع ديونه أو أصيب بمرض عقلي أو إذا ثبت ارتكابه عماًل مخاًل باألمانة واألخالق أو 
أدين بالتزوير. مع 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 مسؤوالً من قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار.

المركز الشاغر في المجلس  	
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على األصوات 
في الجمعية التي انتخبت المجلس، على ان يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الجهة المختصة 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 هذا النظام 

وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين )60( يوماً النتخاب العدد الالزم من االعضاء.
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صالحيات المجلس  	
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة ورسم سياستها وتحديد استثماراتها 

وتصريف أعمالها وأموالها وتصريف كافة أمورها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بما يحقق أغراضها وله على سبيل المثال:

حق بيع عقارات وأصول الشركة ورهنها بما في ذلك متجر الشركة ومركزها الرئيسي، على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة . 1
يجب أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية:

أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له.أ. 
أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.ب. 
أن يكون البيع حاضراً إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافيةج. 
أال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.د. 

حق تعيين الوكالء والمحامين وعزلهم وإصدار الوكاالت الشرعية والتفاوضي وإلغائها كليا والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق . 2
الحكومية  المناقصات  في  والدخول  الشركة  عن  نيابة  والمناقصات  والصفقات  واالمتيازات  والوكاالت  واالتفاقيات  والمستندات 
الشركة  التي تشترك فيها  الشركات  العدل على عقود تأسيس  والتوقيع لدى كاتب  الشركة دون حصر  نيابة عن  والغير حكومية 
ومالحق تعديلها سواء برفع رأس المال أو خفضه أو دخول شركاء جدد أو خروج شركاء أو تعديل بند اإلدارة أو األنشطة أو تغيير 
اسمها أو تعديل الكيان القانوني للشركات أو فروعها أو أي تعديالت أخرى أو تصفيتها. والتوقيع على قرارات االندماج واالستحواذ 
والشراء وإلغاء عقود التأسيس ومالحق وقرارات الشركاء وشراء وبيع ورهن األصول والحصص واألسهم والسندات والوحدات في 

الصناديق العقارية وغير العقارية والتنازل عنها وقبول التنازل عن الحصص واألسهم وراس المال ونقل الحصص واألسهم.
العقارات واإلفراغ . 3 أنواع  وبيع األراضي وكافة  الرسمية وشراء  والجهات  العدل  أمام كاتب  والفراغات  التوقيع على الصكوك  حق 

وقبوله واالستالم والتسليم ودفع الثمن وقبض الثمن والمشاركة لصالح الشركة مع الغير وتحويل األراضي الزراعية إلى سكنية 
جزئياً  أو  كلياً  عنها  والتنازل  ومساحاتها  بحدودها  الصكوك  تعديل  وطلب  سكنية  إلى  الصناعية  األراضي  وتحويل  صناعية  أو 
وإفراغها والحذف واإلضافة ودمج الصكوك والتجزئة والقسمة والفرز وضم األمالك والصكوك وطلب تعديل استخدام المخططات 
واألراضي واإلضافة والحذف والتنازل عن الشواطير وقبولها أن وجدت وتعديل اسم المالك ورقم السجل المدني وتعديل الحدود 
واألطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء األحياء وتحديث الصكوك وادخالها بالنظام الشامل 

وحق االستئجار والتأجير وتوقيع عقودها أو تعديلها أو فسخها .
حق فتح وإدارة وتشغيل الحسابات الجارية واالستثمارية ومحافظ االسهم والمحافظ االستثمارية باسم الشركة لدى كافة البنوك . 4

وإصدار  التحويالت  وإجراء  االعتمادات  وفتح  واإليداع  والسحب  وتصفيتها  وإقفالها  وخارجها  السعودية  العربية  المملكة  داخل 
أنواع  وكافة  والشيكات  المالية  والمستندات  األوراق  كافة  والتوقيع على  الشركة  بأعمال  يتعلق  فيما  التعهدات  وتقديم  الضمانات 
الحسابات  من  والتحويل  الحسابات  بين  والتحويل  الشركة  بأعمال  الخاصة  التجارية  األوراق  فيها  بما  المصرفية  المعامالت 

االستثمارية إلى الجارية والعكس والتحويل من حسابات محافظ األسهم إلى الحسابات الجارية واالستثمارية والعكس.
الشركة . 5 لصالح  البنكية  الضمانات  وتسييل  والشيكات  الحسابات  كشوفات  وطلب  الحسابات  بيانات  وتحديث  الحسابات  تنشيط 

فيما  المالي  الدعم  وتقديم  الشركات  بهذه  الشركة  تملكه  ما  بنسبة  اسهم  أو  بها حصص  الشركة  تمتلك  التي  الشركات  وكفالة 
عدا القروض ألي من الشركات التي تشارك فيها الشركة أو ألي من الشركات الفرعية أو الشقيقة، والتوقيع على كافة األوراق 
والمستندات المالية والشيكات، وكافة أنواع المعامالت المصرفية وتحرير سندات ألمر وغير ذلك من األوراق التجارية والقيام بكافة 
المعامالت وإبرام كافة االتفاقيات والصفقات دون حصر وحق االستفسار عن السجالت االئتمانية والمراجعة والمتابعة وإنهاء كافة 

اإلجراءات الالزمة لدى شركة سمه السعودية للمعلومات االئتمانية.
العمل . 6 التأشيرات من مكاتب  المكاتب االستشارية وطلب  التزاماتها والتعاقد مع  الغير وتسديد  حق تحصيل حقوق الشركة لدى 

ومكاتب االستقدام واستخراج اإلقامات ورخص العمل وتجديدها ونقل الكفاالت والتنازل عنها ومنح تأشيـرات الـخروج والعـودة 
والخـروج النهـائـي وطلب تأشيرات الـزيـارة وحق الـرهن وفـكه والتوقيع على الرهون لصالح البنوك والصناديق والمؤسسات والجهات 
التمويلية  التسهيالت  وطلب  االقتراض  وحق  واالستثمارية  والزراعية  والصناعية  العقارية  والصناديق  األهلية  والبنوك  الحكومية 
الحكومية  والجهات  والمؤسسات  المالية  والمؤسسات  التمويل  وشركات  والمصارف  البنوك  كافة  من  الجدولة  وطلب  واالئتمانية 
وتوقيع العقود معها واستالم القروض وسدادها طبقا للضوابط الشرعية وحق التوقيع على سند ألمر وحق التوقيع على الكمبياالت 

وتوقيع جميع الوثائق على سبيل المثال وليس الحصر بما في ذلك إبرام العقود والتوقيع عليها.
حق إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية السنوية والموافقة على اللوائح الداخلية . 7

إدارة الشركة بصالحية  المسئولين عن  بالعاملين فيها وتفويض  الخاصة  واللوائح  والفنية للشركة والسياسات  والمالية واإلدارية 
التوقيع باسم الشركة في حدود القواعد التي يضعها مجلس اإلدارة. 
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تعيين المدراء والموظفين والعمالة وتحديد صالحياتهم وسلطاتهم ورواتبهم وميزاتهم وعزلهم وفصلهم وتجديد السجالت التجارية . 8
واجراء كافة التعديالت عليها أو شطبها واستخراج التراخيص وتجديدها واجراء كافة التعديالت عليها أو شطبها وحجز األسماء 

التجارية والتنازل عنها.
حق حضور اجتماعات الجمعيات التأسيسية وجمعيات التحول والجمعيات العادية والغير عادية ومجالس االدارة للشركات التي . 9

تساهم فيها الشركة والتصويت نيابة عن الشركة والتوقيع على كافة المستندات الالزمة لذلك علما بان جميع هذه الصالحيات 
والسلطات داخل وخارج المملكة العربية السعودية وله حق تفويض أو توكيل واحد أو أكثر من اعضاء المجلس أو من الغير بعمل أو 

أعمال معينة وحق إلـغاء الـتفاويض أو الـتوكيالت كـلـياً أو جـزئـياً.
البنوك . 10 التجارية مع  بلغت مدتها والقروض  الحكومي مهما  التمويل  القروض مع صناديق ومؤسسات  لـمجلس اإلدارة عقد  يجوز 

والبيوت المالية وشركات االئتمان التي ال يتجاوز آجالها مدة الشركة وذلك ألي مدة بما في ذلك القروض التي تتجاوز آجالها مدة 
ثالث سنوات إال أنه في حالة عقد القروض التجارية التي تجاوز آجالها ثالثة سنوات يلزم مراعاة الشروط التالية:

أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.. 1
أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.. 2

تعيين أمين سر لمجلس اإلدارة بناء على اقتراح رئيس مجلس اإلدارة.. 11
الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها.. 12
المجلس وتحديد واجباتهم . 13 يراه  الخبرة والكفاءة حسبما  القياديين من ذوي  المالي والموظفين  التنفيذي والمدير  الرئيس  تعيين 

ومكافأتهم.
تفويض المسئولين عن إدارة الشركة بصالحية التوقيع باسم الشركة في حدود القواعد التي يضعها مجلس اإلدارة. . 14
تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه المجلس مالئما من الصالحيات والتنسيق بين هذه اللجان وذلك بهدف سرعة البت في األمور التي . 15

تعرض عليها. 
الموافقة على تأسيس شركات تابعة وفروع ومكاتب وتوكيالت للشركة واالشتراكات والمساهمة في أي من الشركات.. 16
إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية. . 17
ويكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحاالت التي يقدرها حق أبراء ذمة مديني الشركة من لما يحقق مصلحتها، على أن يتضمن . 18

محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قرارهً  التزاماتهم طبقا ومراعاة الشروط التالية: 

أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشؤ الدين كحد أدنى.. 1
أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد. . 2
اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض أو التوكيل فيه.. 3

ولمجلس اإلدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في اتخاذ أجراء أو تصرف معين 
أو القيام بعمل أو أعمال معينة.

مكافآت أعضاء المجلس 	
تتكون مكافأة مجلس اإلدارة وفقا للمادة )45( من هذا النظام نسبة معينة من أرباح الشركة ال تزيد عن )10%( من صافي األرباح، . 1

وذلك بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً ألحكام النظام ونظام الشركة األساسي، وبعد توزيع ربح على 
المساهمين ال يقل عن )5%( من رأس مال الشركة المدفوع، كما يصرف لكل عضو مبلغ محدد سنويا، يحدده مجلس اإلدارة عن كل 

جلسة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو
أو عينية مبلغ )500,000( . 2 مالية  اإلدارة من مكافآت ومزايا  يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس  في جميع األحوال ال 

خمسمائة ألف ريال سنويا، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة. 
يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل . 3

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 أيضا بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات 

التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
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صالحيات الرئيس ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي وأمين السر  	
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائب للرئيس وال يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة. يجوز 
للمجلس أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً. يحدد المجلس اختصاصات وصالحيات كل من رئيس المجلس والغصون المنتدب وفق ما 

سيلي ويجوز كذلك للمجلس تحديد اختصاصات وصالحيات نائب الرئيس.

صالحيات رئيس مجلس اإلدارة: 	
دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس ودعوة الجمعية العامة العادية والغير العادية لالنعقاد.. 1
الصلح - . 2 اإلنكار -  والرد عليها - اإلقرار -  الدعاوى  والمدافعة - سماع  المرافعة  الدعاوى -  وإقامة  المطالبة  أمام المحاكم: 

التنازل - اإلبراء - طلب اليمين ورده واالمتناع عنه - إحضار الشهود والبينات والطعن فيها - اإلجابة والجرح والتعديل - الطعن 
بالتزوير - إنكار الخطوط واألختام والتواقيع - طلب المنع من السفر ورفعه -مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ 
- الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - طلب تطبيق المادة )230( من نظام المرافعات الشرعية - المطالبة 
بتنفيذ األحكام - قبول األحكام ونفيها - االعتراض على األحكام وطلب االستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك 
األحكام - طلب رد االعتبار - طلب الشفعة - إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - استالم 
المبالغ بشيك باسم الشركة - استالم صكوك األحكام -طلب إحالة الدعوى -طلب اإلدخال والتداخل -لدى المحاكم الشرعية -لدى 
المحاكم اإلدارية )ديوان المظالم( -لدى اللجان الطبية الشرعية لدى اللجان العمالية -لدى لجان فض المنازعات المالية ولجان 
تسوية المنازعات المصرفية لدى لجان الفصل في منازعات األوراق المالية -لدى مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية 
ولجان حسم المنازعات التجارية - لدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري -لدى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات 
التأمينية - لدى هيئة الرقابة والتحقيق - لدى المجلس األعلى للقضاء - طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا - لدى المحكمة 
العليا -لدى لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية -لدى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية 
- استخراج صك إذن فرز ودمج للعقار الموقوف استخراج صك إذن رهن أو فك حكر للعقار الموقوف - استخراج صك إذن تعمير 
للعقار الموقوف - استخراج صك إذن الستثمار للعقار أو مبلغ الموقوف - استخراج صك إذن الستثمار عقار أو المبلغ الموصي 
به استخراج صك إلقامة ناظر على الوقف أو الوصية - استخراج صك تنازل عن النظارة - استخراج صك - االستالم والتسليم - 

مراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.
العقارات واألراضي: وذلك في البيع واإلفراغ للمشتري - استالم الثمن والشراء وقبول اإلفراغ ودفع الثمن - الهبة واإلفراغ - قبول . 3

الهبة واإلفراغ - قبول التنازل واإلفراغ - الرهن - فك الرهن - قبول الرهن - دمج الصكوك - التجزئة والفرز - استالم الصكوك 
- تحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل التنازل عن النقص في المساحة - تحويل األراضي الزراعية إلى سكنية - تعديل 
اسم المالك ورقم السجل المدني الحفيظة - تعديل الحدود واألطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها 
وأسماء األحياء - التأجير - توقيع عقود األجرة - تجديد عقود األجرة - استالم األجرة - إلغاء وفسخ عقود التأجير - البيع 
واإلفراغ - مراجعة كتابات العدل الستعالم عن األمالك العقارية مراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة 

والتوقيع فيما يتطلب ذلك.
السجالت التجارية: مراجعة إدارة السجالت - استخراج السجالت - تجديد السجالت - نقل السجالت التجارية - حجز االسم . 4

التجاري - تسجيل العالمة التجارية - التنازل عن العالمة التجارية - التنازل عن االسم التجاري - فتح االشتراك لدى الغرفة 
السجالت  إدارة   - التجارية  الغرفة  لدى  المستندات  جميع  على  التوقيع   - التجارية  الغرفة  لدى  االشتراك  تجديد   - التجارية 
اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية - إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية - إدارة أعمالي التجارية - اإلشراف على السجالت - 
تعديل السجالت - إضافة نشاط فتح فروع للسجالت - إلغاء السجالت - دخول المناقصات واستالم االستمارات - التسجيل 
في الخدمات اإللكترونية بالغرف التجارية وتفعيل الخدمات واستالم الرقم السري -شراء المؤسسة -بيع المؤسسة - مراجعة 

التأمينات االجتماعية - مراجعة مصلحة الزكاة والدخل - مراجعة الهيئة العامة للزكاة والدخل - مراجعة الدفاع المدني
والترميم . 5 البناء  استخراج فسوحات   - الرخص  نقل   - الرخص  إلغاء   - الرخص  استخراج رخص - تجديد  والبلديات:  األمانات 

- استخراج رخص تسوير - استخراج رخص هدم - مراجعة اإلدارة العامة للتخطيط العمراني - استخراج شهادات إتمام البناء - 
تخطيط األراضي - استخراج الكروت الصحية - تحويل األراضي الزراعية إلى سكنية.

الجوازات: وذلك في استخراج اإلقامات - تجديد اإلقامات - استخراج اإلقامات بدل مفقود أو تالف - عمل خروج وعودة - عمل . 6
الخروج النهائي - نقل الكفاالت - نقل كفالة العمالة لنفسه - نقل المعلومات وتحديث البيانات - التسوية والتنازل عن العمال 
- تعديل المهن - التبليغ عن الهروب - إلغاء بالغات الهروب - إلغاء تأشيرات الخروج والعودة - إلغاء تأشيرات الخروج النهائي - 
استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود - استخراج تمديد تأشيرات الزيارة - إضافة تابعين - إضافة األبناء إلى جواز األب 
أو األم - فصل األبناء من جواز األب أو األم - إنهاء إجراءات العمالة المتوفاة - استخراج كشف بيانات العمال )برنت(- إسقاط 
العمالة مراجعة إدارة الترحيل والوافدين - إدارة شؤون المنافذ - استخراج مشاهد اإلعادة استخراج تصاريح حج - مراجعة شئون 
الخادمات -التسجيل في الخدمة اإللكترونية استالم الرقم السري - وفيما يخص مكتب العمل والعمال استخراج التأشيرات - إلغاء 
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التأشيرات - استالم تعويضات التأشيرات نقل الكفاالت - تعديل المهن - تحديث بيانات العمال - تصفية العمالة وإلغاؤها - التبليغ 
عن هروب العمالة - إلغاء بالغات الهروب للعمالة - استخراج رخص العمل وتجديدها - إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات 
العمالة - إضافة وحذف السعوديين -  العمالة وإلضافة  العاملة إلسقاط  االجتماعية - مراجعة إدارة الحاسب اآللي في القوى 
ملكية  نقل   - )برنت(  بيانات  استخراج كشف  وإلغاؤها  وتجديدها  والفرعية  األساسية  الملفات  فتح   - السعودة  استالم شهادات 

المنشآت وتصفيتها وإلغاؤها مراجعة قسم المكاتب األهلية لالستقدام.
مكتب االستقدام: استخراج التأشيرات - إلغاء التأشيرات - استرداد مبالغ التأشيرات - تعديل الجنسيات - تعديل جهة القدوم . 7

- استخراج تأشيرات الزيارات العائلية - استخراج تأشيرات استقدام العوائل - تعديل المهن في التأشيرات - مراجعة السفارة - 
تمديد تأشيرات الخروج والعودة - تمديد تأشيرات الزيارة - استخراج كشف بيانات )برنت(.

البنوك والمصارف: وذلك في مراجعة جميع البنوك والمصارف فتح الحسابات بضوابط شرعية - اعتماد التوقيع والسحب من . 8
الحسابات - اإليداع - التحويل من الحسابات - بالعملة األجنبية - بالعملة المحلية - استخراج بطاقات صراف آلي - استالمها 
األرقام  واستالم  استالمها   - الشرعية  األحكام  مع  المتوافقة  االئتمانية  البطاقات  واستخراج  وإدخالها  السرية  األرقام  واستالم 
السرية لها واستخراج كشف حساب - استخراج دفاتر شيكات - استالمها وتحريرها وإصدار الشيكات المصدقة - استالمها 
واستالم الحواالت وصرفها - االشتراك في صناديق األمانات - تجديد االشتراك في صناديق األمانات - فتح صناديق األمانات 
- طلب القروض البنكية بعد موافقة المجلس المتوافقة مع األحكام والضوابط الشرعية - القبول بشروطها وأحكامها وأسعارها 
واسترداد وحدات صناديق  فيه  والتصرف  الشركة  باسم  القرض  واستالم  وتعهداتها وجداول سدادها  ونماذجها  وتوقيع عقودها 
األمانات - طلب اإلعفاء من القروض - إعادة جدولة األقساط - طلب اعتماد بنكي - التوقيع على العقود والنماذج - طلب ضمان 
بنكي - التوقيع واستالم الضمان وتسجيله وقفل الحسابات وتسويتها - طلب نقاط البيع - صرف الشيكات - تنشيط الحسابات 
- االعتراض على الشيكات - استالم الشيكات - تحديث البيانات - إدارة المحافظ االستثمارية - استخراج إثبات مديونية - 
تصفية المحافظ االستثمارية - طلب المعلومات عن األوراق المالية بأنواعها وقسمتها وتداولها وبالبيع وقبض الثمن وإيداعها في 
محفظة الشركة أو حسابها - االكتتابات في الشركات المساهمة - شراء األسهم المتوافقة مع األحكام الشرعية - بيع األسهم 
المتوافقة مع األحكام الشرعية - استالم شهادات المساهمات - استالم قيمة األسهم - استالم األرباح - استالم الفائض - فتح 
المحافظ االستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل وإلغاء األوامر - االشتراك في وحدات الصناديق االستثمارية المتوافقة 
مع األحكام الشرعية - نقل األسهم من المحفظة - استرداد وحدات الصناديق االستثمارية - وتوقيع سندات ألمر باسم الشركة 
والكمبياالت - ورهن العقارات واألراضي لدى البنوك- وطلب التسهيالت من البنوك، وفيما يخص )صندوق التنمية العقارية( وذلك 
في التقديم على قرض - استالم - توقيع العقد مع الصندوق التنازل عن القرض - نقل القرض - نقل القرض على األرض -تأجيل 
القرض العقاري - طلب إعفاء من القرض - طلب عدم وجود أي التزامات مادية تسديد القرض - وفيما يخص )صندوق التنمية 
الصناعية( التقديم على قرض - إبرام العقد مع الصندوق - تقديم الكفالء والتضامن معهم -التوقيع أمام كاتب العدل فيما يخص 
الرهن الصناعي - استالم القرض التنازل عن القرض - طلب اإلعفاء من القرض - طلب عدم وجود أي التزامات مادية - تسديد 
القرض - )صندوق تنمية الموارد البشرية( التقديم على قرض - إبرام العقد مع الصندوق - استالم القرض - طلب اإلعفاء من 

القرض طلب عدم وجود أي التزامات مادية - تسديد القرض.
اإلدارة العامة للمرور: إصدار رخصة قيادة - إصدار بدل تالف أو مفقود لرخصة قيادة - تجديد رخصة قيادة - إصدار رخصة . 9

سير - إصدار رخصة سير بدل تالف أو مفقود - تجديد رخصة سير - إصدار لوحات تجديد لوحات - نقل لوحات السيارة إلى 
السيارة - إسقاط لوحات السيارة البيع تشليح واستالم القيمة بشيك - استخراج تصريح إصالح للسيارة شراء لوحة سيارة من 
المرور - تصدير السيارة - تغيير لون السيارة إصدار تفويض قيادة للسيارة -عمل بالغ سرقة -إلغاء بالغ سرقة االعتراض والتسوية 
)الجهات  )برنت( - استخراج بطاقة معقب  بيانات  )برنت( - استخراج كشف  بيانات  المخالفات -استخراج كشف  والفصل في 
األمنية( وذلك في مراجعة األمارة وشعبة تنفيذ األحكام الحقوقية مراجعة مراكز الشرطة - مراجعة قيادة أمن الطرق - مراجعة 
الرئاسة العامة لالستخبارات - مراجعة اإلدارة العامة للمجاهدين - مراجعة قوات أمن المنشآت - مراجعة المباحث العامة مراجعة 
المباحث اإلدارية مراجعة المباحث الجنائية - مراجعة المديرية العامة لمكافحة المخدرات مراجعة المديرية العامة للسجون - 
مراجعة المديرية العامة للدفاع المدني - مراجعة المديرية العامة لحرس الحدود استالم التأمين الصحي والمركبات - وفروعها 

وما يتبعها من إدارات وأقسام.
الوزارات: مراجعة الديوان الملكي - مراجعة وزارة العدل - مراجعة وزارة الداخلية -مراجعه مكتب ولي العهد - مراجعة وزارة الدفاع . 10

- مراجعة وزارة الخارجية - مراجعة وزارة الحرس الوطني - مراجعة وزارة التجارة واالستثمار وإدارة العالمات التجارية وإدارة 
الوكاالت التجارية والتنازل عن الوكاالت التجارية وإلغاء الوكاالت التجارية وإدارة الجودة والنوعية والمعادن الثمينة وإدارة المهن 
الحرة واستخراج شهادة منشأ وطلب إعفاء جمركي - مراجعة وزارة المالية - مراجعة وزارة الزراعة ومديريات الزراعة واستخراج 
رخص حفر بئر واستخراج رخصة منحل وقطاع شؤون الثروة السمكية وقطاع شؤون الثروة الحيوانية واستيراد وتصدير المواشي 
ومراجعة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية األصيلة والتسجيل والبيع والشراء واالستيراد والتصدير للخيول ومشروع الري 
والصرف ومصنع التمور - مراجعة وزارة العمل والشؤون االجتماعية - مراجعة وزارة العمل - مراجعة وزارة الشؤون االجتماعية 
- مراجعة وزارة الشؤون البلدية والقروية - مراجعة وزارة التعليم العالي - مراجعة وزارة التعليم - مراجعة وزارة الصحة وإدارة 
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الشؤون الصحية والمستشفيات األهلية والحكومية وطلب التقارير الطبية واستالمها وإصدار تراخيص للصيدليات والمجمعات 
الطبية وإصدار التراخيص لألطباء والممرضين والفنيين ومراجعة المركز الوطني للطب البديل والتكميلي للحصول على تراخيص 
العيادات والمراكز ومزاولة المهنة وإنهاء إجراءات التسجيل والتصنيف وتأييد الكوادر الصحية - مراجعة وزارة الثقافة واإلعالم 
تسجيل الكتب وتسجيل الحقوق الفكرية مراجعة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ومجمع الملك فهد لطباعة 
المياه والصرف  والدعوة واإلرشاد - مراجعة وزارة اإلسكان - مصلحة  الشؤون اإلسالمية  الشريف - مراجعة وزارة  المصحف 
نقل  النقل تجديد ترخيص  وزارة  المعدنية - مراجعة  والثروة  الطاقة والصناعة  وزارة  الطاقة مراجعة  وزارة  الصحي - مراجعة 
مدرسي استخراج رخصة تأجير سيارات - مراجعة وزارة الحج والعمرة - مراجعة وزارة الخدمة المدنية - مراجعة وزارة االتصاالت 
وتقنية المعلومات - مراجعة وزارة االقتصاد والتخطيط ومراجعة مكتب سمو ولي العهد ومكتب سمو ولي العهد - وفروعها وما 

يتبعها من إدارات وأقسام.
التقني والمهني - مراجعة . 11 للتدريب  العامة  النقد العربي السعودي - مراجعة المؤسسة  المؤسسات الحكومية: مراجعة مؤسسة 

المؤسسة العامة للموانئ - مراجعة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية - مراجعة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مراجعة 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - مراجعة المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق -إدخال المحصول استالم 
قيمة المحصول -استالم أعالف - مراجعة المؤسسة العامة للتقاعد - مراجعة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية 
يتبعها من  للتأمينات االجتماعية - وفروعها وما  العامة  المالحة - مراجعة المؤسسة  المياه  العامة لتحلية  - مراجعة المؤسسة 

إدارات وأقسام.
الهيئات الحكومية: وذلك في مراجعة الهيئة العامة للوالية على أموال القصر ومن في حكمهم - مراجعة هيئة الرقابة والتحقيق . 12

- مراجعة هيئة التحقيق واالدعاء العام - مراجعة الهيئة العامة لالستثمار - مراجعة هيئة سوق المال - مراجعة الهيئة السعودية 
للمواصفات والمقاييس والجودة - مراجعة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية - مراجعة الهيئة العامة للغذاء والدواء - مراجعة 
الهيئة العامة للسياحة واآلثار - مراجعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - مراجعة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية - مراجعة 
الهيئة الملكية للجبيل وينبع مراجعة هيئة حقوق اإلنسان - مراجعة هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مراجعة هيئة 
تطوير المدينة المنورة - مراجعة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات - مراجعة هيئة الهالل األحمر - مراجعة هيئة تنظيم الكهرباء 
واإلنتاج المزدوج - مراجعة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي - مراجعة الهيئة العليا لتسوية الخالفات العمالية 
وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام -مراجعة الهيئة االبتدائية لتسوية الخالفات العمالية -مراجعة الهيئة العامة لإلعالم المرئي 

والمسموع.
الرئاسات الحكومية: مراجعة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - مراجعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية . 13

واإلفتاء مراجعة الرئاسة العامة لرعاية الشباب - مراجعة الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة - مراجعة الرئاسة العامة لألرصاد 
وحماية البيئة - مراجعة الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر - مراجعة المجلس األعلى للقضاء - وفروعها 

وما يتبعها من إدارات وأقسام.
الجهات التعليمية: مراجعة واستالم الشهادات وتصديق الشهادات وطلب شهادات بدل تالف أو مفقود واستالمها وطلب سجل . 14

أكاديمي مراجعة جميع السفارات السعودية أو القنصلية - الموافقة على التسجيل في البعثة الخارجية لدى وزارة التعليم العالي 
- مراجعة إدارة التعليم.

النقل الستخراج كروت تشغيل . 15 السيارات وإصدار لوحات سير - مراجعة وزارة  الجمارك وجمركة  السيارات: وذلك في مراجعة 
السيارات وفيما يخص )مصلحة الجمارك( إصدار وتجديد التراخيص الجمركية نقل وإلغاء التراخيص الجمركية وفتح الفروع لها 
- تخليص البضائع والمعاينة والكشف - دفع الرسوم واستالم الفسوحات والبطاقات الجمركية - تعديل أو استخراج بدل المفقود 

للبطاقات الجمركية - اإلدارة واإلشراف على التراخيص - مراجعة المحاجر الطبية.
لشرائح . 16 والمفقود  التالف  بدل  استخراج   - جواالت  شرائح  استخراج   - االتصاالت  شركات  جميع  مراجعة  االتصاالت:  شركات 

الجواالت واستبدالها - التنازل عن شرائح الجواالت وإلغائها - نقل شرائح الجواالت - طلب تأسيس الهواتف الثابتة - نقل الهواتف 
الثابتة - إلغاء الهواتف الثابتة والتنازل عنها - طلب جميع الخدمات المقدمة من شركات االتصاالت 

شركة الكهرباء: وذلك في طلب نقل عدادات الكهرباء - طلب تقوية عدادات الكهرباء - طلب فصل عدادات الكهرباء - االعتراض . 17
على الفواتير.

يخص . 18 وفيما   - الغرامات  على  االعتراض  الصحي  الصرف  إيصال  - طلب  العدادات  على  الكشف  الوطنية: طلب  المياه  شركة 
)البريد( طلب صندوق بريد استالم مفتاح صندوق البريد - استالم البريد المسجل - استخراج بطاقة تفويض للصندوق - تجديد 

أو إلغاء االشتراك في الصندوق - صرف المبالغ المودعة في الدفاتر البريدية.
تأسيس الشركات: وذلك في تأسيس شركة - التوقيع علي عقود التأسيس ومالحق التعديل - توقيع قرارات الشركاء - تعيين المدراء . 19

وعزلهم وتعديل بند اإلدارة - الدخول في شركات قائمة - شراء الحصص واألسهم ودفع الثمن - بيع الحصص واألسهم واستالم 
القيمة واألرباح - التنازل عن الحصص واألسهم من رأس المال - قبول التنازل عن الحصص واألسهم ورأس المال - تعديل أغراض 
الشركة - تعديل بنود عقود التأسيس أو مالحق التعديل - زيادة رأس المال - خفض رأس المال - تحديد رأس المال - نقل الحصص 
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واألسهم والسندات - فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة - توقيع االتفاقيات - تعديل أغراض الشركة - قفل الحسابات لدى 
البنوك باسم الشركة - تعديل بنود عقود التأسيس أو مالحق التعديل - تسجيل الشركة - تسجيل الوكاالت والعالمات التجارية - 
حضور الجمعيات العامة - فتح الملفات للشركة - فتح الفروع للشركة - التنازل عن العالمات التجارية - تصفية الشركة - تحويل 
الشركة من مساهمة إلى ذات مسئولية محدودة - تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة - تحويل الشركة من 
تضامنية إلى ذات مسئولية محدودة - وإلى شركة الشخص الواحد - إلغاء عقود التأسيس ومالحق التعديل - التوقيع على عقود 
التجارية  بالغرفة  االشتراك   - للشركة  وتجديدها  التجارية  السجالت  استخراج   - العدل  كاتب  لدى  التعديل  ومالحق  التأسيس 
وتجديدها - مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس - استخراج التراخيص وتجديدها للشركة - مراجعة 
شركات االتصاالت وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجواالت باسم الشركة - مراجعة الهيئة العامة لالستثمار والتوقيع أمامها مراجعة 
هيئة سوق المال - دخول المناقصات واستالم االستمارات - توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير - نشر عقد التأسيس ومالحق 
التعديل وملخصاتها واألنظمة األساسية في الجريدة الرسمية - تغيير الكيان القانوني للشركة - تحويل الشركة من شركة توصية 

بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة تحويل الشركة إلى مؤسسة.
إلغاء . 20  - األسماء  حجز   - نشاط  إضافة  التراخيص  تعديل   - التراخيص  تجديد   - التراخيص  استخراج  الصناعية:  التراخيص 

التراخيص - االشتراك بالغرفة التجارية - تجديد االشتراك بالغرفة التجارية - فتح الفروع - مراجعة التأمينات االجتماعية - 
مراجعة الدفاع المدني - مراجعة مصلحة الزكاة والدخل - مراجعة الهيئة العامة للزكاة والدخل - نقل التراخيص - تعيين الموظفين 
والعمال وفصلهم وعزلهم والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم ومكافأتهم - فتح فروع للشركة ومكاتب وتوكيالت للشركة وإغالقها إقرار 

خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية.

ويتمتع رئيس مجلس اإلدارة باإلضافة إلى ذلك بالصالحيات األخرى التي يحددها مجلس اإلدارة علما بان جميع هذه الصالحيات والسلطات 
داخل وخارج المملكة العربية السعودية وله حق تفويض أو توكيل واحد أو أكثر من أعضاء المجلس أو من الغير بعمل أو أعمال معينة وحق 
إلغاء التفاويض أو التوكيالت كلياً أو جزئيا وله حق توكيل الغير بكل أو بعض ما ذكر وذلك داخل المملكة وخارجها وعزله وللوكيل حق توكيل 

الغير.

كما يحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه.

وفي حالة غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة عن أحد اجتماعات مجلس اإلدارة يتم اختيار أحد أعضاء المجلس للقيام 
بمهامه وذلك بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين لالجتماع.

وتكون المكافأة الخاصة التي يحصل عليها كال من رئيس المجلس والعضو المنتدب وفقاً لما يقرره مجلس اإلدارة باإلضافة إلى المكافأة 
المقررة ألعضاء مجلس

اجتماعات المجلس  	
يجتمع المجلس مرتين على األقل في السنة بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة خطية أو أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو الفاكس ولك قبل 
تاريخ المحدد لالجتماع بعشرة )10( أيام على األقل ما لم تستدع األوضاع عقد االجتماع بشكل طارئ فيجوز إرسال الدعوى إلى االجتماع 
مرفقاً معها جدول األعمال االجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة خالل مدة ال تقل عن )5( خمسة أيام قبل تاريخ االجتماع ما لم يتفق 
أعضاء المجلس على خالف ذلك ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك أثنان من األعضاء كما 
يجوز عقد اجتماعات المجلس عن طريق الهاتف أو بواسطة وسائل التقنية الحديثة أخرى تسمح لجميع األعضاء الحاضرين أن يكونوا 
مسموعين من جميع األعضاء األخرين الحاضرين، ما لم يتم االخطار بخالف ذلك فإن للرئيس أن يعتبر )من اجل تحديد النصاب( بأن أي 

عضو مشارك عن طريق الهاتف أو بواسطة وسائل التقنية الحديثة حاضراً طيلة فترة انعقاد االجتماع.

نصاب اجتماع المجلس  	
ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره )3( أعضاء على األقل باألصالة ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء 

في حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط اآلتية:

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.. 1
أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.. 2
ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.. 3

وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين. عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 
لمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على جميع األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء كتابة اجتماع المجلس 
للمداولة فيها وتصدر هذه القرارات إذا ما أقرتها األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس. وتعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول 

اجتماع تال له.
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مداوالت المجلس وقراراته 	
وتدون هذه  السر  وأمين  الحاضرون  اإلدارة  وأعضاء مجلس  المجلس  رئيس  يوقعها  في محاضر  وقراراته  اإلدارة  مداوالت مجلس  تثبت 

المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر. 

حضور الجمعيات  	
لكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التحولية، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل 

عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.

الجمعية التحولية  	
يدعو المساهمون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تحولية خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ قرار الوزارة بالترخيص بتحول الشركة، 
ويشترط لصحة االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب يعقد اجتماع ثاني بعد 
ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول على أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا 

االجتماع، وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيحاً أّيًا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.

اختصاصات الجمعية العامة العادية 	
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة 
على األقل في السنة خالل األشهر الستة )6( التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت 

الحاجة إلى ذلك.

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية 	
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس باستثناء األمور المحظور عليها تعديلها نظاماً، ولها أن تصدر قرارات في 

األمور الداخلة أصاًل في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

دعوة الجمعيات 	
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا 
طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل )5%( من رأس المال على األقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة 

الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين )30( ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. 

وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الموعد المحدد لالنعقاد بـواحد وعشرين )21( 
يوماً على األقل ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الموعد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة، وترسل صورة من الدعوة 

وجدول األعمال إلى الوزارة، وذلك خالل المدة المحددة للنشر.

سجل حضور الجمعيات 	
يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي وبالموقع المختار النعقاد 

الجمعية أو التسجيل اإللكتروني قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية.

نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية 	
ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، وإذا لم يتوفر النصاب 
الالزم لعقد هذا االجتماع يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة، األقل المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة 

لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع.

وفي جميع األحوال يعتبر االجتماع الثاني صحيحاً أياًّ كان عدد األسهم الممثلة فيه.

نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية 	
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في 
االجتماع األول، يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع 
األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع وفي جميع األحوال يعتبر االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين 

يمثل ربع رأس المال على األقل. 
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وإذا لم يتوفر النصاب في االجتماع الثاني وّجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة )29( من هذا 
النظام ويكون االجتماع الثالث صحيًحا أّيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

التصويت في الجمعيات 	
لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التحولية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامةـ ويجب استخدام التصويت 

التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة.

قرارات الجمعيات 	
تصدر القرارات في الجمعية التحولية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة 
لألسهم الممثلة في االجتماع، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع، إال إذا كان قراراً 
متعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلّها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساس أو باندماجها مع شركة 

أخرى فال يكون صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

المناقشة في الجمعيات 	
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع 
الحسابات، ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى 

المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قراراها في هذا الشأن نافذاً.

رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر 	
يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك 

في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه. 

ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد 
دارت في  التي  للمناقشات  وافية  أو خالفتها وخالصة  عليها  وافقت  التي  األصوات  اتخذت وعدد  التي  والقرارات  لها  المقررة  األصوات 

االجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات. 

مراجع الحسابات 	
يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية سنوياً، 
وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير 

مناسب أو لسبب غير مشروع. 

لمراجع الحسابات في أّي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات واإليضاحات التي 
يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله، وعلى رئيس مجلس اإلدارة 
أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة، فإذا لم ييسر 

المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر. 

السنة المالية 	
تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية، على أن تبدأ السنة المالية األولى من أول 

شهر يناير من سنة تحول الشركة غلى شركة مساهمة وتنتهي ي نهاية ديسمبر من السنة الحالية.

الوثائق المالية 	
يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يُعّد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن . 1

السنة المالية المنقضية، ويتضّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع 
الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بـخمسة وأربعين )45( يوماً على األقل. 

يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة، . 2
وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بـواحد وعشرين 

)21( يوماً على األقل.
على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر . 3

في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة، وذلك قبل تاريخ انعقاد 
الجمعية العامة بـخمسة عشر )15( يوماً على األقل.
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خسائر الشركة 	
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع في أي وقت خالل السنة المالية وجب على أي مسؤول في الشركة أو . 1

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 الشركة أو تخفيضه وفقاً ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحّد الذي 

تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حّل الشركة قبل األجل المحدد في نظام الشركات.
تُعّد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة، أو إذا . 2

اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب 
في كل زيادة رأس المال خالل تسعين )90( يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة. 

دعوى المسؤولية 	
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر 
خاص به، وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائماً، ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة 

بعزمه على رفع الدعوى.

انقضاء الشركة  	
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 أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس )5( سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر 
الغير في حكم  إلى  بالنسبة  ويعدون  الشركة  إدارة  قائمين على  بحلها ومع ذلك يظل هؤالء  الشركة  إدارة  وتنتهي سلطة مجلس  قضائي، 
المصفين إلى أن يعين المصفي، وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال 

تتعارض مع اختصاصات المصفي. 

شراء الشركة ألسهمها وارتهانها وبيعها 	
يجوز للشركة شراء أسهمها العادية والممتازة بموافقة الجمعية العامة غير العادية وفقاً لنظام الشركات والضوابط التي تضعها . 1

الجهة المختصة بهذا الخصوص على أن تكون قيمة األسهم محل الشراء مدفوعة بالكامل وأن يكون الهدف من الشراء تخفيض 
رأس مال الشركة أو االحتفاظ باألسهم العادية كأسهم خزينة، على أن ال تتجاوز اسهم الخزينة في أي وقت )10%( من إجمالي 
اسهم الشركة كما ال يتجاوز الرصيد المدين لألسهم الخزينة رصيد األرباح المبقاة للشركة وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة 

أصوات في جمعيات المساهمين.
للشركة شراء أسهمها لغرض تخصيصها للعاملين في الشركة ضمن برنامج أسهم العاملين وذلك بعد موافقة الجمعية العامة الغير . 2

عادية على برنامج األسهم المخصصة للعاملين وعدم إشراك أعضاء المجلس غير التنفيذيين ضمن البرنامج وكذلك عدم اشتراك 
أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين في التصويت على قرارات مجلس اإلدارة المتعلقة ببرنامج األسهم المخصصة للعاملين.

للشركة ارتهان أسهمها ضماناً لدين وفقاً لضوابط التي تضعها الجهات المختصة ويكون للدائن المرتهن قبض األرباح واستعمال . 3
الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك، ال يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات الجمعيات العامة 

للمساهمين أو التصويت فيها.
يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة أو عدة مراحل وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات المختصة.. 4

شهادات األسهم 	
تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعاً 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 شركة وقيمة رأس المال وعدد األسهم الموزع عليها وقيمة السهم االسمية والمبالغ المدفوع منها وغرض الشركة 

باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها ويجب أن يكون لألسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم المرفقة به.

التنازل عن األسهم 	
جميع أسهم الشركة قابلة للتداول بين المساهمين بعد إصدار شهاداتها مع مراعاة ما ورد بالمادة )14( من هذا النظام، ويجب على - 

من يرغب في بيع أسهمه أو التنازل عنها أن يخطر إدارة الشركة لتقوم بدورها بإخطار جميع المساهمين بهذه الرغبة.
يكون لباقي المساهمين خالل 30 يوماً من تاريخ استالمهم اإلخطار من إدارة الشركة حق األولوية في شراء األسهم المعروضة كل - 

بحسب نسبته في رأس مال الشركة ويتم تقييم السعر الحقيقي لألسهم بواسطة مصرف أو مؤسسة خدمات مالية مرخص لها 
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بالعمل بالمملكة وإصدار مذكرة تقييم بقيمة األسهم في ذلك الحين على أن يتم تعيين الجهة المالية بقرار الجمعية العامة العادية 
فإذا رأى المساهم الراغب بالبيع أن التقييم غير مناسب قام بتعيين جهة تقييم أخرى فإذا كان الفارق بينهم كبير تعيين جهة ثالثة 
ويعد هذا التقييم نهائياً وغير قابل للمراجعة بأي طريقة من الطرق، وبعد صدور التقييم على النحو المذكور على المساهم الراغب 
في البيع بالتنازل عن األسهم للمساهمين الراغبين في ذلك وفقا لنتائج هذا التقييم، ويتحمل نفقات التقييم المساهم الراغب في 

بيع أسهمه وفي حالة عدم تقدم أحد المساهمين خالل المدة المحددة يحق للمساهم بيع أسهمه للغير.
يعتبر تصرف أي مساهم في أسهمه أو أي جزء منها دون اتخاذ إجراءات اإلخطار على النحو المشار إليه آنفاً باطاًل وغير نافذ في - 

مواجهة الشركة وباقي المساهمين.

ملخص االتفاقيات والعقود الجوهرية 9-5

االتفاقيات والعقود مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية  	-9-5

في إطار ممارستها ألعمالها، أبرمت الشركة عدًدا من العقود الجوهرية لتقديم خدمات مقاولة في سبيل تنفيذ مشاريع مع - 
جهات حكومية وشبه حكومية، وفيما يلي نبذة عنها:

االتفاقيات والعقود مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية(: 32الجدول رقم )

قم 
الطرف تاريخ العقد نوع العقد الر

األول 
الطرف 
حالة العقدمالحظةمدة العقد قيمة العقد موضوع العقد الثاني 

1

اتفاقية 
تثبيت 
أسعار 
خدمات 
لتقديم 
خدمة 
إعادة 
تأهيل 
المباني 
اإلدارية 
والمرافق 

العامة

1442/07/12هـ 
)الموافق 

2020/02/24م(

شركة 
المياه 
الوطنية

شركة وجا 

يقوم الطرف 
الثاني بإعادة 
تأهيل المباني 

اإلدارية والمرافق 
العامة

تنفيذ اعمال 
اعادة تأهيل 

المباني االدارية 
والمرافق 

العامة لشركة 
المياه الوطنية 

بالقطاع االوسط 
والقطاع الغربي 
وفق ضوابط 

واجراءات العمل 
المعتمدة من 
صاحب العمل 
ونلتزم بتنفيذ 
هذه االعمال 
منها )اعمال 
التشطيبات 
واالنشاءات 
والتويدات 
والتركيبات 
واالعمال 
الزجاجية 
والخشبية 
والمعدنية 
والكهربائية 

وشبكة 
المعلومات 

واالمن والسالمة 
والتكييف( وفق 
الشروط الفنية 

وحسب توجيهات 
جهاز االشراف

قيمة العقد
 32,000,000
ريال سعودي.

تم تحديد الحد 
األقصى للقيمة 

اإلجمالية 
بموجب العقد.

من تاريخ 
2020/12/15م 

حتى تاريخ 
2022/12/14م.

يحق لشركة المياه 
الوطنية - في 
أي وقت خالل 

سريان االتفاقية أن 
تزيد من مجموع 
التزامات الشركة 
بموجب االتفاقية 
بما ال يزيد عن 
)10%( و/أو 

ينقصها في حدود 
)20%( من قيمة 
االتفاقية الكلية 
وبنفس الشروط 
واألسعار المتفق 

عليها بموجب هذه 
االتفاقية. وتخضع 
االتفاقية للنظام 
السعودي وتكون 

المحاكم السعودية 
هي الجهة 

المختصة لحسم 
أي نزاع.

ساري
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قم 
الطرف تاريخ العقد نوع العقد الر

األول 
الطرف 
حالة العقدمالحظةمدة العقد قيمة العقد موضوع العقد الثاني 

2

عقد 
تهيئة بيئة 
الدعاوى 
لمركز 
تهيئة 
الدعاوى

1442/05/28هـ 
)الموافق 

2021/01/12م(

وزارة العدل
مكتب 
تحقيق 
الرؤية 
)الجهة 

الحكومية(

شركة وجا 
المحدودة 
)المتعاقد(

يقوم المتعاقد 
بتنفيذ تهيئة بيئة 

العمل لمركز 
تهيئة الدعوى 
وفقاً للشروط 
والمواصفات 

والوثائق المبينة 
في العقد.

قيمة العقد
12,643,232.25
ريال سعودي.

محددة بموجب 
العقد على أن 
تخضع هذه 

القيمة للزيادة 
والنقص تبعاً 
لتغير األعمال 
الفعلية التي 

ينفذها المتعاقد 
طبقاً لهذا العقد 

ووفق نظام 
المنافسات 
والمشتريات 
الحكومية 
والئحته 
التنفيذية.

)6( أشهر ميالدية 
ابتداء من تاريخ 
محضر تسلم 

الموقع.

--

منتهي بموجب 
الموافقة الصادرة 
عن معالي وزير 
العدل على طلب 
إغالق المشروع 

بعد االنتهاء 
من تنفيذ كافة 
أعماله وتسليم 

المخرجات 
الصادرة بالرقم 
 )446035742(
وتاريخ الموافق 

1444/01/09هـ 
)الموافق 

2023/03/23م(. 

3

عقد 
مشروع 
ترميم 
وتطوير 
مناطق 
استقبال 
ومناطق 
انتظار

1441/09/06هـ 
)الموافق 

2020/04/09م(

وزارة العدل
مكتب 
تحقيق 
الرؤية 

)صاحب 
العمل(

شركة وجا 
المحدودة 
)المقاول(

يقوم المقاول 
بمشروع ترميم 
وتطوير مناطق 

االستقبال 
ومناطق االنتظار 
بناء على الهوية 

المعيارية 
الموحدة 
للمحكمة 
الجزائية 

والمحكمة العامة 
والمحكمة 

العمالية في 
مكة المكرمة 
والمحكمة 

العمالية في جدة 
لمبادرة »اإلسناد 
والتنظيم اإلداري 

للمحاكم«. 
ويشمل ذلك 
تقديم المواد 
والمعدات 

والعمال وجميع 
األشياء الالزمة 
لتنفيذ وصيانة 
األعمال المبينة 
في العقد وكذلك 
األعمال المؤقتة 

واإلضافية 
والتكميلية التي 
يطلب صاحب 

العمل من 
المقاول القيام 

بها.

قيمة العقد
14,350,238.56
ريال سعودي.

محددة بموجب 
العقد على أن 
تخضع هذه 

القيمة للزيادة 
والنقص تبعاً 
لتغير كميات 

األعمال الفعلية 
التي ينفذها 
المقاول طبقاً 
لهذا العقد 

وتبعاً لألعمال 
اإلضافية 
والتكميلية 

والتعديالت التي 
يقوم بإجرائها 
بناء على طلب 
صاحب العمل 

في نطاق الحدود 
المنصوص عليها 

في العقد.

)8( أشهر 
ميالدية ابتداء 
من تاريخ تسليم 
موقع العمل إلى 
المقاول بموجب 
محضر كتابي 
موقع عليه من 
قبل المهندس 

والمقاول.

- صدرت موافقة 
معالي وزير 

العدل على طلب 
تغيير المشروع 
الصادرة بالرقم 
 )421764244(

وتاريخ 
1442/09/28هـ 

)الموافق 
2021/05/10م(. 
ويتمثل التغيير في 
اتساع المشروع 

نتيجة زيادة مساحة 
تنفيذ األعمال 

بسبب تغيير مواقع 
التنفيذ ما انعكس 
تغييراً على كميات 
المشروع وتكلفته 

ومدته.
- تم تعديل مدة 

العقد بتمديد مدة 
المشروع أربعة )4( 

أشهر من تاريخ 
انتهاء المشروع 

بحسب العقد في 
1442/10/01هـ 

)الموافق 
2021/05/13م(.

منتهي
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قم 
الطرف تاريخ العقد نوع العقد الر

األول 
الطرف 
حالة العقدمالحظةمدة العقد قيمة العقد موضوع العقد الثاني 

4

عقد 
مشروع 
تشغيل 
مركز 

المصالحة

1441/02/07هـ 
)الموافق 

2019/10/06م(

وزارة العدل
مكتب 
تحقيق 
الرؤية 

)صاحب 
العمل(

شركة وجا 
المحدودة 
)المقاول(

يقوم الطرف 
الثاني بتشغيل 

مكتب المصالحة 
في وزارة 

العدل لمبادرة 
»تفعيل منظومة 

المصالحة« 
ويشمل ذلك 
تقديم المواد 
والدراسات 
والموارد 

البشرية وجميع 
المتطلبات 

الالزمة وفقاً 
لشروط العقد 

ووثائقه.

قيمة العقد
17,692,321.50
ريال سعودي.

محددة بموجب 
العقد شاملة 

الرسوم 
والضرائب.

)24( شهراً 
ميالدياً ابتداء 

من تاريخ محضر 
بدء األعمال 

بموجب محضر 
كتابي موقع عليه 
من قبل مندوبي 
صاحب العمل 
والطرف الثاني.

--

منتهي بموجب 
محضر استالم 
مبدئي لمشروع 
تشغيل مركز 

المصالحة يفيد 
أن تاريخ تسليم 

الموقع هو 
1442/02/28هـ 

)الموافق 
2020/10/15م(.

5

مشروع 
تركيب 
قواطع 

جبسية أو 
زجاجية

1443/03/20هـ 
)الموافق 

2021/10/26م(

وزارة 
الشؤون 
البلدية 

والقروية 
واإلسكان 
)الجهة 

الحكومية(

شركة وجا 
المحدودة 
)المتعاقد(

يقوم المتعاقد 
بتنفيذ تركيب 
قواطع جبسية 

أو زجاجية لعدد 
من الصاالت 

لتشكيل مكاتب 
مستقلة بمبنى 
الوزارة رقم )8( 
بأوقاف جامعة 
الملك سعود، 
وفقاً للشروط 
والمواصفات 
ووثاق العقد 
المرفقة به.

قيمة العقد 
392,352.40
ريال سعودي.

محددة بموجب 
العقد شاملة 

الرسوم 
والضرائب.

)180( يوم 
ابتداًء من تاريخ 
اإلشعار بمباشرة 
العمل، على أن 
هذه المدة تكون 
قابلة للتمديد في 
حاالت محددة 

على وجه الحصر 
في العقد.

- تم تقديم طلب 
أمر تغير موجه 
لوزير الشؤون 

البلدية والقروية 
واإلسكان بالرقم 
 )4300876331(

وتاريخ 
1444/01/03هـ 

)الموافق 
2022/08/01م( 
للموافقة على 

تكليف المتعاقد 
بأعمال إضافية 
محددة القيمة 

وتمديد المشروع 
لمدة )18( يوم.

منتهي 

6

مشروع 
تأهيل 

مقر منظم 
المياه

1442/10/25هـ 
)الموافق 

2021/06/06م(

معهد 
البحوث 

والخدمات 
االستشارية 

بجامعة 
األمير 

سطام بن 
عبد العزيز 

)المعهد(

شركة وجا 
المحدودة 
)المقاول(

يقوم الطرف 
الثاني بمهمة 
تنفيذ مشروع 

تأهيل مقر منظم 
المياه ضمن 

مشروع خدمات 
استشارية 

لتصميم وتأسيس 
منظم المياه، 

وإلدارة البيانات 
والمؤشرات 
التعريفية 

ووفقاً للشروط 
والمواصفات 
الموضوعة 

لذلك.

قيمة العقد
2,346,083.95
ريال سعودي.

محددة بموجب 
العقد.

ثالثة )3( أشهر 
ميالدية تبدأ من 
تاريخ استالم 

الموقع.

--

منتهي بموجب 
محضر استالم 
مبدئي للموقع 

صادر عن 
معهد البحوث 
والخدمات 

االستشارية يفيد 
بأن لجنة قد 
قامت بمعاينة 

األعمال المنفذة 
ووجدت أنه 
تم إنجازها 
طبقاً للعقد 
والمخططات 
والشروط 

والمواصفات 
وأوصت باستالمه 

ابتدائياً، على 
أن يكون تاريخ 

1443/02/19هـ 
)الموافق 

2021/09/26م( 
هو تاريخ 
االستالم 
االبتدائي.
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7

عقد 
مشروع 

تهيئة بيئة 
العمل 
لنظام 

القضايا 
المتكامل 
مع وزارة 

العدل

1440/09/10هـ 
)الموافق 

2019/05/15م(

وزارة العدل
مكتب 
تحقيق 
الرؤية

شركة وجا 
المحدودة 
)المقاول(

يقوم المقاول 
بمشروع تهيئة 

بيئة العمل 
لنظام القضايا 
المتكامل في 
وزارة العدل 

لمبادرة »نظام 
إدارة القضايا 

المتكامل« ويشمل 
ذلك تقديم 

المواد والمعدات 
والعمال وجميع 
األشياء الالزمة 
لتنفيذ وصيانة 
األعمال المبينة 
في العقد وكذلك 
األعمال المؤقتة 

واإلضافية 
والتكميلية التي 
يطلب صاحب 

العمل من 
المقاول القيام 

بها.

قيمة العقد
19,968,007.50
ريال سعودي.

محددة بموجب 
العقد. تخضع 
هذه القيمة 

للزيادة والنقص 
تبعاً لتغير كميات 
األعمال الفعلية 

التي ينفذها 
المقاول طبقاً 
لهذا العقد 

وتبعاً لألعمال 
اإلضافية 
والتكميلية 

والتعديالت التي 
يقوم بإجرائها 
بناء على طلب 
صاحب العمل 

في نطاق الحدود 
المنصوص عليها 

في العقد.

)12( شهراً 
ميالدياً بما 

في ذلك فترة 
التجهيز ابتداء 
من تاريخ تسليم 
موقع العمل إلى 
المقاول بموجب 
محضر كتابي 
موقع عليه من 
قبل المهندس 

والمقاول.

تم إصدار محضر 
إنهاء مشروع تهيئة 
بيئة العمل لنظام 
القضايا المتكامل 

صادر بتاريخ 
1441/07/28هـ 

)الموافق 
2020/03/23م(، 

ويفيد هذا المحضر 
بأن الوزارة قد 

استلمت المشروع 
بدون أي مالحظات 
أو خلل في األداء 

على أن يعتبر تاريخ 
المحضر هو نهاية 

مدة العقد.

منتهي بموجب 
محضر إنهاء 
مشروع تهيئة 

بيئة العمل لنظام 
القضايا المتكامل 

صادر بتاريخ 
1441/07/28هـ 

)الموافق 
2020/03/23م(، 

ويفيد هذا 
المحضر بأن 
الوزارة قد 

استلمت المشروع 
بدون أي 

مالحظات أو خلل 
في األداء على 
أن يعتبر تاريخ 
المحضر هو 

نهاية مدة العقد.

8

عقد 
تقديم 

خدمات 
األثاث 

والتجهيز 
لمكاتب

1443/10/16هـ 
)الموافق 

2022/05/17م(

شركة نقل 
وتقنيات 

المياه
شركة وجا

يقوم الطرف 
الثاني بتقديم 
خدمة األثاث 

وتجهيز المكاتب 
لغرض تجهيز 
الدور التاسع 

وفق احتياجات 
الطرف األول.

قيمة العقد
6,608,876.25
ريال سعودي.

محددة بموجب 
العقج بحيث تم 
تقسيمها إلى 
قيمة أعمال 

التجهيز للدور 
التاسع وقيمة 
أعمال األثاث 

لهذا الدور.

يبدأ سريان 
العقد من تاريخ 
1443/09/27هـ 

)الموافق 
2022/04/28م( 

ويعد سارياً 
)128( يوماً 
حتى تاريخ 

1444/01/29هـ 
)الموافق 

2022/08/26م(. 
وهو غير قابل 
للتجديد إال 

بموافقة صريحة 
من الطرف األول.

انتهت مدة العقد --
دون تجديدها.

عقد 9
توريد عام

1443/04/27هـ 
)الموافق 

2021/12/02م(

جهة 
شركة وجاحكومية 

يقوم الطرف 
الثاني بتوريد 
مطبوعات 
)استكرات( 

مركبات 
الطرف األول 
وفقاً للشروط 
والمواصفات 
ووثائق العقد 
المبينة فيه.

قيمة العقد 
 2,214,751.88
ريال سعودي.

محددة بموجب 
العقد شاملة 

جميع التكاليف 
الالزمة لتنفيذ 
العقد وكافة 
الضرائب 

والرسوم، على 
أن تخضع القيمة 
اإلجمالية للزيادة 
أو النقص تبعاً 
لتغير األصناف 
والمواد الفعلية 

التي يقوم 
الطرف الثاني 

بتوريدها.

سنة ابتداًء من 
تاريخ توقيع 

العقد، ويمكن 
تمديده في حاالت 
محددة منها على 

سبيل المثال 
تأخر المتعاقد 
في تنفيذ العقد 
ألسباب خارجة 

عن إرادته.

وفقاً للبند 
سادساً من المادة 

9 من العقد 
»السرية وحماية 

المعلومات«، يحظر 
على الطرف الثاني 
اإلشارة إلى الجهة 
الحكومية أو العقد 
أو الخدمات في أي 
إعالن أو بيان أو 
إفصاح أو عرض 
قبل حصوله على 
موافقة مسبقة من 
الجهة الحكومية. 

ساري
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10

عقد 
الخدمات 
الهندسية 
- تصميم 
وتهيئة 

بيئة العمل 
لمقر 

الطرف 
األول

1442/11/26هـ 
)الموافق 

2021/07/06م(

جهة تابعة 
شركة وجالوزارة

يقوم الطرف 
الثاني بتنفيذ 

الخدمات 
الهندسية 

لتصميم وتهيئة 
بيئة العمل لمقر 
الطرف األول 
وفقاً للشروط 
والمواصفات 
ووثائق العقد 
المبينة فيه.

قيمة العقد
 2,822,279.40
ريال سعودي.

محددة بموجب 
العقد شاملة 

جميع التكاليف 
الالزمة لتنفيذ 
العقد وكافة 
الضرائب 

والرسوم، على 
أن تخضع القيمة 
اإلجمالية للزيادة 
أو النقص تبعاً 
لتغير األصناف 
والمواد الفعلية 

التي يقوم 
الطرف الثاني 

بتوريدها.

أربعة أشهر من 
تاريخ محضر 

استالم الموقع، 
ويمكن تمديده 

في حاالت 
محددة منها على 

سبيل المثال 
تأخر المتعاقد 
في تنفيذ العقد 
ألسباب خارجة 

عن إرادته.

وفقاً للبند 
سادساً من المادة 

8 من العقد 
»السرية وحماية 

المعلومات«، يحظر 
على المتعاقد 
اإلشارة إلى 

المنظم أو العقد أو 
الخدمات في أي 
إعالن أو بيان أو 
إفصاح أو عرض 
قبل حصوله على 
موافقة مسبقة من 

المنظم.

منتهي محضر 
االستالم النهائي 

الصادر عن 
لجنة االستالم 
النهائي بتاريخ 

1443/08/06هـ 
)الموافق 

2022/03/09م(.

المصدر: الشركة

االتفاقيات والعقود مع جهات خاصة 	-9-5
باإلضافة لالتفاقيات والعقود المبرمة مع جهات حكومية وغير حكومية، أبرمت الشركة عدداً من العقود مع جهات خاصة وفقاً لما يبينه 

الجدول أدناه:

االتفاقيات والعقود مع الجهات الخاصة(: 33الجدول رقم )

الطرف الطرف األولنوع العقد تاريخ العقد
مالحظةقيمة العقدمدة العقدموضوع العقدالثاني

1443/06/17هـ 
)الموافق 

2022/01/20م(

عقد طباعة 
وتركيب 

استيكرات 
لمركبات

شركة وجا

وكالة 
اإلعالن 
الجديد 
للدعاية 
واإلعالن

اتفق الطرف األول بصفته 
المقاول الرئيسي للمشروع 
مع الطرف الثاني لطباعة 

وتركيب استيكرات 
المركبات التابعة 

لجهة حكومية حسب 
المواصفات والمخططات 
وجدول الكميات المعتمدة 
في معرض مشروع تغيير 
الهوية المعيارية للجهة 

الحكومية. 

ثالثة أشهر 
تبدأ من تاريخ 
العقد شاملة 
أيام العطالت 
الرسمية وأيام 

الجمعة.

قيمة العقد
1,343,428

ريال سعودي.
محددة بموجب 

العقد.

بالنسبة لاللتزامات المترتبة 
على عاتق شركة وجا بموجب 

هذه االتفاقية فهي:
دفع مستخلصات الطرف 
الثاني في موعدها بحسب 

اإلنجاز.
استخراج التصاريح الالزمة 

لتسهيل أعمال الطرف الثاني 
في هيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك.

1442/05/04هـ 
)الموافق 

2021/01/17م(
شركة وجاعقد صيانة 

شركة 
شيندلر 
العليان 

للمصاعد 
المحدودة 

يقوم الطرف الثاني بتنفيذ 
أعمال الصيانة الدورية 
التي تشمل )المعاينة 
والصيانة الوقائية( 
لمعدات المصاعد.

يبدأ العقد بتاريخ 
1443/02/26هـ 

)الموافق 
2021/10/03م( 
وينتهي بتاريخ 

1446/03/29هـ 
)الموافق 

2024/10/02م(

قيمة العقد 
سنويا

202,860
ريال سعودي.

محددة بموجب 
العقد.

بالنسبة لحالة اإلنهاء المبكر 
للعقد، يجوز في حال حدوث 
انتهاك جوهري للعقد )عدم 
دفع الرسوم أو عدم استمرار 
أداء الخدمات( من جانب أي 
من الطرفين، للطرف اآلخر 

إنهاء العقد.
وإذا أنهت شركة وجا العقد 

قبل تاريخ انتهائه ودون 
انتهاك جوهري للعقد من 
قبل الطرف الثاني، يتعين 

على شركة وجا دفع تعويض 
بنسبة 100% من المبلغ 

المقرر إصدار فاتورة به عن 
المدة المتبقية.
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الطرف الطرف األولنوع العقد تاريخ العقد
مالحظةقيمة العقدمدة العقدموضوع العقدالثاني

1443/09/27هـ 
)الموافق 

2020/04/28م(

عقد تنفيذ 
وتوريد 
الرخص 

والخدمات 
التطويرية 
لألنظمة

شركة جودة 
األعمال 

لالستشارات 
اإلدارية

شركة وجا 
مساهمة 

مقفلة

التعاون المشترك في 
مجال تنفيذ مشاريع 

الحلول التقنية 
واالستشارية وتنظيم 
العالقة بين الطرفين 
وحقوق والتزامات كل 
طرف بخصوص توريد 
الرخص والخدمات 
التطويرية لألنظمة.

طيلة فترة مشروع 
توريد الرخص 

والخدمات 
التطويرية 

لألنظمة ولمدة 6 
أشهر من تاريخ 
استالم الموقع.

قيمة العقد
2,000,000ريال 

سعودي.
محددة بموجب 

العقد.

يلتزم كل طرف بالمحافظة 
على سرية المعلومات التي 
يتسلمها من الطرف اآلخر 
أو المنتهية إليه ومن أي نوع 
كانت وعدم إفشائها للغير 
إال في تنفيذ نطاق العقد. 

ويظل شرط المحافظة على 
السرية سارياً لمدة سنتين 
بعد انتهاء العقد أو إنهائه.

المصدر: الشركة

عقود اإليجار  	-9-5
أبرمت الشركة ثالث )3( عقود إيجار بصفتها مستأجرة، وقد التزمت بتوثيقها إلكترونياً على منصة إيجار وفقاً للجدول أدناه:

ملخص عقود اإليجار(: 34الجدول رقم )

الطرف الطرف األول تاريخ إبرام العقدالرقم 
الثاني 

العين المؤجرة 
وموقعها

القيمة 
حالة العقدالتجديدمدة العقد اإليجارية

1
1444/01/18هـ 

)الموافق 
2022/08/16م(

مؤسسة 
األميرة 

العنود بنت
عبد العزيز 
بن مساعد 

بن
جلوي آل
سعود 

الخيرية 
)يمثلها 

السيد عطيه 
بن علي 
بن عطيه 
الغامدي(

شركة وجا 
)يمثلها 
السيد 
إبراهيم 
عبد اهلل 

عبد 
العزيز 
بن عبد 
السالم(

مكتب )بمساحة 
248.36 م2 - 
رقم الوحدة 
2( في البرج 

التجاري الكائن 
في طريق 

الملك فهد، 
 ،2370 ،12214
9033، الرياض

قيمة العقد
322,055.72
ريال سعودي.

محددة 
بموجب 
العقد.

)354( يوم 
تبدأ من تاريخ 

1444/01/15هـ 
)الموافق 

2022/08/13م( 
وتنتهي بتاريخ 

1445/01/15هـ 
)الموافق 

2023/08/02م(

ة  د مدَّ تتجدَّ
اإليجار تلقائًيا 
ة مماثلة ما  لمدَّ
لم يخطر أحد 

رف  رفين الطَّ الطَّ
اآلخر برغبته 

إنهاء العقد قبل 
)90( يوًما من 

ة  تاريخ انتهاء مدَّ
اإليجار.

عقد موثق إلكترونياً

)الموافق 2
2022/04/14م(

شركة أرض 
المتاجرة 
المحدودة 
)يمثلها 

محمد بن 
إبراهيم بن 
مسلم آل 

مسلم(

شركة وجا 
)يمثلها 
السيد 
إبراهيم 
عبد اهلل 

عبد 
العزيز 
بن عبد 
السالم(

مستودع 
)بمساحة 465 

م2 - رقم 
الوحدة 018( 
في المجمع 
التجاري 

المفتوح )بالزا( 
الكائن في 
المشاعل، 
 ،14327

الرياض، 6852، 
.3466

قيمة العقد
57,500ريال 

سعودي.
محددة 
بموجب 
العقد.

)364( يوم 
تبدأ من تاريخ 

1443/09/14هـ 
)الموافق 

2022/04/15م( 
وتنتهي بتاريخ 

1444/04/23هـ 
)الموافق 

2023/04/14م(

ة  تنتهي مدَّ
اإليجار مع انتهاء 
ة العقد. وإذا  مدَّ
رفان  رغب الطَّ
بالتَّجديد، فتتمُّ 

كتابة عقٍد 
جديٍد يتَّفق عليه 

رفان. الطَّ

عقد موثق إلكترونياً

3
1443/08/21هـ 

)الموافق 
2022/03/24م(

شركة 
الرابطة 
للتطوير 

واالستثمار 
العقاري 

)يمثلها فهد 
محمد فوزان 

الفوزان(

شركة وجا 
)يمثلها 
السيد 
إبراهيم 
عبد اهلل 

عبد 
العزيز 
بن عبد 
السالم(

مستودع 
)بمساحة 700 

م2 - رقم 
الوحدة 078( 
في العقار 

التجاري الكائن 
في الجفارة، 

 ،14274
الرياض، 

.6704

قيمة العقد
55,200ريال 

سعودي.
محددة 
بموجب 
العقد.

)364( يوم 
تبدأ من تاريخ 

1443/07/27هـ 
)الموافق 

2022/02/22م( 
وتنتهي بتاريخ 

1444/08/01هـ 
)الموافق 

2023/02/21م(

ة  تنتهي مدَّ
اإليجار مع انتهاء 
ة العقد. وإذا  مدَّ
رفان  رغب الطَّ
بالتَّجديد، فتتمُّ 

كتابة عقٍد 
جديٍد يتَّفق عليه 

رفان. الطَّ

عقد موثق إلكترونياً

المصدر: الشركة
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االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة  9-6

بحسب القوائم المالية للشركة، قامت الشركة بالتعامل مع أطراف ذات عالقة خالل العامين 2020م و2021م وفترة الستة - 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وهي على الشكل التالي:

تعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة بحسب القوائم المالية(: 35الجدول رقم )

المعامالت مع أطراف ذات عالقة للسنة المالية 31 ديسمبر 2020م

مبالغ مستحقة من طرف 
طبيعة التعاملطبيعة العالقةذات عالقة

إجمالي قيمة 
التعامالت خالل 

الفترة

الرصيد كما في 31 
ديسمبر 2020م

نسبة التعامالت 
والعقود من اجمالي 
الموجودات خالل 

الفترة )%(

نسبة الرصيد من 
إجمالي اإليرادات 
خالل الفترة )%(

طرف ذات عالقة شركة البعد الثامن
)شركة شقيقة(

مصروفات مدفوعة 
5.38%1.63%608,1682,537,397باإلنابة

طرف ذات عالقة شركة نافذة الرياض
)شركة شقيقة(

مصروفات مدفوعة 
ال ينطبقال ينطبق0)693,866(باإلنابة

5.38%1.63%1,302,0342,537,397اإلجمالي

مبالغ مستحقة إلى طرف 
إجمالي قيمة طبيعة التعاملطبيعة العالقةذات عالقة

التعامالت
الرصيد كما في 31 

ديسمبر 2020م

نسبة التعامالت 
والعقود من اجمالي 
الموجودات خالل 

الفترة )%(

نسبة الرصيد من 
إجمالي اإليرادات 
خالل الفترة )%(

طرف ذات عالقة إبراهيم العبد السالم
)مساهم رئيسي(

1.26%ال ينطبق)595,547()7,405,829(مدفوعات
مسترد من 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق16,781,317المدفوعات 

1.26%ال ينطبق)595,547(24,187,146اإلجمالي

التعامالت مع أطراف ذات عالقة للفترة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021م

مبالغ مستحقة من طرف 
طبيعة التعاملطبيعة العالقةذات عالقة

إجمالي قيمة 
التعامالت خالل 

الفترة

الرصيد كما في 31 
ديسمبر 2021م

نسبة التعامالت 
والعقود من اجمالي 
الموجودات خالل 

الفترة )%(

نسبة الرصيد من 
إجمالي اإليرادات 
خالل الفترة )%(

طرف ذات عالقة شركة البعد الثامن
)شركة شقيقة(

مصروفات مدفوعة 
0.09%0.10%-73,566باإلنابة

طرف ذات عالقة شركة أعمال المعالجة للمياه
0.62%0.65%501,000501,000مدفوعات)شركة زميلة(

طرف ذات عالقة شركة نافذة الرياض
)شركة شقيقة(

-5.34%-4,074,603أعمال وخدمات
مصروفات مدفوعة 

0.78%0.82%630,997)774,123(باإلنابة

1.49%6.91%5,423,2921,131,997اإلجمالي

مبالغ مستحقة إلى طرف 
إجمالي قيمة طبيعة التعاملطبيعة العالقةذات عالقة

التعامالت
الرصيد كما في 31 

ديسمبر 2021م

نسبة التعامالت 
والعقود من اجمالي 
الموجودات خالل 

الفترة )%(

نسبة الرصيد من 
إجمالي اإليرادات 
خالل الفترة )%(

طرف ذات عالقة إبراهيم العبد السالم
)مساهم رئيسي(

4.24%ال ينطبق)3,436,736()13,029,747(مدفوعات
مسترد من 
0ال ينطبق3,413,3350المدفوعات

0ال ينطبق6,775,2230زيادة رأس مال

4.24%ال ينطبق)3,436,736(23,218,305اإلجمالي
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التعامالت مع أطراف ذات عالقة للفترة المالية المنتهية 30 يونيو 2022م

مبالغ مستحقة من 
طبيعة التعاملطبيعة العالقةطرف ذات عالقة

إجمالي قيمة 
التعامالت خالل 

الفترة

الرصيد كما في 30 
يونيو 2022م

نسبة التعامالت 
والعقود من اجمالي 
الموجودات خالل 

الفترة )%(

نسبة الرصيد من 
إجمالي اإليرادات 
خالل الفترة )%(

طرف ذات عالقة شركة البعد الثامن
)شركة شقيقة(

مصروفات مدفوعة 
0000باإلنابة

شركة أعمال المعالجة 
للمياه

طرف ذات عالقة 
1.14%0.57%0501,000تمويل)شركة زميلة(

طرف ذات عالقة شركة نافذة الرياض
)شركة شقيقة(

0000أعمال وخدمات

مصروفات مدفوعة 
1.43%0.71%0630,997باإلنابة

2.57%1.28%1,131,997اإلجمالي

مبالغ مستحقة إلى 
إجمالي قيمة طبيعة التعاملطبيعة العالقةطرف ذات عالقة

التعامالت
الرصيد كما في 30 

يونيو 2022م

نسبة التعامالت 
والعقود من اجمالي 
الموجودات خالل 

الفترة )%(

نسبة الرصيد من 
إجمالي اإليرادات 
خالل الفترة )%(

طرف ذات عالقة إبراهيم العبد السالم
ال ينطبقال ينطبق)3,436,736(0مدفوعات)مساهم رئيسي(

ال ينطبقال ينطبق)3,436,736(0اإلجمالي
المصدر الشركة

يقوم التعامل مع المساهم إبراهيم عبد اهلل عبد العزيز عبد السالم على أسس غير تجارية وهو عبارة عن تمويل للشركة. - 
وقد بلغ رصيد هذا التعامل كما في 31 ديسمبر 2021م ما نسبته )15.75%( من إجمالي مطلوبات الشركة. علماً أنه ال 
يوجد تاريخ محدد للسداد، وبالتالي فأنه في حال طالب المساهم بسداد المبلغ في أي وقت فإن ذلك سيؤثر على سيولة 

الشركة، األمر الذي سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائجها المالية.
يقوم التعامل مع شركة البعد الثامن المحدودة المملوكة من رئيس مجلس اإلدارة السيد إبراهيم عبد اهلل عبد العزيز عبد - 

السالم على أسس غير تجارية وهي عبارة عن تمويل، وقد بلغ التعامل كما في 31 ديسمبر 2021م ما نسبته )0.09%( من 
إجمالي األصول وقامت شركة البعد الثامن المحدودة بسداد كامل المبالغ المستحقة حتى 31 ديسمبر 2021م. 

وقد قامت الشركة بإبرام عقد مع شركة نافذة الرياض المحدودة وهي طرف ذات عالقة، مملوكة بالكامل من السيدة حصة - 
محمد عبد اهلل الصقير وهي مساهمة في شركة وجا.

وفيما يلي نبذة عن هذا العقد:

ملخص عقد التوريد مع شركة نافذة الرياض المحدودة(: 36الجدول رقم )

قم 
الطرف تاريخ العقد نوع العقد الر

األول 
الطرف 
مالحظةمدة العقد قيمة العقد موضوع العقد الثاني 

1

عقد توريد 
لتنفيذ 
أعمال 

مشروع 
توريد 

وتركيب 
أثاث 

المحكمة 
التجارية 
بالرياض 

1442/07/17هـ 
)الموافق 

2021/03/01م(

شركة نافذة 
الرياض 
المحدودة

شركة وجا 
المحدودة 

يقوم الطرف الثاني بتوريد 
وتركيب أثاث المحكمة التجارية 

بالرياض وفقاً لجدول تنفيذ 
األعمال والسعر والكمية المتفق 

عليها في العقد.

تم االتفاق على سداد 
المبالغ المستحقة 

حسب انجاز األعمال 
وتعليمات المهندس 

المشرف على المشروع.

)3( أشهر 
ميالدية.

إذا تأخر 
الطرف الثاني 

في تنفيذ 
األعمال محل 
العقد، يخضع 

لغرامات 
تأخير. 

المصدر: الشركة
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باإلضافة للعقد المذكور أعاله، لدى الشركة تعامالت مع أطراف ذات عالقة التزمت الشركة بعرضها على الجمعية العامة العادية - 
المنعقدة بتاريخ 1442/11/10هـ )الموافق 2021/06/20م( للتصويت عليها، وفق اآلتي:

الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البعد الثامن )المملوكة لرئيس مجلس اإلدارة السيد إبراهيم عبد . 1
اهلل عبد العزيز عبد السالم( وقد بلغت قيمة األعمال والعقود مبلغاً وقدره مليونان وخمسمائة وسبعة وثالثون ألف وثالثمائة 

وسبعة وتسعون )2,537,397( ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.
الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس اإلدارة السيد إبراهيم عبد اهلل عبد العزيز عبد السالم( . 2

وقد بلغت قيمة األعمال والعقود )تمويل( مبلغاً وقدره خمسمائة وخمسة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة وأربعون )595,547( 
ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

الصقير( . 3 محمد  حصة  للمساهمة  )المملوكة  الرياض  نافذة  وشركة  الشركة  بين  تمت  التي  والعقود  األعمال  على  الموافقة 
وقد بلغت قيمة األعمال والعقود مبلغاً وقدره ستمائة وثالثة وتسعون ألف وثمانمائة وستة وستون )693,866( ريال سعودي 

والترخيص بها لعام قادم.

وبتاريخ 1443/06/07هـ )الموافق 2022/01/10م(، تم الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على األعمال والعقود التي - 
تمت مع أطراف ذات عالقة، كما تم الترخيص بها لعام قادم وفق اآلتي:

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البعد الثامن - ويمثلها السيد/ إبراهيم عبد اهلل عبد السالم . 1
- بصفته رئيس مجلس اإلدارة، وقيمة األعمال والعقود حتى تاريخ 2021/09/30م مبلغ وقدره ثالثة وسبعون ألف وخمسمائة 

وستة وستون )73,566( ريال )مدين( كأطراف ذات عالقة والترخيص لها لعام قادم.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أعمال المعالجة للمياه - ويمثلها السيد/ إبراهيم عبد اهلل عبد . 2

السالم - بصفته رئيس مجلس إدارة شركة وجا، وقيمة األعمال والعقود حتى تاريخ 2021/09/30م )تمويل( مبلغ وقدره مائتان 
وثالثة آالف )203,000( ريال )مدين( كأطراف ذات عالقة والترخيص لها لعام قادم.

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نافذة الرياض - وتمثلها السيدة/ حصة محمد عبد اهلل الصقير . 3
- بصفتها مساهم، وقيمة األعمال والعقود حتى تاريخ 2021/09/30م مبلغ وقدره أربعة ماليين وأربعة وسبعون ألف وستمائة 

وثالثة آالف )4,074,603( ريال )مدين( كأطراف ذات عالقة والترخيص لها لعام قادم.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نافذة الرياض - وتمثلها السيدة/ حصة محمد عبد اهلل الصقير . 4

- بصفتها مساهم، وقيمة األعمال والعقود حتى تاريخ 2021/09/30م مبلغ وقدره سبعمائة وأربعة وسبعون ألف ومائة وثالثة 
وعشرون )774,123( ريال )مدين( كأطراف ذات عالقة والترخيص لها لعام قادم.

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ إبراهيم عبد اهلل عبد السالم - بصفته رئيس مجلس اإلدارة، . 5
وقيمة األعمال والعقود حتى تاريخ 2021/09/30م )تمويل( مبلغ وقدره ثالثة عشر مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف ومائة 

وثمانية )13,587,108( ريال )دائن( كأطراف ذات عالقة والترخيص لها لعام قادم.

األعمال -  عن  موافقتها  على  الحصول  وتم  العادية  العامة  الجمعية  انعقدت  2022/06/13م(،  )الموافق  1443/11/14هـ  وبتاريخ 
والعقود التي تمت مع األطراف ذات العالقة وفق اآلتي:

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة )شركة البعد الثامن - ويمثلها السيد / إبراهيم عبداهلل عبدالسالم - . 1
بصفته رئيس مجلس اإلدارة بشركة وجا( وقيمة األعمال والعقود )مصروفات مدفوعة باإلنابة( مبلغ )73,566( ريال كحجم 

تعامالت حتى 2021/12/31م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ وقدره )صفر( ريال كأطراف ذات عالقة والترخيص بها .
إبراهيم عبداهلل . 2  / السيد  ويمثلها   - للمياه  المعالجة  أعمال  الشركة )شركة  بين  تمت  التي  والعقود  األعمال  التصويت على 

عبدالسالم - بصفته رئيس مجلس اإلدارة بشركة وجا( وقيمة األعمال والعقود )تمويل شركة زميلة( مبلغ )501,000( ريال 
كحجم تعامالت حتى 2021/12/31م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة )مدين( مبلغ وقدره )501,000( ريال كأطراف ذات عالقة 

والترخيص بها لعام قادم.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة )شركة نافذة الرياض - وتمثلها السيدة / حصة محمد عبداهلل الصقير . 3

- بصفتها مساهم( وقيمة األعمال والعقود )مصروفات مدفوعة للشركة باإلنابة( مبلغ )774,123( ريال و)أعمال وخدمات( 
مبلغ )4,074,603( ريال كحجم تعامالت حتى 2021/12/31م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة )مدين( مبلغ وقدره )630,997( 

ريال كأطراف ذات عالقة والترخيص بها لعام قادم.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة )والسيد / إبراهيم عبداهلل عبدالسالم - بصفته رئيس مجلس اإلدارة( . 4

سعودي  ريال   )3,413,335( التمويل  من  المسترد  وقيمة  سعودي  ريال   )13,029,747( مبلغ  )تمويل(  والعقود  األعمال  وقيمة 
و)زيادة رأس المال( مبلغ )6,775,223( ريال كحجم تعامالت حتى 2021/12/31م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة )دائن( مبلغ 

وقدره )3,436,736( ريال كأطراف ذات عالقة والترخيص بها لعام قادم.
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العقارات واألمالك العقارية  9-7

ال يوجد لدى الشركة أي أصول ثابتة من مباني وإنشاءات أو عقارات مملوكة منها، وبالتالي ال يوجد أي حقوق متصلة بهذه األصول سواء 
كان رهن أو وقف.

العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية 9-8

لدى الشركة شعار )WAJA( تستخدمه في تعامالتها التجارية، وقد قامت الشركة بتسجيل شعارها لدى الجهة الحكومية - 
الرقم  تحمل  األولى  الشهادة  التجارية،  للعالمة  تسجيل  شهادتي  بموجب  الفكرية(  للملكية  السعودية  )الهيئة  المختصة 
)1438026484( ومسجلة تحت الفئة )41( وهي إحدى الفئات التي تختص بخدمات التعليم والتهذيب والتدريب وخدمات 
الترفيه واألنشطة الرياضية والثقافية. أما الشهادة الثانية فتحمل الرقم )1438026485( ومسجلة تحت الفئة )42( وهي 
إحدى الفئات التي تختص بالخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحاليل األبحاث 

الصناعية، خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الحساب اآللي، خدمات قانونية.
فيما يلي نبذة عن العالمتين التجاريتين المسجلتين:- 

العالمات التجارية المسجلة(: 37الجدول رقم )

العالمة التجاريةالفئةتاريخ نهاية الحمايةتاريخ بداية الحمايةتاريخ التسجيلرقم الشهادة

1438/12/02هـ )الموافق 1438026485
2017/08/24م(

1438/12/01هـ )الموافق 
2017/08/23م(

1448/12/01هـ )الموافق 
2027/05/0742م(

1439/02/13هـ )الموافق 1438026484
2017/11/02م(

1438/12/01هـ )الموافق 
2017/08/23م(

1448/12/01هـ )الموافق 
2027/05/0741م(

المصدر: الشركة

كما لدى الشركة موقع إلكتروني خاص بها )waja.com.sa( التزمت بتسجيله هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات - المركز - 
السعودي لمعلومات الشبكة، بموجب شهادة صادرة بتاريخ 1442/10/22هـ )الموافق 2021/06/03م(.

التسهيالت االئتمانية والقروض 9-9

أبرمت الشركة ثالثة )3( اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع ثالثة )3( جهات بنكية وهي: بنك الرياض، البنك األهلي السعودي - 
)وهو االسم الرسمي الذي أطلق بعد إتمام عملية اندماج البنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية( والبنك العربي. 

ويبين الجدول أدناه ملخصاً عن هذه التسهيالت:

ملخص التسهيالت االئتمانية(: 38الجدول رقم )

مدة تاريخ االتفاقيةالجهة الممولة
االتفاقية

الحد االئتماني
)ريال(

المبالغ المستخدمة* 
)ريال(

المبالغ المسددة*
)ريال(

تاريخ توفير انتهاء 
التسهيالت

2024/09/01م3619,062,00011,697,6441,933,456 شهر2021/09/01مبنك الرياض

2022/11/30م1212,000,0006,424,117980,242 شهر2022/01/30مالبنك األهلي السعودي

2023/03/31م123,500,0001,563,238521,080 شهر2022/07/19مالبنك العربي
المصدر: الشركة

كما في 30 يونيو 2022م  *
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بالنسبة التفاقية التمويل اإلسالمي المبرمة مع بنك الرياض:. 1

في الضمانات المقدمة:- 

سند ألمر بقيمة )3,605,000( ريال سعودي وتاريخ 1442/06/21هـ )الموافق 2021/02/03م( مقبول كضمان احتياطي، - 
ومحرر باسم شركة وجا المحدودة موّقع عليه من قبل السيد: إبراهيم عبد اهلل عبد العزيز عبد السالم بصفته المفوض 

بالتوقيع عن الشركة.
سند ألمر بقيمة )652,000( ريال سعودي وتاريخ 2020/10/25م، ومحرر باسم شركة وجا المحدودة موّقع عليه من قبل - 

السيد: ابراهيم عبد اهلل عبد العزيز عبد السالم بصفته المفوض بالتوقيع عن الشركة.
سند ألمر بنك الرياض بقيمة )3,769,600( ريال سعودي وتاريخ 2020/12/22م، محرر باسم شركة وجا المحدودة.- 
إقرار كفالة تضامنية بالغرم واألداء موقعة من قبل السيد إبراهيم بن عبد اهلل عبد العزيز عبد السالم بصفته المفوض - 

لها بموجب عقود  البنك  التي منحها  التسهيالت االئتمانية  الناشئة عن  التزاماتها  الشركة، في سداد كافة  بالتوقيع عن 
ومستندات التسهيالت المحررة في 2021/02/03م و2020/10/25م و2020/12/22م.

التسهيالت -  بموجب  له  الممنوحة  البنك  التزامات  كافة  لسداد   )652,000( بمبلغ  واألداء  بالغرم  تضامنية  كفالة  إقرار 
االئتمانية المؤرخة في 2020/10/25م.

التسهيالت -  بموجب  له  الممنوحة  البنك  التزامات  كافة  لسداد   )4,172,000( بمبلغ  واألداء  بالغرم  تضامنية  كفالة  إقرار 
االئتمانية المؤرخة في 2020/12/22م و2020/10/25م.

تنازل شركة وجا عن مستحقاتها المالية الناتجة عن تعاقدها على مشروع إعادة تأهيل المباني اإلدارية والمرافق العامة - 
لشركة المياه الوطنية.

في التعهدات والتسهيالت المقدمة:- 

إقرار الشركة بأن أي تغيير يدخل على كيانها سواء بالنسبة للشكل القانوني للشركة/ الشركاء وحدود مسؤولياتهم/ رأس - 
المال/ االلتزامات قبل الغير/ النشاط/ األهلية/ الصفة، وممثليه النظاميين/ حدود صالحياتهم، أو غير ذلك لن يؤثر بأي 
وجه على استمرار نفاذ هذه االتفاقية، وتلتزم بإخطار البنك فور إجراء هذا التغيير وإجراءات إشهاره، بتقديم المستندات 
النظامية الدالة على ذلك إلى الحد المقبول للبنك، باإلضافة إلى التوقيع فوًرا على مستندات وتقديم أية ضمانات أخرى 

يطلبها البنك. 
علماً أن الشركة قد التزمت بإخطار البنك برغبتها بتسجيل أسهم الشركة في السوق الموازية. وحصلت على عدم ممانعة - 

القانوني لشركة وجا وتسجيل  الشكل  تغيير  )الموافق 2021/09/09م( بخصوص  بتاريخ 1443/02/02هـ  الرياض  بنك 
أسهمها وإدراجها في السوق المالية، مع التأكيد على ما يلي:

التزام الشركة بجميع االلتزامات الواردة في اتفاقية التسهيالت.- 
تزويــد البنــك بالمســتندات التأسيســية المحدثــة بعــد اإلدراج، باإلضافــة إلــى تفويــض صــادر مــن أصحــاب الصالحيــة - 

يوضــح فيــه أســماء وصالحيــة المفوضيــن بتمثيــل الشــركة.
سريان كافة حقوق البنك في مواجهة الشركة والكفالء قبل وأثناء وبعد التغيير.- 
التــزام الشــركة بإبــالغ البنــك كتابــة بــأي أو جميــع المخصصــات والرهونــات أو أي موجــودات توجــد حالًيــا ومســتقباًل، - 

والتعهــد تعهــداً غيــر قابــل للنقــض بــأن ال ترهــن أو تبيــع أي مــن ممتلكاتهــا حتــى يتــم تســديد جميــع المســتحقات للبنــك 
وبعــد الحصــول علــى موافقتــه الخطيــة.

بالنسبة التفاقية التسهيالت مع البنك األهلي السعودي:. 2

بتاريخ 1443/06/27هـ )الموافق 2022/01/30م(، أبرمت شركة وجا )»الشركة«( مع البنك األهلي السعودي )»البنك«( اتفاقية 
تجديد و/أو تعديل اتفاقية التمويل والخدمات المصرفية )»االتفاقية األساسية«( المبرمة بين الطرفين. حيث أن سبق للبنك تقديم 
تسهيالت ائتمانية للشركة بموجب اتفاقية التمويل التجارية والخدمات المصرفية بتاريخ 1442/03/25هـ )الموافق 2020/11/11م( 
وانتهت مدتها في 2021/11/20م، طلبت الشركة تجديد مدة االتفاقية األساسية و/أو تعديلها وفق الشروط المنصوص عليها في 
هذه االتفاقية وقد وافق البنك على طلب التجديد. علماً أنه بتاريخ 1443/08/28هـ )الموافق 2022/03/31م(، أبرمت الشركة 
ملحق وتعديل لبعض بنود اتفاقية التجديد و/أو التعديل المؤرخة في 1443/06/27هـ )الموافق 2022/01/30م( حسب التعديل 

اآلتي:

الدخول مع الشركة في عقود تمويلية و/أو خدمات مصرفية بقيمة )12,000,000( ريال سعودي.- 
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يقتصر استخدام هذا التمويل فقط على األغراض التي منح من أجلها وضمن الحدود المقررة حسب الشروط الخاصة بكل منها - 
كما هي مبينة في الجدول أدناه وذلك حسب مقتضى كل خدمة.

في التعهدات المقدمة:- 

أن ال تقل نسبة اإليداعات عن )30%( من مبيعات عام 2021م.- 
أن ال تتجاوز نسبة توزيع األرباح عن )50%( من صافي األرباح السنوية وتخضع لموافقة البنك.- 

في الضمانات المقدمة:- 

كفالة شخصية من السيد إبراهيم عبداهلل عبدالعزيز عبدالسالم بمبلغ )13,200,000( ريال سعودي تغطي كامل حديد - 
التسهيالت.

كفالة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة )منشآت - برنامج كفالة( بمبلغ )5,322,240( ريال سعودي - 
تغطي حدود هيكلة التسهيالت.

كفالة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة )منشآت - برنامج كفالة( بمبلغ )3,499,800( ريال سعودي - 
تغطي حدود هيكلة التسهيالت.

التنازل المؤيد لصالح البنك عن مستحقات المشاريع الحكومية التي تنفذها الشركة.- 
وثيقة ضمان شخصي من الضامن عبدالعزيز عبداهلل عبدالسالم بمبلغ )5,322,240( ريال سعودي.- 
وثيقة ضمان شخصي من الضامن فيصل عبداهلل عبدالسالم بمبلغ )5,322,240( ريال سعودي.- 
وثيقة ضمان شخصي من الضامن إبراهيم عبداهلل عبدالعزيز عبدالسالم بمبلغ )5,322,240( ريال سعودي.- 
خطاب يفيد باستفادة الشركة من برنامج التمويل المضمون المقدم من البنك المركزي. - 
سند ألمر باسم المتعهد شركة وجا بمبلغ )13,200,000( ريال سعودي.- 
كفالة غرم وأداء تضامنية مسحوبة باسم شركة وجا في تسديد موضوع السند ألمر المحرر للبنك األهلي السعودي.- 
خطاب مرسل من الشركة إلى البنك األهلي السعودي إلبالغها عن تحويل جميع االلتزامات القائمة على شركة وجا )شركة - 

ذات مسؤولية محدودة( إلى شركة وجا )شركة مساهمة(.
تجدر اإلشارة إلى أنه بموجب االتفاقية المبرمة مع البنك األهلي السعودي، تعهدت الشركة بالمحافظة على وضعها المالي - 

واإلداري والقانوني وعلى ملكية المنشأة وعدم تغيير نشاطها، وحيث أن عملية طرح أسهم الشركة ودخول شركاء جدد سيترتب 
عليه تغيير بالوضع القانوني للشركة وشكلها من مقفلة إلى عامة وإجراء بعض التعديالت على النظام األساسي، لذا قامت 
2021/06/03م(  )الموافق  1442/10/22هـ  بتاريخ  مرسل  خطاب  بموجب  التحول  على  البنك  ممانعة  عدم  بطلب  الشركة 

وحصلت عليها بموجب خطاب من البنك بتاريخ 1443/01/04هـ )الموافق 2021/08/12م(.
بالنسبة التفاقية التسهيالت االئتمانية مع البنك العربي:. 3

بتاريخ 1443/12/20هـ )الموافق 2022/07/19م(، أبرمت الشركة اتفاقية التسهيالت االئتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، 
الحد  ورفع  2022/03/02م(  )الموافق  1443/07/29هـ  في  المؤرخة  االتفاقية  بموجب  الممنوحة  التسهيالت  نقل  بموجبها  وتم 

االئتماني إلى )3,500,000( ريال سعودي.

في الضمانات المقررة: - 

سند ألمر بمبلغ )3,500,000( ريال سعودي موقع من العميل )شركة وجا( والكفيل حسب األصول وبالطريقة التي يقبلها - 
البنك.

كفالة غرم وأداء تضامنية من السيد إبراهيم بن عبداهلل بن عبدالعزيز بن عبدالسالم.- 
تزويد البنك بوثيقة كفالة إلكترونية والصادرة عن برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ )2,100,000( - 

ريال سعودي.
التنازل األصولي لصالح البنك العربي الوطني عن مستخلصات المشاريع الممولة أو المصدر لها خطابات ضمان نهائية - 

من قبل البنك.
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في التعهدات المقدمة:- 

عدم سحب أكثر من )30%( من األرباح السنوية، وفي حال عدم االلتزام بذلك سوف يتم احتساب رسوم مخالفة بنسبة )%1( - 
من إجمالي قيمة التسهيالت االئتمانية الممنوحة.

)الموافق -  و1443/07/29هـ  2022/07/19م(  )الموافق  1443/12/20هـ  في  المؤرختين  االتفاقيتين  وبحسب 
الشركة  التزمت  لذا  عليها.  السيطرة  أو  الشركة  ملكية  في  تغيير  أي  اإلخالل حدوث  تعد من حاالت  2022/03/02م(، 
بالحصول على عدم ممانعة البنك في التحول إلى شركة مساهمة عامة بتاريخ 1442/12/29هـ )الموافق 2021/08/08م(.

النزاعات القضائية  0	-9

كما بتاريخ هذه النشرة، إن الشركة طرفاً في دعوى واحدة بصفتها الجهة المدعى عليها. بحيث تطلب الجهة المدعية - 
بإلزام الشركة دفع مبالغ مالية لقاء عقد مقاوالت وتطالبها بدفع البند الجزائي والتعويض عن أضرار التقاضي وفق ما 

يبينه الجدول أدناه:

ملخص الدعوى القضائية(: 39الجدول رقم )

المدعى المدعي
الجهة طلبات الدعوىموضوع الدعوىرقم الدعوىعليه

اإلجراء الحاليآخر إجراء وتاريخهالقضائية

مؤسسة 
أعمال 

فواز 
للمقاوالت

شركة 
وجا

)439390029(
بتاريخ

1443/11/10هـ 
)الموافق 

2022/06/09م(

مقاوالت
فسخ عقد من 

الباطن مع المدعي 
)مؤسسة اعمال 

الفواز للمقاوالت( من 
أجل أعمال الصيانة 
والتشغيل بجامعة 
األمير سطام بن 

عبدالعزيز في الخرج 
بقرار من الجهة 
المالكة للمشروع 
واعتراض المدعي 

على الفسخ

إلزام المدعى عليه )الشركة(
بدفع مبلغ وقدره )37,145( 

ريال لقاء مستحقات مالية من 
عقد المقاوالت

دفع الشرط الجزائي بمبلغ 
إجمالي )74,290( ريال

التعويض عن أضرار التقاضي 
بمبلغ )50,000( ريال

المحكمة 
التجارية 
بالرياض 
- الدائرة 
التجارية 
السابعة 
والعشرين

تم عقد جلسة بتاريخ 
1444/01/11هـ 

)الموافق 
2022/08/09م(

خالل الجلسة 
المنعقدة بتاريخ 
1444/01/11هـ 

)الموافق 
2022/08/09م(، 
جرت المرافعة 
وطلبت الجهة 
المدعية إلزام 
المدعى عليها 
بسداد طلباتها 
وطلبت المدعى 

عليها مهلة 
للجواب وتقرر 
تأجيل الجلسة.

المصدر: الشركة

وثائق التأمين  		-9

التأمين الطبي: قامت الشركة بتوقيع عقد تأمين صحي لموظفيها وبعض أفراد أسرهم مع شركة التعاونية للتأمين بالرقم - 
)24745244( على أن تسري هذه الوثيقة من تاريخ 2022/08/25م وحتى تاريخ 2023/08/24م. 

ويكون مجلس التأمين الصحي التعاوني واللجنة المشكلة بقرار من رئيس المجلس للنظر في مخالفات أحكام نظام التأمين - 
الصحي التعاوني مختصة لتسوية جميع الخالفات والنزاعات الناشئة أو المتعلقة بهذه الوثيقة وذلك وفقاً للبند )14( من 

النظام المذكور.
التأمين على المركبات: لدى الشركة وثيقة تأمين خاصة بالمركبات التي تملكها الشركة مع شركة الدرع العربي للتأمين - 

التعاوني وتحمل رقم )P/CRO1/2022/CTC/0000139( تسري هذه الوثيقة من تاريخ 2022/06/10م وتنتهي بتاريخ 
المبرمة،  الوثيقة  ألحكام  وفقاً  تعويض  دفع  عليه  يترتب  حادث  وقوع  حال  في  التغطية  حدود  وتمتد  2023/06/09م. 
بحيث يكون الحد األقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخالل فترة سريان الوثيقة بالنسبة لألضرار الجسدية 
والمصاريف واألضرار المادية معاً بما ال يتجاوز مبلغ إجمالي قدره عشرة ماليين )10,000,000( ريال سعودي كحد أقصى 

لمسؤولية الشركة. وبحسب هذه الوثيقة، تشمل التغطية عشرة )10( مركبات مؤمن عليها.
تجدر اإلشارة إلى أن الشركة تمتلك عدد عشرة )10( مركبات وذلك وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الداخلية - )منصة تم( - 

بتاريخ 2022/08/15م، ويتضمن التقرير تفصياًل حول نوع المركبة وطرازها ورقم اللوحة واسم ورقم هوية المستخدم 
ويشير التقرير إلى أن جميع المركبات لديها تأمين ساري المفعول. 

أكسا -  مع شركة  الشركة  ممتلكات  على  األخطار  جميع  تأمين ضد  عقد  الشركة  أبرمت  المخاطر:  التأمين ضد جميع 
للتأمين التعاوني وتحمل الوثيقة رقم )FA/31022/0/0/1( تسري هذه الوثيقة من تاريخ 2022/09/06م وتنتهي بتاريخ 
2023/09/05م وتمتد التغطية في تعويض الشركة عن تجديد المباني السكنية وغير السكنية وجميع المخاطر الصناعية.
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الشركات الزميلة  		-9

ليس لدى الشركة أي شركات تابعة داخل المملكة أو خارجها. إنما تجدر اإلشارة لوجود شركات زميلة وهي: شركة أعمال - 
المعالجة للمياه، شركة البعد الثامن المحدودة وشركة نافذة الرياض المحدودة )شركة شخص واحد(، وفق ما يبينه الجدول 

أدناه:

الشركات الزميلة (: 40الجدول رقم )

الكيان العنواناسم الشركة
النشاطالقانوني

رأسمال 
الشركة
)ريال(

نسبة الملكية 
فيها

رقم السجل 
التجاري

تاريخ التسجيل في 
السجل التجاري 

شركة أعمال 
المعالجة 

للمياه

الرياض - 
حي المربع

شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

251010227077%500,000تشغيل وصيانة
1427/12/26هـ 

)الموافق 
2007/01/16م(

شركة البعد 
الثامن 

المحدودة 

الرياض - 
حي العليا - 
طريق الملك 

فهد

شركة ذات 
مسؤولية 

محدودة )شركة 
شخص واحد(

اإلنشاءات العامة للمباني 
السكنية، اإلنشاءات العامة 

للمباني الغير السكنية، يشمل 
)المدارس، المستشفيات، 

الفنادق ... الخ(، البيع بالجملة 
للنجف وأصناف اإلضاءة، 

تحليل النظم، تصميم وبرمجة 
البرمجيات الخاصة، مؤسسات 

ووكاالت الدعاية واإلعالن 

25,000

هذه الشركة 
مملوكة بنسبة 

100% من 
المساهم في 
شركة وجا 

إبراهيم عبد 
اهلل عبد العزيز 
بن عبد السالم

1010352890
1433/11/24هـ 

)الموافق 
2012/10/10م(

شركة نافذة 
الرياض 

المحدودة 
)شركة 
شخص 

واحد(

الرياض - 
حي العليا - 
طريق الملك 

فهد

شركة ذات 
مسؤولية 

محدودة )شركة 
شخص واحد(

صناعة األثاث والموبيليا من 
الخشب، اإلنشاءات العامة 

للمباني الغير السكنية، يشمل 
)المدارس، المستشفيات، 
الفنادق ... الخ(، إنشاءات 

المباني الجاهزة في المواقع، 
ترميمات المباني السكنية 

والغير سكنية

10,000

هذه الشركة 
مملوكة بنسبة 

100% من 
المساهم في 
شركة وجا 
حصة بنت 

محمد الصقير

1010616857
1441/04/14هـ 

)الموافق 
2019/12/11م(

المصدر: الشركة
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه 0	

تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم في السوق الموازية 	-0	

تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم بالسوق الموازية حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية. وقد تمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها 
الهيئة، كما تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم في السوق الموازية. كما تقدمت الشركة بطلب إلدراج 

أسهمها في السوق الموازية إلى شركة تداول السعودية »تداول السعودية« وتمت الموافقة على طلب اإلدراج من قبل تداول السعودية.

يجب على جميع المستثمرين المؤهلين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث أن تقديم 
طلب االكتتاب إلى مدير االكتتاب يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االكتتاب المذكورة.

االكتتاب في األسهم المطروحة 	-0	

سيتم طرح أربعمائة وخمسة وخمسون الف )455,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، بقيمة أسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية 
للسهم الواحد تمثل 13% ثالثة عشر بالمائة من رأس مال الشركة، سيتم طرحها لالكتتاب في السوق الموازية بسعر )●●( ريال سعودي 
للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها )●●( مليون ريال سعودي، ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق 

المالية وااللتزامات المستمرة على المستثمرين المؤهلين وهم كما يلي:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط . 2

تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة 
إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

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

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

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق اإلستثمار.. 6
الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في . 7 األجانب غير المقيمين المسموح لهم باإلستثمار في السوق 

الدليل اإلسترشادي إلستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9

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

أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال - 
تقــل عــن عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــالل اإلثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.- 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.- 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.- 
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.- 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11
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طريقة االكتتاب باألسهم المطروحة 	-0	

سوف يكون االكتتاب في أسهم الطرح متاحاً للمستثمرين المؤهلين إلكترونياً من خالل حسابهم اإلستثماري أو فتح حساب - 
استثماري لدى مدير االكتتاب خالل فترة الطرح الكترونيا من خالل زيارة الموقع اإللكتروني لمدير االكتتاب »شركة اإلنماء 
لالستثمار« أو فتح حساب استثماري الكترونياً لدى مدير االكتتاب أو عبر الحساب اإلستثماري للمكتتب مباشرًة، ويجب 
على المكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب وفقاً لتعليمات االكتتاب الموضحة في طلب االكتتاب وفي هذه النشرة. وينبغي على 
المكتتب الموافقة على كافة الشروط واألحكام وأن يستكمل كافة األقسام ذات الصلة في طلب االكتتاب. تحتفظ الشركة 
ومدير االكتتاب بالحق في رفض أي طلب اكتتاب جزئياً أو كلياً، في حال عدم استيفاء أي من شروط وأحكام االكتتاب 
أو عدم اتباع التعليمات الالزمة. ال يجوز إدخال أي تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمه، حيث يمثل طلب 

االكتتاب بمجرد تقديمه اتفاقاً ملزماً قانونياً بين الشركة والمكتتب. 
ينبغي على كل مستثمر مؤهل تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب، بحيث يكون - 

إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل ضرب عدد أسهم الطرح المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ )●●( ●●● ريال 
سعودي للسهم.

كما أنه ال يتم ضمان قبول الطلبات من المستثمرين الؤهلين الذين لم يتم تفعيل حسابهم اإلستثماري عند مدير االكتتاب - 
لإلستثمار في السوق الموازية قبل يوم 1444/07/28هـ الموافق )2023/02/19م(

بإمكان المستثمرين المؤهلين الحصول على نسخة من هذه النشرة من الموقع اإللكتروني للشركة أو المستشار المالي أو - 
مدير االكتتاب عبر مواقعم اإللكترونية.

يمتلك المساهم البائع قبل الطرح ستة وأربعون بالمائة )64%( من رأس مال الشركة، وستكون ملكيته واحد وخمسون بالمائة - 
)51%( من رأس مال الشركة بعد انتهاء الطرح، ويمكن للمكتتبين الحصول على نسخة من نشرة اإلصدار ونموذج طلب 

االكتتاب من المستشار المالي أو مدير االكتتاب:

المستشار المالي

شركة معرفة المالية 
الرياض - طريق الملك فهد - برج المملكة الدور 25

ص. ب 56973 الرياض 11564 
هاتف : 0777 211 11 966+
فاكس : 0888 211 11 966+

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

مدير االكتتاب

شركة اإلنماء لإلستثمار
برج العنود 2 - طريق الملك فهد - الرياض

ص. ب 55560 الرياض 11544
هاتف: 8004413333

فاكس: 5970 218 11 966+
alinmainvestment.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@alinmainvest.com :البريد اإللكتروني
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فترة الطرح وشروطها 0-4	

سيبدأ مدير االكتتاب في استالم نماذج طلب االكتتاب إلكترونياً بدءاً من يوم األحد 1444/07/21هـ الموافق )2023/02/12م( وحتى يوم 
األحد 1444/07/28هـ الموافق )2023/02/19م(، وعند تقديم طلب االكتتاب سيقوم مدير االكتتاب بمراجعة الطلب والمستندات المطلوبة. 

في حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في نموذج طلب االكتتاب، يعتبر نموذج طلب االكتتاب الغياً. 

يجب على المكتتب تحديد عدد األسهم التي سيقوم باالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل 
ضرب عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ )●●( ريال سعودي للسهم، الحد األدنى لالكتتاب هو )10( عشرة أسهم، 
بينما الحد األعلى لالكتتاب هو مائة واربعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعون )174,990( سهم لكل مكتتب. يجب على المستثمرين المؤهلين 
أن يكتتبوا إلكترونياً خالل فترة الطرح عبر حسابهم اإلستثماري لدى مدير االكتتاب أو من خالل فتح حساب استثماري لدى مدير االكتتاب 
الكترونياً. عند تقديم طلب االكتتاب، سوف يتم خصم كامل قيمة األسهم المكتتب بها من الحساب اإلستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب 
وتحويل األموال مباشرة إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح، ويحق للشركة أو مدير االكتتاب أن ترفض طلب االكتتاب كلياً أو جزئياً 
إذا لم يستوف الطلب شروط وأحكام الطرح، وسيقبل المكتتب عدد األسهم المخصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي طلب 

االكتتاب بها.

اإلشعار التخصيص ورد الفائض 0-5	

سيقوم مدير االكتتاب بفتح حساب أمانة تتم تسميته )»الطرح األولي لشركة وجا«( وسوف يتم خصم كامل قيمة األسهم المكتتب بها من 
الحساب اإلستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب وتحويل األموال مباشرة إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح. وسوف يتم اإلعالن عن 
عملية التخصيص النهائي ألسهم الطرح في موعد أقصاه يوم األحد 1444/08/05هـ الموافق )2023/02/26م(. وسيتم تخصيص األسهم 
المطروحة لالكتتاب وفقاً لما يقترحه المستشار المالي بالتشاور مع المصدر، وسيكون رد الفائض خالل 4 أيام عمل كحد أقصى من تاريخ 
التخصيص. ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح ومدير االكتتاب أو الشركة. يقر كل مكتتب 

بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، وبناءاً عليه يقر برغبته في االكتتاب في األسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.

وسوف يتم رد فائض االكتتاب، إن وجد، في موعد أقصاه يوم الخميس 1444/08/09هـ الموافق )2023/03/02م(. وسيرسل مدير االكتتاب 
إشعارات/تأكيدات للمتقدمين لالكتتاب تبلغهم فيها عن العدد النهائي لألسهم المخصصة لكل منهم والمبالغ الفائضة التي سيتم إعادتها 
لهم، إن وجدت. وذلك عبر رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني للمزيد من المعلومات فإنه يتعين على المكتتبين االتصال بالمستشار المالي 

أو مدير االكتتاب. 

الظروف واألوقات التي يجوز في�ها تعليق اإلدرا	 أو إلغائه 0-6	

تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج 	

يجوز للهيئة تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج في أي وقت حسبما تراه مناسباً، وذلك في أي من الحاالت التالية:أ. 

إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.. 1
التنفيذية أو قواعد . 2 تراه الهيئة جوهرياً في اإللتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه  إذا أخفق المصدر إخفاقاً 

السوق.
إذا لم يسدد المصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.. 3
إذا رأت أن المصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة إلستمرار إدراج أوراقه المالية في . 4

السوق.
عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلن المصدر عن . 5

معلومات كافية تتعلق بالكيان المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن المصدر، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة 
للجمهور حول الصفقة المقترحة لإلستحواذ العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لإلستحواذ العكسي، ويتعذر على المصدر تقييم وضعه المالي بدقة . 6
ويتعذر عليه إبالغ السوق وفقاً لذلك.

إذا لم تستوف متتطلبات السيولة المحددة في الفقرة )ب( من المادة )41( الحادية واألربعون من قواعد اإلدراج . 7
بعد مضي المدة المحددة في الفقرة الفرعية )1( من الفقرة )د( من المادة الثانية واألربعين من قواعد اإلدراج.

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة 50% فأكثر من رأس ماله . 8
لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
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عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو اجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.. 9
عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية . 10

اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
نظام . 11 بموجب  للمصدر  اإلدارية  التصفية  إجراء  أو  التصفية  إجراء  بإفتتاح  النهائي  المحكمة  حكم  عند صدور 

اإلفالس

يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( المذكورة أعاله لإلعتبارات التالية:ب. 

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف، وعدم وجود ضرورة إلستمرار 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 بإفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن . 4

موقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية 
)8( من الفقرة )أ( أعاله.

عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام . 5
اإلفالس ما لم يكن موقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهات المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق 

وفق الفقرة الفرعية )9( من الفقرة )أ( أعاله.

تعلق السوق تداول األوراق المالية للمصدر في أي من الحاالت اآلتية:ج. 

عند عدم التزام المصدر بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات . 1
العالقة.

عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.. 2
التي . 3 المهلة  بعد مضي  اإلدراج  قواعد  والثامن من  الثاني  الباب  في  المحددة  السيولة  متطلبات  تستوف  لم  إذا 

تحددها السوق للمصدر 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 . 4

القرار.

ترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية )1( و)2( و)3( من الفقرة )ج( أعاله، بعد مضي جلسة تداول د. 
واحدة تلي انتفاء سبب التعليق، وفي حالة اتاحة 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 ه. 

حدوث أي من الحاالت الواردة في الفقرة )أ( أعاله .
يجب على المصدر الذي علق تداول أوراقه المالية اإلستمرار في اإللتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.و. 
إذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة )6( أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، ز. 

فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق المالية للمصدر.
عند إكمال المصدر لعملية إستحواذ عكسي، يلغي إدراج أسهم المصدر. وإذا رغب المصدر في إعادة إدراج أسهمه، ح. 

فعليه تقديم طلب جديد إلدراج أسهمه وفقاً لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في 
قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة.

ال تخل هذه البنود بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناءاً على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ط. 
ذات العالقة.
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اإللغاء االختياري لإلدراج 	

ال يجوز لمصدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة أ. 
الهيئة، يجب 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 . 3

استحواذ أو أي إجراء آخر يتخذه المصدر.
التنفيذية . 4 اللوائح  بموجب  المعينين  القانوني  والمستشار  المالي  بالمستشار  الخاصة  االتصال  ومعلومات  أسماء 

ذات العالقة.

يجوز للهيئة بناء على تقديرها قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب. 
إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة ج.  العادية على  العامة غير  يجب على المصدر الحصول على موافقة الجمعية 

الهيئة.
عند إلغاء اإلدراج بناء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب د. 

أن يتضمن اإلفصاح على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاط المصدر.

التعليق المؤقت 	

التداول يجب أ.  المالية مؤقتا وعند وقوع حدث خالل فترة  أوراقه  يجوز للمصدر أن يطلب من السوق وتعليق تداول 
اإلفصاح عنه من دون تأخير بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال يستطيع المصدر 

تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول، وتقوم السوق بتعليق تداول األوراق المالية لذلك المصدر فور تلقيها للطلب.
عند تعليق التداول مؤقتا بناء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور في أقرب وقت ممكن عن سبب ب. 

التعليق والمدة المتوقعة وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
يجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقتا من دون طلب من المصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد ج. 

تؤثر في نشاطات المصدر وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب 
على المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه 

التنفيذية وقواعد السوق.
للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة )ج( المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد د. 

تؤثر في نشاطات 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، مالم تر الهيئة ه. 

أو السوق خالف ذلك.

إعادة تسجيل وقبول إدرا	 أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

لقواعد اإلدراج واستيفاء  يشترط لتسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها تقديم الُمصدر لطلب جديد إلدراج أسهمه وفقاً 
المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة.

أحكام متفرقة

يكون نموذج طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها من مقدمي طلبات االكتتاب وخلفائهم 
والمتنازل لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه صراحًة في هذه النشرة، ال يجوز 
التنازل عن نموذج طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه 

النشرة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف األخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلبات االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وتنفذ 
طبقاً لها.
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القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم 0-7	

تمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم االكتتاب بموجبها فيما يلي:

موافقة الجمعية العامة للشركة بتاريخ 1444/01/20هـ الموافق )2022/08/18م( بالموافقة على طرح أربعمائة خمسة - 
الشركة  مال  رأس  من   )%13( بالمائة  ثالثة عشر  تمثل  بالكامل  القيمة  مدفوعة  عادي  )455,000( سهم  الف  وخمسين 
الموافق  بتاريخ 1444/01/18هـ  الشركة  إدارة  قبل مجلس  المقدمة من  التوصية  على  بناءاً  وذلك  الموازية.  السوق  في 

2022/08/16م.
موافقة هيئة السوق المالية على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في - 

موقعها الرسمي بتاريخ 1444/06/04هـ الموافق )2022/12/28م(.
موافقة شركة تداول السعودية )تداول السعودية( على اإلدراج بتاريخ 1444/04/24هـ الموافق )2022/11/24م( وهذه - 

الموافقة مشروطة بالحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة  0-8	

يحظر على األشخاص الذين يملكون 5% فأكثر والذين تظهر نشرة اإلصدار ملكيتهم والمذكورين في الصفحة رقم )ي( التصرف في أسهمهم 
لمدة اثنا عشر )12( شهراً )فترة الحظر( من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء 

فترة الحظر دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية.

بخالف فترة الحظر المفروضة من الهيئة على المساهمين الكبار، ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.

نبذة عن شركة تداول السعودية )تداول السعودية( 0-9	

تم تأسيس نظام تداول في عام ۲۰۰۱م كـنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية إلكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام 
۱۹۹۰م. تتم عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداء من تنفيذ الصفقة وانتهاء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من أيام 
األسبوع من يوم األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، ويتم خاللها تنفيذ األوامر. إما 

خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغاءها من الساعة 30 : 9 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا.

ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوال 
وهي األوامر المشتملة على افضل األسعار، وتلها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فانه يتم تنفيذها وفقا 

لتوقيت اإلدخال.

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق 
)T+۲( بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل »رويترز«. وتتم تسوية الصفقات آلياً خالل يومي عمل حسب

وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام »تداول«. ويتولى نظام تداول مسؤولية 
مراقبة السوق، بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب 		

اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب 	-		

بموجب تعبئة نموذج طلب االكتتاب، فإن المكتتب:

يوافق على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في نموذج طلب االكتتاب.- 
يقر بأنه اطلع على هذه النشرة وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.- 
يوافق على النظام األساسي للشركة وكافة تعليمات االكتتاب والشروط الواردة في هذه النشرة.- 
يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من األفراد المشمولين في نموذج طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب في األسهم، ويوافق على - 

أن للشركة الحق في رفض االكتتاب المزدوج.
يعلن قبوله األسهم المخصصة له بموجب نموذج طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب - 

وهذه النشرة.
يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل نموذج طلب االكتتاب بعد تقديمه للجهة المستلمة.- 
ال يتنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم جراء احتواء هذه النشرة على معلومات جوهرية غير - 

صحيحة أو غير كافية، أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على قرار المكتتب باالكتتاب في حالة إضافتها في النشرة.

سجل األسهم وترتيبات التعامل 	-		

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

تداول أسهم الشركة في السوق الموازية )نمو( 	-		

تم تقديم طلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية، كما تم تقديم طلب إلى السوق المالية السعودية 
إلدراج أسهم الشركة في السوق الموازية. يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لألسهم، وإعالن تداول عن تاريخ بدء 
تداول أسهم الشركة. وتعتبر التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تعديلها 

بموافقة الهيئة. 

عالوة على ذلك، فإنه ال يمكن تداول أسهم االكتتاب إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في »السوق الموازية«، وتسجيل 
الشركة في السوق الموازية وإدراج أسهمها في السوق الموازية. ويحظر التداول المسبق حظراً تاماً. ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية 

في حال مخالفة ذلك من المكتتبين الذين يتعاملون في األنشطة المحظورة حيث يتحملون هم المسؤولية الكاملة عنها. 

يقتصر تداول األسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين. فضاًل راجع القسم )1( »التعريفات والمصطلحات« من 
هذه النشرة. 
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اإلجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم اكتمال الطرح  		

في حال لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد النتهاء عملية الطرح المبينة في نشرة اإلصدار المقدمة لهيئة السوق المالية فضاًل راجع 
»التواريخ المهمة وإجراءات الطرح« في الصفحة رقم من هذه النشرة )ل(، ويجب على المستشار المالي أن يقدم للهيئة خالل 10 أيام 
من انتهاء الطرح إشعاراً كتابياً موقعاً منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، ومن ثم سيقوم بإشعار المستثمرين المكتتبين، وبالتنسيق مع مدير 

االكتتاب ستتم إعادة المبالغ التي تم جمعها من المستثمرين )إن وجدت( من دون خصم أي عموالت أو رسوم. 

وتؤكد الشركة التزامها بأي قرار أو تعليمات أو إجراءات تصدر من هيئة السوق المالية في حال عدم اكتمال الطرح.
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المستندات والوثائق المتاحة للمعاينة  		

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة خالل أيام العمل )من األحد إلى الخميس( بين الساعة 9:00 صباحاً 
وحتى الساعة 5:00 مساء أو من خالل غرفة بيانات افتراضية سيتيحها المستشار المالي »شركة معرفة المالية« للمستثمرين المؤهلين 
عند طلبهم من خالل البريد اإللكتروني للمستشار المالي )info@marifacapital.com( وذلك إبتداًء من تاريخ 1444/07/18هـ )الموافق 

2023/02/09م( وحتى تاريخ 1444/07/28هـ )الموافق 2023/02/19م( على أال تقل تلك الفترة عن 7 أيام قبل نهاية فترة الطرح:

النظام األساسي للشركة وعقد التأسيس.- 
السجل التجاري للشركة.- 
موافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية كنسخة مطبوعة من موقع هيئة - 

السوق المالية. 
موافقة شركة تداول السعودية )تداول السعودية( على طرح أسهم الشركة في السوق الموازية.- 
موافقة الجمعية العامة للشركة على طلب تسجيل وطرح األسهم في السوق الموازية.- 
اآللية التي حدد بناء عليها سعر الطرح لالكتتاب بأسهم الشركة في السوق الموازية.- 
خطابات الموافقة من:- 

المستشار المالي )شركة معرفة المالية( على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة.أ. 
المحاسب القانوني للعام 2021م )شركة أسامة عبد اهلل الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون واستشاريو أعمال( على ب. 

إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة.
البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون ج.  إبراهيم أحمد  المنتهية في 2022/06/30م )شركة  للفترة  القانوني  المحاسب 

)البسام وشركاؤه(( على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة.
مدير االكتتاب )شركة اإلنماء لإلستثمار( على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة.د. 
المستشار القانوني للشركة »الصالح والسهلي ومشاركوهم للمحاماة واالستشارات القانونية« على إدراج اسمه وشعاره ه. 

وإفادته ضمن هذه النشرة.
مستشار العناية المهنية الالزمة المالي »شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون« على إدراج اسمه وشعاره و. 

وإفادته ضمن هذه النشرة.

القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والتي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية - 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة( للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م.- 

mailto:info@marifacapital.com
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مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات  4	

مناقشة االدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات

مقدمة. 	
يستعرض قسم »مناقشة االدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات« مراجعة تحليلية لألداء التشغيلي والوضع المالي لشركة وجا، شركة 
مساهمة سعودية مقفلة - )ذات مسؤولية محدودة سابقاً( خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م إضافة إلى فترة 
الستة أشهر المالية المنتهية في 30 يونيو 2021م و2022م. ويستند هذا القسم على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2020م والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م إضافة إلى القوائم المالية األولية الموجزة عن فترة الستة أشهر المالية المنتهية في 

30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المالية المنتهية في 30 يونيو2022م.

ال تمتلك شركة أسامة عبداهلل الخريجي وشريكه أو شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه وال أي من شركاتها التابعة أو أي من موظفيها أي 
أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة من شأنها أن تؤثر على استقالليتهم، وقد قدم المحاسبون القانونيون موافقتهم الخطية على اإلشارة 
في هذه النشرة إلى دورهم بصفتهم مراجعو حسابات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر 

المالية المنتهية في 30 يونيو 2021م و2022م.

يتعلق بنمو أعمال الشركة ونتائج  بناًء على خطط اإلدارة والتوقعات الحالية فيما  قد يحتوي هذا القسم على إفادات مستقبلية للشركة 
العمليات والظروف المالية. هذه المعلومات تشمل مخاطر وتوقعات غير مؤكدة وقد يختلف األداء الفعلي للشركة بشكل جوهري عن هذه 
التوقعات نتيجة عوامل مختلفة، بما فيها تلك العوامل التي تمت مناقشتها في هذا القسم أو قسم اخر من هذه النشرة وخاصة العوامل 

الواردة في قسم )2( »عوامل المخاطرة«.

تم عرض جميع المبالغ المذكورة في هذا القسم بالريال السعودي، ما لم يذكر خالف ذلك، وتم تقريب المبالغ والنسب المئوية إلى أقرب 
ألف، وعليه فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع المجاميع المذكورة في تلك الجداول أو مع القوائم 

المالية المدققة للشركة.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية. 	
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم قد تم استخراجها دون تعديالت جوهرية وعرضها بصيغة تتفق مع 
القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م والقوائم المالية الغير مراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م و2022م واإليضاحات المرفقة بها والتي أعدتها الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في 

.)SOCPA( المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 - وشريكه  الخريجي  عبداهلل  أسامة  الحسابات  مراجع  قبل  من  للمراجعة  الدولية  للمعايير  وفقاً  أعاله  المالية  القوائم  مراجعة  تم  وقد 
محاسبون قانونيون واستشاريو أعمال للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المالية المنتهية في 30 
يونيو 2021م، وشركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه )محاسبون قانونيون - البسام وشركاؤه( )»عضو بي كي اف العالمية«( لفترة الستة 

أشهر المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن لدى الشركة رأس مال عامل يكفي لمدة 12 شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار. ويقر 
أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يطرأ أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري خالل السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ تقديم طلب 
التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة 

اإلصدار، باستثناء ماورد في هذا القسم أو قسم أخر من هذه النشرة وخاصة العوامل الواردة في قسم )2( »عوامل المخاطرة«.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه قد تم اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي في هذا التقرير، وأنه ال توجد 
أي حقائق أخرى قد يؤدي إغفالها إلى أن تكون البيانات الواردة في هذه النشرة مضللة. 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة لم تمنح أي عموالت، أو خصومات، أو أتعاب وساطة، أو أي تعويضات غير نقدية خالل السنتين 
السابقتين وفترة الستة أشهر المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م والتي تسبق مباشرة تاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية 

الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن رأس مال الشركة غير مشمول بحق خيار.
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أسس إعداد القوائم المالية. 	

بيان االلتزام 	-4	

تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى 
.)SOCPA( الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبي

العرف المحاسبي/أساس القياس 	-4	

تم إعداد هذه القوائم المالية بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبى ومفهوم اإلستمرارية وعلى أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا البنود 
الهامة التالية الواردة في قائمة المركز المالي:

اإلئتمان -  وحدة  طريقة  باستخدام  المستقبلية  لإللتزامات  الحالية  بالقيمة  بها  اإلعتراف  يتم  المحددة  المنافع  إلتزامات 
المتوقعة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.- 

ملخص ألهم السياسات المحاسبية 	-4	

فيما يلي بيان بأهم السياسات المحاسبية المطبقة من قبل الشركة عند اعداد القوائم المالية، تصنيف ما هو متداول مقابل ماهو غير 
متداول:

األصول 	-	-4	

تعرض الشركة األصول واإللتزامات في قائمة المركز المالي استنادا إلى التصنيف متداول/ غير متداول. ويتم تصنيف - 
األصل ضمن األصول المتداولة في حال: 

توقع بيع األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة األعمال العادية التشغيلية؛ أو - 
االحتفاظ باألصل بشكل رئيسي بغرض المتاجرة؛ أو - 
توقع بيع األصل خالل 12 شهراً بعد تاريخ التقرير المالي؛ أو - 
كون األصل نقدا أو في حكم النقد إال إذا كان محظور تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل 12 شهراً على - 

األقل من تاريخ التقرير المالي. 
تقوم المجموعة بتصنيف جميع األصول األخرى كأصول غير متداولة. 

اإللتزامات 	-	-4	
يعتبر اإللتزام ضمن اإللتزامات المتداولة في حال: 

توقع تسوية االلتزام خالل الدورة التشغيلية العادية؛ أو - 
االحتفاظ بااللتزام بشكل رئيسي بغرض المتاجرة؛ أو - 
تسوية اإللتزام خالل 12 شهراً بعد تاريخ التقرير المالي؛ أو- 
عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام على مدى 12 شهراً على األقل من تاريخ التقرير المالي. - 

تقوم المجموعة بتصنيف جميع اإللتزامات األخرى كإلتزامات غير متداولة. 

النقد ومافي حكمه 	-	-4	
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل 
والتي لها فترة إستحقاق أصلية خالل ثالثة أشهر أو أقل البنوك واستثمارات أخرى قصيرة األجل عالية السيولة، إن وجدت، والتي تكون 
فترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ إنشائها وتتوفر للشركة بدون أية قيود. كما يتضمن حسابات السحب على المكشوف 

والتي تمثل جزء ال يتجزأ من إدارة الشركة للنقدية والتي من المتوقع تغيرها من سحب على المكشوف إلى حسابات جارية.
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المخزون  4-	-4	

يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل وتشمل التكلفة في تكلفة إقتناء المخزون باإلضافة - 
إلى التكاليف الخاصة بوصول المخزون إلى الموقع وبالحالة التي يكون فيها صالحاً لإلستخدام، ويتم تحديد التكلفة على 

أساس طريقة المتوسط المرجح. 
يتكون صافي القيمة القابلة للتحقق من سعر البيع التقديري ناقصا تكاليف االتمام اإلضافية، وحصة مالئمة من مصاريف - 

البيع والتوزيع. ويجب االعتراف بأي انخفاض في تكلفة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق كمصروف في الفترة 
التي تحدث فيها عملية التخفيض. يجب اإلعتراف بأي عكس النخفاض القيمة في قائمة األرباح أو الخسائر في الفترة 

التي يحدث فيها العكس. 
يجنب مخصص، عند الضرورة، مقابل أي مخزون بطيء الحركة أو المعيب ويتم إثبات تكلفة المخزون كمصروف، يتم تثبيته - 

ضمن تكلفة االيرادات. 

االستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة  5-	-4	

الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها الشركة تأثيرا هاماً وكبيرا. التأثير الكبير هو قدرة الشركة على - 
أو سيطرة مشتركة على هذه  تعد سيطرة  ال  ولكنها  فيها  المستثمر  للشركة  والتشغيلية  المالية  القرارات  في  المشاركة 

السياسات.
المشروع المشترك هو ترتيب مشترك يكون بموجبه للشركة سيطرة مشتركة على ذلك الترتيب كما أن لديها الحق في - 

صافي أصول الترتيب المشترك.
السيطرة المشتركة هي ترتيب تعاقدي مسيطر عليه بشكل مشترك وتكون قائمة عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة - 

المشتركة  والسيطرة  الهام  التأثير  تحديد  في  االعتبارات  إن  السيطرة.  في  المشاركين  األطراف  من  باإلجماع  موافقة 
مجلس  في  التمثيل  فيها،  المستثمر  للمنشأة  التصويت  حق  من  بنسبة  مباشر-  غير  أو  مباشر  بشكل   - االحتفاظ  هي 
االدارة أو جهات حوكمة مماثلة في المنشأة المستثمر فيها، المشاركة في صنع السياسات، بما في ذلك المشاركة في 
القرارات المتعلقة بتوزيعات األرباح أو التوزيعات األخرى، المعامالت الجوهرية بين الشركة والمنشأة المستثمر فيها، تبادل 

الموظفين االداريين أو توفير المعلومات التقنية االساسية. 
تتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية.- 
ووفقاً لطريقة حقوق الملكية يسجل االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك مبدئيا بالتكلفة في قائمة المركز - 

المالي وتعدل هذه التكلفة الحقاً لالعتراف بحصة الشركة في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة 
أو المشروع المشترك مطروحاً منها أي انخفاض في قيمة صافي االستثمار. 

عندما تتجاوز حصة الشركة في خسائر المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك ملكيتها في المنشأة الزميلة أو المشروع - 
المشترك )التي تشمل أي حصص ملكية طويلة األجل تشكل في جوهرها جزءأً من صافي استثمار الشركة في المنشأة 
الزميلة أو المشروع المشترك( تتوقف الشركة عن االعتراف بحصتها من الخسائر اإلضافية. ويتم االعتراف بالخسائر 
اإلضافية فقط وتندرج كإلتزامات بالقدر الذي يكون فيه لدى الشركة التزامات قانونية أو تعاقدية أو قامت بمدفوعات 

نيابة عن المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك. 
وإذا قامت الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في فترة الحقة بتسجيل أرباح، تستأنف المجموعة تسجيل حصتها من - 

هذه األرباح فقط عندما تتعادل حصتها من األرباح مع حصتها من الخسائر غير المسجلة.
تتم المحاسبة عن استثمار الشركة في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتبارا من - 

التاريخ الذي تصبح فيه المنشأة المستثمر فيها منشأة زميلة أو مشروعا مشتركا.
وعند االستحواذ على االستثمار في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك، تسجل أي زيادة في تكلفة االستثمار عن حصة - 

الشركة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للمنشأة المستثمر فيها كشهرة وتدرج ضمن القيمة 
لالستثمار، وال يتم استهالكها أو اجراء اختبار في قيمتها بصورة مستقلة. 

تسجل أي زيادة في حصة الشركة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للمنشأة الزميلة أو المشروع - 
المشترك عن تكلفة االستثمار بعد إعادة التقييم مباشره في قائمه األرباح أو الخسائر في السنة التي يتم فيها االستحواذ 

على االستثمار.
تتوقف الشركة عن استخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه االستثمار عن كونه منشأة زميلة أو مشروع - 

مشترك، أو عندما يتم توصيف االستثمار كمحتفظ به للبيع. ويتم في هذه الحالة اثبات االستثمار بالقيمة العادلة ويتم 
االعتراف بأي اختالف بين القيمة الدفترية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك والقيمة العادلة بعد تحويله إلى استثمار 

ومتحصالت االستبعاد في قائمة الدخل. 
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عندما تقوم الشركة بتخفيض حصتها في منشأة زميلة أو مشروع مشترك والزالت الشركة مستمرة بتطبيق طريقة حقوق - 
الملكية، فإنه يجب على الشركة ان تعيد تصنيف المكسب والخسارة، اذا كان هذا التصنيف للمكسب والخسارة يتضمن 

استبعاد األصول أو االتزامات ذات العالقة. 
على -  موضوعي  دليل  وجود  مدى  المالية،  القوائم  اعداد  تاريخ  في  الشركة  تحدد  الملكية،  حقوق  لطريقة  التطبيق  بعد 

االنخفاض في قيمة االستثمار في المنشأة زميلة أو المشروع المشترك وفي حالة وجود مثل هذا الدليل تقوم الشركة 
بتقدير المبلغ الممكن استرداده من قيمة االستثمار. ان المبلغ الممكن استرداده من قيمة االستثمار هو القيمة العادلة 

لالستثمار أو الوحدة المنتجة للنقد مخصوما منها تكاليف بيع االستثمار أو قيمة قيد االستعمال - أيهما أعلى. 
يتم استبعاد المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين الشركة والمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك - 

بقدر حصة الشركة في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك. ويتم عرض حصة الشركة في نتائج المنشأة الزميلة أو 
المشروع المشترك في قائمة الدخل بعد أرباح أو خسائر التشغيل.

يتم اعداد القوائم المالية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك عن نفس الفترة المالية للشركة. ويتم اجراء التعديالت - 
في حالة الضرورة لتتفق السياسات المحاسبية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك مع السياسات المحاسبية للشركة. 

الممتلكات واآلالت والمعدات 6-	-4	

اإلعتراف بالقياس أ. 

تظهــر الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة ناقصــا االســتهالك المتراكــم والخســائر المتراكمــة لالنخفــاض فــي - 
ــاء األصــل. ــة بإقتن ــف المتعلق ــة التكالي ــاء األصــل كاف ــة اقتن ــن تكلف ــة، إن وجــدت. وتتضم القيم

يتــم إلغــاء إثبــات أي بنــد مــن بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات عنــد اســتبعاده أو عــدم توقــع منافــع اقتصاديــة - 
مســتقبلية مــن اســتخدامه أو اســتبعاده. 

ــكات واآلالت والمعــدات عــن طريــق مقارنــة صافــي متحصــالت -  ــاح وخســائر اســتبعاد بنــد مــن الممتل يتــم تحديــد ارب
إيــرادات  بالصافــي ضمــن  بهــا  االعتــراف  ويتــم  والمعــدات  واآلالت  للممتلــكات  الدفتريــة  القيمــة  مــع  االســتبعاد 

)مصروفــات( أخــرى فــي األربــاح أو الخســائر. 
يتــم رســملة النفقــات الالحقــة فقــط عندمــا يترتــب عليهــا زيــادة فــي المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية للشــركة، ويمكــن - 

قياســها بشــكل موثــوق. 
ــة خــالل الســنة الالزمــة الســتكمال -  ــل إنشــاء موجــودات مؤهل ــل المتعلقــة بالقــروض لتموي ــم رســملة تكاليــف التموي يت

ــه.  وتجهيــز األصــول للغــرض المعــدة ل
فــي حــال مــا إذا كان ألجــزاء هامــه مــن بنــد الممتلــكات واآلالت والمعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة عندئــذ يتــم احتســابها - 

كبنــود منفصلــة مــن الممتلــكات واآلالت والمعدات. 
يتم اإلعتراف بتكلفة استبدال جزء هام من بند الممتلكات اآلالت والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل 
القيمة  استبعاد  يتم  موثوق.  بشكل  التكاليف  تلك  قياس  ويمكن  المجموعة  إلى  كامنة  مستقبلية  اقتصادية  منافع  تدفق 
الدفترية للبند المستبدل عندما يتطلب األمر استبدال قطع هامة للممتلكات واآلالت والمعدات على فترات زمنية، تقوم 
الشركة بإدراج مثل هذه القطع كأصول فردية مع أعمار إنتاجية محددة ويتم استهالكها وفقا لذلك. وبالمثل، عند القيام 
بفحص رئيسي، يتم إدارج تكلفته في القيمة الدفترية للعقارات والمعدات كاستبدال إذا ما تم استيفاء معايير اإلدراج. يتم 

إدراج تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في األرباح أو الخسائر حال تكبدها. 

االستهالك ب. 

ــة المقــدرة -  ــى مــدى األعمــار اإلنتاجي ــة المقــدرة بطريقــة القســط الثابــت عل تســتهلك التكلفــة ناقصــا القيمــة المتبقي
ــي:  للموجــودات كمــا يل

العمر اإلنتاجي

5 سنواتسيارات
10 سنواتأثاث ومفروشات

4 سنواتحاسب آلي
5 سنواتالعدد والمعدات

ال تستهلكاألراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
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يتــم مراجعــة القيمــة المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات ومؤشــرات اإلنخفــاض فــي القيمــة فــي نهايــة كل ســنة - 
ماليــة وتعــدل بأثــر مســتقبلي، عنــد الحاجــة. 

األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ 	. 

تشمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ في نهاية السنة بعض األصول التي تم إقتنائها أو إنشاؤها ولكنها غير جاهزة 
لإلستخدام المعدة ألجله، ويتم تسجيل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقص أي انخفاض مسجل في القيمة، 

ويتم تحويل هذه األصول إلى فئات األصول ذات الصلة ويتم إستهالكها عندما تصبح جاهزة لإلستخدام. 

األصول غير الملموسة )إن وجد( 7-	-4	

يتم قياس األصول غير الملموسة )ماعدا الشهرة( المقتناة بشكل مستقل بالتكلفة عند اإلعتراف األولي، بعد اإلعتراف - 
األولي، يتم قياس األصول غير الملموسة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة لإلنخفاض في القيمة، إن 

وجدت. 
يتم تقييم األعمار اإلنتاجية لألصول الغير ملموسة لتكون اما محددة أو غير محددة.- 
ال تتم رسملة األصول المنتجة داخلياً )بإستثناء تكاليف التطوير المرسملة( ويتم إظهار المصروفات ذات الصلة في األرباح - 

أو الخسائر في الفترة التي يتم تكبدها.
يتم إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على مدى العمر اإلنتاجي اإلقتصادي لها.- 
يتم مراجعة القيم المتبقية لألصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد وأعمارها اإلنتاجية ومؤشرات اإلنخفاض - 

في القيمة في نهاية كل سنة مالية حيث يتم تقييمها لتحديد إنخفاض القيمة إذا كان هناك مؤشرا على أن األصل غير 
الملموس يمكن أن يكون قد تعرض إلنخفاض القيمة.

اإلقتصادية -  المنافع  المتوقع إلستهالك  النمط  أو  المتوقع  النمط  أو  المتوقع  اإلنتاجي  العمر  التغيرات في  احتساب  يتم 
المستقبلية المتضمنة في األصل عن طريق تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يقتضي الحال، ويتم إعتبارها كتغيرات 

في التقديرات المحاسبية وتعدل بأثر مستقبلي، عند الضرورة. 
يتم إدراج مصروف اإلطفاء لألصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة األرباح أو الخسارة والدخل الشامل - 

اآلخر ضمن فئة المصروفات بما يتماشى مع وظيفة األصول غير الملموسة. 
يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع اإلقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى - 

الشركة، ويمكن قياس النفقات بشكل موثوق.
والقيمة -  البيع  متحصالت  بين صافي  بالفرق  الملموس  غير  األصل  إدراج  إلغاء  عن  الناتجة  الخسائر  أو  األرباح  تقاس 

الدفترية لألصل ويتم إدراجها في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر عند إستبعاد األصل. 

عقود اإليجار 8-	-4	
إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية هي )أو فحواها( عقد إيجار يستند إلى جوهر االتفاقية في تاريخ بداية العقد. يتم تقييم االتفاقية لتحديد 
ما إذا كان الوفاء باالتفاقية يعتمد على استخدام اصل ما )أو موجودات( أو أن االتفاقية تنقل الحق في استخدام األصل )أو موجودات( حتى 

لو لم يتم تحديد األصل )او تلك األصول( بشكل صريح في االتفاقية. 

الشركة كمستأجر 	
يتــم االعتــراف بموجــودات ومطلوبــات متعلقــة بعقــود اإليجــار التــي تنطبــق عليهــا متطلبــات المعيــار الدولــي للتقريــر - 

المالــي رقــم )16( حيــث: 
يتم توزيع كل دفعة ايجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. - 
يتــم تحميــل تكلفــة التمويــل علــى الربــح والخســارة علــى مــدى فتــرة االيجــار بحيــث يتــم تحقيــق معــدل عمولــة دوري ثابــت - 

علــى الرصيــد المتبقــي مــن اإللتــزام لــكل فتــرة. 
يتم استهالك حق استخام األصل بالتكلفة التي تتضمن اآلتي:- 
مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار  	
أي دفعات إيجارية تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقص أي حوافز ايجارية مستلمة  	
تكاليف التجديد. )إن وجد(. 	
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تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات االيجار التالية: - 
الدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقصا اي حوافز ايجار مدينة.  	
دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل. )ان وجد(. 	
المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية. 	
سعر ممارسة خيار الشراء اذا كان المستأجر متأكد بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار ان وجد.  	
دفعــات الغرامــات الخاصــة بإنهــاء عقــد اإليجــار، اذا كانــت مــدة االيجــار تعكــس بشــكل معقــول مــن ممارســة  	

المســتأجر لذلــك الخيــار )إن وجــد(.
يتــم خصــم مدفوعــات عقــد االيجــار باســتخدام معــدل االقتــراض التدريجــي والــذي يمثــل الســعر الــذي ســيدفعه  	

المســتأجر ليقتــرض األمــوال الالزمــة للحصــول علــى اصــل مــا بقيمــة مماثلــة فــي بيئــة اقتصايــة مماثلــة بشــروط 
واحــكام مماثلــة. 

يتــم إثبــات المدفوعــات المرتبطــة بعقــود االيجــار قصيــرة االجــل وايجــارات الموجــودات منخفضــة القيمــة علــى  	
اســاس القســط الثابــت كمصــروف فــي الربــح والخســارة. عقــود االيجــار قصيــرة االجــل هــي عقــود ايجــار ذات فتــرة 

ايجــار مدتهــا 12 شــهرا أو اقــل.
ــى نطــاق واســع مــن الشــروط  	 ــوي عل ــى اســاس فــردي وتحت ــى شــروط عقــود االيجــار عل ــم اعــادة التفــاوض عل يت

المؤجــرة قــد اليتــم  الموجــودات  اتفاقيــات عقــود االيجــار اي تعهــدات ولكــن  واألحــكام المختلفــة. التفــرض 
اســتخدامها كضمــان ألغــراض اإلقتــراض.

الشركة كمؤجر )إن وجد( 	
إن تحديد ماذا كانت اإلتفاقية هي )اوفحواها( عقد ايجار يستند إلى جوهر اإلتفاقية في تاريخ بداية العقد.- 
يتــم تصنيــف كل عقــد مــن عقــود االيجــارات )ان وجــدت( إمــا علــى انــه عقــد ايجــار تشــغيلي أو انــه عقــد ايجــار - 

تمويلي،حيــث يعتمــد اعتبــار عقــد االيجــار عقــد تمويلــي أو تشــغيلي علــى جوهــر المعاملــة وليــس علــى شــكل العقــد.
يصنــف عقــد االيجــار علــى انــه عقــد ايجــار تمويلــي اذا كان يحــول بصــورة جوهريــة مايقــارب كافــة المخاطــر والمنافــع - 

العائــدة لملكيــة االصــل محــل العقــد
ويتــم تصنيــف عقــد االيجــار علــى انــه عقــد ايجــار تشــغيلي اذا كان ال يحــول بصــورة جوهريــة مايقــارب كافــة المخاطــر - 

والمنافــع العائــدة لملكيــة االصــل محــل العقــد. تــدرج حوافــز عقــود اإليجــار أو اي منافــع رفــع فــي عقــود االيجــار كجــزء 
ال يتجــزا مــن مجمــوع التــزام الذمــم المدينــة مــن عقــد اإليجــار ويتــم احتســابها علــى اســاس القســط الثابــت علــى مــدى 

فتــرة العقــد. تــدرج االيجــارات الطارئــة كايــرادات فــي الفتــرة التــي يتــم احتســابها.
إنخفاض قيمة األصول غير المالية- 
تقــوم الشــركة فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي بمراجعــة األصــول غيــر الماليــة )مــا عــدا المخــزون( لتحديــد مــا إذا - 

كان هنــاك أي مؤشــر أو ظــروف تشــير إلــى حــدوث خســارة االنخفــاض فــي القيمــة أو عكــس خســارة اإلنخفــاض فــي 
القيمــة. وفــي حالــة وجــود هــذا المؤشــر، يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد لهــذه األصــول لتحديــد مقــدار خســارة 

االنخفــاض فــي القيمــة أو عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة، إن وجــدت. 
ــة لالســترداد -  ــة القابل ــر القيم ــوم الشــركة بتقدي ــة، تق ــة لالســترداد لألصــول الفردي ــة القابل ــر القيم ــذر تقدي ــد تع وعن

للوحــدة المنتجــة للنقــد التــي تنتمــي إليهــا األصــول، وعنــد إمكانيــة تحديــد أســاس معقــول وثابــت للتوزيــع، يتــم توزيــع 
األصــول المشــتركة علــى الوحــدات الفرديــة المنتجــة للنقــد، أو بخــالف ذلــك يتــم توزيعهــا علــى المجوعــة األصغــر مــن 

الوحــدات المنتجــة للنقــد والتــي يمكــن تحديــد أســاس توزيــع معقــول وثابــت لهــا. 
وتتمثــل قيمــة األصــل القابلــة لالســترداد فــي القيمــة العادلــة لألصــل أو الوحــدة المحققــة للنقــد ناقصــا تكلفــة البيــع أو - 

القيمــة قيــد اإلســتعمال - أيهمــا أعلــى، 
وتحــدد القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل المنفــرد مــا لــم يكــن األصــل يحقــق تدفقــات نقديــة مســتقلة بشــكل كبيــر عــن - 

النفقــات المتولــدة مــن موجــودات أو مجموعــات أخــرى مــن األصــول. 
وعندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المحققــة للنقــد القيمــة القابلــة لالســترداد يعتبــر األصــل منخفــض - 

القيمــة وتخفــض قيمتــه إلــى القيمــه القابلــة لالســترداد. 
عنــد تقييــم القيمــة قيــد االســتعمال، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة إلــى قيمتهــا الحاليــة - 

باســتخدام معــدل الخصــم قبــل الضريبــة بمــا يعكــس التقديــرات الســوقية الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر 
ــا.  ــة المســتقبلية له ــات النقدي ــرات التدفق ــل تقدي ــم تعدي ــم يت ــي ل المحــددة للموجــودات الت
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وعنــد تحديــد القيمــة العادلــة ناقــص تكاليــف إتمــام البيــع، يتــم مراعــاة المعامــالت الســوقية الحديثــة وفــي حــال عــدم - 
القــدرة علــى تحديــد مثــل هــذه المعامــالت يتــم اســتخدام نمــوذج تقييــم مناســب.

يتــم االعتــراف بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة مباشــرة فــي األربــاح أو الخســائر إال إذا تــم قيــد األصــول ذات الصلــة - 
بالقيمــة المعــاد تقييمهــا، وتعامــل خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي هــذه الحالــة كتخفيــض ناتــج عــن إعــادة التقييــم. 

وعندمــا يتــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي وقــت الحــق، يتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــول أو الوحــدة - 
المنتجــة للنقــد إلــى التقديــر المعــدل لقيمتهــا القابلــة لالســترداد بحيــث ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة التــي تمــت زيادتهــا، 
القيمــة الدفتريــة التــي كان ســيتم تحديدهــا فيمــا لــو تــم االعتــراف بخســارة االنخفــاض فــي قيمــة األصــول أو الوحــدة 
المنتجــة للنقــد فــي ســنوات ســابقة، يتــم االعتــراف بعكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة مباشــرة فــي قائمــة األربــاح 
أو الخســائر إال اذا تــم قيــد األصــول ذات الصلــة بالقيمــة المعــاد تقييمهــا، وتعامــل خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي 

هــذه الحالــة كزيــادة ناتجــة عــن إعــادة التقييــم. 
األصــول غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر محــددة المــدة وكذلــك األصــول غيــر الملموســة غيــر المتاحــة - 

لالســتخدام بعــد يتــم فحصهــا لالنخفــاض فــي قيمتهــا ســنويا علــى األقــل وكلمــا كان هنــاك مؤشــر علــى االنخفــاض فــي 
قيمــة األصــول. 

قياس القيمة العادلة  9-	-4	

القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن الحصول عليه مقابل بيع أصل أو سداد التزام في معاملة تتم بين أطراف السوق في - 
تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما: 

من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو- 
من خالل السوق األكثر منفعه لألصل أو االلتزام في ظل غياب سوق رئيسية. - 
يجب ان تكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر منفعه قابال للوصول اليه من قبل الشركة. - 
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو التزام ما، باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو - 

االلتزام على افتراض أن األطراف في السوق يتصرفون وفق ما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم. 
اقتصادية -  منافع  توفير  على  السوق  في  األطراف  قدرة  الحسبان  في  المالي  غير  لألصل  العادلة  القيمة  قياس  يأخد 

باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعه منه أو بيعه إلى طرف أخر من أطراف السوق لتحقيق أفضل منفعه منه. 
استخدام -  وتعظيم  العادلة  القيمة  لقياس  كافية  بيانات  لها  وتتوافر  الظروف  مع  تتالئم  تقييم  أساليب  الشركة  تستخدم 

المعطيات القابلة للمالحظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير القابلة للمالحظة، حيث: 
تقع مسئولية اإلشراف على جميع قياسات القيمة العادلة الهامه على اإلدارة، بما في ذلك المستوى الثالث للقيم العادلة. - 
وتقوم اإلدارة بمراجعة المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة وتعديالت التقييم بشكل دوري. - 
تلبي متطلبات -  التقييمات  بأن هذه  االستنتاج  لدعم  ثالث  الحصول عليها من طرف  تم  التي  األدلة  بتقييم  اإلدارة  وتقوم 

المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة 
العادلة الذي ينبغي أن تصنف فيه هذه التقييمات في حالة استخدام معلومات من طرف ثالث، مثل أسعار السماسرة أو 

خدمات التسعير، تستخدم لقياس القيم العادلة 
تستخدم الشركة بيانات السوق الملحوظة قدر المستطاع عند قياس القيمة العادلة لألصول أو اإللتزامات ويتم تصنيف - 

أساليب  المستخدمة في  المدخالت  بناء على  العادلة  للقيمة  الهرمي  التسلسل  في  إلى مستويات مختلفة  العادلة  القيم 
التقييم كما يلي: 

المستوى 1: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول واإللتزامات المماثلة. - 
المســتوى 2: مدخــالت بخــالف األســعار المدرجــة فــي المســتوى 1 والتــي يمكــن مالحظتهــا لألصــل أو االلتــزام إمــا - 

مباشــرة )مثــل األســعار( أو بشــكل غيــر مباشــر )أي مشــتقه مــن األســعار(. 
المســتوى 3: مدخــالت لألصــول واإللتزامــات التــي ال تســتند إلــى بيانــات ســوق يمكــن مالحظتهــا )مدخــالت غيــر - 

ملحوظــة(. 
إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي - 

للقيمة العادلة، فإن قياس القيمة العادلة يتم تصنيفه بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حيث 
أن أدنى مستوى للدخل هو هام لقياس كامل. 

تثبت الشركة بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغيير. - 
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األدوات المالية  0	-	-4	
الذي يحدد ويعالج تصنيف  المالية«  المالي رقم )9( »األدوات  للتقرير  الدولي  المعيار  المالية وفقا لمتطلبات  إثبات وقياس األدوات  يتم 
وقياس واستبعاد األصول المالية واإللتزامات المالية وبعض عقود شراء أو بيع البنود غير المالية. وفيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية 

المتعلقة بذلك.

االعتراف األولي 	
األصول المالية واإللتزامات المالية: يجب على المنشأة إدراج أي أصل مالي أو إلتزام مالي في قائمة المركز المالي عندما 

تصبح المنشأة طرفا من أحكام تعاقدية لألداة .

القياس األولي  	
عند القياس األولي، باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تتضمن عنصرا تمويلياً جوهرياً، يتم قياس األصل المالي 
بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر. ويتم إثبات تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء األصل المالي في 
االرباح أو الخسائر. وإذا كان األصل المالي ليس بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر يتم قياس األصل المالي 
بقيمته العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء األصل المالي. يتم قياس الذمم المدينة التجارية 
التي التحتوي عنصرا تمويلياً جوهرياً أو التي تستحق في أقل من 12 شهراً بسعر المعاملة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير 

المالي رقم )15(.

التصنيف والقياس الالحق  	
يعتمد القياس الالحق لألصول المالية غير المشتقة على تصنيفها ضمن فئات القياس التالية بناء على نموذج األعمال 

الذي يتم من خالله ادارة األصول المالية وكذلك والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر: أ. 

يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة االرباح أو الخسائر في نهاية كل فترة تقرير دون خصم تكاليف 
المعاملة التي قد تتكبدها الشركة عند البيع أو التخلص من أي من األصول المالية في المستقبل . إن جميع األصول 
المالية الغير مصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا لما سيتم بيانه 
المشتقة األخرى  المالية  أو الخسائر، وهذا يتضمن جميع األصول  العادلة من خالل االرباح  بالقيمة  يتم قياسها  أدناه، 
وعند اإلثبات األولي يحق للشركة ان تخصص بشكل نهائي األصول المالية والتي بطريقة أخرى تستوفي شروط ومتطلبات 
القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح 
أو الخسائر. وإذا قامت الشركة بذلك فإنها تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أو بأخرى أو 

تخفيض عدم التطابق بشكل كبير.

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:ب. 

وهي تكون اما )أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( أو )أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر(. حيث يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر في نهاية كل فترة 

تقرير وال يتم خصم تكاليف المعامالت التي تتكبدها الشركة عندما يتم التخلص من األصل في المستقبل. 

يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت الشرطين التاليين وال 
يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر:

يتــم االحتفــاظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال الــذي يتحقــق الهــدف منــه عــن طريــق تحصيــل تدفقــات نقديــة تعاقديــة وبيــع - 
موجــودات مالية. 

تنشــأ فتراتهــا التعاقديــة فــي تواريــخ محــددة للتدفقــات النقديــة التــي تمثــل فقــط مدفوعــات ألصــل المبلــغ والفائــدة - 
علــى أصــل المبلــغ القائــم عنــد إلغــاء اإلعتــراف باألصــول الماليــة، يتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو الخســائر المتراكمــة 
المعتــرف بهــا ســابقاً فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى االربــاح أو الخســائر ومــع ذلــك، ال يتــم الحقــاً إعــادة تصنيــف أربــاح 

أو خســائر القيمــة العادلــة إلــى الربــح والخســارة فــي حالــت أدوات حقــوق ملكيــة.
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أصول مالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة:	. 

يجب قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي في حال إستيفاء الشرطين التاليين:

االحتفــاظ باألصــل المالــي ضمــن نمــوذج األعمــال الــذي يهــدف إلــى االحتفــاظ باألصــول الماليــة مــن تحصيــل التدفقات - 
النقديــة التعاقدية.

أن تــؤدي الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي فــي تواريــخ محــددة إلــى تدفقــات نقديــة التــي هــي دفعــات للمبلــغ األصلــي - 
ــة  ــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة الذمــم المدين ــم. بحيــث تتضمــن األصــول المالي ــي القائ ــغ األصل ــى المبل ــدة عل والفائ
التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى. بعــد القيــاس األولــي، يتــم قيــاس هــذه األصــول الماليــة الحقــاً بالتكلفــة المطفــأة 
باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعــال ناقصــاً االنخفــاض فــي القيمــة )إن وجــدت(. يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة 
مــن خــالل األخــذ باالعتبــار أي خصــم أو عــالوة علــى االقتنــاء والرســوم أو التكاليــف التــي تعتبــر جــزءاً أساســياً مــن 
معــدل الفائــدة الفعــال. يتــم إدراج إطفــاء معــدل الفائــدة الفعــال ضمــن إيــرادات التمويــل فــي قائمــة االربــاح أو الخســائر. 

تــدرج الخســائر الناتجــة عــن انخفــاض القيمــة فــي االربــاح أو الخســائر.
وفيما يلي طريقة اإلثبات والعرض لالرباح أو الخسائر الناتجة عن تصنيف الفئات أعاله: 

اإلثبات والعرض لألرباح والخسائرصنف القياس

األصول المالية بالتكلفة المطفأة

يتم ادراج البنود التالية في قائمة االرباح أو الخسائر:
ايراد الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي- 
الخسائر االئتمانية المتوقعة )أو عكس الخسائر( )انخفاض القيمة وعكسها(- 
مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية.- 

أو  االرباح  في  بها  االعتراف  يتم  الناتجة  الخسائر  أو  المكاسب  فإن  )االستبعاد(،  المالي  باالصل  االعتراف  الغاء  يتم  عندما 
الخسائر.

أدوات دين بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل االخر

المكاسب والخسائر يتم االعتراف بها في الدخل الشامل االخر باستثناء البنود التالية والتي يتم االعتراف بها في االرباح أو 
الخسائر بالطريقة نفسها المطبقة على األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة:

إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.- 
الخسائر االئتمانية المتوقعة )أو عكس الخسائر( . )انخفاض القيمة وعكسها(.- 
مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية.- 

عندما يتم الغاء االعتراف باالصل المالي )االستبعاد(، فإنه يتم اعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة في الدخل الشامل 
االخر إلى االرباح أو الخسائر.

االستثمار في ادوات حقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل االخر

يتم االعتراف بالمكاسب أو الخسائر في الدخل الشامل االخر- 
توزيعات األرباح من هذه االستثمارات يجب أن تثبت كدخل في الربح أو الخسارة ما لم تمثل بوضوح سداد جزء من تكلفة - 

االستثمار.
ال يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها في الدخل الشامل االخر إلى االرباح أو الخسائر تحت أي ظرف من الظروف.- 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
المكاسب أو الخسائر الناتجة سواء من القياس الالحق أو من الغاء االعتراف، يتم االعتراف بها في االرباح أو الخسائر.- أو الخسائر

إعادة التصنيف  	
عندما - وفقط عندما - تقوم الشركة بتغير نموذج أعمالها في إدارة األصول المالية، فإنه يجب عليها إعادة تصنيف جميع 

موجوداتها المالية المتأثرة بذلك وفقاً لمتطلبات التصنيف المذكورة أعاله.

إلغاء اإلعتراف باألصول المالية  	
يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي )أو حسب مقتضى الحال جزء من أصل مالي أو جزء من موجودات مالية 
متماثلة( )أي استبعادها من قائمة المركز المالي( عند التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو عند تحويل األصل المالي 

أو جميع مخاطر ومنافع الملكية إلى طرف اخر. ويتم إثبات الفرق في القيمة الدفترية في االرباح أو الخسائر.

إنخفاض قيمة األصول المالية  	
تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم احتمالية وجود دليل موضوعي على أن أصل مالي أو مجموعة من األصول 
المالية قد تعرضت لالنخفاض. يظهر انخفاض القيمة عند وقوع حدث أو أكثر إذا كان لإلدراج األولي لألصل تأثير على 
التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية من األصل المالي أو مجموعة من األصول المالية والتي يمكن قياسها بصورة يعتد 
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بها. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( من المنشأة تطبيق نموذج لقياس خسائر االئتمان المتوقعة فيما يتعلق 
بانخفاض قيمة األصول المالية. ليس بالضرورة حصول حدث ائتماني من أجل إدراج الخسائر االئتمانية. تقوم المنشأة 
بدال من ذلك،مستخدمة نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة، باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات كما في 

تاريخ كل تقرير مالي.

يجــب قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة وعمــل مخصــص لهــا إمــا بمبلــغ يعــادل)أ( 12 شــهراً مــن الخســائر المتوقعــة - 
أو)ب( الخســائر المتوقعــة الطويلــة األجــل.

فــي حــال عــدم زيــادة المخاطــر االئتمانيــة لــألداة الماليــة بشــكل جوهــري منــذ البداية،عندئــذ يتــم تكويــن مخصــص - 
يعــادل الخســارة المتوقعــة لمــدة 12شــهرا.

وفــي حــاالت أخــرى، يجــب عمــل مخصــص للخســائر االئتمانيــة طويلة األجل. يالنســبة للــذم المدينة التجاريــة واألرصدة - 
المدينــة األخــرى، حيــث قامــت الشــركة بتطبيــق الطريقــة المبســطة وفقــا للمعيــار واحتســاب خســائر االئتمــان طبقــا 

لتوقعــات الخســائر االئتمانيــة علــى مــدى عمــر األصــول الماليــة.
حيــث قامــت الشــركة بإنشــاء مصفوفــة مخصصــات تقــوم علــى خبــرة الشــركة الســابقة فيمــا يتعلــق بخســائر االئتمــان، - 

وتعديلهــا بالنســبة للعوامــل المســتقبلية الخاصــة بالمدينيــن والبيئــة االقتصاديــة.
ويتــم عــرض خســائر االنخفــاض فــي القيمــة المتعلقــة بالذمــم المدينــة التجاريــة بشــكل منفصــل في األرباح أو الخســائر. - 

فيمــا عــدا اإلســتثمارات فــي أدوات الديــن التــي يتــم قياســها مــن خــالل الدخــل الشــامل االخــر، فإنــه يتــم خفــض القيمــة 
الدفتريــة لألصــل مــن خــالل اســتخدام حســاب المخصــص ويتــم إدراج مبلــغ الخســارة فــي قائمــة االربــاح أو الخســائر. 
وتســتمر إيــرادات الفائــدة علــى القيمــة الدفتريــة المخفضــة باســتخدام معــدل الفائــدة المســتعمل فــي خصــم التدفقــات 
النقديــة المســتقبلية بغــرض قيــاس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة. ويتــم شــطب القــروض مــع المخصــص المرتبــط 
ــى  ــا إل ــات أو تحويله ــع الضمان ــاك احتمــال واقعــي لالســترداد المســتقبلي وتحقــق جمي بالقــروض عندمــا ال يكــون هن

الشــركة.
أما فيما يتعلق باإلستثمارات في ادوات الدين التي يتم قياسها من خالل الدخل الشامل االخر فإنه يتم إثبات مخصص 
الخسارة في قائمة الدخل الشامل االخر والمتراكم في احتياطي اعادة تقييم االستثمار،وال يقلل من القيمة الدفترية لألصل 

المالي في قائمة المركز المالي.

وفي كل األحول فيما إذا في سنة الحقة زاد أو نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة التقديرية بسبب حدث وقع بعد 
تسجيل االنخفاض في القيمة فيتم زيادة أو تقليص خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة سابقاً من خالل تعديل حساب 
مخصص. إذا ماتم عكس قيد شطب ما في وفت الحق، فيتم قيد االسترداد إلى تكاليف التمويل في االرباح أو الخسائر.

اإللتزامات المالية 		-	-4	
تتضمن اإللتزامات المالية للشركة ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وقروض وسلف ومستحق إلطراف ذات عالقة.

القياس األولي  	
الخسائر  أو  االرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  كإلتزامات  األولي  االعتراف  عند  المالية  اإللتزامات  تصنيف  يتم 
والدخل الشامل اآلخر وكقروض وسلف وذمم دائنة. حسب مقتضى الحال. يتم قياس وتسجيل جميع اإللتزامات المالية 
بداية بالقيمة العادلة، وفي حال القروض طويلة األجل والسلف والذمم الدائنة بعد خصم التكاليف المباشرة العائدة على 
المعاملة. )أي أنه باستثناء اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة حيث يتم إثبات تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء 

إلتزامات مالية مباشرة في االرباح أو الخسائر(.

التصنيف والقياس الالحق  	

بالتكلفة المطفأه أ. 

يجب على المنشأة تصنيف جميع اإللتزامات المالية بالتكلفة المطفأه ويتم فياسها الحقا بذلك، فيما عدا:

اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر .. 1
المشاركة . 2 تطبيق طريقة  أو عند  إثباته  إللغاء  مؤهل  مالي غير  تحويل أصل  تنشا عند  التي  المالية  اإللتزامات 

المستمرة )منهج االرتباط المستمر(. 
عقود ضمان مالي.. 3
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التزامات أو االرتباطات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من سعر السوق، ولم يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل . 4
االرباح أو الخسائر. 

الثمن )العوض( المحتمل المدرج من قبل الجهة المقتنية في عملية تجميع أعمال والتي ينطبق عليها معيار الدولي . 5
للتقارير المالية رقم )3(.يتم قياس هذا الثمن المحتمل ال حقاً بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات ضمن األرباح 
أو الخسائر. يتم قياس جميع اإللتزامات المالية للشركة الحقا بالقيمة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 
الفعال. تدرج األرباح والخسائر في االرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر عند إلغاء االعتراف باإللتزامات من 
خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعال. ويتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم 
أو عالوة على االقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزءا أساسياً من طريقة معدل الفائدة الفعال. يدرج إطفاء 
معدل الفائدة الفعال كتكاليف تمويل في االرباح أو الخسائر. يتم إثبات المكاسب أو الخسائر لإللتزامات المالية 
التي يتم قياسها بالقيمة العادلة )والتي ال تشكل جزءاً من عالقة التحوط بشكل عام( في االرباح أو الخسائر.
ويستثنى من ذلك المكاسب أو الخسائر لبعض اإللتزامات المالية التي تم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل 
االرباح أو الخسائر عندما تكون الشركة مطالبة بتقييم آثار التغيرات في مخاطر االئتمان المرتبطة بااللتزامات 

في الدخل الشامل االخر.

اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائرب. 

تشمل اإللتزامات المالية التي تقع ضمن هذه الفئة:

اإللتزامات المحتفظ بها للمتاجرة.. 1
إلتزامات المشتقات غير المخصصة كأدوات تحوط.. 2
اإللتزامات المخصصة بالقيمة العادلة من خالل قائمة االرباح أو الخسائر. بعد التسجيل األولي، تقوم الشركة . 3

األرباح  تقسيم  يتم  عادة  الخسائر.  أو  االرباح  في  التغيرات  وتسجيل  العادلة  بالقيمة  المالية  اإللتزامات  بقياس 
والخسائر من اإللتزامات المالية المخصصة بالقيمة العادلة في االرباح أو الخسائر على النحو التالي:

يتم إثبات مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي يعود إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لتلك . 1
االلتزامات المالية في الدخل الشامل االخر.

يتم إثبات القيمة المتبقية من التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي في االرباح أو الخسائر.. 2

اإللتزامات المالية بخالف اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر.	. 

يتم قياس اإللتزامات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. يتم تعديل المتحصالت من الديون 
التي سيتم سدادها عند  القيمة  الدفترية عند االستحقاق هي  القيمة  تكون  الدين بحيث  المصدرة على مدى عمر 

االستحقاق. تخضع اإللتزامات المالية المخصصة كأدوات تحوط لمتطلبات محاسبة التحوط.

إعادة التصنيف 	
اليمكن للشركة إعادة تصنيف أي التزام مالي.

إلغاء اإلعتراف باإللتزامات المالية  	
التزام مالي موجود بأخر من نفس  انتهاؤه. وعند استبدال  أو  إلغاؤه  أو  الوفاء به  بالتزام مالي عند  إلغاء االعتراف  يتم 
أو  الحالي يشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال  التزام  أو عند تعديل شروط  المقرض حسب شروط مختلفة تماما 
التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد. يتم تسجيل الفرق ما بين القيم 

الدفترية ذات الصلة في االرباح أو الخسائر.

مقاصة األدوات المالية )المقاصة بين األصول واإللتزامات المالية(. 	
إستيفاء  يتم  عندما  فقط  المالي  المركز  قائمة  في  بالصافي  وتسجل  المالية  واإللتزامات  المالية  األصول  مقاصة  تتم 

الشرطين التاليين:

تمتلك الشركة حاليا حقاً قانونياً نظامياً لعمل المقاصة بين المبالغ المعترف بها في األصول واإللتزامات.. 1
 وجود نية لدى الشركة بالتسوية على أساس الصافي، أو اإلعتراف باألصل وتسوية اإللتزام في آن واحد.. 2
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تحقق اإليرادات 		-	-4	

يتم إثبات وقياس اإليرادات الناشئة عن العقود وفقا لمتطلبات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( ما لم تكن - 
هذه العقود ضمن نطاق معايير أخرى، حيث يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس الثمن الذي تتوقع المنشأة الحصول 

عليه مقابل الخدمات إلى العميل .
يتم قياس االيراد على أساس العوض المحدد في العقد مع العميل وتستثنى المبالغ التي يتم تحصيلها نيابة عن أطراف - 

اخرى. وتعترف الشركة باإليرادات عند تحويل السيطرة على المنتجات أو الخدمات المقدمة للعميل .
يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( سواء بالتطبيق الكامل بأثر رجعي أو المعدل حيث تقوم الشركة بإدراج - 

اإليرادات من العقود مع العمالء إستنادا إلى الخمس خطوات التالية: 
تحديد العقود مع العميل: العقد هو اتفاقية تعقد بين طرفين أو أكثر تؤسس حقوقاً وتعهدات وتضع معايير يجب الوفاء . 1

بها لكل عقد.
تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد للعميل حسب العقد من أجل تقديم خدمات للعميل.. 2
تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو الثمن المتوقع من الشركة مقابل الخدمات المتفق عليها مع العميل.. 3
توزيع سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم الشركة . 4

بتوزيع سعر المعاملة على كل التزام أداء بمقدار مبلغ مقدر الثمن المتوقع تحصيله من البضائع أو الخدمات لقاء تأدية 
التزام األداء.

إدراج اإليرادات عند )أو حينما( تستوفي المنشأة التزام األداء.. 5

تستوفي الشركة التزام األداء وتقوم بإدراج االيرادات على مدى مدة العقد إذا ما حققت أي من المتطلبات التالية:- 
حصول العميل على المنافع الناتجة عن أداء الشركة واستهالك تلك المنافع في ذات الوقت.. 1
اداء الشركة يؤدي إلى إنشاء أو تحسين أصل واقع تحت سيطرة العميل وقت التحسين أو اإلنشاء. 2
اداء الشركة لاللتزام ال يكون اصال الستخدامات أخرى للشركة. كما يكون للشركة الحق في تحصيل المبلغ لألداء . 3

المكتمل حتى تاريخه واجب النفاذ

بالنسبة إللتزامات األداء التي ال يتحقق فيها أحد الشروط أعاله، فإنه يتم إدراج اإليرادات في الوقت الذي يتم فيه استيفاء - 
التزام األداء. 

عندما تقوم الشركة باستيفاء التزام أداء من خالل تقديم الخدمات الموعودة، فإن الشركة بذلك تقوم بإيجاد أصل بناء - 
على العقد مقابل الثمن الذي حصلت عليه جراء األداء. وإذا ما تجاوز مبلغ الثمن المفوتر للعميل اإليرادات المدرجة فهذا 

يزيد من التزام العقد.
تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو المستحق القبض مع األخذ بالحسبان شروط الدفع التعاقدية المحددة. - 
يتم إدراج اإليرادات في االرباح أو الخسائر بمقدار الحد المتوقع لتدفق المنافع االقتصادية إلى الشركة مع إمكانية قياس - 

اإليرادات والتكاليف حيثما ينطبق بصورة يعتد بها. 

تتمثل إيرادات الشركة في:  	
إيرادات عقود المقاوالت والخدمات التي تتصف بأنها طويلة األجل:- 
تحتســب إيــرادات عقــود المقــاوالت بموجــب طريقــة نســبة اإلنجــاز. وعندمــا يكــون باإلمــكان تقديــر محصلــة العقــد  	

بشــكل موثــوق بــه، يتــم إحتســاب اإليــرادات التقديريــة بالرجــوع إلــى نســبة التكاليــف المتكبــدة علــى العمــل المنفــذ 
حتــى نهايــة الســنة إلــى إجمالــي التكاليــف المقــدرة للعقــد، وعندمــا يكــون مــن غيــر الممكــن تقديــر مخرجــات العقــد 
بطريقــة يمكــن االعتمــاد عليهــا، يحتســب اإليــراد فقــط فــي حــدود تكاليــف العقــد التــي يتــم تكبدهــا والتــي مــن 

المحتمــل اســتردادها. 
ــة إلنجــاز  	 ــدرة الالزم ــف المق ــون التكالي ــا تك ــد بالكامــل عندم ــة إلنجــاز اي عق ــراف بالخســائر المتوقع ــم االعت يت

ــى قائمــة الدخــل. ــد عــن قيمــة العقــد وتثبــت كامــل الخســارة عل العقــد تزي
يــدرج الفــرق بيــن قيمــة اإليــرادات وفقــاً لنســبة اإلنجــاز والمبالــغ المحصلــة أو المفوتــرة كإيــرادات عقــود مقــاوالت  	

مســتحقة وغيــر مفوتــرة أو إيــرادات مؤجلــة بحســب الحالــة. 
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إيرادات عقود المقاوالت والخدمات التي تتصف بأنها قصيرة األجل:- 
ــة  	 ــر نتيجــة المعامل ــون باإلمــكان تقدي ــا يك ــة عندم ــرة األجــل المقدم ــرادات مــن الخدمــات قصي ــم تســجيل اإلي يت

ــرادات الموزعــة إلــى الخدمــات  ــر المالــي. وعليــه، تقــوم الشــركة بتأجيــل اإلي بصــورة يعتــد بهــا فــي تاريــخ التقري
قصيــرة االجــل وتقــوم بإثباتهــا علــى مــدى تلــك الفتــرة علــى اســاس االســتحقاق. وفــي حــال عــدم القــدرة علــى قيــاس 
النتائــج بطريقــة يعتــد بهــا، فإنــه يتــم إدراج اإليــرادات فقــط فــي حــدود إمكانيــة اســترجاع المصروفــات المتكبــدة.

اإليرادات من التوريدات  	
يتم إثبات االيراد الناتج عن بيع السلع واصدار فاتورة عند استيفاء كل الشروط اآلتية:- 

تحويل المخاطر والمنافع المهمة للملكية السلع إلى المشتري.. 1
عدم احتفاظ الشركة ال بحق التدخل اإلداري المستمر بالدرجة التي ترتبط عادة بالملكية وال بالسيطرة الفعلية . 2

على السلع المباعة.
يمكن قياس مبلغ االيراد بطريقة يمكن االعتماد عليها.. 3
ان يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى الشركة.. 4
إمكانية قياس التكاليف التي تحملتها أو ستتحملها الشركة فيما يتعلق بالمعاملة بطريقة يمكن االعتماد عليها.. 5

التزامات الضمان:  	
تقدم الشركة ضمانات بخصوص بعض البضاعة المباعة، وبالتالي تخضع الشركة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير 

المالي رقم )15( فيما يخص تأجيل االعتراف باإليرادات وتسجيل التزامات العقود.

تكاليف اإليرادات  		-	-4	
تتضمن تكاليف اإليرادات تكلفة التوريدات المتعاقد عليها وتكاليف الخدمات األخرى المتعلقة بها. تستند تكلفة اإليرادات إلى نسبة التكلفة 

المتكبدة إلى التاريخ المتعلق بالوحدات التي بيعت إلى مجموع التكاليف التقديرية لكل مشروع.

المصروفات  4	-	-4	

تعتبر -  ال  التي  المباشرة  والغير  المباشرة  والتكاليف  واإلدارية  العمومية  والمصروفات  والتسويق  البيع  تشمل مصروفات 
بالتحديد جزءاً من تكلفة اإليرادات. 

مصروفات البيع والتسويق هي تلك المصروفات الناشئة عن جهود الشركة الكامنة وراء المبيعات ووظائف التسويق. - 
يتم تصنيف جميع المصروفات باستثناء األعباء المالية، االستهالك، اإلطفاء وخسائر االنخفاض في القيمة كمصروفات - 

عمومية وإدارية.
وإدارية على -  بيع وتسويق ومصاريف عمومية  وتكاليف  إيرادات  تكاليف  مابين  المشتركة األخرى  المصروفات  توزيع  يتم 

أساس ثابت عند اللزوم. 

الزكاة والضرائب 5	-	-4	

الزكاة أ. 

ــة -  ــة العربي ــارك بالمملك ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال ــن هيئ ــة الصــادرة م ــا لألنظم ــزكاة وفق ــم احتســاب مخصــص ال يت
الســعودية »الهيئــة«. 

يتم تحميل مخصص الزكاة على االرباح أو الخسائر. - 
ــح -  ــد تصب ــي ق ــوي، إن وجــدت، الت ــط الزك ــة، ومعالجــة التســويات الناتجــة عــن الرب ــم تســجيل أي التزامــات إضافي يت

ــم فيهــا اعتمــاد الربــط الزكــوي. ــي يت ــة الت ــد االنتهــاء مــن الربــط فــي نفــس الســنة المالي مســتحقة عن

ضريبة االستقطاع ب. 

تستقطع الشركة ضرائب على بعض المعامالت مع جهات غير مقيمة في المملكة العربية السعودية كما هو مطلوب وفقاً 
لألنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. يتم تسجيل ضريبة االستقطاع المتعلقة بالدفوعات األجنبية 

كإلتزامات.
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ضريبة المعامالت	. 

يتم إثبات اإليرادات والمصروفات واألصول بعد خصم ضريبة المعامالت )ضريبة القيمة المضافة( فيما عدا:

عندما تكون ضربية المعامالت المتكبدة بشأن شراء أصول أو خدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبة، وفي 
هذه الحاله، يتم إثبات ضريبة المعامالت كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من بنود المصروفات، حيثما ينطبق ذلك.

الذمم المدينة والدائنة التي تم إدراجها مع مبلغ ضريبة المعامالت.

يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة المعامالت القابلة لالسترداد من أو المستحقة الدفع إلى السلطة الضريبية كجزء من الذمم 
المدينة أو الدائنة في قائمة المركز المالي.

تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية  6	-	-4	

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بعد تحويلها وفقاً ألسعار الصرف السائدة إلى العملة الوظيفية )الريال أ. 
السعودي( بتاريخ المعاملة، ويتم تحويل أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية إلى الريال 
السعودي )العملة الوظيفية( بأسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية. يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر الناتجة 

عن التغيرات في أسعار الصرف في االرباح أو الخسائر.
يتم اعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية لعملة أجنبية باستخدام اسعار الصرف كما في ب. 

تاريخ المعامالت األولية وال يتم تعديلها الحقا. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة لعملة أجنبية 
باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي جرى فيه تحديد القيمة العادلة. يتم التعامل مع االرباح أو الخسائر الناشئة عن 
تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بما يتماشى مع االعتراف باالرباح أو الخسائر من التغيرات في 

القيمة العادلة للبند ذو الصلة .

المخصصات  7	-	-4	

تدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )نظامي أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال أن يطلب أ. 
من الشركة سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية الموارد إلى خارج الشركة تجسد منافع اقتصادية ويكون باإلمكان 
إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام. وحيثما تتوقع الشركة سداد بعض أو كامل المخصص -على سبيل المثال- بموجب 
عقد تأمين، فيتم إدراج السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون السداد مؤكداً فعليا. يتم عرض المصروف المتعلق 

بالمخصص في االرباح أو الخسائر بعد طرح أي سداد.
إذا كان تأثير القيمة الزمنية للمال جوهرياً، يتم تحديد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ب. 

الخصم الحالي قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة بااللتزام. عند 
استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل في االرباح أو الخسائر.

يتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل تقرير مالي وتعدل لتعكس أفضل تقدير حالي. إذا لم يعد محتمال تدفق موارد ج. 
خارجية مطلوبة متضمنة منافع اقتصادية لسداد االلتزام، فإنه يتم عكس المخصص.

تكاليف إيقاف العمليات )االلتزامات المتعلقة بإزالة األصول( يتم االعتراف بمخصص لاللتزام بإيقاف العمليات عندما د. 
تتحمل الشركة المسؤولية عن أعمال الترميم أو إعادة تأهيل األراضي، تعتمد درجة إيقاف العمليات المطلوبة والتكاليف 
جميع  المخصص  في  والمشمولة  المدرجة  التكاليف  تتضمن  الحالية.  واألنظمة  القوانين  متطلبات  على  العالقة  ذات 
التزامات إيقاف العمليات المتوقع حدوثها على مدى عمر األصول. ويتم خصم مخصص إيقاف العمليات إلى قيمته الحالية 
وتتم رسملته كجزء من األصول ضمن بند الممتلكات والمصنع والمعدات ومن ثم يتم اسهالكه كمصروف على مدى العمر 
المتوقع لتلك األصول. إن التعديالت على المبلغ المقدر ووقت التدفقات النقدية إليقاف العمليات هي أمر طبيعي في ضوء 
األحكام والتقديرات الهامة التي تنطوي عليها. ويتم تسجيل هذه التعديالت كزيادة في اإللتزامات تقابلها زيادة في األصول 

ذات العالقة. وتتضمن العوامل التي تؤثر على هذه التعديالت ما يلي: 

تطوير التقنية .- 
المتطلبات التنظيمية واستراتيجيات اإلدارة البيئية.- 
التغيرات في الحد المقدر وتكاليف األنشطة المتوقعة بما في ذلك آثار التضخم .- 
التغيرات في االستدامة االقتصادية.- 
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منافع الموظفين 8	-	-4	

برامج المنافع المحددةأ. 

تقدم الشركة خطة منافع محددة للموظفين وفقاً لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم احتساب صافي التزام 
الشركة فيما يتعلق ببرامج المنافع المحددة بواسطة تقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي اكتسبها الموظف في الفترات 
الحالية والسابقة وخصم ذلك المبلغ. ويتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنويا من قبل خبير أكتواري مؤهل بواسطة 
السعودية  العربية  المملكة  في  العمل  نظام  أحكام  بالحسبان  اعتباره  في  يأخذ  والذي  المتوقعة  االئتمان  وحدة  طريقة 
وسياسة الشركة. ويتم إعادة قياس التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة 
المستقبلية  الصادرة  النقدية  التدفقات  المحددة بخصم  المنافع  اللتزام  الحالية  القيمة  تحديد  ويتم  المتوقعة.  االئتمان 
المقدرة ونظراً لعدم وجود سوق عميقة للسندات/ الصكوك الحكومية أو السندات / صكوك الشركات في المملكة العربية 
السعودية تم تحديد معدل الخصم بالرجوع إلى »العائد لتاريخ االستحقاق« لمؤشر داو جونز للصكوك. يتم احتساب صافي 
تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرنامج. يتم 
احتساب تكاليف التزامات المنافع المحددة باستخدام تكاليف التقاعد المحددة إكتواريا في نهاية السنة السابقة، بعد 
تعديلها بالتقلبات الهامة التي تطرأ على السوق وبأي أحداث هامة تقع لمرة واحدة مثل تعديل البرامج وتقليص األيدي 
االلتزامات  تمديد  يتم  واحدة،  لمرة  واألحداث  السوق  في  الهامة  التقلبات  تلك  وجود  حالة عدم  وفي  والسداد.  العاملة 
اإلكتوارية استنادا لالفترضات في بداية السنة. وفي حالة وجود تغيرات هامة في االفتراضات أو الترتيبات خالل الفترة 
األولية، فإنه يتم اعتبارها إلعادة قياس هذه االلتزامات والتكاليف المتعلقة بها. يتم إدراج إعادة قياس صافي التزام برامج 
المنافع المحددة التي تتكون من ارباح وخسائر اكتوارية مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. تقوم الشركة باحتساب صافي 
الفائدة عن طريق تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس صافي التزام المنافع المحددة أو األصل. يتم تسجيل صافي 
مصروف الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة بها لبرامج المنافع المحددة في االرباح أو الخسائر. عندما تتغير منافع 
برنامج أو عندما يتم تقليص مدة البرنامج فانه يتم تسجيل التغير الناتج في المنفعة التي تتعلق بالخدمة السابقة أو االرباح 

أو الخسائر من التقليص فوراً في االرباح أو الخسائر.

منافع الموظفين قصيرة األجلب. 

يتم االعتراف بااللتزام عن المنافع المستحقة للموظفين والمتعلقة باالجور والرواتب بما في ذلك المنافع غير النقدية، 
واالجازة السنوية واالجازة المرضية وتذاكر السفر خالل الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة المتعلقة بها، وكذلك المبلغ 
تقاس  تأديتها.  تم  قد  الصلة  ذات  الخدمة  ان  اساس  على  الخدمة  تلك  مقابل  دفعها  المتوقع  للمنافع  المخصوم  غير 
االلتزامات المتعرف بها والمتعلقة بمنافع الموظفين قصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم والمتوقع ان يتم دفعه مقابل 

الخدمة المقدمة.

منافع الموظفين لما بعد إنتهاء الخدمة	. 

مساهمة  خطة  ويمثل  اإلجتماعية،  التأمينات  مؤسسة  إلى  السعوديين  لموظفيها  تقاعد  إشتراكات  بسداد  الشركة  تقوم 
محددة وتعتبر الدفعات كمصاريف عند تكبدها.

اإللتزامات واألصول المحتملة  9	-	-4	

االلتزامات المحتملة هي التزامات من المحتمل أن تنشأ عن أحداث سابقة ويتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم أ. 
وقوع واحد أو أكثر من أحداث مستقبلية غير مؤكدة ال تقع ضمن السيطرة الكاملة للشركة. أو إلتزام حالي ال يتم إثباته 
ألن من غير المحتمل ان تكون هناك حاجة لتدفق الموارد لتسوية االلتزام وفي حالة عدم القدرة على قياس مبلغ االلتزام 

بموثوقية كافية فإن الشركة ال تثبت االلتزامات المحتملة وإنما تفصح عنها في القوائم المالية.
ال يتم إثبات األصول المحتملة في القوائم المالية، ولكن يفصح عنها عندما يكون من المحتمل تحقيق منافع اقتصادية.ب. 

توزيعات األرباح النقدية للمساهمين بالشركة 0	-	-4	

تقوم الشركة بإثبات االلتزامات المتعلقة بدفع التوزيعات النقدية للمساهمين بالشركة وذلك عند إعتماد التوزيع.- 
وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية يتم اعتماد توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل المساهمين.- 
يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.- 
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العمليات غير المستمرة - إن وجدت 		-	-4	

هي أحد مكونات أعمال الشركة )المجموعة( التي يمكن تمييز عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة واضحة عن بقية الشركة - 
)المجموعة( وهي: 

تمثل خط عمل رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات. - 
جزء من خطة واحدة منسقة الستبعاد خط عمل رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات أو- 
شركة تابعة تم اقتناؤها بصورة حصرية لغرض إعادة بيعها.- 

المصروفات المدفوعة مقدما 		-	-4	
يتم إثبات المصاريف المدفوعة مقدما طويلة األجل بالتكلفة ناقصا أي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة.

التقارير القطاعية 		-	-4	

قطاع األعمال هو بمثابة مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت:- 
اإليرادات -  ذلك  في  بما  مصروفات  وتكبد  إيرادات  تحقيق  يمكن  خاللها  من  التي  التجارية  األنشطة  في  أعماله  يزاول 

والمصروفات التي تتعلق بمعامالت مع مكونات أخرى للمجموعة. 
يتم تحليل نتائج عملياتها بصورة مستمرة من قبل المسؤول األول من العمليات من أجل اتخاذ قرارات متعلقة بتخصيص - 

الموارد وتقييم األداء، و
التي تتوفر بشأنها معلومات دقيقة بشكل منفصل. - 
عن -  تختلف  وعوائد  لمخاطر  معرضة  معينة  اقتصادية  بيئة  ضمن  خدمات  أو  منتجات  بتقديم  الجغرافي  القطاع  يقوم 

قطاعات التشغيل في بيئات اقتصادية أخرى.

ربحية السهم  4	-	-4	

يتم احتساب الربحية األساسية للسهم بقسمة صافي الدخل العائدة إلى حملة األسهم للشركة على المتوسط المرجح لعدد - 
األسهم القائمة خالل السنة. 

يتم احتساب الربحية المخفضة للسهم بقسمة الربح العائد إلى حملة األسهم للشركة )بعد تعديل الفائدة على األسهم - 
الممتازة القابلة للتحويل( على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائد المتوسط المرجح لعدد 

األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة إلى أسهم عادية. 
وبما أن الشركة ليس لديها أي أسهم قابلة للتحويل فإن الربحية األساسية للسهم تساوي الربحية المخفضة للسهم. - 
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توزيعات األرباح النقدية لمساهمي الشركة  5	-	-4	

تقوم الشركة بإثبات اإللتزامات المتعلقة بدفع التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة وذلك عند اعتماد التوزيع.- 
وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية يتم اعتماد توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل المساهمين. - 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 4

نتائج العمليات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المالية المنتهية في 30 يونيو 2021م و2022م قائمة الربح (: 41الجدول رقم )
أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المالية المنتهية في 30 يونيو 2021م و2022م

قائمة الدخل

بأالف الرياالت السعودية

السنة المالية 
المنتهية في 31 
 ديسمبر 2020م

)مراجعة(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
 ديسمبر 2021م

)مراجعة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

 يونيو 2021م
)غير مراجعة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

 يونيو 2022م
)غير مراجعة(

التغير بين 
السنة المالية 
2020م-2021م

التغير بين فترة 
الستة أشهر 

للسنة المالية 
2021م -2022م

20.5%71.7%47,16980,96636,48743,966اإليرادات

50.3%102.3%)32,124()21,367()55,958()27,658(تكلفة اإليرادات

)21.7%(28.2%19,51125,00815,11911,842الربح اإلجمالي

2.6%176.5%)2,734()2,664()5,377()1,945(مصروفات عمومية وإدارية

)100.0%()19.9%(-)450()675()843(مخصص مطالبات محتملة مكونة
الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة 

ال ينطبقال ينطبق--)126(-التجارية

ال ينطبقال ينطبق--1,568-إيرادات/)مصروفات( أخرى

)24.1%(22.0%16,72320,39812,0059,109الربح من العمليات التشغيلية

)20.3%(ال ينطبق2489475-الحصة من أرباح استثمارات في شركة زميلة

ال ينطبق128.6%)24(-)55()24(تكاليف تمويلية

)24.3%(23.3%16,69920,59112,0999,160صافي الربح قبل الزكاة

185.8%77.3%)864()302()1,294()730(الزكاة

)29.7%(20.8%15,96919,29611,7978,295صافي ربح السنة

ال ينطبقال ينطبقالدخل الشامل االخر

)خسائر(/ مكاسب أعادة قياس التزامات منافع 
ال ينطبق)196.4%(--)150(156الموظفين

حصة الشركة في الخسائر االكتوارية اللتزامات 
ال ينطبقال ينطبق--12-المنافع المحددة في شركة زميلة

أرباح إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من 
ال ينطبقال ينطبق--12-خالل الدخل الشامل اآلخر

ال ينطبق)180.8%(--)126(156إجمالي بنود الدخل الشامل اآلخر

)29.7%(18.9%16,12519,17111,7978,295إجمالي الدخل الشامل للسنة

ربحية السهم األساسي والمخفض المتعلق بصافي ربح السنة:

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة بنهاية 
0.0%18.8%2,8223,3533,5003,500السنة

)29.7%(0.1%5.75.73.42.4نصيب السهم من صافي ربح السنة

ال ينطبقال ينطبق20.5%ال ينطبق71.7%ال ينطبقنسبة نمو اإليرادات

نقطة مئويةنقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات:

)14.5()10.5(26.9%41.4%30.9%41.4%هامش الربح اإلجمالي
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قائمة الدخل

بأالف الرياالت السعودية

السنة المالية 
المنتهية في 31 
 ديسمبر 2020م

)مراجعة(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
 ديسمبر 2021م

)مراجعة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

 يونيو 2021م
)غير مراجعة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

 يونيو 2022م
)غير مراجعة(

التغير بين 
السنة المالية 
2020م-2021م

التغير بين فترة 
الستة أشهر 

للسنة المالية 
2021م -2022م

)1.1(6.22.5%7.3%6.6%4.1%مصروفات عمومية وإدارية

)12.2()10.3(20.7%32.9%25.2%35.5%الربح من العمليات التشغيلية

)12.3()10.0(20.8%33.2%25.4%35.4%صافي الربح قبل الزكاة

)13.5()10.0(18.9%32.3%23.8%33.9%صافي ربح السنة

التغيرالتغيرمؤشرات األداء الرئيسية:

9241517152عدد المشاريع خالل العام

متوسط اإليرادات لكل مشروع خالل العام 
154)1,867(5,2413,3742,4322,586)بأالف الرياالت السعودية(

متوسط التكلفة لكل مشروع خالل العام )بأالف 
465)742(3,0732,3321,4241,890الرياالت السعودية(

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة.

تم هيكلة وجا على أساس وحدتين عمل استراتيجيتين رئيسيتين: )أ( وحدة العقود والتي تشكل حوالي 90.9% من إجمالي اإليرادات في السنة 
المالية 2021م )بحوالي 87.9% في فترة الستة أشهر من السنة المالية 2022م(، تليها وحدة خدمات الصيانة والتشغيل والتي تشكل حوالي 

9.1% من إجمالي اإليرادات في السنة المالية 2021م )بحوالي 12.1% في فترة الستة أشهر من السنة المالية 2022م(. 

ارتفعت اإليرادات من 47.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 81.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة زيادة 
إيرادات وحدة العقود بمبلغ 41.0 مليون ريال سعودي تماشيا مع الزيادة في عدد المشاريع )+15 مشروع( حيث قابل ذلك االرتفاع انخفاضا 

في إيرادات وحدة خدمات الصيانة والتشغيل بمبلغ )-7.2 مليون ريال سعودي(. 

خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م، ارتفعت اإليرادات بمبلغ +7.5 مليون ريال سعودي، وذلك من 36.5 مليون ريال 
سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 44.0 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 
2022م وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات وحدة العقود بمبلغ )+4.9 مليون ريال سعودي(، باإلضافة إلى ارتفاع إيرادات وحدة خدمات الصيانة 

والتشغيل بمبلغ )+2.6 مليون ريال سعودي( تماشيا مع زيادة عدد مشاريع الشركة بواقع )+2 مشروع( خالل نفس الفترة.

بين السنة المالية 2020م و2021م، انخفض هامش الربح اإلجمالي بمقدار -10.5 نقطة مئوية من 41.4% في السنة المالية 2020م إلى 
30.9% في السنة المالية 2021م، وذلك نتيجة )أ( اكتمال وارتفاع نسب إنجاز 7 مشاريع تتعلق بوزارة العدل؛ و)ب( البدء بمشاريع جديدة 

والتي تعتبر أقل تعقيدا وربحية مقارنة بمشاريع الشركة السابقة خالل نفس الفترة. 

األولى من  الستة أشهر  فترة  اإلجمالي من 41.4% في  الربح  انخفض هامش  المالية 2022م،  السنة  األولى من  الستة أشهر  فترة  خالل 
السنة المالية 2021م إلى 26.9% في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م نتيجة اكتمال 10 مشاريع ذات ربحية عالية مقارنة 
بالمشاريع الجديدة المكتسبة )+12 مشروع( خالل نفس الفترة. ويعزو ذلك باألساس إلى التغير في طبيعة الخدمات المقدمة باإلضافة 
إلى زيادة متوسط تكلفة المشروع الواحد من 1.4 مليون ريال سعودي لكل مشروع في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م 
إلى 1.9 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م، نتيجة لالرتفاع العالمي في أسعار المواد المستخدمة 

خالل نفس الفترة.

انخفضت تكلفة اإليرادات والتي تتكون بشكل أساسي من مواد مستهلكة، رواتب وأجور وما في حكمها، استهالك اآلالت والمعدات، تكاليف 
عمالة خارجية ومصروفات متنوعة، من 27.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 55.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2021م، نتيجة للزيادة في المواد المستهلكة بمبلغ )+21.0 مليون ريال سعودي(، باإلضافة إلى االرتفاع في الرواتب واألجور وما في حكمها 

بمبلغ )+4.1 مليون ريال سعودي( خالل نفس الفترة. 

أما خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م، ارتفعت تكلفة اإليرادات بمبلغ )+10.8 مليون ريال سعودي(، نتيجة الرتفاع 
تكاليف المواد المستهلكة بمبلغ )+10.5 مليون ريال سعودي( بين فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م و2022م. 



جدول
المحتـويــات 122

المتوقعة، مصروفات  العمومية واإلدارية بشكل أساسي من رواتب وأجور وما في حكمها، مخصص خسائر االئتمان  المصروفات  تتكون 
بنكية، أتعاب مهنية، رسوم ومصروفات وبرامج. حيث ارتفع إجمالي المصروفات العمومية واإلدارية من 1.9 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م إلى 5.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، نتيجة الرتفاع الرواتب واألجور وما في حكمها بمبلغ )+2.6 مليون 
ريال سعودي( خالل نفس الفترة. في حين استقرت المصروفات العمومية واإلدارية بقيمة 2.7 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2021م و2022م. 

يتعلق مخصص المطالبات المحتملة بشكل أساسي بالمخصص اإلضافي الذي تم تشكيله من أجل استيعاب أية مطالبات محتملة للزكاة 
وضريبة االستقطاع للسنوات المالية الواقعة ما بين 2018م و2021م، فيما يتعلق بالعمالة الخارجية وخدمات الشركة المستوردة، بناء على 

توصية مراجع الحسابات الخارجي للشركة في عام 2020م. 

انخفض مخصص المطالبات المحتملة من 843 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 675 ألف ريال سعودي في السنة المالية 
2021م )من 600 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى ال شيء في فترة الستة أشهر األولى من السنة 
المالية 2022م(، نتيجة عدم احتساب اإلدارة ألية مخصصات إضافية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م فيما يتعلق بالعمالة 

الخارجية والخدمات المستوردة.

يمثل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية وجهة نظر إدارة شركة وجا حول كيفية تأثير الظروف االقتصادية الحالية 
والمستقبلية على مقدار الخسارة للذمم المدينة التجارية للشركة )المعيار الدولي للتقارير المالية 9(. 

بلغ مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية 126 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م )ال شيء في السنة 
المالية 2020م( و499 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م )ال شيء في فترة الستة أشهر األولى من 
السنة المالية 2021م(. حيث بدأت الشركة في احتساب ما نسبته 1% من إجمالي أرصدة العمالء الحكوميين المدينة كمخصص للخسائر 
المحتملة في عام 2021م، وذلك بناًء على توصية مراجع الحسابات الخارجي للشركة. ومن الجدير بالذكر أنه في السنة المالية 2021م 
اعتمدت الشركة وضع المخصص في حساب منفصل في حين أنه تم إعادة تصنيف حساب مخصص الخسائر االئتمانية ضمن المصاريف 

العمومية واإلدارية خالل فترة الستة أشهر.

بلغت اإليرادات األخرى 1.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م والتي تتعلق بأرباح االستحواذ على شركة تابعة )الشهرة(، حيث 
قامت الشركة باستحواذ ما نسبته 25% من شركة أعمال المعالجة للمياه خالل السنة المالية 2021م.

ترتبط التكاليف التمويلية بشكل أساسي بالمصروفات البنكية المتعلقة بخطابات الضمان، حيث ارتفعت التكاليف البنكية من 24 ألف ريال 
سعودي في السنة المالية 2020م إلى 55 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م، تماشيا مع ارتفاع عدد المشاريع خالل نفس الفترة. 
في حين بلغت التكاليف التمويلية 24 ألف ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م )ال شيء في الفترة الستة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م(.

يعود ارتفاع مصروف الزكاة بين السنة المالية 2020م و2021م بقيمة +564 ألف ريال سعودي )+562 ألف ريال سعودي بين فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م و2022م(، إلى حساب الوعاء الزكوي لكل فترة مالية وفقاً لالئحة الزكاة المطبقة.
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اإليرادات والربح اإلجمالي حسب النوع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المالية المنتهية في (: 42الجدول رقم )
30 يونيو 2021م و2022م

اإليرادات والربح اإلجمالي حسب النوع

بأالف الرياالت السعودية

السنة المالية 
المنتهية في 
31 ديسمبر 

2020م

السنة المالية 
المنتهية في 
31 ديسمبر 

2021م

فترة الستة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 يونيو 

2021م

فترة الستة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 يونيو 

2022م

التغير بين 
السنة المالية 
2020م-2021م

التغير بين فترة 
الستة أشهر للسنة 

المالية 2021م 
-2022م

اإليرادات:

14.6%125.8%32,58473,58233,72338,651العقود - ايرادات يتم اثباتها على مدى نقطة من الزمن
خدمات الصيانة والتشغيل - ايرادات يتم اثباتها عند 

92.3%)49.4%(14,5857,3852,7645,315نقطة من الزمن

20.5%71.7%47,16980,96636,48743,966إجمالي اإليرادات

ال ينطبقال ينطبقالربح اإلجمالي:

)20.0%(119.0%9,59221,00413,22010,575العقود - ايرادات يتم اثباتها على مدى نقطة من الزمن
خدمات الصيانة والتشغيل - ايرادات يتم اثباتها عند 

)33.3%()59.6%(9,9194,0051,8991,267نقطة من الزمن

)21.7%(28.2%19,51125,00815,11911,842الربح اإلجمالي

نقطة مئويةنقطة مئويةكنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات:
)4.5(87.921.8%92.4%90.9%69.1%العقود - ايرادات يتم اثباتها على مدى نقطة من الزمن
خدمات الصيانة والتشغيل - ايرادات يتم اثباتها عند 

4.5)21.8(12.1%7.6%9.1%30.9%نقطة من الزمن

نقطة مئويةنقطة مئويةهامش الربح اإلجمالي:

)11.8()0.9(27.4%39.2%28.5%29.4%العقود - ايرادات يتم اثباتها على مدى نقطة من الزمن
خدمات الصيانة والتشغيل - ايرادات يتم اثباتها عند 

)44.9()13.8(23.8%68.7%54.2%68.0%نقطة من الزمن

)14.5()10.5(26.9%41.4%30.9%41.4%هامش الربح اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.

تتعلق إيرادات العقود بخدمات الترميم، التأثيث، الدعاية واإلعالن، تقنية المعلومات، تصميم المخططات واإلشراف على التنفيذ باإلضافة 
إلى الخدمات االستشارية المقدمة من قبل شركة وجا إلى عمالئها، والتي تشكل ما نسبته 90.9% من إجمالي إيرادات الشركة خالل السنة 

المالية 2020م )87.9% من إجمالي اإليرادات خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م(.

خالل السنة المالية 2020م و2021م، ارتفعت إيرادات العقود من 32.6 مليون ريال سعودي إلى 73.6 مليون ريال سعودي نتيجة الزيادة في 
عدد المشاريع من 9 مشاريع إلى 24 مشروع خالل نفس الفترة. في حين انخفض هامش الربح اإلجمالي انخفاضا طفيفا من 29.4% في 
السنة المالية 2020م إلى 28.5% في السنة المالية 2021م نتيجة اكتمال وارتفاع نسب إنجاز 7 مشاريع تتعلق بوزارة العدل والبدء بمشاريع 

جديدة تعتبر أقل تعقيدا وربحية مقارنة بالمشاريع المنجزة خالل نفس الفترة.

كما وارتفعت إيرادات العقود بمقدار +4.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م و2022م، نتيجة 
البدء بـ 9 مشاريع جديدة بالرغم من اكتمال 4 مشاريع خالل نفس الفترة، ويعود االنخفاض الحاد في هامش الربح اإلجمالي من %39.2 
خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 27.4% خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م إلى التغير في 
طبيعة الخدمات المقدمة باإلضافة إلى زيادة متوسط تكلفة المشروع الواحد، نتيجة لالرتفاع العالمي في أسعار المواد المستخدمة خالل 

نفس الفترة. 

تتعلق إيرادات خدمات الصيانة والتشغيل بخدمات توريد العمالة، المهنيين، الفنيين وقطع الغيار إلى عمالء الشركة، والتي شكلت ما نسبته 
9.1% من إجمالي إيرادات الشركة خالل السنة المالية 2020م )12.1% من إجمالي اإليرادات خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة 

المالية 2022م(.
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خالل السنة المالية 2020م و2021م، انخفضت إيرادات خدمات الصيانة والتشغيل من 14.6 مليون ريال سعودي إلى 7.4 مليون ريال سعودي 
نتيجة استكمال أحد مشاريع وزارة العدل المرتبطة بخدمات الصيانة والتشغيل، بينما انخفض هامش الربح اإلجمالي من 68.0% في السنة 
المالية 2020م إلى 54.2% في السنة المالية 2021م نتيجة اكتمال مشروع وزارة العدل والبدء بمشاريع جديدة تعتبر أقل تعقيدا وربحية 

مقارنة بالمشاريع المنجزة خالل نفس الفترة.

في حين ارتفعت إيرادات خدمات الصيانة والتشغيل بمقدار +2.6 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 
2021م و2022م، نتيجة البدء بـ 3 مشاريع جديدة خالل نفس الفترة. يعود االنخفاض الحاد في هامش الربح اإلجمالي من 68.7% خالل 
فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 23.8% خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م إلى التغير في طبيعة 

الخدمات المقدمة للعقود الجديدة مقارنة بخدمات العقود القديمة لدى الشركة.

اإليرادات والربح اإلجمالي حسب العميل 4-5	

المالية (: 43الجدول رقم ) أشهر  الستة  وفترة  و2021م  2020م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنة  العمالء  نوع  اإلجمالي حسب  والربح  اإليرادات 
المنتهية في 30 يونيو 2021م و2022م

اإليرادات والربح اإلجمالي حسب نوع العمالء

بأالف الرياالت السعودية
السنة المالية 

المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو 2021م

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو 2022م

التغير بين 
السنة المالية 
2020م-2021م

التغير بين فترة 
الستة أشهر للسنة 

المالية 2021م 
-2022م

اإليرادات:

1.9%6.2%46,86649,76927,47627,999جهات حكومية

)15.1%(23328.4%10324,1356,7855,764جهات شبه حكومية

358.5%3431.3%2007,0632,22510,203عمالء القطاع الخاص

20.5%71.7%47,16980,96636,48643,966إجمالي اإليرادات

الربح اإلجمالي:

)37.0%()20.1%(19,44115,52712,6837,990جهات حكومية

)41.0%(22213.9%265,7951,8841,111جهات شبه حكومية

396.2%8258.4%443,6865522,742عمالء القطاع الخاص

)21.7%(28.2%19,51125,00815,11911,842الربح اإلجمالي

نقطة مئويةنقطة مئويةكنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات:

)11.6()37.9(63.7%75.3%61.5%99.4%جهات حكومية

)5.5(13.129.6%18.6%29.8%0.2%جهات شبه حكومية

23.28.317.1%6.1%8.7%0.4%عمالء القطاع الخاص

نقطة مئويةنقطة مئويةهامش الربح اإلجمالي:

)17.6()10.3(28.5%46.2%31.2%41.5%جهات حكومية

)8.5()1.2(19.3%27.8%24.0%25.2%جهات شبه حكومية

26.930.12.0%24.8%52.2%22.0%عمالء القطاع الخاص

)14.5()10.5(26.9%41.4%30.9%41.4%هامش الربح اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.



جدول
125المحتـويــات
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اإليرادات والربح اإلجمالي حسب العميل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المالية المنتهية (: 44الجدول رقم )
في 30 يونيو 2021م و2022م

اإليرادات والربح اإلجمالي حسب العميل

بأالف الرياالت 
السعودية

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2021م

فترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2022م

ات
راد

إلي
ا

إجمالي 
الربح

هامش 
الربح 

اتاإلجمالي
راد

إلي
ا

إجمالي 
الربح

هامش 
الربح 

اتاإلجمالي
راد

إلي
ا

إجمالي 
الربح

هامش 
الربح 

اتاإلجمالي
راد

إلي
ا

إجمالي 
الربح

هامش 
الربح 

اإلجمالي

31.3%46.220,6386,453%32.527,47612,683%41.546,71515,191%46,86619,441وزارة العدل
شركة نافذة 

28.7%25.07,1542,056%57.32,158540%4,9922,861ال ينطبق--الرياض المحدودة

جامعة االمير سطام 
بن عبد العزيز 

بالخرج
18.3%5,315974ال ينطبق--10.6%2,967314ال ينطبق--

شركة المياه 
14.4%27.84,668670%24.16,1441,708%19,7624,760ال ينطبق--الوطنية

شركة جودة االعمال 
لالستشارات 

االدارية
19.0%2,000379ال ينطبق--ال ينطبق--ال ينطبق--

هيئة الزكاة 
والضريبة 
والجمارك

29.1%1,871545ال ينطبق--31.1%5517ال ينطبق--

شركة هوية العربية 
29.1%681199ال ينطبق--ال ينطبق--ال ينطبق--التجارية

وزارة البيئة 
60.8%547333ال ينطبق--19.5%1,867364ال ينطبق--والزراعة

شركة افق الذكاء 
31.0%367114ال ينطبق--33.8%18362ال ينطبق--المحدودة

شركة تقنيات نقل 
25.1%27.633484%27.0551152%25.2680184%10326المياه

معهد البحوث في 
11.3%26.521524%26.79124%1,825488ال ينطبق--جامعة األمير سطام

وزارة الشؤون 
10.0%17517ال ينطبق--14.6%325ال ينطبق--البلدية والقروية

شركة اتحاد مفهوم 
ال ينطبق--9.1%9.1353%22.0353%20044الصحة الطبي

مكتب سعد محمد 
ال ينطبق--8.1%8.1212%212ال ينطبق--العجالن العقاري

ال ينطبق--74.2%74.2118%118ال ينطبق--شركة الفاخرة

ال ينطبق)6(-ال ينطبق--41.2%1,821750ال ينطبق--شركة مدارس مينا

26.9%41.443,96611,842%30.936,48615,119%41.480,96625,008%47,16919,511اإلجمالي

54.5%46.9%83.9%75.3%60.7%57.7%99.6%99.4%أعلى عميل

ال ال ينطبقأعلى 5 عمالء
88.9%90.5%99.9%99.8%93.9%94.2%ينطبق

ال ال ينطبقأعلى 10 عمالء
99.7%99.1%ال ينطبقال ينطبق99.9%99.9%ينطبق

المصدر: معلومات اإلدارة.
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وزارة العدل: 	-4-6	
تعد وزارة العدل أكبر عميل للشركة نسبيا خالل السنوات المالية 2020م و2021م بمتوسط إيرادات 46.8 مليون ريال سعودي، حيث ساهمت 
ايرادات وزارة العدل بنسبة 57.7% من إجمالي إيرادات السنة المالية 2021م )99.4% من إجمالي إيرادات السنة المالية 2020م(، أما خالل 
السنوات المالية 2020م و2021م، كان لدى الشركة 11 مشروعاً مع وزارة العدل والتي تتضمن خدمات الترميم، التجديد، التأثيث، تقنية 

المعلومات، الدعاية واإلعالن، والخدمات االستشارية.

يعود االنخفاض في هامش الربح اإلجمالي لوزارة العدل من 41.5% في السنة المالية 2020م إلى 32.5% في السنة المالية 2021م إلى 
اكمال وارتفاع نسب اإلنجاز لـ 7 مشاريع والبدء بمشاريع جديدة بواقع )+4 مشاريع( تعتبر أقل تعقيدا وربحية مقارنة بالمشاريع المنجزة 

خالل نفس الفترة.

خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م، انخفضت إيرادات وزارة العدل من 27.4 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر 
األولى من السنة المالية 2021م إلى 20.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م نتيجة إلكمال 6 مشاريع، 
على الرغم من البدء بمشروعين جديدين خالل نفس الفترة. كما وانخفض هامش الربح اإلجمالي لوزارة العدل من 46.2% في فترة الستة 
أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 31.3% في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م نتيجة التغير في طبيعة الخدمات 
المقدمة باإلضافة إلى زيادة متوسط تكلفة المشروع الواحد وذلك نتيجة لالرتفاع العالمي في أسعار المواد المستخدمة خالل نفس الفترة.

شركة نافذة الرياض المحدودة: 	-4-6	
بلغت إيرادات شركة نافذة الرياض المحدودة )إحدى الشركات الشقيقة( 5.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، والتي تتعلق 
بمشروع تأثيث المحكمة التجارية في الرياض والذي بدأ في شهر مارس 2021م، حيث عملت الشركة كمقاول فرعي لشركتها الشقيقة فيما 

يخص مشروع شركة نافذة الرياض مع وزارة العدل، كما وبلغ هامش الربح اإلجمالي 57.3% في السنة المالية 2021م. 

خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م، ارتفعت ايرادات شركة نافذة الرياض من 2.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة 
أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 7.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م نتيجة زيادة نسبة 
إنجاز المشروع، في حين استقر هامش الربح اإلجمالي نسبيا بمتوسط 26.9% خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م 

و2022م. 

جامعة االمير سطام بن عبد العزيز: 	-4-6	
خالل الفترة قيد الدراسة، استلمت الشركة 3 مشاريع مع جامعة األمير سطام، حيث بدأ العمل في مشروعين خالل النصف الثاني من 
السنة المالية 2021م، في حين بدأ المشروع الثالث في شهر مايو من السنة المالية 2022م. تتعلق مشاريع الشركة مع جامعة األمير سطام 
بخدمات صيانة وتنظيف المدينة الجامعية، تحديدا كلية البنات وسكن الطالب في الجامعة. ساهمت إيرادات جامعة األمير سطام بمبلغ 3.0 
مليون ريال سعودي من إجمالي إيرادات السنة المالية 2021م وسجلت نسبة هامش ربح إجمالي بمقدار 10.6% في السنة المالية 2021م. 

في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م، بلغت إيرادات جامعة األمير سطام 5.3 مليون ريال سعودي، بينما سجلت نسبة هامش 
ربح إجمالي قدره 18.3% خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م.

شركة المياه الوطنية: 4-6-4	
يتعلق مشروع وجا مع شركة المياه الوطنية بخدمات الترميم، تقنية المعلومات والدعاية واإلعالن. بدأ المشروع في شهر فبراير من السنة 
المالية 2021م، حيث ساهمت ايرادات شركة المياه الوطنية بمبلغ 19.8 مليون ريال سعودي من إجمالي إيرادات السنة المالية 2021م، 

وهامش ربح إجمالي بنسبة 24.1% خالل نفس السنة المالية. 

انخفضت إيرادات شركة المياه الوطنية من 6.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 4.7 مليون 
ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م نتيجة قرب اكتمال المشروع وبالتالي انخفض هامش الربح اإلجمالي 

من 27.8% خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 14.4% خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م. 

شركة جودة االعمال لالستشارات االدارية: 4-6-5	
خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م، قامت الشركة بالعمل كمقاول فرعي لشركة جودة األعمال لالستشارات اإلدارية 
فيما يخص خدمات ترميم وتجديد منظم المياه في مدينة الرياض. بلغت إيرادات شركة جودة األعمال 2.0 مليون ريال سعودي خالل فترة 

الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م وسجلت هامش ربح إجمالي بنسبة 19.0% خالل نفس الفترة.
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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: 4-6-6	
يتعلق مشروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بخدمات الدعاية واإلعالن المقدمة من قبل الشركة، بدأ المشروع في شهر نوفمبر من عام 
2021م مساهما بمقدار 55 ألف ريال سعودي من إجمالي ايرادات السنة المالية 2021م )هامش ربح إجمالي بنسبة 31.1% في السنة المالية 
2021م( و1.9 مليون ريال سعودي من إجمالي إيرادات فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م )هامش ربح بنسبة 29.1% في فترة 

الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م(. 

شركة هوية العربية التجارية: 4-6-7	
خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م، قامت الشركة بالعمل كمقاول فرعي لشركة هوية العربية التجارية فيما يخص 
خدمات الدعاية واإلعالن لمشروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. حيث بلغت إيرادات شركة هوية 681 ألف ريال سعودي خالل فترة 

الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م وسجلت هامش ربح إجمالي بمقدار 29.1% خالل نفس الفترة.

وزارة البيئة والزراعة: 4-6-8	
يتعلق مشروع الشركة مع وزارة البيئة والزراعة بخدمات ترميم وتجديد منظم المياه في مدينة الرياض، بدأ المشروع خالل النصف الثاني 
من السنة المالية 2021م، مساهما بمقدار 1.9 مليون ريال سعودي من إجمالي ايرادات السنة المالية 2021م )هامش ربح إجمالي بنسبة 
19.5% في السنة المالية 2021م( و547 ألف ريال سعودي من إجمالي إيرادات فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م )هامش 

ربح إجمالي بنسبة 60.8% في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م(.

شركة افق الذكاء المحدودة: 4-6-9	
يتعلق مشروع وجا مع شركة افق الذكاء المحدودة بخدمات ترميم وتجديد مقر الشركة الرئيسي، بدأ المشروع خالل النصف الثاني من السنة 
المالية 2021م، مساهما بمقدار 183 ألف ريال سعودي من إجمالي ايرادات السنة المالية 2021م )هامش ربح إجمالي بنسبة 33.8% في 
السنة المالية 2021م( و367 ألف ريال سعودي من إجمالي إيرادات فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م )هامش ربح إجمالي 

بنسبة 31.0% في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م(.

شركة تقنيات نقل المياه: 0	-4-6	
خالل الفترة قيد الدراسة، استلمت الشركة مشروعين مع شركة تقنيات نقل المياه، حيث بدأ العمل في المشروع األول خالل السنة المالية 
2020م، في حين بدأ المشروع الثاني في شهر ابريل من السنة المالية 2022م. تتعلق مشاريع شركة تقنيات نقل المياه بخدمات ترميم وتأثيث 
المقر الرئيسي للشركة باإلضافة إلى تقديم خدمات تقنية معلومات. ارتفعت إيرادات شركة تقنيات نقل المياه من 103 ألف ريال سعودي 
في السنة المالية 2020م إلى 680 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة ارتفاع نسبة اإلنجاز للمشروع، في حين استقرت نسبة 

هامش الربح اإلجمالي بمتوسط 26.1% خالل نفس الفترة.

كما وانخفضت إيرادات شركة تقنيات نقل المياه من 551 ألف ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 
334 ألف ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م، نتيجة اكتمال مشروع الشركة األول والبدء في المشروع 

الثاني الجديد للشركة.

معهد البحوث في جامعة األمير سطام: 		-4-6	
يتعلق مشروع معهد البحوث في جامعة األمير سطام بخدمات ترميم وتجديد منظم المياه في مدينة الرياض باإلضافة إلى خدمات التأثيث، 
الدعاية واإلعالن، تقنية المعلومات والخدمات االستشارية المقدمة. بدأ المشروع في شهر يونيو من السنة المالية 2021م وبلغت ايرادات 
المشروع 1.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م مسجال هامش ربح إجمالي بنسبة 26.7%. في حين بلغت ايرادات المشروع خالل 

فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م 215 ألف ريال سعودي مسجال هامش ربح إجمالي بنسبة %11.3.

وزارة الشؤون البلدية والقروية: 		-4-6	
يتعلق مشروع وزارة الشؤون البلدية والقروية بأعمال تركيب ألواح جبس وفواصل زجاجية للوزارة. بدأ العمل بالمشروع في شهر نوفمبر من 
السنة المالية 2021م، مساهما بمقدار 32 ألف ريال سعودي من إجمالي ايرادات السنة المالية 2021م )هامش ربح إجمالي بنسبة 14.6% في 
السنة المالية 2021م( و175 ألف ريال سعودي من إجمالي إيرادات فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م )هامش ربح إجمالي 

بنسبة 10.0% في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م(.

شركة اتحاد مفهوم الصحة الطبي: 		-4-6	
يتعلق مشروع شركة اتحاد مفهوم الصحة الطبي بخدمات الترميم. بدأ العمل على المشروع خالل السنة المالية 2020م ولمدة عام واحد 
فقط. انخفضت إيرادات شركة اتحاد مفهوم الصحة الطبي من 200 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 35 ألف ريال سعودي 
في السنة المالية 2021م نتيجة اكتمال مشروع الشركة )35 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م(. عالوة 
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على ذلك، انخفض هامش الربح اإلجمالي من 22.0% في السنة المالية 2020م إلى 9.0% في السنة المالية 2021م نتيجة اكتمال المشروع 
خالل بداية السنة المالية 2021م.

مكتب سعد محمد العجالن العقاري: 4	-4-6	
يتعلق مشروع وجا مع مكتب سعد محمد العجالن العقاري بخدمات تأثيث مقر الشركة في مدينة الدمام، حيث بدأ وانتهى المشروع خالل 
النصف األول من السنة المالية 2021م، بلغت إيرادات مكتب سعد محمد العجالن العقاري 21 ألف ريال سعودي خالل السنة المالية 2021م 

وهامش ربح إجمالي نسبته 8.1% خالل نفس العام.

شركة الفاخرة: 5	-4-6	
يتعلق مشروع وجا مع شركة الفاخرة بخدمات تقنية المعلومات المقدمة من قبل الشركة. بدأ وانتهى المشروع خالل النصف األول من السنة 
المالية 2021م. بلغت إيرادات شركة الفاخرة 11 ألف ريال سعودي خالل السنة المالية 2021م وهامش ربح إجمالي نسبته 74.2% خالل 

نفس العام.

شركة مدارس مينا: 6	-4-6	
يتعلق مشروع وجا مع شركة مدارس مينا بخدمات تأثيث المدرسة. بدأ وانتهى المشروع خالل النصف الثاني من السنة المالية 2021م. 
بلغت إيرادات شركة مدارس المينا 1.8 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2021م وهامش ربح إجمالي نسبته 41.2% خالل نفس العام.

تكلفة اإليرادات المباشرة  4-7	

تكلفة اإليرادات المباشرة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المالية المنتهية في 30 يونيو (: 45الجدول رقم )
2021م و2022م

تكلفة االيرادات الباشرة

بأالف الرياالت السعودية
السنة المالية 

المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

السنة المالية 
المنتهية في 
31 ديسمبر 

2021م

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو 2021م

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو 2022م

التغير بين 
السنة المالية 
2020م-2021م

التغير بين فترة 
الستة أشهر 

للسنة المالية 
2021م -2022م

64.5%99.5%21,10442,10716,27526,764المواد المستهلكة

15.3%92.0%4,4618,5673,4143,935رواتب وأجور وما في حكمها

10.7%)9.8%(457412236261استهالك اآلالت والمعدات

)53.4%()43.3%(4482548741تكاليف عمالة خارجية

)17.2%(288.5%1,1884,6171,3561,123مصروفات متنوعة

50.3%102.3%27,65855,95821,36732,124إجمالي تكلفة االيرادات المباشرة

نقطة مئويةنقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات:

60.97.316.3%44.6%52.0%44.7%المواد المستهلكة

)0.4(9.01.1%9.4%10.6%9.5%رواتب وأجور وما في حكمها

)0.1()0.5(0.6%0.6%0.5%1.0%استهالك اآلالت والمعدات

)0.1()0.6(0.1%0.2%0.3%0.9%تكاليف عمالة خارجية

)1.2(2.63.2%3.7%5.7%2.5%مصروفات متنوعة

73.110.514.5%58.6%69.1%58.6%إجمالي تكلفة االيرادات المباشرة
المصدر: معلومات اإلدارة.
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ارتفعت تكلفة اإليرادات والتي تتكون بشكل أساسي من مواد مستهلكة، رواتب وأجور وما في حكمها، استهالك اآلالت والمعدات، تكاليف 
عمالة خارجية ومصروفات متنوعة، من 27.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 55.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2021م، نتيجة للزيادة في المواد المستهلكة بمبلغ )+21.0 مليون ريال سعودي(، باإلضافة إلى االرتفاع في الرواتب واألجور وما في حكمها 

بمبلغ )+4.1 مليون ريال سعودي( خالل نفس الفترة. 

أما خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م، ارتفعت تكلفة اإليرادات بمبلغ )+10.8 مليون ريال سعودي(، نتيجة ارتفاع 
تكاليف المواد المستهلكة بمبلغ )+10.5 مليون ريال سعودي( بين فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م و2022م.

ارتفعت تكلفة المواد المستهلكة من 21.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 42.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2021م تماشيا مع الزيادة في اإليرادات، نتيجة للزيادة في عدد المشاريع خالل نفس الفترة )من 9 مشاريع في السنة المالية 2020م إلى 

24 مشروعاً في السنة المالية 2021م(. 

بين فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م و2022م، ارتفعت تكلفة المواد المستهلكة من 16.3 مليون ريال سعودي في فترة الستة 
أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 26.8 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م، نتيجة االرتفاع 

العالمي في أسعار المواد االستهالكية خالل نفس الفترة.

تتكون الرواتب واألجور وما في حكمها بشكل رئيسي من الرواتب األساسية للموظفين، بدل السكن، التنقالت، اإلجازات، نهاية الخدمة، تذاكر 
سفر ومكافآت موظفين الشركة، ارتفعت من 4.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 8.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2021م، نتيجة زيادة عدد الموظفين من 31 موظف في السنة المالية 2020م إلى 56 موظف في السنة المالية 2021م. على الرغم من ثبات 

تكلفة اجمالي الرواتب واألجور وما في حكمها الشهرية لكل موظف بمقدار 12.4 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة. 

ارتفعت الرواتب واألجور وما في حكمها في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م بمقدار )+521 ألف ريال سعودي( مقارنة مع 
فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م، نتيجة للزيادة في عدد الموظفين بمقدار +49 موظف خالل نفس الفترة. في حين قابلت 
الزيادة في أعداد الموظفين انخفاضا في إجمالي متوسط   الرواتب واألجور وما في حكمها الشهرية لكل موظف من 7.3 ألف ريال سعودي 

شهرياً إلى 3.7 آالف ريال سعودي لكل موظف شهرياً، حيث تمكنت اإلدارة من توظيف موظفين أقل تكلفة خالل نفس الفترة.

تتعلق مصاريف استهالك اآلالت والمعدات بشكل رئيسي باألصول الثابتة المستخدمة في نشاطات وجا، حيث انخفض مصروف استهالك 
اآلالت والمعدات من 457 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 412 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م، نتيجة استهالك 

قدر كبير من األصول الثابتة للشركة بشكل كامل أو شبه كامل. 

نتيجة  ريال سعودي(  ألف   25+( بمقدار  اإلهالك بشكل طفيف  ارتفع مصروف  المالية 2022م،  السنة  األولى من  أشهر  الستة  فترة  في 
اإلضافات القليلة التي تم إجراؤها خالل نفس الفترة )+141 ألف ريال سعودي( ما بين فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 

و2022م.

انخفضت تكاليف العمالة الخارجية التي تتكون بشكل أساسي من تكاليف العاملين لحسابهم الخاص والمقاولين الخارجيون بدوام كامل أو 
جزئي من 448 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 254 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م )من 87 ألف ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 41 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م(، 

نتيجة قرار اإلدارة بتوظيف المزيد من الموظفين بدالً من االعتماد على العمالة الخارجية.

تكاليف  السيارات،  إيجار  المستودعات،  إيجار  مصاريف  السفر،  بمصاريف  أساسي  بشكل  تتعلق  والتي  المتنوعة  المصروفات  ارتفعت 
المخططات والتصميمات ومصاريف الصيانة من 1.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 4.6 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م )من 1.4 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 1.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة 

أشهر األولى من السنة المالية 2022م( تماشيا مع الزيادة اإلجمالية في نشاطات الشركة خالل الفترة قيد الدراسة.
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المالية (: 46الجدول رقم ) أشهر  الستة  وفترة  المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م  المالية  للسنة  الموظفين  واستحقاقات  الرواتب  إيرادات  تكلفة 
المنتهية في 30 يونيو 2021م و2022م

تكلفة ايرادات الرواتب واستحقاقات الموظفين

بأالف الرياالت السعودية
السنة المالية 

المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م

فترة الستة 
أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 

2021م

فترة الستة 
أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 

2022م

التغير بين 
السنة المالية 
2020م-2021م

التغير بين فترة 
الستة أشهر 

للسنة المالية 
2021م -2022م

14.0%104.8%3,0076,1582,2612,577الراتب األساسي
10.9%88.5%6531,231571633السكن
3.6%61.4%290468232241النقل

121.1%51.0%13820997215اإلجازات
144.7%19.1%13015573180نهاية خدمة
323.1%322.3%9381043تذاكر سفر

)72.2%(32.1%23430916947مكافآت
15.3%92.0%4,4618,5673,4143,935إجمالي تكلفة الرواتب واألجور وما في حكمها

315639882549عدد الموظفين في نهاية الفترة
المتوسط الشهري للرواتب األساسية لكل موظف 

)2.4(8.19.24.82.41.1)بأالف الرياالت السعودية(

نقطة مئويةنقطة مئويةكنسبة مئوية من إجمالي تكلفة الرواتب واألجور وما في حكمها:
)0.7(65.54.5%66.2%71.9%67.4%الراتب األساسي

)0.6()0.3(16.1%16.7%14.4%14.6%السكن
)0.7()1.0(6.1%6.8%5.5%6.5%النقل

2.6)0.7(5.5%2.8%2.4%3.1%اإلجازات
2.4)1.1(4.6%2.1%1.8%2.9%نهاية خدمة
1.10.20.8%0.3%0.4%0.2%تذاكر سفر

)3.8()1.6(1.2%5.0%3.6%5.2%مكافآت
المصدر: معلومات اإلدارة.

ارتفعت الرواتب األساسية من 3.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 6.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، 
نتيجة زيادة عدد موظفي الشركة في نهاية الفترة من 31 موظف في السنة المالية 2020م إلى 56 موظف في السنة المالية 2021م، بينما 
ارتفع متوسط الرواتب األساسية الشهرية للموظف الواحد بشكل طفيف بين السنة المالية 2020م و2021م بمقدار 1.1 ألف ريال سعودي 

بين نفس الفترة. 

خالل الفترة ما بين الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م وفترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م، زادت تكاليف الرواتب 
بينما انخفض متوسط    الفترة،  بواقع 49 موظف خالل نفس  الموظفين  زيادة أعداد  نتيجة  ألف ريال سعودي(  األساسية بمقدار )+316 

الرواتب األساسية الشهرية لكل موظف من 4.8 ألف ريال سعودي لكل موظف شهريا إلى 2.4 ألف ريال سعودي لكل موظف شهريا حيث 
تمكنت اإلدارة من توظيف موظفين بتكلفة أقل خالل نفس الفترة.

يعود االرتفاع في تكاليف السكن والتنقالت واإلجازات خالل الفترة قيد الدراسة إلى االرتفاع في الرواتب األساسية خالل الفترة نفسها.

تعود الزيادة في تكاليف مكافآت نهاية الخدمة من 130 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 155 ألف ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م )من 73 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 180 ألف ريال سعودي في فترة الستة 
أشهر األولى من السنة المالية 2022م( بشكل أساسي إلى الزيادة في عدد الموظفين من 31 موظف في السنة المالية 2020م إلى 56 موظف 
في السنة المالية 2021م )من 39 موظف إلى 88 موظف ما بين فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م وفترة الستة أشهر األولى 

من السنة المالية 2022م(.
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ارتفعت تكاليف التذاكر من 9 أالف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 38 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م )من 10 أالف 
ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 43 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 

2022م( نتيجة زيادة عدد الموظفين خالل الفترات المالية.

يُحدد مبلغ المكافأة المرتبط بأداء كل موظف بشكل سنوي بحيث يتم اقتراحه من قبل المدير المالي واعتماده من قبل العضو المنتدب. 
ارتفعت تكلفة المكافآت التي تم دفعها من قبل شركة وجا من 234 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 309 ألف ريال سعودي في 
السنة المالية 2021م تماشيا مع تحسن عمليات الشركة خالل نفس الفترة. في حين انخفضت تكلفة المكافآت من 169 ألف ريال سعودي 
إلى 47 ألف ريال سعودي ما بين فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م وفترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م نتيجة 

عدم قيام الشركة بدفع مكافآت لجميع موظفي الشركة.

المصروفات العمومية واإلدارية 4-9	

مصروفات عمومية وإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المالية المنتهية في 30 يونيو (: 47الجدول رقم )
2021م و2022م

مصروفات عمومية وإدارية

بأالف الرياالت السعودية
السنة المالية 

المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م

فترة الستة 
أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 

2021م

فترة الستة 
أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 

2022م

التغير بين 
السنة المالية 
2020م-2021م

التغير بين فترة 
الستة أشهر 

للسنة المالية 
2021م -2022م

)17.4%(307.4%8313,3871,5571,287رواتب وأجور وما في حكمها
ال ينطبقال ينطبق499---مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

6261.6%88.8%631184256مصروفات بنكية
)68.9%(167.8%309826549171أتعاب مهنية

)13.4%(21.0%215260150130إيجارات
3.4%16.9%291340115119استهالكات ممتلكات ومعدات

3397.2%)50.2%(953105صيانة واصالح
81.9%102.6%1202434786رسوم

)24.0%(155.1%27694232بريد وهاتف وانترنت
55.4%17.9%1922813كهرباء وماء

64.4%233.3%414610مصروفات وبرامج
12.2%14.0%131578قرطاسية ومطبوعات

)100.0%(ال ينطبق-150--إطفاء حق استخدام األصل
)24.5%(80.2%43782619أخرى

2.6%176.5%1,9455,3772,6642,734إجمالي المصروفات العمومية واإلدارية
نقطة مئويةنقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات:
)1.3(2.92.4%4.3%4.2%1.8%رواتب وأجور وما في حكمها

1.1-1.1%0.0%0.0%0.0%مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
0.60.00.6%0.0%0.1%0.1%مصروفات بنكية

)1.1(0.40.4%1.5%1.0%0.7%أتعاب مهنية
)0.1()0.1(0.3%0.4%0.3%0.5%إيجارات

)0.0()0.2(0.3%0.3%0.4%0.6%استهالكات ممتلكات ومعدات
0.2)0.0(0.2%0.0%0.0%0.0%صيانة واصالح

0.20.00.1%0.1%0.3%0.3%رسوم
)0.0(0.10.0%0.1%0.1%0.1%بريد وهاتف وانترنت

0.0)0.0(0.0%0.0%0.0%0.0%كهرباء وماء
0.00.00.0%0.0%0.0%0.0%مصروفات وبرامج



جدول
المحتـويــات 132

مصروفات عمومية وإدارية

بأالف الرياالت السعودية
السنة المالية 

المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م

فترة الستة 
أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 

2021م

فترة الستة 
أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 

2022م

التغير بين 
السنة المالية 
2020م-2021م

التغير بين فترة 
الستة أشهر 

للسنة المالية 
2021م -2022م

)0.0()0.0(0.0%0.0%0.0%0.0%قرطاسية ومطبوعات
)0.4(-0.0%0.4%0.0%0.0%إطفاء حق استخدام األصل

)0.0(0.00.0%0.1%0.1%0.1%أخرى
)1.1(6.22.5%7.3%6.6%4.1%إجمالي المصروفات العمومية واإلدارية

المصدر: معلومات اإلدارة.

ارتفعت مصاريف الرواتب واألجور وما في حكمها من 831 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 3.4 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2021م نتيجة زيادة إجمالي عدد الموظفين من 8 موظفين في السنة المالية 2020م إلى 15 موظف في السنة المالية 2021م 
باإلضافة إلى ارتفاع متوسط إجمالي الرواتب واألجور وما في حكمها الشهرية من 8.7 ألف ريال سعودي لكل موظف إلى 18.8 ألف ريال 

سعودي لكل موظف خالل نفس الفترة.

في حين انخفضت الرواتب واألجور وما في حكمها من 1.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 
1.3 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م، نتيجة انخفاض إجمالي الرواتب واألجور وما في حكمها 
الشهرية من 11.8 ألف ريال سعودي لكل موظف إلى 6.7 ألف ريال سعودي لكل موظف على الرغم من زيادة عدد الموظفين اإلداريين بواقع 

+5 موظفين خالل نفس الفترة. 

بلغ مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية 126 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م )ال شيء في السنة المالية 
2020م( و499 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م )ال شيء في فترة الستة أشهر األولى من السنة 
المالية 2021م(. حيث بدأت الشركة في احتساب نسبة 1% من إجمالي أرصدة العمالء الحكوميين المدينة كمخصص للخسائر المحتملة في 
عام 2021م، وذلك بناًء على توصية مراجع الحسابات الخارجي للشركة. ومن الجدير بالذكر أنه في السنة المالية 2021م اعتمدت الشركة 
وضع المخصص في حساب منفصل في حين تم إعادة تصنيف حساب مخصص الخسائر االئتمانية ضمن المصاريف العمومية واإلدارية 

خالل فترة الستة أشهر.

المصروفات البنكية والتي تتعلق بشكل أساسي برسوم البنوك على الخدمات المالية المقدمة )خطابات الضمان والتحويالت وما إلى ذلك(. 
ارتفعت من 63 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 118 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م )من 4 آالف ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر من السنة المالية 2021م إلى 256 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر من السنة المالية 2022م( نتيجة الزيادة في 

عدد مشاريع الشركة خالل الفترة قيد الدراسة.

القانونية، مراجعي الحسابات والخدمات االستشارية، فيعود االرتفاع  المهنية والتي تتعلق برسوم الخدمات  أما بخصوص تكلفة األتعاب 
الجوهري من 309 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 826 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م، نتيجة الزيادة في تكلفة 
األتعاب القانونية والمتعلقة بتكاليف االكتتاب العام بالسوق الموازي للشركة )+681 ألف( باإلضافة إلى زيادة أتعاب المراجعة الحسابية 
نتيجة توسع نطاق العمل ليشمل مراجعة نتائج الشركة النصف سنوية. في حين انخفضت األتعاب المهنية خالل فترة الستة أشهر األولى 
من السنة المالية 2021م و2022م بمقدار )-378 ألف ريال سعودي( نتيجة النخفاض تكلفة األتعاب القانونية حيث تم استكمال معظم 

االستشارات القانونية المتعلقة بعملية االكتتاب العام للشركة.

تتكون تكلفة اإليجار بشكل أساسي من مصاريف أصول حق االستخدام. ارتفعت تكلفة اإليجار بشكل طفيف من 215 ألف ريال سعودي في 
السنة المالية 2020م إلى 260 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م، بناء على الدراسة االكتوارية التي تم إجراؤها في السنة المالية 

2021م حيث تم تجديد عقد إيجار المقر الرئيسي للشركة لمدة خمس سنوات إضافية في عام 2021م.

خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م، انخفضت مصاريف اإليجار بشكل طفيف من 150 ألف ريال سعودي في فترة الستة 
أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 130 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م. 

أما بخصوص استهالك الممتلكات والمعدات المتعلقة باألثاث، المعدات، أجهزة الحاسب اآللي والطابعات للمقر الرئيسي للشركة، فقد 
ارتفعت من 291 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 340 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م )من 115 ألف ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 119 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م( 

نتيجة اإلضافات الطفيفة التي تم إجراؤها خالل نفس الفترة. 
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المالية  السنة  بين  اإليرادات  بمقدار 0.02% كنسبة من  للشركة  الرئيسي  المقر  بتحسينات  المتعلقة  والصيانة  تكاليف اإلصالح  استقرت 
2020م و2021م. بينما خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م، ارتفعت تكاليف اإلصالح والصيانة بشكل كبير من 3 آالف 
ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 105 آالف ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 

2022م، نتيجة تجديد المقر الرئيسي خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م. 

ارتفعت تكاليف الرسوم والتي تشمل بشكل أساسي الرسوم الحكومية المتعلقة بوزارة الموارد البشرية والشؤون االجتماعية، رسوم خدمات 
ّتم ومقيم باإلضافة إلى رسوم ترخيص الخدمات المهنية )شهادة التعاقد(، من 120 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 243 
ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م )من 47 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 86 ألف 
ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م(، نتيجة الزيادة في عدد موظفي الشركة إضافة إلى الزيادة اإلجمالية 

في أنشطة الشركة خالل الفترات قيد الدراسة.

ارتفعت تكاليف البريد والهاتف واالنترنت والتي تشمل رسوم اشتراك البريد والموقع اإللكتروني للشركة، من 27 ألف ريال سعودي في 
السنة المالية 2020م إلى 69 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م، وتعود الزيادة بشكل أساسي إلى قيام الشركة باالشتراك في أحد 
خدمات محركات البحث عبر اإلنترنت المقدمة من قبل شركة )جوو( باإلضافة إلى الزيادة اإلجمالية في أنشطة الشركة خالل نفس الفترة. 
في حين انخفضت تكاليف البريد والهاتف واالنترنت خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م بمبلغ -10 آالف ريال سعودي 
مقارنة بفترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م نتيجة قيام الشركة بإلغاء اشتراكها في خدمة محرك البحث المقدمة من شركة 

جوو وتجديد اشتراكات خدمات االنترنت بتكلفة أقل. 

تعود الزيادة الطفيفة في تكاليف الكهرباء والماء من 19 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 22 ألف ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م )من 8 آالف ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 13 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر 
األولى من السنة المالية 2022م(، للزيادة في إيرادات الشركة إضافة إلى الزيادة اإلجمالية في أنشطة الشركة خالل الفترات قيد الدراسة.

تمثل مصروفات البرامج، اشتراكات شركة وجا في النظام المحاسبي وبرنامج مكافحة الفيروسات، والتي ارتفعت من 4 آالف ريال سعودي 
في السنة المالية 2020م إلى 14 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م )من 6 آالف ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من 
السنة المالية 2021م إلى 10 آالف ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م( نتيجة عمليات الصيانة التي تمت 

على النظام المحاسبي لدى الشركة والتي بدأ تنفيذها في عام 2021م.

استقرت تكاليف القرطاسية والمطبوعات والتي تشمل مصاريف اللوازم المكتبية العامة، مثل أوراق الطباعة، األظرف واألحبار، مستقرة 
نسبيا بنسبة 0.02% من اإليرادات خالل الفترة قيد الدراسة.

كما واستقرت المصروفات العمومية واإلدارية األخرى كنسبة من اإليرادات عند 0.1% خالل الفترة قيد الدراسة.

تكلفة رواتب واستحقاقات الموظفين العامة واإلدارية 0	-4	

تكلفة رواتب واستحقاقات الموظفين العامة واإلدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المالية (: 48الجدول رقم )
المنتهية في 30 يونيو 2021م و2022م

رواتب واستحقاقات الموظفين العامة واإلدارية

بأالف الرياالت السعودية

السنة المالية 
المنتهية في 
31 ديسمبر 

2020م

السنة المالية 
المنتهية في 
31 ديسمبر 

2021م

فترة الستة 
أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 

2021م

فترة الستة 
أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 

2022م

التغير بين 
السنة المالية 
2020م-2021م

التغير بين 
فترة الستة 
أشهر للسنة 

المالية 2021م 
-2022م

)20.4%(682.0%3512,7421,3401,067الراتب األساسي
32.0%97.6%631255978السكن

)56.6%(22.3%1792199340المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
32.4%99.9%25502431النقل

14.9%)45.9%(60332427اإلجازات
72.1%80.4%1041881322نهاية خدمة

382.2%)49.0%(4222316المكافآت
219.6%29.2%7925تذاكر السفر

)17.4%(307.4%8313,3871,5571,287إجمالي تكلفة الرواتب واألجور وما في حكمها
815111675عدد الموظفين في نهاية الفترة
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رواتب واستحقاقات الموظفين العامة واإلدارية

بأالف الرياالت السعودية

السنة المالية 
المنتهية في 
31 ديسمبر 

2020م

السنة المالية 
المنتهية في 
31 ديسمبر 

2021م

فترة الستة 
أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 

2021م

فترة الستة 
أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 

2022م

التغير بين 
السنة المالية 
2020م-2021م

التغير بين 
فترة الستة 
أشهر للسنة 

المالية 2021م 
-2022م

المتوسط الشهري للرواتب األساسية لكل موظف )بأالف 
)4.6(3.715.210.25.611.6الرياالت السعودية(

كنسبة مئوية من إجمالي تكلفة الرواتب واألجور وما في 
نقطة مئويةنقطة مئويةحكمها:

)3.1(82.938.8%86.1%81.0%42.2%الراتب األساسي
2.3)3.9(6.1%3.8%3.7%7.6%السكن

)2.8()15.1(3.1%6.0%6.5%21.5%المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
0.9)1.5(2.4%1.5%1.5%3.0%النقل

0.6)6.3(2.1%1.5%1.0%7.2%اإلجازات
0.9)7.0(1.7%0.8%5.6%12.6%نهاية خدمة

1.0)4.4(1.3%0.2%0.6%5.1%المكافآت
0.3)0.6(0.4%0.1%0.3%0.8%تذاكر السفر

المصدر: معلومات اإلدارة.

تعود زيادة الرواتب األساسية من 351 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 2.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م إلى 
زيادة عدد الموظفين من 8 موظفين في السنة المالية 2020م إلى 15 موظف في السنة المالية 2021م، باإلضافة إلى الزيادة الحاصلة في 

متوسط الرواتب األساسية الشهرية لكل موظف من 3.7 آالف ريال سعودي إلى 15.2 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.

خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م، انخفضت الرواتب األساسية بمبلغ )-273 ألف ريال سعودي( نتيجة االنخفاض في 
متوسط الرواتب األساسية الشهرية لكل موظف من 10.2 ألف ريال سعودي لكل موظف إلى 5.6 ألف ريال سعودي لكل موظف حيث تمكنت 
اإلدارة من تعيين موظفين جدد بتكلفة أقل خالل نفس الفترة، حيث قوبل االنخفاض في متوسط الرواتب األساسية الشهرية لكل موظف 

بالزيادة في عدد الموظفين بواقع +5 موظفين خالل نفس الفترة.

وتعود الزيادة في تكاليف السكن خالل الفترة قيد الدراسة من 63 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 125 ألف ريال سعودي 
في السنة المالية 2021م )من 59 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 78 ألف ريال سعودي في فترة 

الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م( تماشيا مع الزيادة في عدد الموظفين خالل الفترة قيد الدراسة.

ارتفعت تكاليف المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من 179 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 219 ألف ريال سعودي في 
السنة المالية 2021م تماشيا مع إجمالي االرتفاع في تكاليف الرواتب األساسية وتكاليف السكن، في حين انخفضت تكاليف المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية بمقدار )-53 ألف ريال سعودي( خالل فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م و2022م، نتيجة االنخفاض 

في تكاليف الرواتب األساسية خالل نفس الفترة.

وتعود الزيادة في تكاليف التنقل خالل الفترة قيد الدراسة من 25 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 50 ألف ريال سعودي في 
السنة المالية 2021م )من 24 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 31 ألف ريال سعودي في فترة 

الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م( إلى الزيادة في عدد الموظفين خالل الفترة قيد الدراسة.

كما وارتفعت مكافأة نهاية الخدمة من 104 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 188 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م 
)من 13 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 22 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من 

السنة المالية 2022م( بشكل أساسي نتيجة لزيادة عدد الموظفين خالل نفس الفترة.

يُحدد مبلغ المكافأة المرتبطة بأداء كل موظف بشكل سنوي، حيث يتم اقتراحه من قبل المدير المالي واعتماده من قبل العضو المنتدب. 
انخفضت تكاليف المكافآت التي تم دفعها من قبل الشركة من 42 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 22 ألف ريال سعودي 
في السنة المالية 2021م نتيجة عدم قيام الشركة بدفع مكافآت لجميع موظفي الشركة. في حين ارتفعت تكاليف المكافآت بين فترة الستة 
أشهر األولى من السنة المالية 2021م وفترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م بمبلغ )+13 ألف ريال سعودي( نتيجة الزيادة في 
عدد موظفين الشركة من 11 موظف في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 16 موظف في فترة الستة أشهر من السنة 

المالية 2022م.
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تعود الزيادة في تكاليف تذاكر السفر خالل الفترة قيد الدراسة من 7 آالف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 9 آالف ريال سعودي 
في السنة المالية 2021م )من ألفي ريال سعودي في فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2021م إلى 5 آالف ريال سعودي في فترة 

الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م( إلى زيادة عدد الموظفين خالل الفترة قيد الدراسة.

قائمة المركز المالي. 5

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م (: 49الجدول رقم )

قائمة المركز المالي

 كما في 31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
)مراجعة(

 كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

 كما في 30 يونيو 2022م
)غير مراجعة(

األصول:

أصول غير متداولة:
3,3532,9572,719ممتلكات ومعدات - )بالصافي(

627928798أصول حق استخدام - )بالصافي(
--950دفعة مقدمة لالستثمار في رأس مال الشركة

2,9853,060-استثمار في شركة زميلة
2,0122,012-موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

4,9308,8838,589مجموع األصول غير المتداولة
أصول متداولة:

4,6885,1196,198المخزون
3,64911,30613,251ذمم مدينة تجارية - )بالصافي(

2,5371,1321,132المستحق من األطراف ذات العالقة
17,27039,43152,843مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

4,14910,4705,818النقد ومعادالت النقد
32,29367,45879,243مجموع األصول المتداولة

37,22376,34087,832إجمالي األصول

حقوق الملكية:
50035,00035,000رأس المال

1502,0802,080احتياطي نظامي
1212-احتياطي فروق القيمة العادلة االستثمارات
2066868أرباح إكتوارية اللتزامات المنافع المحددة

27,72517,36725,662أرباح مبقاه
28,58154,52762,822مجموع حقوق الملكية

التزامات غير متداولة:
658502-التزامات عن عقد التأجير - الجزء غير المتداول

4128251,013التزامات منافع موظفين
4121,4831,515مجموع االلتزامات غير المتداولة

التزامات متداولة:
4991,7022,002ذمم دائنة تجارية

240280-التزامات عن عقد التأجير - الجزء متداول
5963,4373,437المستحق إلى األطراف ذات العالقة

4,70011,26813,712مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
1,7062,3812,381مخصص مطالبات

7301,3031,683مخصص الزكاة
8,23020,33123,494مجموع االلتزامات المتداولة
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قائمة المركز المالي

 كما في 31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
)مراجعة(

 كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

 كما في 30 يونيو 2022م
)غير مراجعة(

8,64221,81425,010إجمالي االلتزامات

37,22376,34087,832إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات

مؤشرات األداء الرئيسية:
613335معدل دوران المخزون

285054معدل دوران الذمم المدينة
61111معدل دوران الذمم الدائنة

827278معدل دوران النقد
9.4%25.3%42.9%العائد على األصول

13.2%35.4%55.9%العائد على حقوق الملكية
المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة.

األصول غير المتداولة  		-4	

األصول غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م (: 50الجدول رقم )

األصول غير المتداولة

 كما في 31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
)مراجعة(

 كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

 كما في 30 يونيو 2022م
)غير مراجعة(

3,3532,9572,719ممتلكات ومعدات - )بالصافي(
627928798أصول حق استخدام - )بالصافي(

--950دفعة مقدمة لالستثمار في رأسمال الشركة
2,9853,060-استثمار في شركة زميلة

2,0122,012-موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
4,9308,8838,589مجموع األصول غير المتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة.

تتكون األصول غير المتداولة بشكل أساسي من )أ( ممتلكات ومعدات، )ب( أصول حق استخدام، )ج( دفعة مقدمة لالستثمار في رأس مال 
الشركة، )د( استثمار في شركة زميلة، )ت( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر.

ارتفعت األصول غير المتداولة بين 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م بمقدار )+4.0 مليون ريال سعودي( نتيجة االستثمار في شركة 
زميلة بمبلغ 3.0 مليون ريال سعودي خالل الفترة المالية ما بين 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م، في حين يعود االنخفاض في 
األصول غير المتداولة من 8.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 8.6 مليون ريال سعودي إلى االنخفاض في الممتلكات 

والمعدات بمبلغ )-238 ألف ريال سعودي( خالل نفس الفترة.

يعود االنخفاض في صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات من 3.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 3.0 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م وإلى 2.7 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م بشكل أساسي إلى االنخفاض في األدوات 
والمعدات بمبلغ )-633 ألف ريال سعودي( بين 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2022م نتيجة تكاليف اإلهالك مع عدم إجراء أي إضافات 

جوهرية )+ 167 ألف ريال سعودي( خالل نفس الفترة.

ارتفعت أصول حق االستخدام والتي تتعلق بشكل مباشر بمكتب الشركة الرئيسي من 627 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 
928 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، حيث جددت الشركة عقد إيجار المكتب في السنة المالية 2021م ولمدة خمس سنوات 
إضافية مما أدى بدوره إلى الزيادة في قيمة أصول حق االستخدام، في حين انخفضت قيمة أصول حق االستخدام لتبلغ 798 ألف ريال 

سعودي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة رسوم اإلطفاء خالل نفس الفترة.

بلغت الدفعات المقدمة لالستثمار في رأس مال الشركة 950 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وتتعلق بشكل أساسي بالمبلغ 
األولي المدفوع من قبل شركة وجا، لالستثمار في شركة أعمال المعالجة للمياه مقابل حصة نسبتها 25% من رأس مال الشركة.
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في السنة المالية 2021م، استحوذت الشركة على حصة بنسبة 25% من رأس مال شركة أعمال المعالجة للمياه بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.3 
مليون ريال سعودي )1.1 مليون ريال سعودي دفعة أولية، و247.6 ألف ريال سعودي حصة الشركة في األرباح والخسائر و12.2 ألف ريال 
سعودي حصة الشركة في الدخل الشامل اآلخر(. عالوة على ذلك، كما في تاريخ إقفال الصفقة، سجلت الشركة أرباحا من االستحواذ على 
الشركة الزميلة )الشهرة( بمبلغ 1.6 مليون ريال سعودي ليصل صافي قيمة االستثمار في الشركة الزميلة 2.9 مليون ريال سعودي كما في 

31 ديسمبر 2021م.

تعود الزيادة في االستثمار في الشركة الزميلة بمقدار )+75 ألف ريال سعودي( بين 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م، نتيجة حصة 
الشركة البالغة 25% من صافي ربح شركة أعمال المعالجة للمياه لفترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م )300 ألف ريال سعودي(.

تتعلق الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر باستثمار الشركة في صندوق بلوم التعليمي )4.88%(، بمبلغ 2.0 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م. خالل السنة المالية 2021م، قدمت شركة وجا خدمات تأثيث لشركة 
مدارس المينا، إحدى مدارس صندوق بلوم التعليمي بقيمة إجمالية تبلغ 2.0 مليون ريال سعودي )شاملة الضريبة(. حيث استخدمت الشركة 
هذا الرصيد لتمويل استثمارها في صندوق بلوم التعليمي من خالل تسوية رصيد الذمم المدينة المستحق على مدارس المينا كما في 31 

ديسمبر2021م.

الممتلكات والمعدات 		-4	

الممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م (: 51الجدول رقم )

ممتلكات ومعدات

بأالف الرياالت 
السعودية

صافي القيمة 
الدفترية كما في 
31 ديسمبر 2020م

استهالكاتاستبعاداتأضافات

صافي القيمة 
الدفترية كما 

في 31 ديسمبر 
2021م

استهالكاتاستبعاداتأضافات

صافي القيمة 
الدفترية كما 
في 30 يونيو 

2022م

335)55(--390)55(-265180سيارات
1,125)75(-1,18317)148(--1,331أثاث وتركيبات

236)42(-22355)68()2(101192أجهزة حاسب آلي
1,023)208(-1,16269)513()79(1,65698األدوات والمعدات

2,719)379(-2,958141)783()82(3,353470أجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.

تتكون الممتلكات والمعدات بشكل أساسي من:

سيارات )12.3% من إجمالي صافي القيمة الدفترية كما في 30 يونيو 2022م( - 
أثاث وتركيبات )8.7% من إجمالي صافي القيمة الدفترية كما في 30 يونيو 2022م( - 
أجهزة حاسب ألي )41.4% من إجمالي صافي القيمة الدفترية كما في 30 يونيو 2022م( - 
األدوات والمعدات )37.6% من إجمالي صافي القيمة الدفترية كما في 30 يونيو 2022م( - 

يعود االنخفاض في صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات من 3.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 3.0 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م وإلى 2.7 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م بشكل أساسي إلى االنخفاض في األدوات 
والمعدات بمبلغ )-633 ألف ريال سعودي( بين 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2022م نتيجة تكاليف اإلهالك مع عدم إجراء أي إضافات 

جوهرية )+ 167 ألف ريال سعودي( خالل نفس الفترة.
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األصول المتداولة 		-4	

األصول المتداولة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م (: 52الجدول رقم )

األصول المتداولة

 كما في 31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
)مراجعة(

 كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

 كما في 30 يونيو 2022م
)غير مراجعة(

4,6885,1196,198المخزون

3,64911,30613,251ذمم مدينة تجارية - )بالصافي(

2,5371,1321,132المستحق من األطراف ذات العالقة

17,27039,43152,843مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

4,14910,4705,818النقد ومعادالت النقد

32,29367,45879,243مجموع األصول المتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة.

ارتفعت قيمة المخزون من 4.7 مليون  المقدمة من قبل الشركة.  التأثيث  يتعلق المخزون بشكل أساسي باألثاث المستخدم في خدمات 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 5.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة لزيادة عدد مشاريع التأثيث من 4 
مشاريع في السنة المالية 2020م إلى 11 مشروعا في السنة المالية 2021م، كما وبلغ رصيد المخزون 6.2 مليون ريال سعودي كما في 30 

يونيو 2022م.

الذمم المدينة التجارية 	-		-4	

الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م (: 53الجدول رقم )

الذمم المدينة التجارية

كما في 30 يونيو 2022مكما في 31 ديسمبر 2021مكما في 31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية

3,726--جامعة األمير سطام

3,6378,1353,572وزارة العدل

2,0052,163-شركة المياه الوطنية

1,0601,271-جامعة األمير سطام -معهد البحوث

1,150--شركة جودة األعمال لالستشارات اإلدارية

745--شركة هوية العربية التجارية

12106624أخرى

3,64911,30613,251صافي الذمم المدينة التجارية

مؤشرات األداء الرئيسية:

285054معدل دوران الذمم المدينة

المصدر: معلومات اإلدارة.

تعود الزيادة في الذمم المدينة التجارية من 3.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 11.3 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2021م بشكل رئيسي إلى الزيادة في اإليرادات خالل نفس الفترة. كما في 30 يونيو 2022م، ارتفعت الذمم المدينة التجارية إلى 
13.6 مليون ريال سعودي مدفوعة بالرصيد المستحق على جامعة األمير سطام )+3.7 مليون ريال سعودي( والمرتبط بشكل رئيسي بثالث 

مشاريع.

بلغ رصيد الذمم المدينة التجارية لجامعة األمير سطام 3.7 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م، ويتعلق بشكل رئيسي بمشاريع 
التشغيل والصيانة المقدمة من قبل الشركة للمدينة الجامعية، تحديدا قسم الطالبات والسكن الطالبي. ومن الجدير بالذكر أنه تم تسوية 
مبلغ 1.5 مليون ريال سعودي خالل شهر سبتمبر من السنة المالية 2022م وسيتم تسوية الرصيد المتبقي البالغ 2.2 مليون ريال سعودي 

خالل الشهرين المقبلين.
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وتعود الزيادة في رصيد الذمم المدينة التجارية لوزارة العدل من 3.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 8.1 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م تماشيا مع الزيادة في اإليرادات خالل نفس الفترة مدفوعا بزيادة عدد مشاريع وزارة العدل، بحيث 
ارتفعت أعداد مشاريع وزارة العدل من 7 مشاريع كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 10 مشاريع كما في31 ديسمبر 2021م. أما االنخفاض 
الحاصل في رصيد الذمم المدينة التجارية كما في 30 يونيو 2022م إلى 3.6 مليون ريال سعودي فهو نتيجة إنجاز معظم مشاريع الوزارة 

)6 مشاريع كما في 30 يونيو 2022م(.

استقر رصيد الذمم المدينة التجارية لشركة المياه الوطنية نسبيا عند معدل 2.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 
2022م، والمرتبط بشكل رئيسي بخدمات الترميم وتكنولوجيا المعلومات المقدمة من قبل الشركة. ومن الجدير بالذكر أنه تم تسوية الرصيد 

المتعلق بشركة المياه الوطنية خالل النصف الثاني من السنة المالية 2022م.

كما واستقر رصيد الذمم المدينة التجارية لجامعة األمير سطام - معهد البحوث نسبيا عند معدل 1.2 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م، والمرتبط بشكل رئيسي بمشروع ترميم منظم المياه في مدينة الرياض.

بلغ رصيد الذمم المدينة التجارية لشركة جودة لالستشارات اإلدارية والمتعلق بشكل رئيسي بترميم منظم المياه في مدينة الرياض، 1.2 
مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م. ومن الجدير بالذكر أنه تم تسوية الرصيد المتعلق بشركة جودة لالستشارات اإلدارية خالل 

النصف الثاني من السنة المالية 2022م.

في حين بلغت الذمم المدينة التجارية لشركة هوية العربية التجارية والمتعلقة بخدمات الدعاية واإلعالن لمشروع هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك، 745 ألف ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م. ومن الجدير بالذكر أنه تم تسوية الرصيد المتعلق بشركة هوية العربية التجارية 

خالل النصف الثاني من السنة المالية 2022م.

كما في 30 يونيو 2022م، بلغ رصيد الذمم المدينة التجارية األخرى 624 ألف ريال سعودي، والمتعلق بشكل أساسي بشركة افق الذكاء 
المحدودة )433 ألف ريال سعودي، منها 150 ألف ريال سعودي تمت تسويته في أغسطس 2022م وسيتم تسوية المبلغ المتبقي البالغ 283 
ألف ريال سعودي خالل النصف الثاني من السنة المالية 2022م(، ووزارة الشؤون البلدية والقروية )98 ألف ريال سعودي حيث سيتم تسوية 
المبلغ خالل النصف الثاني من السنة المالية 2022م( وشركة مدارس الميناء )94 ألف ريال سعودي حيث سيتم تسوية المبلغ خالل النصف 

الثاني من السنة المالية 2022م(.

أعمار الذمم المدينة التجارية 	-		-4	

أعمار الذمم المدينة التجارية كما في 30 يونيو 2022م (: 54الجدول رقم )

أعمار الذمم المدينة التجارية كما في 30 يونيو 2022م:

االجماليأكثر من 180 يوممن 121-180 يوممن 61-120 يوممن 1-60يوممتداولبأالف الرياالت السعودية

3,726---2,4061,320جامعة األمير سطام

3,572--2698652,438وزارة العدل

2,163---1,627535شركة المياه الوطنية

1,271-2321,039--معهد البحوث جامعة األمير سطام

1,150---1,150شركة جودة األعمال االستشارات االدارية

745----745شركة هوية العربية التجارية

433--283150-شركة افق الذكاء المحدودة

98---98-وزارة الشؤون البلدية والقروية

9393----شركة مدارس مينا

6,1973,1022,8201,0399313,251إجمالي الذمم المدينة التجارية

المصدر: معلومات اإلدارة.

تتراوح فترة االستحقاق الممنوحة لعمالء الشركة بين 0 و60 يوما، ويتم إصدار الفواتير على أساس نسب إنجاز كل مشروع. وتستحق %70.2 
من الذمم المدينة التجارية خالل 60 يوم كما في 30 يونيو 2022م )حوالي 100% كما في 31 ديسمبر 2021م(.
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المدفوعات المقدمة وأرصدة مدينة أخرى 	-		-4	

المدفوعات المقدمة وأرصدة مدينة أخرى كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م (: 55الجدول رقم )

المدفوعات المقدمة وأرصدة مدينة أخرى

كما في 31 ديسمبر بأالف الرياالت السعودية
2020م

كما في 31 ديسمبر 
2021م

كما في 30 يونيو 
2022م

11,80024,19047,487إيرادات مستحقة

4,09611,4113,453خطابات الضمان

1,1283,6811,826دفعات مقدمة للموردين

444435مصروفات مدفوعة مقدما

8610542عهد وسلف موظفين

--115الهيئة العامة للزكاة والدخل - ضريبة القيمة المضافة

111أخرى

17,27039,43152,843إجمالي المدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى

المصدر: معلومات اإلدارة.

تتعلق المدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى بشكل أساسي باإليرادات المستحقة، خطابات الضمان والدفعات المقدمة للموردين. 
تعود الزيادة في المدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى بمقدار )+22.2 مليون ريال سعودي( بين 31 ديسمبر 2020م و2021م بشكل 
أساسي إلى ارتفاع اإليرادات المستحقة بمبلغ )+12.4 مليون ريال سعودي(، خطابات الضمان بمبلغ )+ 7.3 مليون ريال سعودي( والدفعات 
المقدمة للموردين بمبلغ )+2.6 مليون ريال( خالل نفس الفترة. كما في 30 يونيو 2022م، ارتفعت المدفوعات المقدمة والذمم المدينة 
األخرى إلى 52.8 مليون ريال سعودي نتيجة الزيادة في اإليرادات المستحقة بمبلغ )+23.3 مليون ريال سعودي( بين 31 ديسمبر2021م و30 

يونيو 2022م.

اإليرادات المستحقة  4-		-4	

اإليرادات المستحقة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م (: 56الجدول رقم )

اإليرادات المستحقة

كما في 30 يونيو 2022مكما في 31 ديسمبر 2021مكما في 31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية

11,6978,64123,140وزارة العدل

12,18912,708-شركة المياه الوطنية

1,9819,136-شركة نافذة الرياض المحدودة

1,1041,145-جامعة األمير سطام

1032741,358مشاريع أخرى

11,80024,19047,487إجمالي اإليرادات المستحقة

المصدر: معلومات اإلدارة.

ارتفعت اإليرادات المستحقة والتي تتعلق بشكل أساسي باألعمال المنجزة والتي لم يصدر بها فواتير بعد فيما يتعلق بمشاريع وزارة العدل، 
شركة المياه الوطنية، شركة نافذة الرياض المحدودة، جامعة األمير سطام وغيرها من المشاريع. ارتفعت اإليرادات المستحقة بمقدار 
)+12.4 مليون ريال سعودي( بين 31 ديسمبر2020م و31 ديسمبر 2021م تماشيا مع الزيادة في عدد المشاريع من 9 مشاريع إلى 24 مشروع 

خالل نفس الفترة.

كما في 30 يونيو 2022م، ارتفعت اإليرادات المستحقة بمقدار )+23.3 مليون ريال سعودي( نتيجة الزيادة في اإليرادات المستحقة لوزارة 
العدل بمبلغ )+14.5 مليون ريال سعودي( ونافذة الرياض بمبلغ )+7.2 مليون ريال سعودي( خالل نفس الفترة.
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المستحق من أطراف ذات عالقة 5-		-4	

المستحق من أطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م (: 57الجدول رقم )

المستحق من أطراف ذات عالقة

كما في 30 يونيو 2022مكما في 31 ديسمبر 2021مكما في 31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية

--2,537شركة البعد الثامن

631631-شركة نافذة الرياض

501501-شركة أعمال المعالجة للمياه

2,5371,1321,132إجمالي المستحق من أطراف ذات عالقة

المصدر: معلومات اإلدارة.

حجم التعامالت من أطراف ذات عالقة 6-		-4	

حجم التعامالت من أطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م (: 58الجدول رقم )

حجم التعامالت من أطراف ذات العالقة

طبيعة بأالف الرياالت السعودية
كما في 31 ديسمبر طبيعة المعامالتالعالقة

2020م
كما في 31 ديسمبر 

2021م
كما في 30 يونيو 

2022م

شركة شركة البعد الثامن
شقيقة

-60874مصاريف مدفوعة باإلنابة

-)2,611()198(المسدد من مصاريف مدفوعة باإلنابة

شركة شركة نافذة الرياض
شقيقة

-694774مصاريف مدفوعة باإلنابة

4,075-أعمال وخدمات
المسدد من الخدمات والمصاريف 

-)4,218()694(المدفوعة باإلنابة

شركة أعمال المعالجة 
-501-تمويلشركة تابعةللمياه

المصدر: معلومات اإلدارة.

بلغ الرصيد المستحق من شركة البعد الثامن 2.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، والمتعلق بشكل أساسي بالمصاريف 
المدفوعة من قبل شركة وجا بالنيابة عن شركة البعد الثامن في عام 2020م، بحيث تم تسوية الرصيد الحًقا خالل السنة المالية 2021م.

في حين بلغ الرصيد المستحق من شركة نافذة الرياض 631 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م والذي يتعلق 
معظمه بالمعامالت التجارية بين شركة وجا وشركتها الشقيقة فيما يخص مشروع تأثيث المحكمة التجارية بالرياض. ومن الجدير بالذكر 

أنه تم تسوية الرصيد المتعلق بشركة نافذة الرياض خالل النصف الثاني من السنة المالية 2022م.

بلغ الرصيد المستحق من شركة أعمال المعالجة للمياه 501 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م، والمرتبط 
بشكل أساسي بمبلغ التمويل المقدم من قبل شركة وجا لدعم متطلبات رأس المال العامل لشركتها التابعة.
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االلتزامات الغير المتداولة 7-		-4	

االلتزامات الغير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م (: 59الجدول رقم )

االلتزامات الغير المتداولة

كما في 30 يونيو 2022مكما في 31 ديسمبر 2021مكما في 31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية

658502-التزامات عن عقد التأجير - الجزء غير المتداول

4128251,013التزامات منافع موظفين

4121,4831,515مجموع االلتزامات الغير المتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة.

ارتفعت االلتزامات غير المتداولة من 412 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2021م و30 يونيو 2022م، نتيجة ارتفاع التزامات عن عقد التأجير - الجزء غير المتداول بمبلغ )+502 ألف ريال سعودي( والتزامات منافع 

الموظفين بمبلغ )+601 ألف ريال سعودي( خالل نفس الفترة.

حيث تتعلق التزامات التأجير، التي بلغت 898 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م )658 ألف الجزء غير المتداول(، بالتزامات 
اإليجار لعقد إيجار مقر الشركة الرئيسي والممتد لفترة خمس سنوات، والذي تم تجديد عقده من قبل الشركة في عام 2021م، بحيث 
انخفضت التزامات اإليجار- الجزء غير المتداول انخفاضا طفيفا من 0.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.5 مليون ريال 

سعودي كما في 30 يونيو 2022م.

في حين يتعلق رصيد التزام منافع الموظفين بشكل أساسي بمخصصات نهاية الخدمة للموظفين في الشركة، والذي ارتفع من 412 ألف 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 825 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م وإلى 1.0 مليون ريال سعودي كما في 30 
يونيو 2022م نتيجة زيادة عدد الموظفين من 39 موظف كما في 31 ديسمبر عام 2020م إلى 71 موظف كما في 31 ديسمبر 2021م وإلى 

104 موظف كما في 30 يونيو 2022م باإلضافة إلى زيادة عدد سنوات الخدمة للموظفين.

االلتزامات المتداولة  8-		-4	

االلتزامات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م(: 60الجدول رقم )

االلتزامات المتداولة

كما في 30 يونيو 2022مكما في 31 ديسمبر 2021مكما في 31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية

4991,7022,002ذمم دائنة تجارية

240280-التزامات عن عقد التأجير - الجزء متداول

5963,4373,437المستحق إلى األطراف ذات العالقة

4,70011,26813,712مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

1,7062,3812,381مخصص مطالبات

7301,3031,683مخصص الزكاة

8,23020,33123,494مجموع االلتزامات المتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة.

ارتفعت االلتزامات المتداولة من 8.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 20.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2021م، نتيجة ارتفاع الذمم الدائنة التجارية بمبلغ )+1.2 مليون ريال سعودي( والمستحق إلى األطراف ذات العالقة بمبلغ )+2.8 مليون ريال 

سعودي( ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى بمبلغ )+6.6 مليون ريال سعودي(. 

كما في 30 يونيو 2022م، ارتفعت االلتزامات المتداولة بمبلغ )+3.2 مليون ريال سعودي( نتيجة ارتفاع المصروفات المستحقة واألرصدة 
الدائنة األخرى بمبلغ )+2.4 مليون ريال سعودي( خالل نفس الفترة.
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ذمم دائنة تجارية 9-		-4	

ذمم دائنة تجارية كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م (: 61الجدول رقم )

الذمم الدائنة التجارية

كما في 30 يونيو 2022مكما في 31 ديسمبر 2021مكما في 31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية

657862-شركة وريف المتحدة للتجارة
330659-مؤسسة عبد اهلل ياسر السلوم للمقاوالت

133116-مؤسسة محمد معزى بن عميرة للتجارة
87--مؤسسة تخصص االدارة للمقاوالت

1275-مؤسسة ركن الغدير للمقاوالت
74--وكالة االعالن الجديد للدعاية واالعالن

4643-مؤسسة فضاء االعالم للتجارة
31--ورشة نجوم االصالح لخدمات السيارات

1919-مؤسسة مدائن الجزيرة التجارية
12--شركة ركن االتفاق للصيانة والنظافة

49950421أخرى

4991,7022,000إجمالي الذمم الدائنة التجارية

مؤشرات األداء الرئيسية:

61111معدل دوران الذمم الدائنة

المصدر: معلومات اإلدارة.

ارتفعت قيمة الذمم التجارية الدائنة والتي تتعلق بشكل أساسي بمقاولي الشركة من الباطن من 499 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م إلى 1.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، ومن ثم إلى 2.0 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م، وذلك نتيجة 
الزيادة اإلجمالية في عدد المشاريع وأنشطة أعمال شركة وجا خالل الفترات قيد الدراسة. نتيجة لذلك، ارتفع معدل دوران الذمم الدائنة 

بشكل طفيف من 6 أيام كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 11 يوًما كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

تقدم شركة وريف المتحدة للتجارة خدمات االستشارات اإلدارية للشركة، حيث ارتفع رصيد الذمم الدائنة من 657 ألف ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2021م إلى 862 ألف ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م، والمرتبط بشكل أساسي بمشروع االستشارات اإلدارية مع وزارة 

العدل. ومن الجدير بالذكر أنه تم تسوية الرصيد في شهر يوليو من السنة المالية 2022م. 

تعد مؤسسة عبد اهلل ياسر السلوم للمقاوالت أحد مزودي شركة وجا بالقوة العاملة وخدمات الصيانة والتشغيل. ارتفع رصيد الذمم الدائنة 
للمؤسسة من 330 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 659 ألف ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م والمرتبط بشكل 
أساسي بمشاريع وزارة العدل والشركة الوطنية للمياه وجامعة األمير سطام. ومن الجدير بالذكر أنه تمت تسوية الرصيد خالل النصف 

الثاني من السنة المالية 2022م.

أما مؤسسة محمد معزي بن عميرة للتجارة فهي تقوم بتزويد شركة وجا بمواد البناء. انخفض رصيد الذمم الدائنة من 133 ألف ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 116 ألف ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م، والمرتبط بشكل أساسي بمشاريع وزارة العدل وشركة المياه 

الوطنية. ومن الجدير بالذكر أنه تمت تسوية الرصيد خالل النصف الثاني من السنة المالية 2022م.

تعمل مؤسسة تخصص اإلدارة للمقاوالت كمقاول بالباطن للشركة لتقديم خدمات الترميم. بلغ رصيد الذمم الدائنة 87 ألف ريال سعودي 
كما في 30 يونيو 2022م والمرتبط بشكل أساسي بأحد مشاريع الترميم مع وزارة العدل.

تعد مؤسسة ركن الغدير للمقاوالت مقاوال من الباطن لتقديم خدمات الترميم. ارتفع الرصيد الدائن للمقاول من الباطن من 12 ألف ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 75 ألف ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م، والذي يرتبط بشكل أساسي بأحد أعمال الترميم 

لوزارة العدل. ومن الجدير بالذكر أنه تمت تسوية الرصيد خالل النصف الثاني من السنة المالية 2022م. 

تعد وكالة اإلعالن الجديد للدعاية واإلعالن أحد مزودي الخدمات اإلعالنية للشركة، حيث عملت كمقاول من الباطن لشركة وجا فيما 
يخص مشروع هيئة الزكاة والضريبة. بلغ الرصيد المستحق لوكالة اإلعالن الجديد للدعاية واإلعالن 74 ألف ريال سعودي كما في 30 

يونيو 2022م.
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تعمل مؤسسة فضاء اإلعالم للتجارة مقاوال من الباطن لتقديم خدمات الترميم للشركة. بلغ رصيد الذمم الدائنة للمؤسسة 43 ألف ريال 
سعودي كما في 30 يونيو 2022م والمرتبط بشكل أساسي بأعمال ترميم وزارة العدل وشركة المياه الوطنية. ومن الجدير بالذكر أنه تمت 

تسوية الرصيد خالل النصف الثاني من السنة المالية 2022م.

عملت ورشة نجوم االصالح لخدمات السيارات مقاوال من الباطن لتقديم خدمات صيانة السيارات المتعلقة بشكل أساسي بمشروع هيئة 
الزكاة والضريبة، وبلغ رصيد الذمم الدائنة للورشة 31 ألف ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م. 

زودت مؤسسة مدائن الجزيرة التجارية شركة وجا بنظام المحاسبة »إكسسير«، حيث بلغ رصيد الذمم الدائنة للمؤسسة 19 ألف ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م، ولم تقم الشركة بدفع المبلغ المستحق عليها نتيجة لعدم استيفاء نطاق العمل المتفق عليه 

بالكامل. 

عملت شركة ركن االتفاق للصيانة والنظافة مقاوال من الباطن للشركة لتوريد األيدي العاملة فيما يتعلق بمشاريع وزارة العدل، حيث بلغ 
رصيد الذمم الدائنة لشركة ركن االتفاق 12 ألف ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م. ومن الجدير بالذكر أنه تمت تسوية الرصيد خالل 

النصف الثاني من السنة المالية 2022م. 

انخفضت الذمم التجارية الدائنة األخرى والتي تتعلق بشكل رئيسي بمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات واإلعالن والمقاوالت العامة من 
500 ألف ريال سعودي في المتوسط كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م إلى 23 ألف ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م، وذلك نتيجة 

إلنجاز 11 مشروعا خالل الفترة قيد الدراسة.

المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى 0	-		-4	

المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م(: 62الجدول رقم )

المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى

كما في 30 يونيو 2022مكما في 31 ديسمبر 2021مكما في 31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية

3,6358,39410,271الدفعات المقدمة من العمالء

1,5411,788-الهيئة العامة للزكاة والدخل - ضريبة القيمة المضافة

371639697المصاريف المستحقة

572572572إيرادات مؤجلة

122122122الهيئة العامة للزكاة والدخل - ضريبة قيمة االستقطاع

262--أخرى

4,70011,26813,712إجمالي المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى

المصدر: معلومات اإلدارة.

ارتفعت المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى بمقدار )+6.5 مليون ريال سعودي( بين 31 ديسمبر 2020م و2021م نتيجة ارتفاع 
الدفعات المقدمة من العمالء بمقدار +4.8 مليون ريال سعودي، كما وارتفعت المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى كما في 30 
يونيو 2202م بمقدار )+2.5 مليون ريال سعودي( نتيجة ارتفاع الدفعات المقدمة من العمالء بمقدار +1.8 مليون ريال سعودي خالل نفس 

الفترة.

تتعلق الدفعات المقدمة من العمالء بشكل أساسي بالدفعات المقدمة لمشاريع وزارة العدل، الشركة الوطنية للمياه وجامعة األمير سطام، 
حيث ارتفعت من 3.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 8.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة الزيادة 
في الدفعات المقدمة التي تخص مشاريع وزارة العدل بمبلغ )+1.0 مليون ريال سعودي(، مشاريع شركة المياه الوطنية بمبلغ )+2.1 مليون 
ريال سعودي( ومشاريع جامعة األمير سطام بمبلغ )1.6 مليون ريال سعودي( خالل نفس الفترة. وتعود الزيادة في الدفعات المقدمة من 
العمالء ما بين الفترة 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م إلى زيادة الدفعات المقدمة من وزارة العدل بمقدار )+2.5 مليون ريال سعودي( 

والمرتبطة بشكل أساسي بمشروع ترميم 23 محكمة.

استقرت المصاريف المستحقة المرتبطة بالهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يخص ضريبة القيمة المضافة بمعدل 1.7 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م )ال شيء في 31 ديسمبر 2020م(.

ارتفعت المصروفات المستحقة والتي تتعلق بشكل أساسي بمصاريف التأمينات االجتماعية والرواتب المستحقة من 371 ألف ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 639 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، لتصل إلى 697 ألف ريال سعودي كما في 30 يونيو 
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2022م نتيجة االرتفاع الحاصل في عدد الموظفين من 39 موظف في عام 2020م إلى 71 موظف في عام 2021م، ليصل إلى 104 موظف 
بحلول 30 يونيو 2022م.

استقر مبلغ اإليرادات المؤجلة والتي تتعلق بشكل أساسي بمبلغ الضمان الذي يخص مشاريع التأثيث مع وزارة العدل لمدة خمس سنوات 
بقيمة 572 ألف ريال سعودي خالل الفترة قيد الدراسة.

استقرت المصاريف المستحقة المرتبطة بالهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يخص ضريبة االستقطاع بقيمة 122 ألف ريال سعودي خالل 
الفترات قيد الدراسة والمرتبطة بشكل أساسي فيما يتعلق بالمخصص الذي تم احتسابه من قبل الشركة لمواجهة أية التزامات ضريبية 

محتملة.

بلغ رصيد المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى 262 ألف ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م، والمتعلق بشكل أساسي بإجازات 
الموظفين )204 ألف ريال سعودي( وتذاكر السفر )58 ألف ريال سعودي(.

المستحق إلى األطراف ذات العالقة 		-		-4	

المستحق إلى األطراف ذات العالقة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م(: 63الجدول رقم )

المستحق إلى أطراف ذات عالقة

كما في 30 يونيو 2022مكما في 31 ديسمبر 2021مكما في 31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية

5963,4373,437إبراهيم عبد السالم

5963,4373,437إجمالي المستحق إلى أطراف ذات عالقة

المصدر: معلومات اإلدارة.

حجم التعامالت إلى أطراف ذات عالقة 		-		-4	

حجم التعامالت إلى أطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م (: 64الجدول رقم )

حجم التعامالت من أطراف ذات العالقة

طبيعة بأالف الرياالت السعودية
كما في 31 ديسمبر طبيعة المعامالتالعالقة

2020م
كما في 31 ديسمبر 

2021م
كما في 30 يونيو 

2022م

الشريك إبراهيم عبد السالم
الرئيسي

-7,40613,030مدفوعات

)3,413()16,781(المسترد من المدفوعات

-)6,755(-زيادة رأس المال

المصدر: معلومات اإلدارة.

بلغ الرصيد المستحق إلى إبراهيم عبد السالم 3.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م، والمرتبط بشكل 
أساسي بالدعم المالي المقدم من أحد مساهمي شركة وجا ورئيس مجلس إدارتها لدعم متطلبات رأس المال العامل للشركة. ومن الجدير 
بالذكر أنه تم تسوية مبلغ 1.4 مليون ريال سعودي من إجمالي الرصيد المستحق كما في 30 يونيو 2022م خالل شهر يوليو من السنة المالية 

2022م.

مخصص المطالبات 		-		-4	

مخصص المطالبات كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م(: 65الجدول رقم )

مخصص مطالبات

كما في 30 يونيو 2022مكما في 31 ديسمبر 2021مكما في 31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية

8631,7062,381الرصيد في بداية السنة

-843675مخصص السنة

---مخصصات مستخدمة

1,7062,3812,381مجموع مخصص المطالبات

المصدر: معلومات اإلدارة.
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يتعلق مخصص المطالبات بشكل أساسي بالمخصص اإلضافي الذي تم تشكيله من أجل استيعاب أية مطالبات محتملة للزكاة وضريبة 
االستقطاع للسنوات المالية الواقعة ما بين 2018م و2021م، فيما يتعلق بالعمالة الخارجية وخدمات الشركة المستوردة، بناء على توصية 

مراجع الحسابات الخارجي للشركة في عام 2020م.

بحيث ارتفع مخصص المطالبات المحتملة من 1.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 2.4 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2021م نتيجة قيام الشركة بزيادة مخصص المطالبات بمقدار 675 ألف ريال خالل السنة المالية 2021م. في حين استقر مخصص 
المطالبات بمقدار 2.4 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة عدم احتساب اإلدارة ألية مخصصات إضافية لفترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2022م فيما يتعلق بالعمالة الخارجية والخدمات المستوردة.

مخصص الزكاة  4	-		-4	

مخصص الزكاة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م (: 66الجدول رقم )

مخصص الزكاة

كما في 30 يونيو 2022مكما في 31 ديسمبر 2021مكما في 31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية

2257301,303الرصيد في بداية السنة

7301,294864مخصص السنة

)484()721()225(مخصصات مستخدمة

7301,3031,683إجمالي مخصص الزكاة

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة.

تخضع الشركة للزكاة؛ والتي تستحق بواقع 2.5% من الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الربح المعّدل، أيهما أعلى. إن أهم مكونات الوعاء 
الزكوي وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي حقوق ملكية المساهمين والمخصصات في بداية السنة وصافي الربح المعّدل 

مخصوماً منها صافي القيمة الدفترية لألصول غير المتداولة. 

ارتفع مخصص الزكاة من 730 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.3 مليون ريال سعودي كما في 2021م و1.7 مليون ريال 
سعودي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة ارتفاع الوعاء الزكوي خالل الفترات قيد الدراسة.

حقوق الملكية  4	-4	

حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م(: 67الجدول رقم )

حقوق الملكية

كما في 30 يونيو 2022مكما في 31 ديسمبر 2021مكما في 31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية

50035,00035,000رأس المال

1502,0802,080احتياطي نظامي

1212-احتياطي فروق القيمة العادلة االستثمارات

2066868أرباح إكتوارية اللتزامات المنافع المحددة

27,72517,36725,662أرباح مبقاه

28,58154,52762,822مجموع حقوق الملكية

المصدر: معلومات اإلدارة.

تتكون حقوق الملكية بشكل أساسي من )1( رأس المال، )2( احتياطي نظامي، )3( احتياطي فروق القيمة العادلة االستثمارات، )4( أرباح 
إكتوارية اللتزامات المنافع المحددة و)5( أرباح مبقاه.

بلغ رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2020م 500 ألف ريال سعودي، مقسم إلى 500 سهم عادي متساوية القيمة، بقيمة اسمية تبلغ 
)1000( ألف ريال سعودي للسهم الواحد. وتم زيادة رأس مال الشركة خالل السنة المالية 2021م إلى 35 مليون ريال سعودي، مقسم إلى 
3.5 مليون سهم عادي متساوية القيمة، بقيمة اسمية تبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد. بتاريخ 3 شعبان 1442هـ )الموافق 16 
مارس 2021م(  صادق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة، بحيث تم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال )34.5 مليون ريال سعودي( من 
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األرباح المبقاه )27.7 مليون ريال سعودي( وبند رصيد جاري الشركاء )المستحق إلى أطراف ذات عالقة( )6.8 مليون ريال سعودي( خالل 
السنة المالية 2021م. ما بين السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، لم يحدث أي 

تغيير على رأس مال الشركة.

بلغ االحتياطي النظامي 150 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، و2.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م و30 
يونيو 2022م، حيث تقوم الشركة بتخصيص ما يعادل 10% من صافي الدخل حتى يصل االحتياطي إلى 30% من رأس مال الشركة، وبما أن 
الشركة لم تصل بعد إلى هذه النسبة فيجب عليها احتجاز هذه النسبة من األرباح السنوية لزيادة االحتياطي النظامي. ومن الجدير بالذكر 

أن االحتياطي النظامي غير متاح لتوزيع األرباح.

يتعلق بند احتياطي فروق القيمة العادلة لالستثمارات، باستثمار الشركة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في صندوق بلوم 
التعليمي، حيث بلغت األرباح غير المحققة )+12 ألف ريال سعودي( كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

وفقاً ألحكام المعيار المحاسبي الدولي 19 »منافع الموظفين«، يتم تحديد تعويضات نهاية الخدمة باستخدام طريقة وحدة اإلضافة المتوقعة 
مع إجراء تقييم إكتواري بنهاية كل فترة مالية سنوية، ويتم إدراج إعادة القياس التي تشمل المكاسب والخسائر اإلكتوارية في قائمة المركز 
المالي، وبذلك تم خفض احتياطي إعادة قياس التزامات خطط المنافع المحددة للموظفين من 206 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2020م إلى 68 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

تتكون األرباح المبقاه من صافي الدخل المتراكم بعد خصم توزيعات األرباح والتحويالت إلى االحتياطات. انخفضت األرباح المبقاه من 
27.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 17.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م وذلك نتيجة لزيادة رأس 
مال الشركة خالل العام 2021م من خالل تحويل مبلغ 27.7 مليون ريال سعودي من األرباح المبقاه إلى رأس المال. في حين ارتفعت األرباح 
المبقاه ما بين السنة المالية 2021م وفترة الستة أشهر األولى المنتهية في 30 يونيو 2022م بمبلغ 8.3 مليون ريال سعودي، وذلك تماشيا 

مع الزيادة في صافي الدخل.

قائمة التدفقات المالية. 6

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م (: 68الجدول رقم )

قائمة التدفقات النقدية

بأالف الرياالت السعودية

السنة المالية 
المنتهية في 31 
 ديسمبر 2020م

مراجعة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
 ديسمبر 2021م

مراجعة

فترة الستة 
أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 

 2022م
غير مراجعة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

16,69920,5919,160صافي ربح السنة قبل الزكاة

تعديالت:

736783379استهالك ممتلكات ومعدات

863714130إطفاء حق استخدام األصل

234449217التزامات منافع موظفين - تكلفة الخدمة الحالية

-843675تدعيم مخصص مطالبات محتملة

)75()248(-حصة الشركة في نتائج االستثمار في الشركة الزميلة

-)1,650(-مكاسب االستحواذ على حصة في الشركة الزميلة

126499-الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية

-82-خسائر رأس مالية

245524مصروفات تمويلية

19,40021,57710,334المجموع

التغير في رأس المال العامل:

)1,079()431()4,688(المخزون
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قائمة التدفقات النقدية

بأالف الرياالت السعودية

السنة المالية 
المنتهية في 31 
 ديسمبر 2020م

مراجعة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
 ديسمبر 2021م

مراجعة

فترة الستة 
أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 

 2022م
غير مراجعة

)2,056()9,783()2,850(ذمم مدينة تجارية

1,405)410(المستحق من االطراف ذات العالقة

)13,801()22,182()2,283(مدفوعات مقدماَ وأرصدة مدينة أخرى

1,203300)1,135(ذمم دائنة تجارية

-2,841)9,375(المستحق األطراف ذات العالقة

2,6286,5682,444مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

)3,858(1,2861,199إجمالي التدفقات النقدية الناتجة من/ )المستخدمة( في األنشطة التشغيلية

)29()197()5(التزامات منافع الموظفين المدفوعة

)484()721()225(الزكاة المدفوعة

--)10(مصروفات تمويلية مدفوعة

)4,371(1,046281صافي التدفقات النقدية الناتجة من/ )المستخدمة( في األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية:

)141()470()144(المدفوع في اقتناء ممتلكات ومعدات

--)950(المدفوع كدفعة مقدمة لالستثمار في رأس مال شركة

-)125(-المدفوع في زيادة الحصة في االستثمار في الشركة الزميلة

)141()595()1,094(صافي التدفقات النقدية الناتجة من/ )المستخدمة( في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية:

-6,775-المدفوع في زيادة رأس المال

)140()140()231(مدفوعات مطلوبات عقود اإليجار

)140(6,635)231(صافي التدفقات النقدية الناتجة من/ )المستخدمة( في األنشطة التمويلية

)4,652(6,321)279(صافي التغير في النقد خالل السنة

4,4284,14910,470النقدية في بداية السنة

4,14910,4705,818النقدية في نهاية السنة

معامالت غير نقدية هامة:

-27,725-زيادة رأس المال من خالل األرباح المبقاه

-2,000-اقتناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من خالل الذمم المدينة التجارية

مؤشرات األداء الرئيسية:

صافي التدفقات النقدية الناتجة من/ )المستخدمة( في األنشطة التشغيلية كنسبة من صافي ربح السنة 
)47.7%(1.4%6.3%قبل الزكاة

صافي التدفقات النقدية الناتجة من/ )المستخدمة( في األنشطة االستثمارية كنسبة من صافي ربح السنة 
)1.5%()2.9%()6.6%(قبل الزكاة

صافي التدفقات النقدية الناتجة من/ )المستخدمة( في األنشطة التمويلية كنسبة من صافي ربح السنة قبل 
)1.5%(32.2%)1.4%(الزكاة

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة.
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انخفض صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية من 1.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى281 ألف 
ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة انخفاض تغيرات رأس المال العامل بقيمة )-2.3 مليون ريال سعودي( حيث قابله زيادة جزئية 
في مستويات صافي ربح السنة قبل الزكاة )+3.9 مليون ريال سعودي( خالل نفس الفترة. كما وانخفض صافي النقد )المستخدم في( / 
الناتج من األنشطة التشغيلية إلى )-4.4 مليون ريال سعودي( متأثرة بالتغيرات السلبية في رأس المال العامل )-14.2 مليون ريال سعودي( 

خالل نفس الفترة.

ارتفع صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارية من )-1.1 مليون ريال سعودي( في السنة المالية 2020م إلى )-595 
ألف ريال سعودي( في السنة المالية 2021م، نتيجة الدفعة المقدمة لالستثمار في رأس مال شركة والتي تمت خالل السنة المالية 2020م 
)ال شيء في السنة المالية 2021م(. في حين بلغ صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارية 141 ألف ريال والمتعلق 

بشكل أساسي باإلضافات التي تمت على الممتلكات والمعدات خالل نفس الفترة.

ارتفع صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية من )-231 ألف ريال سعودي( في السنة المالية 2020م إلى )+6.6 
مليون ريال سعودي( في السنة المالية 2021م. في مارس 2021م، وافق المساهمون على زيادة رأس مال الشركة من 500 ألف ريال سعودي 
إلى 35.0 مليون ريال سعودي والتي تم تمويلها من أرباح الشركة المحتجزة البالغة 27.7 مليون ريال سعودي والحساب الجاري للشركاء 6.8 
مليون ريال سعودي، في حين بلغ صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية من )-140 ألف ريال سعودي( خالل فترة 

الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م والمتعلقة بالتزامات عقود اإليجار.

بلغت النقدية في نهاية السنة 4.1 مليون ريال سعودي في نهاية السنة المالية 2020م، و10.5 مليون ريال سعودي في نهاية السنة المالية 
2021م، و5.8 مليون ريال سعودي في نهاية فترة الستة أشهر األولى من السنة المالية 2022م. حيث تقلبت مبالغ النقد لدى البنوك في نهاية 

السنة نتيجة التقلب الحاصل في صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية خالل الفترة قيد الدراسة. 
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تقرير المحاسب القانوني 5	

القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في 		 ديسمبر 		0	م والتي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية  	-5	
المنتهية في 		 ديسمبر 0	0	م

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة وجا )وجا المحدودة سابقًا(
 شركة مساهمة سعودية مقفلة )ذات مسئولية محدودة سابقًا(  

 المملكة العربيـة السعوديــــة –الرياض 
  القوائم الماليـة

 عليهاوتقريـر المراجع المستقل 
 م2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 شركة وجا )وجا المحدودة سابقًا(
 شركة مساهمة سعودية مقفلة )ذات مسئولية محدودة سابقًا(  

 المملكة العربيـة السعوديــــة –الرياض 
 

 

 صفحـــة فهرس
  
 

 
   تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية -
  

 1 م2021 ديسمبر 31 في كما  المالي المركز قائمة
  

 ألرباح أو الخسائر والدخل الشامل ااَلخر ا قائمة
 م2021 ديسمبر 31 في المالية المنتهية للسنة

 
2 

  

  الملكية حقوق  في اتالتغير  قائمة
 م2021 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة المالية

 
3 

  

  النقدية التدفقات قائمة
 م2021 ديسمبر 31 في للسنة المالية المنتهية

 
4-5 

  

  المالية القوائم حول إيضاحات
 م2021 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة المالية
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 شركة وجا )وجا المحدودة سابقًا(
 شركة مساهمة سعودية مقفلة )ذات مسئولية محدودة سابقًا(  

 م2021 ديسمبر 31في المركز المالي كما قائمة 
 ر ذلك(ما لم يذكر غي سعوديجميع المبالغ بالريال ال)

 

- 1 - 
 

ديسمبر  31
ديسمبر  31  م2020

  إيضاح  م2021

 األصول     
 أصول غير متداولة      

116 353 3  )بالصافي( –ممتلكات ومعدات  (5)  2 957 494  
150 627  (صافي)بال –أصول حق إستخدام (6)   928 093  
000 950  دفعة مقدمة لألستثمار فى رأس مال شركة (7)  -  

 إستثمار فى شركة زميلة (8)  2 984 854  -
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (9)  2 012 112  -

266 930 4  غير المتداولة األصولمجموع    8 882 553  
 أصول متداولة      

712 687 4  مخزون ال (10)  5 118 776  
591 648 3  )بالصافي( –ذمم مدينة تجارية  (11)  11 306 145  
397 537 2  المستحق من األطراف ذات العالقة  (12-1)  1 131 997  
915 269 17  مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى  (13)  39 430 902  
981 148 4  النقد ومعادالت النقد (14)  10 470 122  
596 292 32  المتداولة األصولمجموع    67 457 942  
862 222 37  األصولإجمالي    76 340 495  

  اتلتزامال حقوق الملكية و      
 حقوق الملكية     

000 500   000 000 35  رأس المال (15)  
000 150   639 079 2  نظامى إحتياطي (16)  

-  112 12  ستثماراتفروق القيمة العادلة لإل إحتياطي   
198 206   265 68  ات المنافع المحددةلتزامإكتوارية إل أرباح (3-3-17)  
777 724 27  أرباح مبقاة    17 366 755  
975 580 28  مجموع حقوق الملكية    54 526 771  

  اتلتزامال      
 ات غير متداولةإلتزام     

 الغير متداول  الجزء  –ات عن عقد التأجير إلتزام (6)  657 645  -
 ات منافع موظفين إلتزام (17)  824 900  411 947
 غير المتداولة اتلتزامال مجموع    1 482 545  411 947

 ات متداولةإلتزام     
 ذمم دائنة تجارية   1 702 010  498 674

 الجزء متداول   –ات عن عقد التأجير إلتزام (6)  240 470  -
 المستحق الى األطراف ذات العالقة (12-2)  3 436 736  595 547
 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  (19)  11 268 429  4 700 108
 مخصص مطالبات (20)  2 380 768  1 705 768
 مخصص الزكاة  (21-2)  1 302 766  729 843
 المتداولة اتلتزامال مجموع    20 331 179  8 229 940
 اتلتزامال الي إجم   21 813 724  8 641 887
 اتلتزامال و  مساهمينإجمالي حقوق ال   76 340 495  37 222 862

 *( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 33( إلى رقم )1* اإليضاحات المرفقة من رقم )
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 شركة وجا )وجا المحدودة سابقًا(
 شركة مساهمة سعودية مقفلة )ذات مسئولية محدودة سابقًا(  

 األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخرقائمة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 يذكر غير ذلك( ما لم سعوديجميع المبالغ بالريال ال)
 

- 2 - 
 

  إيضاح  م2021  م2020

967 168 47   175 966 80  إيرادات النشاط (22)  
(071 658 27)   (962 957 55)  تكلفة النشاط  (23)  

896 510 19   213 008 25  مجمل الربح   
      
 مصاريف األعمال الرئيسية     

(536 944 1)   (347 377 5)  مصروفات عمومية وإدارية (24)  
(055 843)   (000 675)  مخصصات مطالبات محتملة مكونة (20)  
-  (945 125)  المدينة التجارية للذمم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة (11)  
-  273 568 1  أخرى إيرادات/)مصروفات(  (26)  

305 723 16   194 398 20  الربح من األعمال الرئيسية    
-  684 247  حصة الشركة في نتائج اإلستثمار في الشركة الزميلة (8)  
(178 24)   (264 55)  تكاليف تمويلية (25)  

127 699 16   614 590 20  قبل الزكاة  صافي الربح   
(843 729)   (220 294 1)  الزكاة  (21-1)  

284 969 15   394 296 19  ربح السنة صافي   
      
 الدخل الشامل ااَلخر      

 بنود ال يمكن إعادة تصنيفها الحقًا فى األرباح أو الخسائر :     
672 155   (103 150)  فع الموظفينات مناإلتزامقياس  إعادة / مكاسب)خسائر( (17)  

-  170 12  زميلة شركةالمنافع المحددة في  اتلتزامإل اإلكتوارية الخسائرحصة الشركة في  (8)  
-  112 12  الدخل الشامل اآلخرأرباح إعادة تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  (9)  

672 155   (821 125)  إجمالى بنود الدخل الشامل ااَلخر   
956 124 16   573 170 19  إجمالى الدخل الشامل للسنة     

 

 (سعودي)بالريال ال السنةربح  صافيب والمخفض المتعلق االساسيربحية السهم     
 السنةربح  صافينصيب السهم من   (27)  5,76  5,66

 

 *( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 33( إلى رقم )1* اإليضاحات المرفقة من رقم )
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 م2020  م2021 إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 16 699 127  20 590 614  السنة قبل الزكاة ربحصــافي 

    تعديالت لتسوية صافي الدخل الى صافي النقدية الناتجة من أنشطـة التشغيـل
 736 070  783 491 (5) إستهالك ممتلكات ومعدات

 863 070  713 888 (6) إطفاء حق إستخدام األصل 
 234 364  449 072 (17) تكلفة الخدمة الحالية -ات منافع موظفين إلتزام

 843 055  675 000 (20) عيم مخصص مطالبات محتملةتد
 -  (247 684) (8) حصة الشركة في نتائج اإلستثمار في الشركة الزميلة

 -  (1 650 000) (26) مكاسب اإلستحواذ علي حصة في الشركة الزميلة
 -  125 945 (11) الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية

 -  81 727 (26) يةخسائر رأسمال
 24 178  55 264 (25) مصروفات تمويلية

 
 317 577 21  864 399 19 

     التغير في:
 (4 687 711)  (431 064)  مخزون ال

 (2 850 227)  (9 783 499)  ذمم مدينة تجارية 
 (410 494)  1 405 400  المستحق من االطراف ذات العالقة 

 (2 283 045)  (22 182 480)  ينة أخرى مدفوعات مقدمًا وأرصدة مد
 (1 134 729)  1 203 336  ذمم دائنة تجارية

 (9 375 488)  2 841 189  المستحق لألطراف ذات العالقة
 2 628 100  6 568 322  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 (4 780)  (196 685) (17) ات منافع الموظفين المدفوعةإلتزام
 1 281 490  1 001 836  التشغيل الناتجة من أنشطة التدفقات النقدية
 (225 336)  (721 297) (21) الزكاة المدفوعة

 (9 900)  -  مصروفات تمويلية مدفوعة 
 1 046 254   280 539  التشغيل التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة صافي
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 م2020  م2021 إيضاح 
     يةلستثمار االتدفقات النقدية من االنشطة 

 (144 282)  (469 596)   المدفوع فى إقتناء ممتلكات ومعدات
 (950 000)  - (7) ستثمار فى رأس مال شركةالمدفوع كدفعة مقدمة لإل

 -  (125 000) (8) المدفوع في زيادة الحصة في اإلستثمار في الشركة الزميلة
 (1 094 282)  (594 596)  يةتثمار السالتدفقات النقدية المستخدمة فى األنشطة  صافي

     التمويليةالتدفقات النقدية من االنشطة 
 -  6 775 223  المدفوع في زيادة رأس المال

 (230 707)  (140 025)   مدفوعات مطلوبات عقود اإليجار 
 (230 707)  6 635 198  األنشطة التمويلية الناتجة من/)المستخدمة فى(التدفقات النقدية  صافي

 (278 735)  6 321 141  صافي التغير في النقد خالل السنة
 4 427 716  4 148 981  النقـدية في بـدايـة السنة

 4 148 981  10 470 122  النقـدية في نهـايـة السنة
     معامالت غير نقدية هامة

 -  27 724 777  زيادة رأس المال من خالل األرباح المبقاة
 الدخل الشامل اآلخردات المالية بالقيمة العادلة من خالل إقتناء الموجو 

 -  2 000 000  من خالل الذمم المدينة التجارية
 

 *( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 33( إلى رقم )1* اإليضاحات المرفقة من رقم )



جدول
المحتـويــات 160

 شركة وجا )وجا المحدودة سابقًا( 
 شركة مساهمة سعودية مقفلة )ذات مسئولية محدودة سابقًا(  

 م2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية فى  اليةإيضاحات حول القوائم الم 
 ما لم يذكر غير ذلك( سعودي)جميع المبالغ بالريال ال

 

- 6 - 
 

 عــــام -1
 نبذة عن الشركة

 ت مســئولية محــدودة ســابقًا( تــم تأسيســهاســعودية مقفلــة )ذاشــركة مســاهمة هــى  –شــركة وجــا )وجــا المحــدودة ســابقًا(  -
  الصــادر بتــاري  1010366065وتعمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية وحصــل  الشــركة علــى الســجل التجــاري رقــم 

 م(.2013مارس  4ه )الموافق 1434ربيع الثانى  22
م 2021مـارس  21ه الموافـق 1442 عبانشـ 8بتـاري  ( حيـ  أنـ  15باإلشارة إلي ما ورد تفصياًل باإليضـاح رقـم ) -

ة مسـاهمة مقفلـة بــنفس رأس للشـركة مـن شــركة ذات مسـئولية محـدودة إلـى شـرك يقـرر الشـركاء تحويـل الكيـان القـانون
هـذا وقـد تـم  ".وجـا المحـدودة"ا بـداًل مـن شـركة ــــ( وبذلك أصـبح اسـم الشـركة شـركة وجسعوديمليون ريال  35مالها )

 السجل التجارى للشركة.تعديل و  االساسيالنظام وإصدار النظامية إنهاء كافة اإلجراءات 
صــناعة األثــا   ،اإلنشــاءات العامــة للمبــاني الســكنية ،أنشــطة تصــميم الــديكورات الداخليــةيتمثــل نشــاط الشــركة فــي  -

ـــا مـــن الخشـــب ـــاني غيـــر الســـكنية مثـــل المـــدارس والمستشـــ يات والفنـــادق ،،، ا ،والموبيلي  ،لـــ االنشـــاءات العامـــة للمب
إنشاء المحطات والخطوط الرئيسـية  ،تقنيات الذكاء االصطناعي ،تحليل النظم ،مؤسسات ووكاالت الدعاية واالعالن

 .تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة ،لتوزيع المياه
 .الرياض – العليا حى – طريق الملك فهد - 2برج العنود العنوان المسجل للشركة هو:  -
 ديسمبر من نفس السنة. 31 يل من يناير من كل سنة وتنتهى فاألو  يتبدأ السنة المالية ف -

 

 أساس إعداد القوائم المالية:   -2

 لتزامال بيان  2-1
المملكـة العربيـة السـعودية والمعــايير  يالمعتمــدة فـ المـاليوفقــًا للمعـايير الدوليـة للتقريـر  تـم إعـداد هـذه القـوائم الماليـة

 .للمراجعين والمحاسبيندية ى المعتمدة من الهيئة السعو األخر واالصدارات 
 

 /أساس القياس:يالعرف المحاسب 2-2

ومفهــوم اإلســتمرارية وعلــى أســاس مبــدأ التكلفــة  يمبــدأ اإلســتحقاق المحاســب بإســتخدام ةيــتــم إعــداد اــذه القــوائم المال
 الواردة في قائمة المركز المالي: ةيما عدا البنود الھامة التال ةيخيالتار 
 وحدة اإلئتمان  قةيطر  بإستخدام ةيات المستقبللتزاملإل ةيالحال مةياإلعتراف بها بالق تميات المنافع المحددة إلتزام

 المتوقعة.
 .موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض: 2-3
 لـم مـا العـرض، عملـة وكـذلك للشـركة الوظي يـة العملـة يمثـل الـذي السـعودي بالريـال الماليـة القـوائم هـذه عـرض تـم

 .ذلك خالف يذكر
 

 السياسات المحاسبية الهامة: -3

   :المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات 3-1
 :م 2021يناير 1 مناعتبارًا  مره ألول التالية والتعديالت الجديدة المعايير المجموعةاعتمدت  -
 قياس تصحيح 16 رقم المالي للتقرير الدولي والمعيار 7 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت 

 المرحلة الثانية – الفائدة سعر
 األسـعار اسـتبدال ذلـك فـي بمـا اإلصـالحات، تنفيـذ عـن تنشـأ التـي المشكالت الثانية المرحلة تعديالت تعالج -

 محاسـبة متطلبـات يـقتطب مـن إضـايية مؤقتـة إعفـاءات المرحلة الثانية تعديالت توفر بديلة. بأسعار القياسية
 عالقـات علـى 9رقـم  المـالي للتقريـر الـدولي والمعيـار 39 رقـم الـدولي المحاسـبة بمعيـار الخاصـة التحـوط
 .الفائدة سعر مؤشر بإصالح مباشر بشكل المتأثرة التحوط
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 ائحـةبج المتعلقـة االيجار امتيازات - "جاريال عقود" ، 16 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديل 
 (19-)كوفيد 

 نشـر م، 2020 مـايو في للمستأجرين. إيجار امتيازات منح تم ،) 19 -كوفيد( كورونا فيروس لجائحة نتيجة -
 عمليـة وسـيلة يـوفر 16 رقـم المـالي للتقريـر الـدولي علـى المعيـار تعـديالً  الـدولي المحاسـبة معـايير مجلـس
 تعـدياًل لعقـد يعـد  19 -كوفيـد بفيـروس المتعلـق راإليجـا امتيـاز كـان إذا مـا لتقيـيم للمسـتأجرين اختياريـة
 مـن التـاري  لتمديـد إضـايًيا تعـدياًل  الـدولي المحاسـبة معـايير مجلـس نشـر م، 2021 مـارس 31 فـي اإليجـار.

  .م 2022يونيو 30 إلى  م2021 يونيو 30
 هنـاك تكـن لـم إذا بهـا يقومـون  التـي الطريقـة بنفس اإليجار امتيازات عن المحاسبة اختيار للمستأجرين يمكن

 إيجـار كمـدفوعات االمتيـاز عـن المحاسـبة ذلـك عـن الحـاالت، ينـتج مـن كثيـر فـي اإليجـار. علـى تعـديالت
 .الدفعة المخفضة حدو  إلى أدى الذي الظرف أو الحد  فيها وقع التي ت(الفترا( الفترة في متغيرة

 السنة خاللالموحدة  اليةالم القوائم على جوهري  تأثير أي له ليس التعديالت هذه تطبيق إن. 
 

  :معايير الصادرة التى لم يتم تطبيقها بعدال  3-2
 1 بعـد أو مـن السنوية بـدًءا للفترات ساريةالمطبقة التي صدرت وتكون غير ييما يلي التعديالت على المعايير  -

 الالمالية. و  وائمهذه الق إعداد عند بتطبيقها المجموعة تقم لم ولكن ،رالمبك بالتطبيق السماح مع م2022يناير 
 أدناه: والتعديالت المعايير فى حال تطبيق الموحدة المالية القوائم على جوارياً  تأثيرأ وجود المجموعة تتوقع

 المالية"(. القوائم عرض "۱ الدولي المعيار على )التعديالت اتلتزامال  تصنيف 
علـى  ، "عـرض القـوائم الماليـة " ، 1توضح هـذه التعـديالت ضـيقة النطـاق علـى معيـار المحاسـبة الـدولي رقـم  

أو غيــر متداولـة، اعتمــاًدا علـى الحقــوق الموجـودة فــي نهايـة فتــرة  يـتم تصــنيفها علـى أنهــا متداولـة اتلتزامـاإلأن 
المثـال، اسـتالم تنـازل  علـى سـبيل)المنشـأة أو باألحـدا  بعـد تـاري  التقريـر التقرير. ال يتأثر التصـنيف بتوقعـات

عنــدما يشــير إلــى "تســوية "  1ضــح التعــديل أيًضــا مــا يعنيــ  معيــار المحاســبة الــدولي رقــم . يو (أو إخــالل بتعهــد
 .إلتزام

  37و  16و معايير المحاسبة الدولية رقم  3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
للتقريـر المـالي رقـم  ، "انـدماج األعمـال" تحـدي  إلشـارة فـي المعيـار الـدولي3الدولي للتقرير المالي رقم  لمعيارا -

 .دون تغيير المتطلبات المحاسبية الندماج األعمال لإلطار المفاهيمي للتقارير المالية )3(
أن تخصـم مـن تكلفـة  المجموعـة، "الممتلكـات واآلالت والمعـدات" علـى  16معيار المحاسبة الدولي رقم  حظري -

 لألصـــل المجموعـــةصـــر المنتجـــة أثنـــاء تحضـــير المســـتلمة مـــن بيـــع العنا الممتلكـــات واآلالت والمعـــدات المبـــالغ
هذه والتكاليف ذات الصلة  بعائدات المبيعات المجموعةلالستخدام المقصود من . بداًل عن ذلك، سوف تعترف 

 .في قائمة الربح أو الخسارة
 ، "المخصصــات والمطلوبــات والموجــودات المحتملــة" التكــاليف التــي 37المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم  يحــدد -

 .العقد سيتسبب في خسارة عند تقييم ما إذا كان المجموعةتتضمنها 
 معيـار المحاسـبة الــدولي و  2وبيـان الممارسـة رقــم  1تعـديالت علـى معيــار المحاسـبة الـدولي رقــم  تصـنيف  

 8رقم 
علـى الموحـدة تهدف التعديالت إلـى تحسـين إفصـاحات السياسـة المحاسـبية ومسـاعدة مسـتخدمي القـوائم الماليـة 

 والتغيرات في السياسات المحاسبية. تمييز بين التغييرات في التقديرات المحاسبيةال
 الضريبة المؤجلة المتعلقـة بـالموجودات والمطلوبـات  - 12تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  تصنيف

 الناشئة من معاملة واحدة
عــامالت التــي تــؤدي، عنــد اإلثبــات تتطلــب هــذه التعــديالت مــن الشــركات أن تثبــ  الضــريبة المؤجلــة علــى الم

 .المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة المبدئي، إلى مبالغ متساوية من الفروقات
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 السياسات المحاسبية الهامة:  3-3
الفتـرات  جميـع علـى مجموعـةال بواسـطة تطبيقهـا تـم والتـي المعتمـدة المحاسـبية السياسـات ألهـم عـرض يلـي ييمـا

 .المعروضة المحاسبية
 

 تصنيف ما هو متداول مقابل ما هو غير متداول 3-3-1
 األصول -

 ـــــى التصـــــنيف  اتلتزامـــــاإلو  األصـــــول مجموعـــــةتعـــــرض ال فـــــي قائمـــــة المركـــــز المـــــالي اســـــتنادًا إل
 المتداولة في حال: األصولمتداول/غير متداول. ويتم تصنيف األصل ضمن 

 لعادية التشغيلية؛ أو توقع بيع األصل أو هناك نية لبيع  أو استهالك  خالل دورة األعمال ا 
 االحتفاظ باألصل بشكل رئيسي بغرض المتاجرة؛ أو 
  شهرًا بعد تاري  التقرير المالي؛ أو ۱۲توقع بيع األصل خالل 
  إلتـزامكون األصل نقدا أو في حكم النقد إال إذا كان محظور تبـادل األصـل أو اسـتخدام  لتسـوية 

 لمالي.شهرًا على األقل من تاري  التقرير ا۱۲ما خالل 
 ى كأصول غير متداولة.خر األ األصولبتصنيف جميع  مجموعةتقوم ال

  اتلتزامال  -
 المتداولة في حال:  اتلتزاماإلضمن  لتزاماإليعتبر 

  خالل الدورة التشغيلية العادية؛ أو  لتزاماإلتوقع تسوية 
 بشكل رئيسي بغرض المتاجرة؛ أو لتزاماإلاالحتفاظ ب 
  ًا بعد تاري  التقرير المالي؛ أوشهر  12خالل  لتزاماإلتسوية 
  شـهرًا علــى األقــل مــن تــاري   12علــى مــدى  لتــزاماإلعـدم وجــود حــق غيــر مشــروط لتأجيـل تســوية

 التقرير المالي.
 غير متداولة. اتإلتزامى كاآلخر  اتلتزاماإلبتصنيف جميع  مجموعةتقوم ال

 

 حكمه في وما النقد 3-3-2
ن النقـد ومـا فـي حكمـ  مـن األرصـدة لـدى البنـوك والنقـد فـي ألغراض إعداد قائمة التـدفقات النقديـة ، يتكـو 

الصـــندوق والودائـــع قصـــيرة األجـــل والتـــي لهـــا فتـــرة إســـتحقاق أصـــلية خـــالل ثالثـــة أشـــهر أو أقـــل البنـــوك 
ســتثمارات أخــرى قصــيرة األجــل عاليــة الســيولة، إن وجــدت، والتــي تكــون فتــرة اســتحقاقها األصــلية ثالثــة إو 

ائها وتتـــوفر للشـــركة بــدون أيـــة قيـــود. كمـــا يتضـــمن حســـابات الســـحب علـــى أشــهر أو أقـــل مـــن تـــاري  إنشـــ
المكشــوف والتــي تمثــل جــزء ال يتجــزأ مــن إدارة الشــركة للنقديــة والتــي مــن المتوقــع تغيرهــا مــن ســحب علــى 

 المكشوف إلى حسابات جارية.
 

 المخزون  3-3-3
 

ـــة أو  - ـــة للتحقـــق أيهمـــا أقـــل وتشـــمل  صـــافييثبـــ  المخـــزون بالتكلف ـــاء القيمـــة القابل ـــة إقتن ـــة فـــى تكلف التكلف
المخزون باإلضافة إلى التكاليف الخاصة بوصول المخزون إلى الموقع وبالحالة التى يكـون فيهـا صـالحًا 

 لإلستخدام ، ويتم تحديد التكلفة على أساس طريقة المتوسط المرجح.
إلضــايية ، وحصــة يتكـون صــافي القيمــة القابلــة للتحقــق مــن ســعر البيـع التقــديري ناقصــا تكــاليف االتمــام ا -

مالئمــة مــن مصــاريف البيــع والتوزيــع. ويجــب اإلعتــراف بــأي انخفــاض فــي تكلفــة المخــزون إلــى صــافي 
القيمة القابلة للتحقق كمصروف في الفترة التي تحد  فيها عملية التخ يض. يجب اإلعتراف بـأي عكـس 

 ها العكس.النخفاض القيمة في قائمة  األرباح  أو الخسائر في الفترة التي يحد  في

يجنب مخصص، عند الضرورة، مقابل أي مخزون بطيء الحركة أو المعيب ويـتم إثبـات تكلفـة المخـزون  -
 كمصروف، وتثب  ضمن تكلفة االيرادات.

 



جدول
163المحتـويــات

 شركة وجا )وجا المحدودة سابقًا( 
 شركة مساهمة سعودية مقفلة )ذات مسئولية محدودة سابقًا(  

 م2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية فى  اليةإيضاحات حول القوائم الم 
 ما لم يذكر غير ذلك( سعودي)جميع المبالغ بالريال ال

 

- 9 - 
 

 المشتركة والمشروعات الزميلة الشركات في اتالستثمار  3-3-4
 قـدرة هـو الكبيـر التـأثير . اكبيـر هامـًا و  تـأثيرا الشـركة عليهـا تمـارس التـي الشـركات تلك هي الزميلة الشركات -

 سيطرة أو سيطرة ُتعد ال ولكنها فيها المستثمر للشركة والتشغيلية المالية القرارات في المشاركة على الشركة
 .السياسات هذه على مشتركة

للشركة سيطرة مشتركة علـى ذلـك الترتيـب كمـا أن لـديها  بموجب  يكون  مشترك ترتيب هو المشترك المشروع -
 أصول الترتيب المشترك.  فيصا يالحق ف

 القـرارات تتطلـب عنـدما قائمـة وتكـون  مشـترك بشـكل عليـ  مسـيطر تعاقـدي ترتيـب هـي المشـتركة السـيطرة -
إن االعتبـارات فـى تحديـد التـأثير  .السـيطرةالمشاركين فـى  األطراف من باإلجماع موافقة باألنشطة المتعلقة

بنسـبة مـن حـق التصـوي  للمنشـأة  -باشر أو غيـر مباشـربشكل م –الهام والسيطرة المشتركة هى االحتفاظ 
المسـتثمر فيهــا، التمثيــل فــى مجلــس االدارة أو جهــات حوكمــة مماثلــة فــى المنشــأة المســتثمر فيهــا، المشــاركة 
فى صنع السياسات، بما فى ذلك المشـاركة فـى القـرارات المتعلقـة بتوزيعـات األربـاح أو التوزيعـات األخـرى، 

ة بين الشركة والمنشأة المستثمر فيها، تبـادل المـوظفين االداريـين أو التـوفير المعلومـات المعامالات الجوهري
 .التقنية االساسية

 حقـوق  طريقـة بإسـتخدام  المشـترك المشـروع أو الزميلـة الشـركة فـي المجموعـة إسـتثمار عـن المحاسـبة تـتم -
 .الملكية

 بالتكلفـة مبـدئيا المشـترك المشـروع أو ميلـةالز  ركةشـال فـي اإلسـتثمار يسـجل الملكيـة حقـوق  طريقـةووفقـًا ل 
 ئراالخسـ أو األربـاح فـي لالعتـراف بحصـة الشـركة الحقـاً  التكلفـة هـذه وتعـدل المـالي المركـز قائمـة فـي

 صافيقيمة  يانخفاض ف يمطروحًا منها أ المشترك المشروع أو الزميلة للشركة اآلخر الشامل والدخل
 .اإلستثمار

 المنشـأة  فـي ملكيتهـا المشـترك المشـروع أو الزميلـة المنشـأة خسـائر فـي الشـركة حصـة تتجـاوز عنـدما
 مـنًا جـزء جوهرها في تشكل األجل طويلة ملكية حصص أي تشمل التي( المشترك المشروع أو الزميلة
 االعتـراف عـن الشـركة تتوقـ ( المشـترك المشـروع أو الزميلـة المنشـأة فـي الشـركة سـتثمارإ صـافي
 الذي بالقدر اتإلتزاموتدرج ك فقط اإلضايية الخسائر. ويتم االعتراف باييةاإلض الخسائر من بحصتها
 أو الزميلـة المنشـأة عـن نيابـة بمـدفوعات قامـ  أو تعاقديـة أو قانونيـة اتإلتزامـالشـركة لـدى  ييـ يكـون 
  .المشترك المشروع

 المجموعـة أن تسـت أربـاح، بتسـجيل الحقـة فتـرة فـي المشـترك المشـروع أو الزميلـة الشـركة قامـ  وإذا 
 غير الخسائر من حصتها مع األرباح من حصتها تتعادل عندما فقط األرباح هذه من حصتها تسجيل
 .المسجلة

 الملكية حقوق  طريقة بإستخدام المشترك المشروع أو الزميلة المنشأة فيالشركة  ستثمارإ عن المحاسبة تتم -
 ا.تركمش مشروعا أو زميلة منشأة هافي المستثمر المنشأة يي  حبتص الذي التاري  من اعتبارا

 تكلفـة فـي زيـادة أي تسـجل المشـترك، المشـروع أو الزميلـة المنشـأة فـي اإلسـتثمار علـى االسـتحواذ وعنـد 
للمنشـأة  المحـددة والمطلوبـات للموجـودات العادلـة القيمـة صـافي فـي الشـركة حصـة عـن اإلسـتثمار
 ير، وال يـتم اسـتهالكها أو اجـراء اختبـار فـسـتثمالإل الدفتريـة القيمـة ضـمن وتـدرج كشـهرة فيهـا المستثمر

  قيمتها بصورة مستقلة.
 للمنشـأة  المحـددة والمطلوبـات للموجـودات العادلـة القيمـة صـافي مـن الشـركة حصـة في زيادة أي تسجل

 أو األربـاح قائمـة فـي مباشـرة التقيـيم إعـادة بعـد اإلسـتثمار تكلفـة عـن المشـترك المشـروع أو الزميلـة
 .اإلستثمار على االستحواذ فيها يتم التي السنة يف الخسائر

   عــن كونــ   اإلســتثمارتتوقــ  الشــركة عــن اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة مــن التــاري  الــذى يتوقــ  ييــ
كمحــتفب بــ  للبيــع. ويــتم فــى هــذه  اإلســتثمارمنشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك ، أو عنــدما يــتم توصــيف 

دلة ويتم االعتراف بأى اخـتالف بـين القيمـة الدفتريـة للمنشـأة الزميلـة بالقيمة العا اإلستثمارالحالة اثبات 
 قائمة الدخل. يستثمار ومتحصالت االستبعاد فإأو المشروع المشترك والقيمة العادلة بعد تحويل  الى 
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  عنـــدما تقـــوم الشـــركة بتخ ـــيض حصـــتها فـــى منشـــأة زميلـــة أو مشـــروع مشـــترك والزالـــ  الشـــركة مســـتمرة
وق الملكيــة ، فإنــ  يجــب علــى الشــركة أن تعيــد تصــنيف المكســب والخســارة المثبتــة بتطبيــق طريقــة حقــ

ضمن الدخل الشامل االخر ، والمتعلقة بـذلك االنخفـاض فـى قائمـة الـربح والخسـارة، اذا كـان هـذا  اً سابق
 ذات العالقة. اتلتزاماإلأو  األصولالتصنيف للمكسب والخسارة يتضمن استبعاد  

  تــاري  اعــداد القــوائم الماليــة، مــدى وجــود دليــل  يحقــوق الملكيــة، تحــدد الشــركة فــبعــد التطبيــق لطريقــة
فى المنشأة زميلة أو المشروع المشترك وفى حالة وجـود  اإلستثمارموضوعى على االنخفاض فى قيمة 

ن المبلــغ الممكــن ا. اإلســتثمارمثــل هــذا الــدليل تقــوم الشــركة بتقــدير المبلــغ الممكــن اســترداده مــن قيمــة 
ســـتثمار أو الوحـــدة المنتجـــة للنقـــد مخصـــوما منهـــا هـــو القيمـــة العادلـــة لإل اإلســـتثماررداده مـــن قيمـــة اســـت

 أيهما أعلى.  -أو قيمت  قيد االستعمال اإلستثمارتكاليف بيع 
 أو الزميلــة الناتجــة عــن المعــامالت بــين الشــركة والمنشــأة يــتم اســتبعاد المكاســب أو الخســائر غيــر المحققــة -

. ويتم عرض حصة الشـركة المشترك المشروع أو الزميلة بقدر حصة الشركة فى المنشأة المشترك المشروع
 .قائمة الدخل بعد أرباح أو خسائر التشغيل يف المشترك المشروع أو الزميلة فى نتائج المنشأة

تم اجـراء للشـركة. ويـعـن نفـس الفتـرة الماليـة  المشـترك المشـروع أو الزميلـة يـتم اعـداد القـوائم الماليـة للمنشـأة -
مــع  المشــترك المشــروع أو الزميلــة حالــة الضــرورة لتتفــق السياســات المحاســبية للمنشــأةالتعــديالت فــى 

 .السياسات المحاسبية للشركة
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات 3-3-5
 العتراف والقياس - أ 

 المتراكمـة والخسـائر المتـراكم االسـتهالك ناقصـا بالتكلفـة والمعـدات واآلالت الممتلكـات تظهـر 
 بإقتنـاء المتعلقـة التكـاليف كافـة األصـل اقتنـاء وجـدت. وتتضـمن تكلفـة إن القيمـة، النخفـاض فـيل

 األصل.
  أي بنــد مــن بنـــود الممتلكــات واآلالت والمعـــدات عنــد اســتبعاده او عـــدم توقــع منـــافع  إثبـــاتيــتم إلغــاء

 .اقتصادية مستقبلية من استخدام  او استبعاده
 صـافيعـن طريـق مقارنـة  والمعـدات واآلالت نـد مـن الممتلكـاتيـتم تحديـد اربـاح وخسـائر اسـتبعاد ب 

ويـتم االعتـراف بهـا بالصـافي  والمعـدات واآلالت متحصـالت االسـتبعاد مـع القيمـة الدفتريـة للممتلكـات
 .الخسائر أو ضمن إيرادات )مصروفات( أخرى فى األرباح

 المسـتقبلية االقتصـادية عالمنـاف فـي زيـادة عليهـا يترتـب عنـدما فقـط الالحقـة النفقـات رسـملة يـتم 
 .موثوق  بشكل قياسها للمجموعة، ويمكن

 الالزمـة  السـنة خـالل مؤهلـة موجـودات إنشـاء لتمويـل بـالقروض المتعلقـة التمويـل تكـاليف رسـملة يـتم
 .ل  المعدة للغرض األصول وتجهيز الستكمال

 عندئـذ   مختلفـة إنتاجيـة أعمار والمعدات واآلالت الممتلكات بند من هامة ألجزاء كان إذا ما حال في 
 .والمعدات واآلالت من الممتلكات منفصلة كبنود يتم احتسابها

فـي القيمـة الدفتريـة للبنـد  والمعـدات واآلالت الممتلكـاتيتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء هام مـن بنـد 
 إذا كـــان مــــن المحتمــــل تــــدفق منـــافع اقتصــــادية مســــتقبلية كامنــــة إلـــى المجموعــــة ويمكــــن قيــــاس تلــــك

التكاليف بشكل موثوق. يتم استبعاد القيمة الدفترية للبند المستبدل عندما يتطلب األمـر اسـتبدال قطـع 
علـى فتـرات زمنيـة، تقـوم الشـركة بـإدراج مثـل هـذه القطـع كأصـول  والمعـدات لممتلكات واآلالتهامة ل

م بفحـص رئيسـي، يـتم فردية مع أعمار إنتاجية محددة ويـتم اسـتهالكها وفقـا لـذلك. وبالمثـل، عنـد القيـا
إدراج تكلفتـ  فـي القيمـة الدفتريـة للعقـارات والمعــدات كاسـتبدال إذا مـا تـم اسـتيفاء معـايير اإلدراج. يــتم 

 الخسائر حال تكبدها. أو األرباح يإدراج تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى ف
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 الستهالك  - ب 
 اإلنتاجيـة األعمـار مـدى علـى الثابـ  طالقسـ بطريقـة المقـدرة المتبقيـة القيمـة ناقصا التكلفة تستهلك -

 يلي: كما للموجودات المقدرة
 العمر النتاجي البند

 سنوات 5 سيارات
 سنوات 10 أثا  ومفروشات

 سنوات 4 لىآحاسب 
 سنوات 5 العدد والمعدات

 .تستهلك ال التنفيذ تح  الرأسمالية واألعمال األراضي
 

 نهايـة فـي القيمة في اإلنخفاض ومؤشرات للموجودات إلنتاجيةواألعمار ا المتبقية القيمة مراجعة يتم -
 .الحاجة مستقبلي، عند بأثر وتعدل مالية سنة كل

 

 )إن وجد( األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ - ج 

 إقتنائهـا أو إنشـااها تـم التـي األصـول بعـض السـنة نهايـة فـي التنفيـذ تحـ  الرأسـمالية األعمـال تشـمل
يـذ بالتكلفـة ألجلـ  ، ويـتم تسـجيل األعمـال الرأسـمالية تحـ  التنف المعـدة ملإلسـتخدا غيـر جـاهزة ولكنهـا

ويـتم  الصـلة ذات األصـول فئات إلى األصول هذه تحويل إنخفاض مسجل في القيمة ، ويتم ناقص أي
 .لإلستخدام جاهزة تصبح عندما إستهالكها

 

 )إن وجد(غير الملموسة  األصول 3-3-6
الشـــهرة( المقتنـــاة بشـــكل مســـتقل بالتكلفـــة عنـــد اإلعتـــراف  غيـــر الملموســـة )ماعـــدا األصـــوليـــتم قيـــاس  -

 المتـراكم اإلطفـاء ناقصـاً  بالتكلفـة الملموسـة غيـر األصـول قيـاس األولي ، بعد اإلعتـراف األولـي، يـتم
 إن وجدت. القيمة، في لإلنخفاض المتراكمة والخسائر

 و غير محددة.غير الملموسة لتكون اما محددة أ األصوليتم تقييم األعمار اإلنتاجية  -
تكـاليف التطـوير المرسـملة( ويـتم إظهـار المصـروفات  إستثناءالمنتجة داخليًا )ب األصولال تتم رسملة  -

 ذات الصلة في األرباح او الخسائر في الفترة التي يتم تكبدها.
 يتم تقييم األعمار اإلنتاجية الموجودات غير الملموسة لتكون اما محددة أو غير محددة. -
ـــاء  - ـــتم إطف ـــى مـــدى العمـــر اإلنتـــاجي  ألصـــولاي ـــة المحـــددة عل غيـــر الملموســـة ذات األعمـــار اإلنتاجي

 لها.اإلقتصادي 
اإلنتاجيـة  وأعمارهـا ذات العمـر اإلنتـاجي المحـدد الملموسـة غيـر لألصـول المتبقيـة القـيم مراجعـة يـتم -

القيمـة إذا  يتم تقييمها لتحديـد إنخفـاضمالية حي   سن  كل نهاية في القيمة في ومؤشرات اإلنخفاض
 كان هناك مؤشرًا على أن األصل غير الملموس يمكن أن يكون قد تعرض إلنخفاض القيمة.

  ويـــــتم إحتســـــا  التغيـــــرات فـــــي العمـــــر اإلنتـــــاجي المتوقـــــع أو الـــــنمط المتوقـــــع إلســـــتهالك المنـــــافع
اإلقتصــادية المســتقبلية المتضــمنة فــي األصــل عــن طريــق تعــديل فتــرة أو طريقــة اإلطفــاء، حســبما 

 عنــد مســتقبلي، وتعــدل بــأثرتضــي الحــال، ويــتم إعتبارهــا كتغيــرات فــي التقــديرات المحاســبية يق
 .الضرورة

  يتم إدراج مصروف اإلطفاء لألصول غير الملموسـة ذات األعمـار المحـددة فـي قائمـة األربـاح أو
غيــر  األصــولالخســارة والــدخل الشــامل اآلخــر ضــمن فئــة المصــروفات بمــا يتماشــى مــع وظيفــة 

 سة.الملمو 

 المسـتقبلية اإلقتصـادية المنـافع تـدفق المحتمـل مـن يكـون  رسـملة النفقـات الالحقـة فقـط عنـدما يـتم -
 .موثوق  بشكل النفقات ويمكن قياس الشركة، إلى المرتبطة بالنفقات
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األربــــاح أو الخســــائر الناتجــــة عــــن إلغــــاء إدراج األصــــل غيــــر الملمــــوس بــــالفرق بــــين صــــافي  تقــــاس -
لدفترية لألصل ويتم إدراجها فـي قائمـة األربـاح أو الخسـائر والـدخل الشـامل متحصالت البيع والقيمة ا
 اآلخر عند إستبعاد األصل.

 

 عقود اليجار 3-3-7
إن تحديــد مــا إذا كانــ  االتفاقيــة هــي )أو فحواهــا( عقــد إيجــار يســتند إلــى جــوهر االتفاقيــة فــي تــاري  

باالتفاقيـة يعتمـد علـى اسـتخدام اصـل مـا )أو بداية العقد. يتم تقييم االتفاقية لتحديد مـا إذا كـان الوفـاء 
موجــودات( أو أن االتفاقيــة تنقــل الحــق فــي اســتخدام األصــل )أو موجــودات( حتــى لــو لــم يــتم تحديــد 

 ( بشكل صريح في االتفاقية.األصولاألصل )او تلك 
 

 الشركة كمستأجر 
 متطلبـــات المعيـــار  يـــتم االعتـــراف بموجـــودات ومطلوبـــات متعلقـــة بعقـــود اإليجـــار التـــي تنطبـــق عليهـــا

 ( حي :16الدولي للتقرير المالي رقم )
 .يتم توزيع كل دفعة ايجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل 
  يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح والخسارة على مدى فترة االيجار بحي  يـتم تحقيـق معـدل عمولـة

 لكل فترة. لتزاماإلدوري ثاب  على الرصيد المتبقي من 
 ك حق استخدام األصل بالتكلفة التي تتضمن اآلتي:تم استهال 
 .مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار 
  اي دفعات إيجارية تم سدادها في أو قبل تاري  بدء العقد ناقص أي حوافز ايجارية مستلمة 
 )تكاليف التجديد. )ان وجد 
 لية:تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات االيجار التا 
 .الدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها ( ناقصا اي حوافز ايجار مدينة 
 )دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند الى مؤشر او معدل .)ان وجد 
 .المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستاجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية 
 ر متاكد بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار ان وجد. سعر ممارسة خيار الشراء اذا كان المستاج 
  دفعـــات الغرامـــات الخاصـــة بإنهـــاء عقـــد االيجـــار، اذا كانـــ  مـــدة االيجـــار تعكـــس بشـــكل معقـــول مـــن

 ممارسة المستاجر لذلك الخيار )ان وجد(.
  معـــدل االقتـــراض التـــدريجي والـــذي يمثـــل الســـعر الـــذي  بإســـتخداميـــتم خصـــم مـــدفوعات عقـــد االيجـــار

ة المستاجر ليقترض األموال الالزمة للحصـول علـى اصـل مـا بقيمـة مماثلـة فـي بيئـة اقتصـادية سيدفع
 .مماثلة بشروط واحكام مماثلة

  المــدفوعات المرتبطــة بعقــود االيجــار قصــيرة االجــل وايجــارات الموجــودات منخفضــة القيمــة  إثبــاتيــتم
جــار قصــيرة األجــل هــي عقــود علــى اســاس القســط الثابــ  كمصــروف فــي الــربح والخســارة . عقــود االي

 .شهرا او اقل 12ايجار ذات فترة ايجار مدتها 
  يــتم اعــادة التفــاوض علــى شــروط عقــود االيجــار علــى اســاس فــردي وتحتــوي علــى نطــاق واســع مــن

الشروط واألحكام المختلفة. التفرض اتفاقيات عقود االيجار اي تعهدات ولكن الموجودات المؤجرة قد 
 ن الغراض اإلقتراض.اليتم استخدامها كضما

 

 )إن وجد(الشركة كمؤجر 
  إن تحديد ما اذاكان  اإلتفاقية هي )او فحواها( عقد ايجار يستند الى جوهر اإلتفاقية فـي تـاري  بدايـة

  .العقد
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   ويتم تصنيف كل عقد من عقود االيجارات )ان وجدت( إما على على ان  عقد ايجـار تشـغيلي او انـ
مـــد اعتبـــار عقـــد االيجـــار عقـــد تمـــويلي او عقـــد تشـــغيلي علـــى جـــوهر عقـــد ايجـــار تمـــويلي، حيـــ  يعت
 .المعاملة وليس على شكل العقد

  يصـــن  عقـــد االيجـــار علـــى انـــ  عقـــد ايجـــار تمـــويلي اذا كـــان يحـــول بصـــورة جوهريـــة مايقـــار  كافـــة
  .المخاطر والمنافع العائدة لملكية االصل محل العقد

 نشــغيلي اذا كــان اليحــول بصــورة جوهريــة مايقــار   ويــتم تصــنيف عقــد االيجــار علــى انــ  عقــد ايجــار
 .حل العقدمكافة المخاطر والمنافع العائد لملكية االصل 

الـذمم المدينـة  إلتـزاموافز عقود اإليجار او اي رفع في عقود االيجار كجز اليتجزا من مجموع حتدرج 
قــد. تــدرج االيجــارات الثابــ  علــى مــدى فتــرة الع ســطمــن عقــد اإليجــار ويــتم احتســابها علــى اســاس الق
 الطارئة كايرادات في الفترة التي يتم احتسابها .

 

 غير المالية األصولإنخفاض قيمة  3-3-8
 لتحديد المخزون( عدا المالية )ما غير األصول بمراجعة مالي مركز قائمة كل تاري  تقوم الشركة في 

 عكـس أو يمـةالق فـي خسـارة االنخفـاض تشـير إلـى حـدو  ظـروف أي مؤشـر أو هنـاك كـان إذا مـا
 لهـذه لالسـترداد القابلـة تقـدير القيمـة يـتم هذا المؤشـر، وجود حالة وفي .القيمة في االنخفاض خسارة

 إن القيمـة، فـي عكـس خسـارة االنخفـاض القيمـة أو فـي االنخفـاض خسـارة مقـدار لتحديـد األصـول
 .وجدت

 القابلـة القيمـة بتقـدير كةالشـر  تقـوم الفرديـة، لألصـول لالسـترداد القابلـة القيمـة تقـدير تعـذر وعنـد 
 وثابـ  معقـول أسـاس تحديـد إمكانيـة . وعنـداألصول إليها تنتمي للنقد التي المنتجة للوحدة لالسترداد
 يـتم ذلـك بخـالف أو للنقـد، المنتجـة الوحـدات الفرديـة علـى المشـتركة األصـول توزيـع يـتم للتوزيـع،
 معقـول أسـاس توزيـع تحديـد يمكـن والتي للنقد المنتجة الوحدات من األصغر المجموعة على توزيعها
 لها. وثاب 

  وتتمثل قيمة األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المحققة للنقـد ناقصـًا تكلفـة
 .أيهما أعلى -البيع أو القيمة قيد االستعمال 

 قات نقديـة مسـتقلة بشـكل وتحدد القيمة القابلة لالسترداد لألصـل المنفـرد مـا لـم يكـن األصـل يحقـق تـدف
 .األصولكبير عن النفقات المتولدة من موجودات أو مجموعات أخرى من 

  وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المحققة للنقد القيمة القابلـة لالسـترداد يعتبـر األصـل
 منخفض القيمة وتخفض قيمت  الى القيمة القابلة لالسترداد.

 د االســتعمال، يــتم خصــم التــدفقات النقديــة المســتقبلية التقديريــة إلــى قيمتهــا الحاليــة عنــد تقيــيم القيمــة قيــ
معـــدل الخصـــم قبـــل الضـــريبة بمـــا يعكـــس التقـــديرات الســـوقية الحاليـــة للقيمـــة الزمنيـــة للنقـــود  بإســـتخدام
 لها. المستقبلية النقدية التدفقات تقديرات تعديل يتم لم التي للموجودات المحددة والمخاطر

 د تحديــد القيمــة العادلــة نــاقص تكــاليف إتمــام البيــع، يــتم مراعــاة المعــامالت الســوقية الحديثــة وفــي وعنــ
 حال عدم القدرة على تحديد مثل هذه المعامالت يتم استخدام نموذج تقييم مناسب.

 األصـولقيـد  تـم إذا إال الخسـائر أو فـي األربـاح مباشـرة القيمـة فـي االنخفـاض بخسـارة االعتـراف يتم 
 الحالـة كتخ ـيض فـي هـذه القيمـة فـي االنخفـاض خسـارة وتعامـل تقييمهـا، المعـاد بالقيمـة الصلة ذات
 .التقييم إعادة عن ناتج

 أو  تم زيـادة القيمـة الدفتريـة لألصـولوعندما يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في وق  الحق، ي
ترداد بحيــ  ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة الوحــدة المنتجــة للنقــد إلــى التقــدير المعــدل لقيمتهــا القابلــة لالســ

التي تم  زيادتهـا، القيمـة الدفتريـة التـي كـان سـيتم تحديـدها ييمـا لـو تـم االعتـراف بخسـارة االنخفـاض 
 أو الوحدة المنتجة للنقد في سنوات سـابقة ،يـتم االعتـراف بعكـس خسـارة االنخفـاض األصولفي قيمة 
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ذات الصــلة بالقيمــة المعــاد  األصــولخســائر إال إذا تــم قيــد فــي القيمــة مباشــرة فــي قائمــة األربــاح أو ال
 تقييمها، وتعامل خسارة االنخفاض في القيمة في هذه الحالة كزيادة ناتجة عن إعادة التقييم.

 غيــر الملموســة  األصــولغيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر محــددة المــدة وكــذلك  األصــول
ها لالنخفــاض فــي قيمتهــا ســنويا علــى األقــل وكلمــا كــان هنــاك غيــر المتاحــة لالســتخدام بعــد يــتم فحصــ

 .األصولمؤشر على االنخفاض في قيمة 
 

 قياس القيمة العادلة 3-3-9
فـي معاملـة تـتم  إلتـزامالقيمة العادلة هي السعر الذي يمكن الحصـول عليـ  مقابـل بيـع أصـل أو سـداد  -

ــة بيــع بــين أطــراف الســوق فــي تــاري  القيــاس. يســتند قيــاس القيمــة العادلــة  إلــى االفتــراض بــأن معامل
 تتم إما: لتزاماإلاألصل أو تحويل 

  أولتزاماإلمن خالل السوق الرئيسية لألصل أو ، 
  في ظل غيا  سوق رئيسية. لتزاماإلمن خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو 

 يجب ان تكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر منفعة قاباًل للوصول الي  من قبل الشركة. -
ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند  إلتزاميتم قياس القيمة العادلة ألصل أو  -

علــى افتــراض أن األطــراف فــي الســوق يتصــرفون وفــق مــا يحقــق أفضـــل  لتــزاماإلتســعير األصــل أو 
 مصالح اقتصادية لهم.

ف فــي الســوق علــى تــوفير يأخــذ قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل غيــر المــالي فــي الحســبان قــدرة األطــرا -
األصل ييما يحقـق أفضـل منفعـة منـ  أو بيعـ  إلـى طـرف أخـر مـن أطـراف  بإستخداممنافع اقتصادية 

 السوق لتحقيق أفضل منفعة من .
ــة  - ــيم تــتالءم مــع الظــروف وتتــوافر لهــا بيانــات كاييــة لقيــاس القيمــة العادل تســتخدم الشــركة أســاليب تقي

للمالحظــة ذات العالقــة وتقلــيص اســتخدام المعطيــات غيــر القابلــة وتعظــيم اســتخدام المعطيــات القابلــة 
 للمالحظة ، حي :

 ذلـك فـي بمـا اإلدارة، علـى الهامـة القيمـة العادلـة قياسـات جميـع تقـع مسـئولية اإلشـراف علـى 
 .العادلة للقيم المستوى الثال 

 دوري. بشكل قييمالت وتعديالت للمالحظة القابلة غير الهامة المدخالت بمراجعة اإلدارة وتقوم 
 اـذه  بـأن االسـتنتاج لـدعم ثالـ  طـرف مـن عليھـا الحصـول تـم التـي بتقيـيم األدلـة اإلدارة وتقـوم

السـعودية،  العربيـة المملكـة فـي المعتمـدة الماليـة الدولية للتقـارير المعايير متطلبات تلبي التقييمات
 اـذه ييـ  تصـن  أن يينبغـ العادلـة الـذي للقيمـة الهرمـي التسلسـل فـي المسـتوى  ذلـك فـي بمـا

 أو خـدمات السماسـرة أسـعار مثـل ثالـ ، طـرف مـن معلومـات اسـتخدام حالـة التقييمـات فـي
 .العادلة القيم تستخدم لقياس التسعير،

أو  لألصـول العادلـة القيمـة قيـاس عنـد المسـتطاع قـدر  الملحوظـة السـوق  بيانـات الشـركة تسـتخدم -
بنـاء  العادلـة للقيمـة الهرمـي التسلسل في مختلفة ستوياتم إلى العادلة القيم يتم تصنيف و اتلتزاماإل
 :يلي كما التقييم في أساليب المستخدمة المدخالت على
   اتلتزامـاإللألصـول و  النشـطة األسـواق المعدلـة( فـي )غيـر المدرجـة األسـعار :1 المسـتو 

 .المماثلة
   لألصل الحظتهام يمكن والتي 1 المستوى  في المدرجة األسعار بخالف مدخالت  :2 المستو 

 مـن مشـتقة )أير مباشـ غيـر بشـكل أو األسـعار( )مثـل مباشـرة إمـا لتـزاماإل أو
 األسعار(.

   مالحظتهـا  يمكـن سـوق  بيانـات إلـى تسـتند ال التـي اتلتزامـاإلو  لألصـول مـدخالت  :3 المسـتو
 ملحوظة(. غير )مدخالت
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 مختلفـة مسـتويات فـي تقـع تـزاملاإل أو لألصـل العادلـة القيمـة لقيـاس المسـتخدمة المـدخالت كان  إذا -
 المستوى  نفس في بالكامل تصنيف  يتم العادلة القيمة قياس فإن العادلة ، للقيمة من التسلسل الهرمي

 .كامل لقياس اام او للدخل مستوى  أدنى أن حي  للقيمة العادلة الهرمي من التسلسل
ادلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر التــي تثبــ  الشــركة بــالتحويالت بــين مســتويات التسلســل الهرمــي للقيمــة الع -

 حد  فيها التغيير.
 

 األدوات المالية 3-3-10
( "األدوات 9وقيــاس األدوات الماليــة وفقــا لمتطلبــات المعيــار الــدولي للتقريــر المــالي رقــم ) إثبــاتيــتم  -

الماليــة وبعــض  اتلتزامــاإلالماليــة و  األصــولالماليــة"  الــذي يحــدد ويعــالج تصــنيف وقيــاس واســتبعاد 
 ء أوبيع البنود غير المالية. عقود شرا
 المتعلقة بذلك. السياسات المحاسبية تفاصيل يلي وييما

 المالية اتلتزامال المالية و  األصول -االعتراف األولي  -
مـــالي فـــي قائمـــة المركـــز المـــالي عنـــدما تصـــبح  إلتـــزاميجـــب علـــى المنشـــأة إدراج أي أصـــل مـــالي أو 

 المنشأة طرفا من أحكام تعاقدية لألداة.
 قياس األوليال 

الــذمم المدينــة التجاريــة التــي ال تتضــمن عنصــرا تمويليــًا جوهريــًا، يــتم  إســتثناءعنــد القيــاس األولــي، ب
تكـاليف المعاملـة  إثبـاتويـتم  .خـالل االربـاح أو الخسـائر قيـاس األصـل المـالي بالقيمـة العادلـة مـن

 العائدة مباشرة إلى اقتناء األصل المالي في االرباح أو الخسائر.
 خـالل االربـاح أو الخسـائر يـتم قيـاس األصـل مـن العادلـة بالقيمـة لـيس المـالي األصـل كـان وإذا

 المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء األصل المالي. تكاليف إلى باإلضافة العادلة بقيمت  المالي
فـي أقـل مـن  يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحوي عنصرا تمويليًا جوهريـًا أو التـي تسـتحق

 (.15شهرًا بسعر المعاملة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 12
 التصنيف والقياس الالحق 

ضـمن فئـات القيـاس التاليـة بنـاء  تصـنيفها على غير المشتقة المالية لألصول الالحق القياس يعتمد
لشـروط التعاقديـة للتـدفقات الماليـة وكـذلك وا األصولعلى نموذج األعمال الذى يتم من خالل  ادارة 

 النقدية:
 :االرباح أو الخسائر خالل من العادلة بالقيمة مالية أصولأ( 

 كـل نهايـة فـي االربـاح أو الخسـائر قائمـة خـالل مـن العادلـة بالقيمـة الماليـة األصـول قيـاس يتم
 أي نمـ الـتخلص أو البيـع عنـد الشـركة تتكبداا قد التي تكاليف المعاملة خصم دون  تقرير فترة
 .المستقبل في المالية األصول من
 خـالل مـن العادلـة بالقيمـة أو المطفـأة بالتكلفـة كمقاسـة مصـنفة الغيـر الماليـة األصول جميع إن

 االربـاح خـالل مـن العادلـة بالقيمـة قياسـها يـتم ,أدنـاه لمـا سـيتم بيانـ  ووفقـا اآلخـر الشامل الدخل
 يحـق األولـي ثبـاتوعنـد اإل األخـرى  لمشـتقةا الماليـة األصـول جميـع يتضـمن وهـذا ,أو الخسـائر
 شـروط تسـتوفي أخـرى  بطريقـة والتـي الماليـة األصـول نهـائي بشـكل تخصـص أن للشـركة

 كأصـول اآلخـر الشـامل الـدخل خـالل مـن العادلـة بالقيمـة أو المطفأة القياس بالتكلفة ومتطلبات
 االرباح أو الخسائر. خالل من العادلة بالقيمة مالية

 أو بطريقـة ينشـأ قـد الـذي المحاسـبي التطـابق عـدم بحـذف تقـوم فإنهـا بـذلك شـركةال قامـ  وإذا 
 .كبير التطابق بشكل عدم تخ يض أو بأخرى 

 
 
 



جدول
المحتـويــات 170

 شركة وجا )وجا المحدودة سابقًا( 
 شركة مساهمة سعودية مقفلة )ذات مسئولية محدودة سابقًا(  

 م2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية فى  اليةإيضاحات حول القوائم الم 
 ما لم يذكر غير ذلك( سعودي)جميع المبالغ بالريال ال

 

- 16 - 
 

 :االخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية ب( أصول
)أدوات حقـوق و االخر( أ الشامل الدخل خالل تكون اما )أدوات دين بالقيمة العادلة من يوه
 االخر(. الشامل الدخل خالل ة بالقيمة العادلة منملكي
 فتـرة كـل نهايـة فـي االخـر الشـامل الـدخل خـالل مـن العادلة بالقيمة المالية األصول قياس يتم

 األصـل مـن الـتخلص يـتم عنـدما الشـركة تتكبـدها التـي تكاليف المعامالت خصم يتم وال تقرير
 .المستقبل في
 الـدخل خـالل مـن العادلـة بالقيمـة الـدين أدوات فـي اتاإلسـتثمار  قيـاس مـع العلـم انـ  يـتم 

 خـالل مـن بالقيمـة العادلـة قياسـها يـتم وال التـاليين الشـرطين اسـتوف  إذا اآلخـر الشـامل
 االرباح أو الخسائر:

 طريـق عـن منـ  الهـدف يتحقـق الـذي األعمـال نمـوذج ضـمن بهـا االحتفـاظ يـتم 
 ة. موجودات مالي وبيع تعاقدية نقدية تدفقات تحصيل

 مـدفوعات فقـط تمثـل التـي النقديـة للتـدفقات محـددة تـواري  في التعاقدية فتراتها تنشأ 
 المبلغ القائم. أصل على والفائدة المبلغ ألصل

 المتراكمـة الخسـائر أو األربـاح تصـنيف إعـادة يـتم الماليـة، األصولب اإلعتراف إلغاء عند
 يـتم ال ذلـك ، ومـع بـاح أو الخسـائراالر  إلى الشامل اآلخر الدخل في بها سابقاً  المعترف

 أدوات حالـة فـي والخسـارة الـربح إلى العادلة القيمة خسائر أرباح أو إعادة تصنيف الحقاً 
 .حقوق الملكية

 

 المطفأة: بالتكلفة قياسها يتم مالية ج( أصول

الفائـدة الفعلـي فـي حــال  معــدل طريقـة بإسـتخداميجـب قيـاس األصـل المـالي بالتكلفــة المطفـأة 
 يفاء الشرطين التاليين:إست
المالية  األصولاالحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ ب -1

 من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
أن تــؤدي الشــروط التعاقديــة لألصــل المــالي فــي تــواري  محــددة إلــى تــدفقات نقديــة التــي هــي  -2

 لغ األصلي القائم.دفعات للمبلغ األصلي والفائدة على المب
 المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى.  األصولتتضمن 

ــًا بالتكلفــة المطفــأة  األصــولبعــد القيــاس األولــي، يــتم قيــاس هــذه  طريقــة  بإســتخدامالماليــة الحق
م احتسا  التكلفة المطفـأة مـن معدل الفائدة الفعال ناقصًا االنخفاض في القيمة )إن وجدت(. يت

خالل األخذ باالعتبار أي خصم او عالوة على االقتناء والرسـوم أو التكـاليف التـي تعتبـر جـزءًا 
أساسـيًا مـن معــدل الفائـدة الفعــال. يـتم إدراج إطفــاء معـدل الفائــدة الفعـال ضــمن إيـرادات التمويــل 

انخفـــاض القيمـــة فـــي االربـــاح أو فـــي قائمـــة االربـــاح أو الخســـائر. تـــدرج الخســـائر الناتجـــة عـــن 
 الخسائر.

 أعاله: الفئات تصنيف عن الناتجة الخسائر أو لالرباح والعرض ثباتال  طريقة يلي وفيما
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 والخسائر لألرباح والعرض ثباتال  صنف القياس
الماليــــــــــــــــة  األصــــــــــــــــول

 بالتكلفة المطفأه
 االرباح أو الخسائر قائمة في التالية البنود ادراج يتم: 

 الفعلي الفائدة معدل طريقة بإستخدام الفائدة ايراد 
 نخفــــاض القيمــــة إ) الخســــائر( عكــــس )أو المتوقعــــ  االئتمانيــــة الخســــائر

 وعكسها(
 األجنبية العمالت صرف خسائر أو مكاسب 
 أو فـإن المكاسـب المـالي )االسـتبعاد( ، باالصـل االعتـراف الغاء يتم عندما 

 االرباح أو الخسائر  يف بها االعتراف يتم الخسائر الناتجة
أدوات ديـــــــــن بالقيمــــــــــة 
ــــــــة مــــــــن خــــــــالل  العادل

 االخر الشامل الدخل

 إسـتثنا باالخـر  الشـامل الـدخل فـي بهـا االعتـراف يـتم والخسـائر المكاسـب 
 بالطريقـة االربـاح أو الخسـائر   فـي بهـا االعتـراف يـتم والتـي التاليـة البنود
 : تكلفة المطفأةالمقاسة بال المالية األصول على المطبقة نفسها

 الفعلية. الفائدة طريقة بإستخدام الفوائد إيرادات 
 انخفـاض القيمـة (الخسـائر عكـس )أو المتوقعـ  االئتمانيـة الخسـائر( .

 وعكسها(
 خسائر صرف العمالت األجنبية أو مكاسب. 
 فإنـ  يـتم اعـادة  المـالي )االسـتبعاد(، صـلباأل االعتـراف الغـاء يـتم عنـدما

لــى إخســائر المتراكمــة فــى الــدخل الشــامل االخــر أو ال األربــاح تصــنيف
 االرباح أو الخسائر.

 ادوات فـي اإلسـتثمار
حقــوق الملكيــة بالقيمــة 
ــــــــة مــــــــن خــــــــالل  العادل

 الشامل االخر الدخل

 الشامل االخر الدخل في الخسائر أو بالمكاسب االعتراف يتم 
 فـي الـربح  تثبـ  كـدخل ان يجـب اتاإلسـتثمار  هـذه مـن األربـاح توزيعـات

 .اإلستثمارتكلفة  من جزء سداد بوضوح تمثل لم ما الخسارةأو 
 االخـر إلـى  الشـامل الـدخل فـي بهـا المعتـرف المبـالغ تصـنيف إعـادة يـتم ال

 .الظروف من ظرف أي تح  االرباح أو الخسائر
 مـن العادلـة بالقيمـة
 أو األربــاح خــالل
 الخسائر

 الغـاء  مـن أو الالحـق القيـاس مـن سـواء الناتجـة الخسـائر أو المكاسـب
 أو الخسائر االرباح بها في االعتراف يتم االعتراف،

 

 إعادة التصنيف 
الماليــة ، فإنــ  يجــب  األصــولتقــوم الشــركة بتغييــر نمــوذج أعمالهــا فــي إدارة  -وفقــط عنــدما  -عنــدما 

 عليها إعادة تصنيف جميع موجوداتها المالية المتأثرة بذلك وفقًا لمتطلبات التصنيف المذكورة أعاله.
 المالية األصولإلغا  العتراف ب 

 مالي او جزء يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي )أو حسب مقتضى الحال جزء من أصل
 للتـدفقات النقديـة من موجودات مالية متماثلة( )أي استبعادها من قائمة المركز المالي( عنـد التعاقديـة

 ويـتم اخـر. طـرف إلـى الملكيـة ومنـافع رهمخـاط جميـع أو المـالي األصـل تحويـل األصـل أوعنـد مـن
 .االرباح أو الخسائر في الدفترية القيمة في الفرق  إثبات

  المالية األصولإنخفاض قيمة 
تقــوم الشــركة بتــاري  كــل تقريــر مــالي بتقيــيم احتماليــة وجــود دليــل موضــوعي علــى أن أصــل مــالي او 

ض القيمــة عنــد وقــوع حــد  او الماليــة قــد تعرضــ  لالنخفــاض. يظهــر انخفــا األصــولمجموعــة مــن 
أكثــر إذا كــان لــإلدراج األولــي لألصــل تــأثير علــى التــدفقات النقديــة المســتقبلية التقديريــة مــن األصــل 

 المالية والتي يمكن قياسها بصورة يعتد بها. األصولالمالي أو مجموعة من 
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قيــاس خســائر االئتمــان ( مــن المنشــاة تطبيــق نمــوذج ل9يتطلــب المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم )
المالية. ليس بالضرورة حصول حـد  ائتمـاني مـن أجـل  األصولالمتوقعة ييما يتعلق بانخفاض قيمة 

إدراج الخسائر االئتمانية. تقوم المنشأة بـدال مـن ذلـك، مسـتخدمة نمـوذج الخسـارة االئتمانيـة المتوقعـة، 
 ري  كل تقرير مالي.باحتسا  الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات كما في تا

شـــهرا مـــن  ۱۲يجـــب قيـــاس الخســـارة االئتمانيـــة المتوقعـــة وعمـــل مخصـــص لهـــا إمـــا بمبلـــغ يعـــادل )أ( 
 الخسائر المتوقعة أو ) ( الخسائر المتوقعة الطويلة األجل.

  في حال عدم زيادة المخاطر االئتمانية لألداة المالية بشكل جوهري منذ البدايـة، عندئـذ يـتم تكـوين
 شهرًا. ۱۲دل الخسارة المتوقعة لمدة مخصص يعا

 .وفي حاالت أخرى، يجب عمل مخصص للخسائر االئتمائية طويلة األجل 
 وفقا المبسطة الطريقة بتطبيق الشركة قام  األخرى، المدينة واألرصدة التجارية المدينة بالنسبة للذمم

الماليـة  األصـول عمـر مدى لىع االئتمانية الخسائر لتوقعات طبقا االئتمان خسائر للمعيار واحتسا 
  حي :
  بخسـائر يتعلـق ييمـا السـابقة الشـركة خبـرة علـى تقـوم مخصصـات مصـفوفة الشركة بإنشـاء قام 

 .االقتصادية والبيئة بالمدينين الخاصة للعوامل المستقبلية بالنسبة وتعديلها االئتمان،
 فـي  منفصـل بشـكل تجاريـةال المدينـة بالـذمم المتعلقـة القيمـة فـي االنخفـاض خسـائر و يـتم عـرض

 الخسائر. أو األرباح
ات فــى أدوات الــدين التــى يــتم قياســها مــن خــالل الــدخل الشــامل االخــر ، فإنــ  يــتم اإلســتثمار ييمــا عــدا 

خفــض القيمــة الدفتريــة لألصــل مــن خــالل اســتخدام حســا  المخصــص ويــتم إدراج مبلــغ الخســارة فــي 
معــدل  بإســتخدامائــدة علــى القيمــة الدفتريــة المخفضــة قائمــة االربــاح أو الخســائر. وتســتمر إيــرادات الف

الفائـدة المسـتعمل فـي خصـم التـدفقات النقديـة المسـتقبلية بغـرض قيـاس خسـارة االنخفـاض فـي القيمـة. 
ويــــتم شــــطب القــــروض مــــع المخصــــص المــــرتبط بــــالقروض عنــــدما ال يكــــون هنــــاك احتمــــال واقعــــي 

 لها إلى الشركة.لالسترداد المستقبلي وتحقق جميع الضمانات أو تحوي
 ات فــى ادوات الــدين التــى يــتم قياســها مــن خــالل الــدخل الشــامل االخــر اإلســتثمار أمــا ييمــا يتعلــق ب

اعــادة  إحتيــاطيمخصــص الخســارة فــى قائمــة الــدخل الشــامل االخــر والمتــراكم فــى  إثبــاتفإنــ  يــتم 
 .الماليكز قائمة المر  يف المالي، وال يقلل من القيمة الدفترية لألصل اإلستثمارتقييم 

 زاد أو نقـــص مبلــغ خســـارة االنخفـــاض فـــي القيمـــة  -و فــى كـــل االحـــوال ييمـــا إذا فــي ســـنة الحقـــة
التقديريـــة بســــبب حـــد  وقــــع بعــــد تســـجيل االنخفــــاض فـــي القيمــــة فيــــتم زيـــادة او تقلــــيص خســــارة 
االنخفاض فـي القيمـة المسـجلة سـابقًا مـن خـالل تعـديل حسـا  المخصـص. إذا مـا تـم عكـس قيـد 

 ي وق  الحق، فيتم قيد االسترداد إلى تكاليف التمويل في االرباح أو الخسائر.شطب ما ف
   المالية اتلتزامال 

المالية للشركة ذمم دائنة ومبالغ مسـتحقة الـدفع وقـروض وسـل  ومسـتحق إلطـراف   اتلتزاماإلتتضمن 
 ذات عالقة 

 القياس األولي 
ات ماليـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل إلتزامـكالمالية عنـد االعتـراف األولـي   اتلتزاماإليتم تصنيف 

 االرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر وكقروض وسل  وذمم دائنة. حسب مقتضى الحال.
الماليـــة بدايــة بالقيمـــة العادلـــة، وفــي حـــال القـــروض طويلـــة  اتلتزامـــاإليــتم قيـــاس وتســـجيل جميــع 

أنــــ   ية العائـــدة علـــى المعاملـــة. )أاألجـــل والســـل  والـــذمم الدائنـــة بعـــد خصــــم التكـــاليف المباشـــر 
 مباشـرة المتعلقـة المعاملـة تكـاليف إثبـات يـتم العادلـة حيـ  بالقيمـة الماليـة اتلتزامـاإل إسـتثناءب

 االرباح أو الخسائر(. في مباشرة مالية اتإلتزام باقتناء
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 التصنيف والقياس الالحق 
 المطفأه بالتكلفة  ( أ

بـذلك،  الحقـا قياسـها المطفـأه ويـتم الماليـة بالتكلفـة اتلتزامـاإليجب على المنشاة تصنيف جميـع 
 ييما عدا:

 المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر. اتلتزاماإل -1
  أو عند تطبيـق إثباتالمالية التي تنشا عند تحويل أصل مالي غير مؤهل إللغاء  اتلتزاماإل -2

 طريقة المشاركة المستمرة )منهج االرتباط المستمر(.
 عقود ضمان مالي. -3
 قياسـ  يـتم ولـم السـوق، سـعر مـن أقـل بتقـديم قـرض بمعـدل فائـدة ات أو االرتباطـاتإلتزامـ -4

 االرباح أو الخسائر. خالل من العادلة بالقيمة
الــثمن )العــوض( المحتمــل المــدرج مــن قبــل الجهــة المقتنيــة فــي عمليــة تجميــع أعمــال والتــي  -5

(. يـتم قيـاس هـذا الـثمن المحتمـل الحقـًا 3لية رقـم )ينطبق عليها المعيار الدولي للتقارير الما
 االرباح أو الخسائر. ضمن التغيرات إثبات بالقيمة العادلة مع

طريقـة معـدل الفائـدة  بإسـتخدامالمالية للشـركة الحقـا بالقيمـة المطفـأة  اتلتزاماإليتم قياس جميع 
لشـــامل األخـــر عنـــد إلغـــاء الفعـــال. تـــدرج األربـــاح والخســـائر فـــي  االربـــاح أو الخســـائر والـــدخل ا

 من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعال. اتلتزاماإلاالعتراف ب
يــتم احتســا  التكلفــة المطفــأة مــن خــالل األخــذ فــي االعتبــار أي خصــم أو عــالوة علــى االقتنــاء 
والرســوم أو التكــاليف التــي تعتبــر جــزءا أساســيا مــن طريقــة معــدل الفائــدة الفعــال. يــدرج إطفـــاء 

 لفائدة الفعال كتكاليف تمويل في االرباح أو الخسائر.معدل ا
ات الماليــة التــي يــتم قياســها بالقيمــة العادلــة )والتــي ال لتزامــالمكاســب أو الخســائر لإل إثبــاتيــتم 

ـــك  ـــاح أو الخســـائر. ويســـتثنى مـــن ذل تشـــكل جـــزًءا مـــن عالقـــة التحـــوط بشـــكل عـــام( فـــي  االرب
يــة التــي تــم تخصيصــها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل المال اتلتزامــاإلالمكاســب أوالخســائر لــبعض 

االربــاح أو الخســـائر عنـــدما تكـــون الشـــركة مطالبـــة بتقيـــيم آثـــار التغيـــرات فـــي مخـــاطر االئتمـــان 
 في الدخل الشامل االخر. اتلتزاماإلالمرتبطة ب

 

 االرباح أو الخسائر خالل من العادلة بالقيمة المالية اتلتزامال  ( ب
 :الفئة هذه ضمن تقع التي المالية اتلتزاماإل تشمل

 للمتاجرة. بها المحتفب اتلتزاماإل -1
 تحوط. كأدوات المخصصة غير المشتقات اتإلتزام -2
 .االرباح أو الخسائر قائمة خالل من العادلة بالقيمة المخصصة اتلتزاماإل -3

 اتالتغيـر  وتسـجيل العادلـة بالقيمـة الماليـة اتلتزامـاإل بقيـاس الشـركة تقوم األولي، التسجيل بعد
 .االرباح أو الخسائر في
االربـاح  فـي العادلـة بالقيمـة المخصصة المالية اتلتزاماإل من والخسائر األرباح تقسيم يتم عادة

 :النحو التالي على أو الخسائر
 مخاطر في التغيرات إلى يعود الذي المالي لتزاملإل العادلة القيمة في التغير مبلغ إثبات يتم -1

 .االخر الشامل في الدخل المالية اتلتزاماإل لتلك االئتمان
االربـاح أو  فـي المـالي لتـزاملإل العادلـة القيمـة فـي التغيـر مـن المتبقيـة القيمـة إثبـات يـتم -2

 .الخسائر
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 االرباح أو الخسائر خالل من العادلة بالقيمة المالية اتلتزامال  بخالف المالية اتلتزامال  ( ت

 تعـديل الفعلـي. يـتم الفائـدة معـدل بإسـتخدام فـأةالمط بالتكلفـة الماليـة اتلتزامـاإل قيـاس يـتم
 عنـد الدفتريـة القيمـة تكـون  بحيـ  الـدين مـدى عمـر علـى المصـدرة الـديون  مـن المتحصـالت

 الماليــة اتلتزامـاإل االسـتحقاق. تخضـع عنـد سـدادها سـيتم التـي القيمـة هـي االسـتحقاق
 .التحوط محاسبة لمتطلبات تحوط كأدوات المخصصة

  إعادة التصنيف 
 مالي. إلتزام يمكن للشركة إعادة تصنيف أي ال

 المالية اتلتزامال إلغا  العتراف ب 
مـالي  إلتـزاممالي عند الوفاء ب  او إلغااه أو انتهااه. وعنـد اسـتبدال  إلتزاميتم إلغاء االعتراف ب

حـالي  إلتـزامموجود بأخر من نفس المقرض حسب شروط مختلفة تماما أو عند تعديل شـروط 
المـالي  لتـزامي، فإن مثل هذا االستبدال او التعديل يتم التعامل مع  كإلغاء قيد لإلبشكل جوهر 

الجديـد. يــتم تســجيل الفــرق مـا بــين القــيم الدفتريــة ذات الصــلة  لتزاماإلاألصـلي مــع االعتــراف بــ
 في االرباح أو الخسائر.

 المالية(  اتلتزامال و  األصول بين مقاصة األدوات المالية )المقاصة -
المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط  اتلتزاماإلالمالية و  األصولقاصة يتم م

 : التاليين إستيفاء الشرطين عندما يتم
 فـــي بهـــا المعتـــرف المبـــالغ بـــين المقاصـــة لعمـــل نظاميـــاً  قانونيـــاً  حًقـــا حالًيـــا الشـــركة تمتلـــك -1

 . اتلتزاماإلو  األصول
 وتسـوية باألصـل اإلعتـراف أو الصـافي، اسأسـ علـى بالتسـوية نيـة لـدى الشـركة وجـود -2

 .واحد آن   في لتزاماإل
 

 تحقق اليرادات 3-3-11
وقياس اإليرادات الناشئة عن العقود وفقا لمتطلبات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  إثباتيتم  -

ضـمن نطـاق معـايير أخـرى، حيـ  يـتم إدراج اإليـرادات بـالمبلغ  العقـود هـذه تكـن لـم مـا( 15رقـم )
 لذي يعكس الثمن الذي تتوقع المنشأة الحصول علي  مقابل الخدمات إلى العميل.ا

 يـتم التـي المبـالغ وتسـتثنى العميـل مـع العقـد فـي المحـدد العـوض أسـاس علـى االيـراد قيـاس يـتم -
 المنتجـات علـى السيطرة تحويل عند باإليرادات الشركة وتعترف .اخرى  أطراف عن نيابة تحصيلها

 للعميل. مةالمقد الخدمات أو
( سـواء بـالتطبيق الكامـل بـأثر رجعـي او المعـدل 15يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقـم ) -

 حي :
 م 2019 يناير 1 من بداية المالية قوائمها في المالي للتقرير الدولي المعيار بتطبيق الشركة قام 

 األثر المتراكم. ميتقي بطريقة
 رادات من العقود مع العمالء إستنادًا إلى الخمس خطوات التالية:حي  تقوم الشركة بإدراج اإلي -

ات إلتزامـــتحديــد العقـــد مـــع العميـــل: العقـــد هـــو اتفـــاق بــين طـــرفين أو أكثـــر ينـــتج عنـــ  حقـــوق و  . أ
 .الزامية ويوضح المعايير التي يجب استيفااها لكل عقد

العقـــد مـــن اجـــل نقـــل األداء هـــو وعــد للعميـــل حســـب  إلتـــزامات األداء فـــي العقـــد: إلتزامـــتحديــد  . ب
 بضائع او تقديم خدمات للعميل.

تحديد سعر المعاملـة: سـعر المعاملـة هـو الـثمن المتوقـع مـن الشـركة مقابـل تناقـل البضـائع أو  . ت
 المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة. إستثناءالخدمات المتفق عليها مع العميل، ب
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بالنسبة للعقد الذي يحتوي على اكثر من  ات األداء في العقد:إلتزامتوزيع سعر المعاملة على  . ث
أداء بمقـدار مبلـغ مقـدر الـثمن  إلتـزامأداء، تقـوم الشـركة بتوزيـع سـعر المعاملـة علـى كـل  إلتزام

 األداء إلتزامالمتوقع تحصيل  من البضائع أو الخدمات لقاء تأدية 
 األداء. إلتزامإدراج اإليرادات عند )أو حينما( تستوفي المنشأة  .ج

األداء وتقــوم بــإدراج اإليــرادات علــى مــدى مــدة العقــد إذا مــا حققــ  أي مــن  إلتــزاملشــركة تســتوفي ا -
 المتطلبات التالية:

حصـول العميـل علـى المنـافع الناتجـة عـن أداء الشـركة واسـتهالك تلـك المنـافع فـي ذات الوقـ ،  ( أ
 او

او  اداء الشــركة يـــؤدي إلـــى إنشـــاء أو تحســين اصـــل واقـــع تحـــ  ســيطرة العميـــل وقـــ  التحســـين ( ب
 اإلنشاء، او

ال يكــون اصــال الســتخدامات أخــرى للشــركة، كمــا يكــون للشــركة الحــق فــي  لتــزاماداء الشــركة لإل ( ت
  تحصيل المبلغ لألداء المكتمل حتى تاريخ  واجب النفاذ.

ات األداء التــي ال يتحقـــق فيهــا أحـــد الشـــروط أعــاله، فإنـــ  فيــتم إدراج اإليـــرادات فـــي لتزامـــبالنســبة إل -
 األداء. إلتزاميي  استيفاء  الوق  الذي يتم

أداء من خالل تقديم البضائع أو الخدمات الموعودة، فإن الشركة  إلتزامعندما تقوم الشركة باستيفاء  -
بذلك تقوم بإيجاد أصل بناء على العقد مقابل الثمن الذي حصل  علي  جراء األداء. وإذا ما تجاوز 

 العقد. إلتزامرجة فهذا يزيد من مبلغ الثمن المفوتر للعميل مبلغ اإليرادات المد

تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو المستحق القبض مع األخذ بالحسبان شروط الدفع  -
 التعاقدية المحددة.

يــتم إدراج اإليــرادات فــي  االربــاح أو الخســائر بمقــدار الحــد المتوقــع لتــدفق المنــافع االقتصــادية إلــى  -
 بصورة يعتد بها. -حيثما ينطبق  -اإليرادات والتكاليف الشركة مع إمكانية قياس 

 وتتمثل إيرادات الشركة في: -
 ايرادات المقاوالت والخدمات طويلة األجل 

بموجب طريقة نسبة اإلنجاز. وعنـدما يكـون باإلمكـان تقـدير   حتسب إيرادات عقود المقاوالتت -
ة بـالرجوع إلـى نسـبة التكـاليف محصلة العقد بشكل موثوق ب ، يـتم إحتسـا  اإليـرادات التقديريـ

المتكبــدة علــى العمــل المنفــذ حتــى نهايــة الســنة إلــى إجمــالي التكــاليف المقــدرة للعقــد، وعنــدما 
يكـون مــن غيــر الممكــن تقــدير مخرجــات العقــد بطريقــة يمكــن اإلعتمــاد عليهــا، يحتســب اإليــراد 

 .هافقط في حدود تكاليف العقد التي تم تكبدها والتي من المحتمل إسترداد
ـــدرة  - ـــدما تكـــون التكـــاليف المق ـــد بالكامـــل عن يـــتم اإلعتـــراف بالخســـائر المتوقعـــ  إلنجـــاز أي عق

 الالزمة إلنجاز العقد تزيد عن قيمة العقد وتثب  كامل الخسارة على قائمة الدخل.
يــدرج الفــرق بــين قيمــة اإليــرادات وفقــًا لنســبة اإلنجــاز والمبــالغ المحصــلة أو المفــوترة كــإيرادات  -

 ستحقة وغير مفوترة أو إيرادات مؤجلة بحسب الحالة.ماوالت عقود مق
 

 قصيرة األجل الخدمات من يراداتلا 
المقدمــة عنــدما يكــون باإلمكــان تقــدير نتيجــة  قصــيرة األجــل يــتم تســجيل اإليــرادات مــن الخــدمات

الموزعـة  بتأجيل اإليـرادات الشركة تقوم وعلي ،المعاملة بصورة يعتد بها في تاري  التقرير المالي. 
وفـي  .علـى اسـاس االسـتحقاق تلـك الفتـرة مـدى علـى هـاإثباتب وتقـوم قصـيرة االجـل الخـدمات إلـى

حــال عــدم القــدرة علــى قيــاس النتــائج بطريقــة يعتــد بهــا، فإنــ  يــتم إدراج اإليــرادات فقــط فــي حــدود 
 إمكانية استرجاع المصروفات المتكبدة.
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 من التوريداتيرادات لا 
 :اآلتيةعند استيفاء كل الشروط واصدار فاتورة عن بيع السلع الناتج يتم إثبات االيراد  -

 ي المشتر السلع إلى  لملكية المهمة والمنافع المخاطرحويل ت. 
  بالملكيـةبالدرجـة التـي تـرتبط عـادة  المسـتمر ي االدار بحـق التـدخل  ال الشـركةعدم احتفاظ 

 المباعة.بالسيطرة الفعلية على السلع  وال
 عليها االعتماد يمكنبطريقة  االيرادقياس مبلغ  يمكن. 
  الشركة.إلى  بالمعاملة المرتبطة االقتصادية المنافعتدفق  المحتملأن يكون من 
 بطريقــة  بالمعاملــةييمــا يتعلــق  الشــركةملتهــا أو ســتتحملها تحقيــاس التكــاليف التــي  إمكانيــة

 .عليها االعتماد يمكن
 ات الضمانإلتزام 

لـــى متطلبـــات إتخضـــع الشـــركة  يبضـــاعة المباعـــة ، وبالتـــالتقـــدم الشـــركة ضـــمانات بخصـــو  ال
ات إلتزامـرادات وتسـجيل جيـل االعتـراف بـاإلأييمـا يخـص ت 15رقـم  المـاليالمعيار الدولى للتقرير 

 العقود.
 

 تكاليف اليرادات 3-3-12
وتكـــاليف الخـــدمات األخــرى المتعلقـــة بهـــا.  التوريـــدات المتعاقـــد عليهــاتتضــمن تكـــاليف اإليـــرادات تكلفــة  -

ند تكلفة اإليرادات الى نسبة التكلفة المتكبدة إلى التاري  المتعلـق بالوحـدات التـي بيعـ  إلـى مجمـوع تست
 .التكاليف التقديرية لكل مشروع

 

 المصروفات 3-3-13
تشــمل مصــروفات البيــع والتســويق والمصــروفات العموميــة واإلداريــة التكــاليف المباشــرة وغيــر المباشــرة  -

 تكلفة اإليرادات. التي ال تعتبر بالتحديد جزءًا من
مصـــروفات البيـــع والتســـويق فـــي تلـــك المصـــروفات الناشـــئة عـــن جهـــود الشـــركة الكامنـــة وراء المبيعـــات  -

 ووظائ  التسويق.
  األعباء المالية، االستهالك، اإلطفـاء وخسـائر االنخفـاض فـي  إستثناءيتم تصنيف جميع المصروفات ب

 القيمة كمصروفات عمومية وإدارية.
  روفات المشــتركة األخــرى مــا بــين تكــاليف إيــرادات وتكــاليف بيــع وتســويق ومصــاريف يــتم توزيــع المصــ

 عمومية وإدارية على أساس ثاب  عند اللزوم.
 

 الزكاة والضرائب 3-3-14
 الزكاة ( أ

 هيئـة الزكـاة والضـريبة والجمـارك  الصـادرة مـن لألنظمـة الزكـاة وفقـاً  مخصـص إحتسـا  يـتم
 بالمملكة العربية السعودية "الهيئة".

 ميل مخصص الزكاة على االرباح أو الخسائر.يتم تح  
  إن وجـدت، الزكـوي  الـربط عـن الناتجـة التسـويات معالجـةات إضـايية، و إلتزامـيـتم تسـجيل أي ،

التــي قــد تصــبح مســتحقة عنــد االنتهــاء مــن الــربط فــي نفــس الســنة الماليــة التــي يــتم فيهــا اعتمــاد 
 الربط الزكوي.

 

 ضريبة الستقطاع ( ب
  تســتقطع الشــركة ضــرائب علــى بعــض المعــامالت مــع جهــات غيــر مقيمــة فــي المملكــة العربيــة

السعودية كما هو مطلـو  وفقـًا لألنظمـة الضـريبية المعمـول بهـا فـي المملكـة العربيـة السـعودية. 
 ات.إلتزاميتم تسجيل ضريبة االستقطاع المتعلقة بالمدفوعات األجنبية ك
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 ضريبة المعامالت ( ت
المعـامالت )ضـريبة القيمـة  ضـريبة خصـم بعـد األصـولو  والمصـروفات يـراداتاإل إثبـات يـتم -1

 :عدا ييما ،)المضافة
 لالسـترداد قابلـة غيـر خـدمات أو أصـول شراء بشأن المتكبدة المعامالت ضريبة تكون  عندما 

 شـراء تكلفـة مـن كجـزء المعـامالت ضـريبة إثبات يتم الحالة، هذه وفي الضريبية، من السلطة
 و ذلك، ينطبق حيثما المصروفات، بنود من جزءأو ك األصل

 المعامالت. ضريبة مبلغ مع إدراجها تم التي والدائنة المدينة الذمم 
السـلطة  إلـى، الـدفع المسـتحقة أو مـن، لالسـترداد القابلـة المعامالت ضريبة مبلغ صافي إدراج يتم -2

 .ليالما المركز قائمة في أو الدائنة المدينة الذمم من الضريبية كجزء
 

 األجنبية بالعمالت المعامالت تحويل 3-3-15
لـى إ السـائدة الصـرف األجنبيـة بعـد تحويلهـا وفقـًا ألسـعار بـالعمالت تـتم التـي المعـامالت تسجيل يتم ( أ

 ذات اتلتزاماإلو  األصول تحويل أرصدة ويتم المعاملة ، السعودي( بتاري  العملة الوظي ية )الريال
 السـائدة الصـرف بأسـعار (لعملة الوظي يـةالسـعودي)ا الريال ىإل األجنبية بالعمالت النقدية الطبيعة
 الصرف أسعار في التغيرات عن الناتجة والخسائر باألرباح اإلعتراف يتم المالية. تاري  القوائم في
 االرباح أو الخسائر. في

اسعار  تخدامبإسيتم اعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية لعملة أجنبية  ( ب
الصرف كما في تاري  المعامالت األولية وال يتم تعديلها الحقا. يتم تحويل البنـود غيـر النقديـة التـي 

أسعار الصرف في التـاري  الـذي جـرى ييـ  تحديـد  بإستخداميتم قياسها بالقيمة العادلة لعملة أجنبية 
ن تحويـل البنـود غيـر النقديـة التـي يـتم القيمة العادلة. يتم التعامل مع االرباح أو الخسائر الناشئة ع

قياســـها بالقيمـــة العادلـــة بمـــا يتماشـــى مـــع االعتـــراف باالربـــاح أو الخســـائر مـــن التغيـــرات فـــي القيمـــة 
 العادلة للبند ذو الصلة.

 

 المخصصات 3-3-16
)نظــامي أو ضــمني( ناشــد عــن حــد  ســابق  إلتــزامتــدرج المخصصــات عنــدما يكــون لــدى الشــركة  ( أ

مـن خـالل تـدفقات نقديـة المـوارد إلـى  لتـزاماإلطلـب مـن الشـركة سـداد هـذا ويكون هناك احتمـال أن ي
. وحيثمــا لتــزاماإلخــارج الشــركة تجســد منــافع اقتصــادية ويكــون باإلمكــان إجــراء تقــدير يعتــد بــ  لمبلــغ 

بموجــب عقــد تــأمين، فيــتم  -علــى ســبيل المثــال-تتوقــع الشــركة ســداد بعــض أو كامــل المخصــص 
ــا. يــتم عــرض المصــروف إدراج الســداد كأصــل مســتقل  ولكــن فقــط عنــدما يكــون الســداد مؤكــدًا فعلي

 المتعلق بالمخصص في  االرباح أو الخسائر بعد طرح أي سداد.

ـــتم تحديـــد المخصصـــات بخصـــم التـــدفقات النقديـــة  ( ب ـــة للمـــال جوهريـــًا، ي إذا كـــان تـــأثير القيمـــة الزمني
كس تقييمات السـوق الحاليـة للقيمـة المستقبلية المتوقعة بمعدل الخصم الحالي قبل الضريبة الذي يع

. عند استخدام الخصـم يـتم تسـجيل الزيـادة فـي المخصـص لتزاماإلالزمنية للمال والمخاطر المتعلقة ب
 نتيجة مرور الوق  كتكلفة تمويل في االرباح أو الخسائر .

د يتم مراجعة المخصصات في تاري  كل تقرير مـالي وتعـدل لـتعكس أفضـل تقـدير حـالي. إذا لـم يعـ ( ت
، فإنـــ  يـــتم عكـــس لتـــزاماإلمحـــتمال تـــدفق مـــوارد خارجيـــة مطلوبـــة متضـــمنة منـــافع اقتصـــادية لســـداد 

 المخصص.

 ( األصولالمتعلقة بإزالة  اتلتزاماإلالعمليات ) إيقاف تكاليف ( ث

 أعمـال عـن المسـؤولية الشـركة تتحمـل عنـدما العمليـات بإيقـاف لتـزاملإل بمخصـص االعتـراف يـتم
 العالقـة ذات والتكـاليف المطلوبـة العمليـات إيقـاف درجـة تعتمـد األراضـي، أو إعـادة تأهيـل التـرميم
 .واألنظمة الحالية متطلبات القوانين على
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 المتوقـع العمليـات إيقـاف اتإلتزامـ جميـع المخصـص فـي والمشـمولة المدرجـة التكـاليف تتضـمن
 وتـتم ليـةالحا قيمتـ  إلـى العمليـات إيقـاف مخصـص خصـم . ويـتماألصـول حـدوثها علـى مـدى عمـر

 اسـتهالك  يـتم ثـم ومـن والمعـدات والمصـنع الممتلكـات ضـمن بنـد األصـولكجـزء مـن  رسـملت 
 .األصول لتلك مدى العمر المتوقع على كمصروف

 فـي طبيعـي أمـر هـي العمليـات إليقـاف النقديـة التـدفقات ووقـ  المقـدرر المبلـغ علـى التعـديالت إن
 فـي كزيـادة التعـديالت هـذه تسـجيل ويـتم ليهـا.ع تنطـوي  التـي الهامـة األحكـام والتقـديرات ضـوء
 التعديالت هذه على تؤثر التي العوامل وتتضمن العالقة. ذات األصول في زيادة تقابلها تالتزاماإل
 :يلي ما
 التقنية. تطوير 
 البيئية. اإلدارة واستراتيجيات التنظيمية المتطلبات 
 التضخم. آثار ذلك في ماب المتوقعة األنشطة وتكاليف المقدرر الحد في التغيرات 
 االقتصادية. االستدامة في التغيرات 

 

 منافع الموظفين 3-3-17
 برامج المنافع المحددة ( أ

تقدم الشركة خطـة منـافع محـددة للمـوظفين وفقـًا لنظـام العمـل بالمملكـة العربيـة السـعودية، حيـ  يـتم 
ر مبلـــغ المنـــافع الشـــركة ييمـــا يتعلـــق ببـــرامج المنـــافع المحـــددة بواســـطة تقـــدي إلتـــزاماحتســـا  صـــافي 

المســتقبلية التــي اكتســبها الموظــ  فــي الفتــرات الحاليــة والســابقة وخصــم ذلــك المبلــغ. ويــتم احتســا  
ات المنافع المحددة سنويا من قبل خبير أكتواري مؤهل بواسطة طريقة وحدة االئتمان المتوقعة إلتزام

 عربية السعودية وسياسة الشركة .والذى يأخذ فى اعتباره بالحسبان أحكام نظام العمل في المملكة ال
 طريقـة بإسـتخدام مسـتقلين اكتـواريين قبـل مـن دوري  بشـكل المحـددة المنـافع إلتـزام قيـاس إعـادة ويـتم
 النقديـة التـدفقات بخصـم المحـددة المنـافع لتـزامإل الحاليـة تحديـد القيمـة المتوقعة. ويتم االئتمان وحدة

 قــة للســندات / الصــكوك الحكوميــة أوجــود ســوق عميالمقــدرة ونظــرًا لعــدم و  المســتقبلية الصــادرة
 تــم تحديــد معــدل الخصــم بــالرجوع إلــىالســندات / صــكوك الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
 بتطبيـق العمولـة تكلفـة صـافي احتسـا  "العائـد لتـاري  االسـتحقاق" لمؤشـر داو جـونز للصـكوك. يـتم

 .البرنامج لموجودات العادلة ددة والقيمةالمح المنافع إلتزام رصيد صافي على معدل الخصم
 نهايـة فـي إكتواريـا المحـددة التقاعـد تكـاليف بإسـتخدام المحـددة المنافع اتإلتزام تكاليف احتسا  يتم

 لمـرة تقـع هامـة أحـدا  وبـأي السـوق  علـى تطـرأ التـي بالتقلبـات الهامـة تعـديلها بعـد السـنة السـابقة،
 التقلبـات تلـك عـدم وجـود حالـة والسـداد. وفـي العاملـة دياأليـ وتقلـيص البـرامج مثـل تعـديل واحـدة
 فـي لالفتراضـات اسـتنادا اإلكتواريـة اتلتزامـاإل تمديـد يـتم واحـدة ، لمـرة السـوق واألحـدا  فـي الهامة
 فإنـ  األوليـة، الفتـرة خـالل الترتيبـات أو االفتراضـات فـي هامـة تغيرات حالة وجود السنة. وفي بداية
 .بها المتعلقة والتكاليف اتلتزاماإلهذه  ياسق إلعادة اعتبارها يتم

 تتكـون مـن اربـاح وخسـائر اكتواريـة بـرامج المنـافع المحـددة التـي إلتـزاميتم إدراج إعادة قياس صافي 
 صــافي الفائــدة عــن طريــق تطبيــق معــدلمباشــرة فــي الــدخل الشــامل اآلخــر. تقــوم الشــركة باحتســا  

 أو األصــل. يــتم تســجيل صــافي مصــروف المحــددة المنــافع إلتــزامالخصــم المســتخدم لقيــاس صــافي 
 الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة بها لبرامج المنافع المحددة في االرباح أو الخسائر.

 فانــ  يــتم تســجيل التغيــر النــاتج فــيعنــدما تتغيــر منــافع برنــامج أو عنــدما يــتم تقلــيص مــدة البرنــامج 
ـــق بالخدمـــة الســـابقة او االر  ـــي تتعل ـــاح أو الخســـائرالمنفعـــة الت ـــاح أو ب  مـــن التقلـــيص فـــورًا فـــي االرب

 الخسائر.
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 منافع الموظفين قصيرة األجل ( ب
 ذلـك فـي عـن المنـافع المسـتحقة للمـوظفين والمتعلقـة بـاالجور والرواتـب بمـا لتزاماإليـتم االعتـراف بـ

لتـى يـتم فيهـا المنافع غير النقدية ، واالجازة السـنوية واالجـازة المرضـية وتـذاكر السـفر خـالل الفتـرة ا
تقديم الخدمة المتعلقة بها ، وكذلك المبلغ غير المخصوم للمنـافع المتوقـع دفعهـا مقابـل تلـك الخدمـة 

المعتـرف بهـا والمتعلقـة بمنـافع  اتلتزامـاإلعلى اسـاس ان الخدمـة ذات الصـلة قـد تـم تأديتهـا. تقـاس 
 مقابل الخدمة المقدمة.الموظفين قصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم والمتوقع ان يتم دفع  

 
 منافع الموظفين لما بعد إنتها  الخدمة ( ت

تقوم الشركة بسداد إشتراكات تقاعد لموظفيها السعوديين إلى مؤسسـة التأمينـات اإلجتماعيـة، ويمثـل 
 .خطة مساهمة محددة وتعتبر الدفعات كمصاريف عند تكبدها

 

 المحتملة األصولو  اتلتزامال  3-3-18
ات من المحتمل أن تنشأ عن أحـدا  سـابقة ويتأكـد وجودهـا فقـط مـن تزامإلالمحتملة هى  اتلتزاماإل ( أ

خــالل وقــوع أو عــدم وقــوع واحــد أو أكثــر مــن أحــدا  مســتقبلية غيــر مؤكــدة ال تقــع ضــمن الســيطرة 
  ألن مــن غيــر المحتمــل ان تكــون هنــاك حاجــ  لتــدفق إثباتــال يــتم  يحــال إلتــزامالكاملــة للشــركة. أو 

بموثوقية كاييـة فـإن الشـركة ال  لتزاماإلحالة عدم القدرة على قياس مبلغ  يوف لتزاماإلالموارد لتسوية 
 المحتملة وانما تفصح عنها فى القوائم المالية. اتلتزاماإلتثب  

القــوائم الماليــة ، ولكـن يفصــح عنهــا عنــدما يكــون مــن المحتمــل  يالمحتملــة فــ األصــولال يـتم إثبــات  ( ب
 تحقيق منافع اقتصادية.

 

 بالشركة للمساهميناح النقدية توزيعات األرب 3-3-19
 إعتمـاد عنـد وذلـك الشـركةب للمسـاهمين النقديـة التوزيعـات بـدفع المتعلقـة اتلتزامـاإل إثباتب الشركة تقوم 

 التوزيع.
  ًعليها من المصادقة عند األرباح توزيعات اعتماد يتم السعودية العربية المملكة في الشركات لنظام وفقا 

 .المساهمين قبل
 الملكية حقوق  ضمن مباشرة المبلغ المقابل إثبات يتم. 

 

 إن وجدت –العمليات غير المستمرة  3-3-20
هــى أحــد مكونــات أعمــال الشــركة )المجموعــة( التــى يمكــن تمييــز عملياتهــا وتــدفقاتها النقديــة بصــورة  -

 واضحة عن بقية الشركة )المجموعة( وهى:
 .تمثل خط عمل رئيسى منفصل أو منطقة جغرايية للعمليات 
 طـة واحـدة منسـقة السـتبعاد خـط عمـل رئيسـى منفصـل أو منطقـة جغراييـة للعمليـات. جزء من خ

 أو
 .شركة تابعة تم اقتنااها بصورة حصرية لغرض اعادة بيعها 

 

 المصروفات المدفوعة مقدماً  3-3-21
 القيمـة فـي انخفـاض خسـائر أي ناقصـا بالتكلفـة طويلـة األجـل مقـدماً  المدفوعـة المصـاريف إثبـاتيـتم 

 .متراكمة
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 القطاعية التقارير 3-3-22
 قطاع األعمال هو بمثابة مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت: -

يزاول أعمال  فـي األنشـطة التجاريـة التـي مـن خاللهـا يمكـن تحقيـق إيـرادات وتكبـد مصـروفات بمـا  (1
 ؛للمجموعةفي ذلك اإليرادات والمصروفات التي تتعلق بمعامالت مع مكونات أخرى 

ئج عملياتهــا بصــورة مســتمرة مــن قبــل المســؤول األول مــن العمليــات مــن أجــل اتخــاذ يــتم تحليــل نتــا (2
 قرارات متعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء؛ و

 .بشكل منفصل التي تتوفر بشأنها معلومات دقيقة (3
يقـــوم القطـــاع الجغرافـــي بتقـــديم منتجـــات أو خـــدمات ضـــمن بيئـــة اقتصـــادية معينـــة معرضـــة لمخـــاطر  -

 ن قطاعات التشغيل في بيئات اقتصادية أخرى.وعوائد تختل  ع

 ربحية السهم 3-3-23
صــافي الــدخل العائــدة إلــى حملــة األســهم للشــركة علــى  بقســمةيــتم احتســا  الربحيــة األساســية للســهم  -

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. 
لشركة )بعد تعديل الفائدة يتم احتسا  الربحية المخفضة للسهم بقسمة الربح العائد إلى حملة األسهم ل -

على األسهم الممتازة القابلة للتحويل( على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمـة خـالل السـنة 
زائــد المتوســط المــرجح لعــدد األســهم العاديــة التــي ســيتم إصــدارها عنــد تحويــل جميــع األســهم العاديــة 

 المخفضة المحتملة إلى أسهم عادية. 
لـــيس لـــديها اي أســـهم قابلـــة للتحويـــل فـــان الربحيـــة األساســـية للســـهم تســـاوي الربحيـــة  الشـــركةوبمـــا أن  -

 المخفضة للسهم.
 

 الشركة لمساهمىتوزيعات األرباح النقدية  3-3-24
 إعتمـاد عنـد وذلـك الشـركة لمسـاهمى النقديـة التوزيعـات بدفع المتعلقة اتلتزاماإل بإثبات الشركة تقوم 

 التوزيع.
  ًعليهـا  المصادقة عند األرباح توزيعات اعتماد يتم السعودية العربية مملكةال في الشركات لنظام وفقا

 .المساهمين قبل من
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4

 األصوليتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات و 
المحتملة كما في تاري  التقرير المالي. إال أن عدم التأكد بشأن هذه   اتلتزاماإلالمصرح عنها واالفصاح عن   اتملتزااإلو 

  اتلتزامــاإلاالفتراضــات والتقــديرات يمكــن أن يــؤدي الــى نتــائج قــد تتطلــب تعــدياًل جوهريــًا علــى القيمــة الدفتريــة لألصــول أو 
 التي ستتأثر في الفترات المستقبلية.

ند هذه التقديرات واالفتراضات الى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الموجـودة وتسـتخدم تست
التـي يصــعب الحصــول عليهـا مــن مصــادر أخـرى. تــتم مراجعــة التقــديرات   اتلتزامــاإلللحكـم علــى القــيم الدفتريـة لألصــول و 

راجعة التقديرات المحاسبية فـي الفتـرة التـي يـتم فيهـا مراجعـة التقـديرات واالفتراضات األساسية بشكل متواصل. يتم تسجيل م
 او في فترة المراجعة والفترات المستقبلية اذا كان  التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

 

 لقوائم المالية كاآلتي:تم بيان األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي لها تأثير جوهري على ا
 األحكام  4-1

 ات األدا إلتزامإستيفا   4-1-1
ات األداء على إلتزاميجب على الشركة تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا تم استيفاء  -

مدى الوق  او في وق  محدد من أجل تحديد الطريقة المالئمة إلدراج اإليـرادات. قامـ  الشـركة بتقيـيم 
 على اتفاقيات البيع والشراء التي ابرمتها مع العمالء واحكام األنظمة والقوانين ذات الصلة. ذلك بناء
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األداء حيـ  يـتم إدراج  لتزاماختارت الشركة تطبيق طريقة المدخالت في توزيع سعر المعاملة بالنسبة إل -
 إليرادات المكتسبة فعال.األداء توفر أفضل مرجع ل إلتزاماإليرادات إستنادًا الى جهود الشركة الستيفاء 

 

 تحديد أسعار المعامالت  4-1-2
يجب على الشركة تحديد أسعار المعامالت ييما يتعلق بكـل عقـد مـن عقودهـا مـع العمـالء. وعنـد عمـل  -

مثــل هــذا الحكــم، تقــوم الشــركة بتقيــيم تــأثير أي ثمــن متغيــر فــي العقــد نتيجــة للخصــومات أو الغرامــات، 
 ي في العقد واي ثمن غير نقدي في العقد. ووجود أي عنصر تمويلي جوهر 

 

 (19 –وبا  كورونا )كوفيد  4-1-3
بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم التأكـد التـى تـم الكشـ  عنهـا فـى القـوائم الماليـة  الشركة قام  -

ظـل جميع المصادر لتقديرات عـدم التأكـد تبأن تعتقد اإلدارة و ( . 19 –على خل ية وباء كورونا )كوفيد 
. ستســتمر اإلدارة م2021ديسـمبر  31 مماثلـة لتلـك التــى تـم اإلفصـاح عنهــا فـى القـوائم الماليــة السـنوية

 .(31إيضاح ) –فترة إعداد التقارير المستقبلية  يتغييرات مطلوبة ف يفى مراقبة الوضع وستنعكس أ
 

 التقديرات والفتراضات 4-2
 برامج المنافع المحددة 4-2-1

تقييمـات اكتواريـة. يتضـمن التقيـيم  بإسـتخدام لتـزامج المنـافع المحـددة والقيمـة الحاليـة لإليتم تحديد تكلفة برام
االكتــواري وضــع العديــد مــن االفتراضــات المتنوعــة التــي تختلــ  عــن التطــورات الفعليــة فــي المســتقبل. وهــذا 

ـــات ومعـــدل حركـــة تو  ـــادة الرواتـــب فـــي المســـتقبل ومعـــدل الويي ـــد معـــدالت الخصـــم وزي ظيـــف يتضـــمن تحدي
 الموظفين.

المنافع المحددة يمتاز بحساسـية  إلتزامنتيجة التعقيدات الخاصة بعملية التقييم وطبيعت  الطويلة األجل، فإن 
عاليــة تجــاه التغيــرات فــي هــذه االفتراضــات. يــتم فحــص جميــع االفتراضــات فــي تــاري  التقريــر المــالي. إن 

الزيــادة المســتقبلية للرواتــب. عنــد تحديــد معــدل معــايير القيــاس األكثــر عرضــة للتغييــر هــي معــدل الخصــم و 
الخصــم المالئــم، تعتمــد اإلدارة علــى العائــد الســوقي علــى ســندات الشــركات العاليــة الجــودة. تعتمــد زيــادات 
الرواتــــب المســــتقبلية علــــى معــــدالت التضــــخم المســــتقبلية واألقدميــــة والترقيــــة والعــــرض والطلــــب فــــي ســــوق 

جداول الوييات المتاحة والخاصة بالدول المحددة. قد تتغير استقراءات  التوظيف. يستند معدل الوييات الى
ات منـافع المـوظفين إلتزامـجداول الوييات على فترات استجابة للتغيرات السكانية. توجد تفاصيل أكثر حول 

 (.17اإليضاح رقم )في 
 

 إنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية  4-2-2
 الخسائر االئتمانية المتوقعة

الماليــــة والمقاســـة بالتكلفــــة المطفــــأة ويتطلــــب  األصــــولم قيــــاس مخصــــص الخســــائر االئتمانيـــة المتوقعــــة يـــت
 استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.
ائر االئتمانيـة هناك عدد من األحكـام الهامـة المطلوبـة أيضـًا فـي تطبيـق المتطلبـات المحاسـبية لقيـاس الخسـ

 المتوقعة، مثل:
 تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان؛ •
 اختيار النماذج المناسبة واالفتراضات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ •
 المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. األصولإنشاء مجموعة من  •
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 اجية للممتلكات والمعدات االعمار النت 4-2-3
والمعـدات لحسـا  االسـتهالك. يـتم تحديـد هـذا التقـدير  للممتلكـاتتحدد الشـركة األعمـار اإلنتاجيـة التقديريـة 

بعد األخذ في االعتبار المدة المتوقع فيهـا اسـتخدام األصـل والتلـ  الطبيعـي، تقـوم اإلدارة بفحـص األعمـار 
دوريــا للتأكــد مــن توافــق طريقــة ومــدة االســتهالك مــع نمــوذج المتوقــع  اإلنتاجيــة التقديريــة وطريقــة االســتهالك

 .األصولللمنافع االقتصادية من هذه 
 وجدت. إن- والمستقبلية الحالية الفترات في االستهالك مصروف في التغيرات تعديل ويتم

 
 غير المالية األصولإنخفاض قيمة  4-2-4

غيــر  األصــولاذا كــان هنــاك مؤشــرات علــى انخفــاض قيمــة تقــوم الشــركة بتــاري  كــل تقريــر مــالي بتقيــيم مــا 
غيـر الماليـة لتحديـد انخفـاض القيمـة فـي حـال وجـود  األصـولالمالية في تاري  كل تقرير مالي. يتم اختبار 

 مؤشرات على عدم إمكانية استرداد القيم الدفترية.
النقديــة المســتقبلية مــن األصــل او  عنــدما يــتم احتســا  القيمــة قيــد االســتعمال، تقــوم اإلدارة بتقيــيم التــدفقات

 الوحدة المحققة للنقد وتختار معدل الخصم المناسب الحتسا  القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.
 

  مبدأ االستمرارية 4-2-5
قام  إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وتوصـل  الـى ان لـديها 

الستمرار في نشاطها في المستقبل المنظور. إضافة لذلك، ليس  اإلدارة على دراية بأي عدم تيقن الموارد ل
جوهري قد يلقي بضـالل مـن الشـك حـول قـدرة الشـركة علـى االسـتمرار وفـق مبـدأ االسـتمرارية. وبالتـالي، تـم 

 االستمرار في إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
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 (:صافي)بال –أصول حق الستخدام   -6
للتجديــد  قابــل العقــد اوهــذهـــ 14/1/1447الموافــق  م9/7/2025فــى  ينتهــىبعقــد إيجــار تشــغيلي  لهــامقــر الشــركة تســتأجر 

 بموافقة الطرفين.

 
ديسمبر  31   

 م2021
 ديسمبر 31 

 م2020 
       :التكلفة

 2 225 972  2 225 972     يناير 1 يف
 -  1 014 831    إضافات خالل السنة

 2 225 972  3 240 803    ديسمبر  31 يف
       :لطفا مجمع ا

 735 752  1 598 822    يناير  1 يف
 863 070  713 888    ضمن تكلفة النشاط –السنة  إطفاء

 1 598 822  2 312 710    ديسمبر  31  يف
 627 150   928 093    ديسمبر 31في القيمة الدفترية  يصاف

 

 ونفقات التمويل المؤجلة الناتجة عن تلك العقود كما في: اتلتزامال بلغت 
  م2021 ديسمبر 31  
 الجمالي  الجز  غير المتداول  الجز  المتداول    

 980 172  700 123  280 049  عن عقود التأجير اتإلتزام
 (82 057)  (42 478)  (39 579)  تكاليف تمويل مؤجلةيخصم/

       
  470 240  645 657  115 898 

  م2020ديسمبر  31  
 الجمالي  غير المتداولالجز    الجز  المتداول  

 -  -  -  عن عقود التأجير اتإلتزام
 -  -  -  تكاليف تمويل مؤجلة

  -  -  - 
 -م:1202ديسمبر  31الحد األدنى لدفعات اليجار المستقبلية كما في 

 ديسمبر 31  
  م1202

 ديسمبر 31
 م2020

2022  049 280  - 
2023  049 280  - 
2024  049 280  - 

 -  140 025  عدهاما ب
  172 980  - 
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 :ستثمار فى رأس مال شركةدفعة مقدمة لإل -7
رفاعي حامد  حسين % من حصص مؤسسة25نسبة  ىإستحواذ عل توقيع اتفاقيةم تم 2020اكتوبر  20بتاري   -

 ره وجا مقابل سداد مبلغ وقد لصالح شركة% 25 نسبة ذات مسئولية محدودة بواقع ومن تحويلها لشركةللمقاوالت 
تح  اسم شركة تم تأسيس الشركة  م2021في بداية عام ، تتمثل فى دفعة مقدمة  يوالت سعوديأل  ريال  950

أل  ريال سعودي ليصبح إجمالي تكلفة  125حي  تم سداد مبلغ  أعمال المعالجة للمياه "شركة ذات مسئولية محدودة"
فبراير  9نشاطها في مزاولة هذا وقد بدأت الشركة  ، (8إيضاح رقم ) – .ريال سعودي 1 075 000 مبلغ اإلستثمار
 .م2021

 

  :زميلة شركةإستثمار فى  -8
   نسبة الملكية   

31 ديسمبر   م2020  م2021  بلد التأسيس سم الشركةإ
31 ديسمبر   2021م

 2020م
شركة أعمال 
 المعالجة للمياه

المملكة العربية 
 السعودية

 25%  -  854 984 2  - 

       854 984 2  - 
 

 

 الزميلة خالل السنة : الشركةفي  الستثماروفيما يلي حركة 
 

 2020م  2021م إيضاح 
 -  -  الرصيد فى بداية السنة

 -  950 000 (7) زميلة فى رأس مال شركة اإلستثمار مقابل
 -   125 000  السنةاإلضافات خالل 
 -  247 684  الدخل  يحصة الشركة ف

 -  12 170  لدخل الشامل اآلخرحصة الشركة فى ا
   1 650 000 (26) مكاسب االستحواذ علي الحصة )فروق احتسا  القيمة العادلة(*

 -  2 984 854  الستثماررصيد  يصاف
 

بواسطة اتها القابلة للتحديد وذلك إلتزامتحديد القيمة العادلة لنصيبها من أصول المنشأة المستثمر فيها و قام  الشركة ب )*(
وكان  بيانات ، في تقييم المنشآت اإلقتصاديةة خبير مقيم مستقل ولدي  مؤهل مهني معترف ب  وذو صلة ولدي  خبر 

 كما يلى:المقيم 
 

 مؤهل المقيم  الترخيصرقم   اسم المقيم المستقل
 أحمد محمد الفراج لتقييم المنشآت

 
 دينالمعتم للمقيمين لسعوديةا يئةهلا لدى مسجل مقيم  4112000053 

 (تقييم)
   

( فقـد بلغـ  القيمـة العادلـة بدايـة الشـركة) المتفـق عليـ  تـاري  اإلسـتحواذه المقـيم كمـا فـي ا أجر  الذي لتقييما ىإلإستنادًا  -
مليـون ريـال ســعودي وفقـًا لمـدخل الـدخل، وبهـذا فقــد  2,6أصـول المنشــأة المسـتثمر فيهـا  صـافي لنصـيب الشـركة مـن

للسـنة  األربـاح أو الخسـائرتـم تسـجيلها فـي قائمـة  مليـون ريـال سـعودي 1,65 هاسجل  الشـركة مكاسـب إسـتحواذ قـدر 
 .م2021ديسمبر  31المالية المنتهية في 
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 :أعمال المعالجة للمياهفيما يلى قائمة الدخل الملخصة لشركة 
 

الفترة من 9 فبراير   
 2021م حتى
 31 ديسمبر 

 2021م
 2020م 

 -  10 427 639  اإليرادات
 -  (6 881 393)  النشاطة تكلف

 -  (2 266 415)  مصاريف عمومية وإدارية
   (289 093)  وضريبة الدخل الزكاة
 -   990 738  الفترةربح  صافي

 -  48 681  للفترةالدخل الشامل اآلخر 
 -  % 25  نسبة حصة الشركة

 -  247 684  الفترةدخل  يحصة الشركة ف
 -  12 170  للفترةاآلخر الشامل دخل  يحصة الشركة ف

 
 :الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  -9

عـــدد مـــن الوحـــدات المقتنـــاة فـــى صـــندوق بلـــوم م بصـــفة أساســـية فـــى 2021ديســـمبر  31يتمثـــل رصـــيد اإلســـتثمارات كمـــا فـــى 
العادلـة، وذلـك  مـةيات علـى أسـاس القسـتثمار اإل اسيـيتم إدارتهم عن طريق أحد الشركات المالية المحلية. وتم ق حي  يالتعليم

( ، وقـــد قامـــ  9( وحســـب متطلبـــات المعيـــار الـــدولي للتقريـــر المـــالي رقـــم )13رقـــم ) الـــدوليوفقـــًا لمســـتويات التقيـــيم بالمعيـــار 
العادلـة  مـةيبالق قـاسي( علـى أنـ  9المـالي ) ريـالـدولي للتقر  اريـاألولـي للمع قيـات عنـد التطباإلسـتثمار هذه  فيالمجموعة بتصن

 .ريال سعودي 12 112 م مبلغ2021، وبلغ  األرباح الغير محققة في عام  الدخل الشامل اآلخرمن خالل 
 

 الستثمارفيما يلى تفاصيل 

ديسمبر  31  التعليميصندوق بلوم 
 م2021

ديسمبر  31 
 م2020

 -  -  بداية السنة يف
 -  2 000 000  خالل السنة إضافات
 -  -  ةخالل السن استبعادات

 -  12 112  فروق القيمة العادلة
 -  2 012 112  القيمة الدفترية يصاف

 
       : المخزون   -10

 ديسمبر 31    
 م2021

 ديسمبر 31 
 م2020

 4 687 712  5 118 776    يأثا  مكتب

    776 118 5  712 687 4 
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       : )بالصافي(-الذمم المدينة التجارية  -11

 ديسمبر 31    
 م2120

 ديسمبر 31 
 م2020

 3 648 591  11 432 090    * الذمم المدينة التجارية
       يخصم

 -  (125 945)    مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

    145 306 11  591 648 3 
مقيـــد لصـــالح  ســـعوديريـــال  9 920 519مبلـــغ قـــدره  م2021ديســـمبر  31يتضـــمن بنـــد الـــذمم المدينـــة التجاريـــة فـــي   *

 .(29نوك كضمان لبعض التسهيالت الممنوحة من  )إيضاح رقم الب
 

 :الخسائر الئتمانيةفيما يلى حركة مخصص  -
ديسمبر  31

 ديسمبر 31  م2020
 م2120 

   

 فى بداية السنة  -  -     
 للسنة المخصص المكون   125 945  -
 خالل السنة مستخدمال المخصص  -  -
 نهاية السنة يف  125 945  -

 
 :ديسمبر كانت أعمار الذمم المدينة كما يلى 31كما فى 

 متداول
 (غير متأخر السداد) 

 

متأخر لمدة من 
 يوم 1-60

متأخر لمدة من 
 يوم 61-120

متأخر لمدة من 
 يوم 121-180

متأخر لتجاوز 
استحقاقه بمده 

 يوم 180اكثر من 
 االجمالي

018 893 9 331 527 1 - 741 11 - 090 432 11 
مبالغ لم تنخفض قيمتها والتى تجاوزت موعد اسـتحقاقها  م2021ديسمبر  31يتضمن بند الذمم المدينة التجارية في     **

وشـب   مستحق من مؤسسـات حكوميـة جميعها،  سعوديريال  1 512 058  أكثر من دورة التحصيل العادية بمبلغ
 لك المبالغ المتأخرة ألنها ديون جيدة.من المتوقع تحصيل ت خبرة إدارة الشركة، وبناءًا على  حكومية
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المعامالت مع األطراف ذوي العالقة 

:  
تتمثل األطراف ذوي العالقة في 
ال

مساهمين
 

بالشركة وكبار موظفى اإلدارة فى الشركة والمنشآت التى يملكها أو يديرها هذه الجهات وكذلك المنش
آ

ت التى تمـارس علـى هـذه الجهـات سـيطرة مشـتركة 
أو نفو 

ذًا جوهريًا. 
و 

يتم تنفيـذ المعـامالت مـع الجهـات ذات العالقـة خـالل دورة األعمـال العاديـة 
مـن

 
خـالل

 
عقـود

 
معتمـدة

 
مـن

 
قبـل

 
اإلدارة

. 
صـًا بـأهم المعـامالت التـى تمـ  بـين الشـركة 

وييمـا يلـي ملخ
واألطراف ذوي العالقة خالل العام

 
صافي 

وكذلك بيانًا ب
أرصدة األطراف 

ذوي 
 

العالقة في 
31

 
ديس

مبر
 : 

  
 

 
 

طبيعة العالقة
 

طبيعة المعامالت
 

حجم المعامالت
 

مدين)دائن(
 

 
31

 
ديسمبر 

2021
 م

 
31

 
ديسمبر 

2020
 م

 
 

2021
 م

 
2020

 م
 

مدين )دائن(
  

 
مدين )دائن(
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-1
 

المستحقة 
من

 
أطراف ذات عالقة 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
        

شركة البعد الثامن
 

 
شركة شقيقة 

 
صروفات مدفوعة باإل

م
نابة
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168
 

608
 

 
- 

 
397
 

537
 2

 
 

ض
شركة نافذة الريا
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صروفات مدفوعة
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) 

 
(

866
 

693
) 

 
997
 

630
 

 
- 

 
 

 
أعمال وخدمات

 
603
 

074
 4

 
 

- 
 

 
 

 
       

شركة أعمال المعالجة للمياه
 

 
شركة زميلة
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000
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000
 

501
 

 
- 
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المستحقة 

إلى
 

أطراف ذات عالقة 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

السيد /إبراهيم العبد السالم
 

 
الشريك الرئيسي

 
مدفوعات

 
)
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زيادة رأس المال
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 :الدارة موظفيكبار  وتعويضات مزايا ومكافأت  12-3
ـــديهم الســـلطة والمســـئولية عـــن  ـــذين ل يتكـــون موظفـــو اإلدارة الرئيســـيون بالشـــركة مـــن أعضـــاء اإلدارة الرئيســـيين ال

 تخطيط وتوجي  ومراقبة أنشطة الشركة.
 2020م  2021م   

206 305   ترواتب وتعويضات وبدال   120 450  
   305 206   120 450  

 
 

     :مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينه أخر   -13

 ديسمبر 31 إيضاح 
 م2021

 ديسمبر 31 
 م2020

 11 800 045  24 189 695  إيرادات مستحقة*
 4 095 888  11 410 828 (29)  تأمينات خطابات ضمان

 1 128 345  3 680 795  دفعات مقدمة للموردين
 44 212  44 048  مصروفات مدفوعة مقدماً 

 86 262  105 033  عهد وسل  موظفين
 114 623  -  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )ضريبة القيمة المضافة(

 540  503  أخرى 
  902 430 39  915 269 17 

 

 (وشـب  حكوميـة جهـات حكوميـة) ض العمـالءلـبع وغيـر المفـوترة تتمثل اإليرادات المستحقة في قيمة األعمال المنفذة)*( 
 .(11-3-3إيضاح رقم ) –والتي يتم احتسابها وفقًا لنسبة اإلنجاز 

 

       :نقد ومعادالت النقد   -14

 ديسمبر 31    
 م2021

 ديسمبر 31 
 م2020

 4 148 981  10 470 122    حسابات جارية –لدى البنوك  نقد
    122 470 10  981 148 4 

 

 لمال:رأس ا   -15
ريال  1000حصة ،  قيمة الحصة  500ريال سعودي مقسمة إلى  500 000بـ  قبل الزيادة )*(حدد رأس مال الشركة 

 كما يلى : مساهمينعلى ال موزعةسعودي. مدفوعة بالكامل 
عدد  الشريك

 قيمة الحصة  الحصص
 قيمة الحصص  سعوديريال 

نسبة   سعوديريال 
 المساهمة %

1 000  450 سالمإبراهيم العبد ال   000 450  90% 
1 000  50 عبدهللا إبراهيم العبد السالم   000 50  10% 

 500    000 500  100% 
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ليصـبح  مـال الشـركةتم زيـادة رأس م 2021مارس  16هـ الموافق 1442شعبان  3 بتاري الشركاء  موافقةبناءًا على *  
ن مليــون ريــال ســعودي( وذلــك بتحويــل مبلــغ الزيــادة وهــو مبلــغ )خمســة وثالثــو  ســعودي ريــال مليــون  35 بعــد التعــديل

ريــال ســعودي وكــذلك بنــد التمويــل اإلضــافي  27 724 777مليــون ريــال ســعودي مــن األربــاح المبقــاة بمبلــغ  34,5
حيـ  تـم تعـديل  حصـة متسـاوية القيمـة،مليـون  3,5مقسـمة إلـى ريـال سـعودي  6 775 223)جاري الشـركاء( مبلـغ 

، هــذا وقــد تــم إنهــاء كافــة اإلجــراءات ريــال ســعودي 1000ريــال ســعودي بــداًل مــن  10واحــدة لتصــبح قيمــة الحصــة ال
 . للشركة بعد تلك الزيادة ي السجل التجار و  عقد التأسيس وتعديل النظامية

 

 : كما يلي بعد زيادة رأس المال ليصبح وقد تم توزيع الحصص على الشركا 

 قيمة الحصة  الحصصعدد  الشريك
 قيمة الحصص  وديسعريال 

نسبة   سعوديريال 
 المساهمة %

 %90  31 500 000  10  3 150 000 إبراهيم عبدهللا عبد السالم
 %10  3 500 000  10  350 000 عبدهللا إبراهيم عبد السالم

 000 500 3    000 000 35  100% 
 

 

لكيان القانونى للشركة من شركة ذات تحويل اقرر الشركاء م 2021 مارس 21ه الموافق 1442 شعبان 8بتاري   -
وبذلك أصبح اسم الشركة  (سعوديريال  مليون  35مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بنفس رأس مالها ) 

رغب ، حي  (10504، وتم  الموافقة من قبل وزارة التجارة بقرار رقم )ق/شركة وجا بداًل من شركة وجا المحدودة
 12 200 000حصة بقيمة  1 220 000بالتنازل عن عدد  – عبد السالم عبدهللااهيم السيد / إبر  األول الشريك

 – عبد السالم الثاني السيد / عبدهللا إبراهيم عبدهللا الشريكرغب  كما ريال سعودي من إجمالي حصص  بالشركة.
وقد قبل ،  بالشركة حصصهمريال سعودي من إجمالي  1 760 000حصة بقيمة  176 000بالتنازل عن عدد 

حقوقهم قبل بعضهم األطراف وقد استوفى جميع ، اتإلتزامالمتنازل لهم هذا التنازل بما لها من حقوق وما عليها من 
الشركاء في تحويل الكيان  مخالصة تامة ونهائية ييما بينهم ، وقد رغب القرارالبعض ويعتبر توقيعهم على هذا 

بما لها من حقوق وما عليها من  إلى شركة مساهمة مقفلة وذلك القانوني للشركة من شركة ذات مسئولية محدودة
والتنفيذية وبنفس رأس مالها  واإلدارية ات وعمالة وتراخيص للشركة وجميع عناصر تصنيفهم المالية والفنيةإلتزام
التحول التجاري للشركة بعد التجاري ورقم وتاري  السجل  األسم بنفس اإلحتفاظمع مليون ريال سعودي  35البالغ 
 .وفقا لنظام الشركات وذلك

 

 : كما يلي المساهمين بعد التنازل ليصبحعلى  األسهموقد تم توزيع 

 السهمقيمة   األسهمعدد  المساهم
 األسهمقيمة   سعوديريال 

نسبة المساهمة   سعوديريال 
% 

 %55,143  19 300 000   10  1 930 000 إبراهيم عبدهللا عبد السالم
 %44,857  15 700 000   10  1 570 000 مساهم" 95" مساهمون أخرون 

 000 500 3    000 000 35  100% 
 
 الحتياطي النظامي: -16

 ســنوياً  علــى الشــركة   يتعــينفإنــ فــي المملكــة العربيــة الســعودية ســعوديالشــركات الوفقــًا لنظــام الشــركة األساســي ونظــام 
وق  هذا التجنيـب متـى بلـغ  مساهمينرباحها ، ويجوز للأ صافي% على األقل من 10بنسبة  ينظام يب إحتياطيتجن

 الشركة. يغير متاح للتوزيع على مساهم يهذا اإلحتياط% من رأس مال الشركة. 30 يرصيد هذا اإلحتياط
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 ات منافع الموظفين:إلتزام -17

 تـوفر حيـ  ) 19 (رقـم الـدولي المحاسـبة معيـار فـي محـدد هـو )كمـا محـددة  استحقاقات خطة بتشغيل المنشأة تقوم -
 العربيـة المملكـة الحـالي فـي العمـل قـانون  مـع يتماشـى بمـا الشـركة، فـي للخدمـة تـرك الموظـ  عنـد إجماليـة مكافـأة

  السعودية.
 المغـادرة. تـاري  فـي والراتـب الخدمـة إلـى سـنوات ذلـك ويستند بالمملكة قوانين العمل حسب اإلستحقاق مبلغ ويحسب -

 فـي االنسـحا  المرتبـات ومعـدالت فـي المسـتقبلية فـي الزيـادات للتغيـرات حساسية أكثر اتهاإلتزامو  الخطة فإن ولذلك
  .اتلتزاماإل تقييم في المستخدم الخصم ومعدل المستقبل

 استحقاقها. عند المزايا بدفع الوفاء الشركة اختارت ولذلك الخطة، الشركة تمويل من يطلب وال -
 (19 (رقم الدولي المحاسبة معيار لمتطلبات المتوقعة وفقا االئتمان وحدة طريقة بإستخدام الخطة اتإلتزام تقييم تم  -

 قيمة لوضع افتراضات فقد وضع  ، حاليا معروف غير المستقبل في المستحقة االستحقاقات وتوقي  مبلغ أن وبما
 وقد المستقبل. في االستحقاق بتكلفة المتعلقة اتلتزاماإل عن منفصلة، وبصورة السابقة، بالخدمة المتعلقة اتلتزاملإل

  .19 رقم الدولي المحاسبة معيار متطلبات مع تتوافق منهجيات بإستخدام االفتراضات هذه استمدت
 عندما والديموغرايية. واالقتصادية المالية الظروف في التغيرات تعكس الوق  مرور مع في االفتراضات تغييرات أي -

 اآلخـر الشـامل الدخل قائمة التغير ضمن ذلك إدراج يتم بها لالمعمو  مع االفتراضات المستقبلية الخبرات تتطابق ال
 .المستقبلية المالية السنوات في

 

   ات المنافع المحددة:إلتزام صافي يالحركة ف 1 -17
 ديسمبر 31   

 م2021
 ديسمبر 31 

 م2020
 323 757  411 947    يناير 1الرصيد فى 

      يضاف: المتضمن فى قائمة االرباح أو الخسائر
 234 364  449 072   الحالية الخدمة تكلفة
 14 278  10 463   الفائدة تكلفة

   535 459  642 248 
      يضاف: متضمن فى قائمة الدخل الشامل ااَلخر

 (155 672)  150 103   االكتوارية رباح()األالخسائر/
      :النقد في الحركة

( 196 685)   المنافع المدفوعة
196) 

 (780 4) 
 411 947  824 900   ديسمبر  31 يالرصيد ف

 
 الفتراضات الكتوارية: 2 -17

 للمـوظفين بمسـاعدة خبيـر اكتـواري  نهاية الخدمـة مكافأة لخطة المحددة المزايا اتلتزامتم اعداد التقييم إل
 فتراضات الرئيسية التالية:اإل بإستخدامالشركة  ىلد

ديسمبر  31   
 م2021

بر ديسم 31 
 م2020

 %4.41  %2.54   معدل الخصم 
 %3  %2   المعدل المتوقع لزيادة الرواتب 

 60  60   )بالسنة( المفترض التقاعد سن
 %13  %11.5   متوسط معدل حركة التوظيف )دوران الموظفين(

 A67/70ULT  A67/70ULT   معدل الوييات
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 :تحليل الحساسية 3 -17
 هي المرجحة الرئيسية االفتراضات في للتغيرات المحددة افعالمن اتإلتزام حساسية إن: 

 

 تضخم الرواتب   معدل الخصم  
إنخفاض  األساس 

 %1بنسبة 
 زيادة بنسبة

 1% 
زيادة بنسبة  األساس 

1% 
إنخفاض بنسبة 

1% 
 693 426 982 868 2.54%  692 737 987 147 %2.54 م2021ديسمبر  31
 349 745 486 307 3%  349 710 487 876 %4.41 م2020ديسمبر  31

 

اإلفتـــراض مــع بقـــاء كافــة اإلفتراضـــات األخــرى ثابتـــة. ومـــن  يتغيـــر فــ إلــىتســتند تحلـــيالت الحساســية أعـــاله  -
الناحيــة العمليــة، مــن غيــر المــرجح أن يحــد  ذلــك، فــإن التغيــرات فــى بعــض اإلفتراضــات قــد تكــون مترابطــة. 

لإلفتراضـات اإلكتواريـة الهامـة، تـم تطبيـق نفـس الطريقـة )القيمـة  المنـافع المحـددة إلتـزاموعند حسا  حساسية 
طريقة إئتمان الوحدة المتوقعة فـى نهايـة فتـرة إعـداد القـوائم  بإستخدامالمنافع المحددة المحسوبة  لتزامالحالية إل

 .الماليات المنافع المحددة المثبتة فى قائمة المركز إلتزامالمالية( عند حسا  
 

 انية :تسهيالت إئتم  -81

 : يسعودال يهلاألالبنك  –تسهيالت إئتمانية  18-1
الســـعودي "مجموعـــة ســـامبا  يم قامـــ  الشـــركة بتوقيـــع إتفاقيـــة تســـهيالت مـــع البنـــك األهلـــ2020نـــوفمبر  11فـــي 

الماليــة ســابقًا" والتــي بموجبهــا تــم مــنح الشــركة تســهيالت تتمثــل فــى إصــدار خطابــات الضــمان اإلبتدائيــة والنهائيــة 
مــن الشــركة ويكفلهــا  ســعوديريــال  3 684 000 بمبلــغ مقابــل ســند ألمــرريــال  3 684 000مــة مبلــغ وذلــك بقي

الشريك بالشركة  ابراهيم بن عبدالسالم السيد/كفالة غرم و أداء تضامنية من ومقابل  السيد/ ابراهيم بن عبدالسالم
ك عـــن مستخلصـــات عقـــود لصـــالح البنـــ ياألصـــولو التنـــازل  ســـعوديريـــال  3 684 000مبلـــغ  بإجمـــالي قيمـــة

   ي( هــذا وفــ29)إيضــاح رقــم مجموعــة ســامبا الماليــة ســابقًا" " ســعوديال يالمشــاريع الممولــة مــن قبــل البنــك االهلــ
 ســعوديمليــون ريــال  12م تــم تجديــد اإلتفاقيــة وزيــادة التســهيالت الممنوحــة للشــركة لتصــل الــى 2022ينــاير  30

مقابــل و  مــن الشـركة ويكفلهــا الســيد/ ابــراهيم بــن عبدالســالم يســعودريــال  13 200 000 بمبلــغ مقابـل ســند ألمــر
 13 200 000 الشــريك بالشــركة بإجمــالي قيمــة ابــراهيم بــن عبدالســالم الســيد/كفالــة غــرم و أداء تضــامنية مــن 

 ى لصالح البنك عن مستخلصات عقود المشاريع الممولة من قبل .األصولوالتنازل  سعوديريال 
 

 : يالوطن يالبنك العرب –تسهيالت إئتمانية  18-2
والتــي بموجبهــا تــم مــنح  الــوطني يم قامــ  الشــركة بتوقيــع إتفاقيــة تســهيالت مــع البنــك العربــ2020مــارس  2فــي 

ريـال  2 500 000مبلـغ الشركة تسهيالت تتمثل فـى إصـدار خطابـات الضـمان اإلبتدائيـة والنهائيـة وذلـك بقيمـة 
شــركة ويكفلهــا الســيد/ ابــراهيم بــن عبدالســالم المــن  ســعودي ريــال 2 500 000ســند ألمــر بمبلــغ  مقابــل ســعودي

والتنــــازل  ســــعوديريــــال  2 500 000بمبلــــغ وكفالــــة غــــرم وأداء تضــــامنية مــــن الســــيد/ ابــــراهيم بــــن عبدالســــالم 
ضـمانات أخـرى  يوأعـن مستخلصـات عقـود المشـاريع الممولـة مـن قبلـ   يالـوطن يى لصـالح البنـك العربـاألصول

 (.29رقم  يطلبها البنك )إيضاح
 

 بنك الرياض : –تسهيالت إئتمانية  18-3
م قامــ  الشــركة بتوقيــع إتفاقيــة تســهيالت مــع بنــك الريــاض والتــي بموجبهــا تــم مــنح الشــركة 2021ســبتمبر  1فــي 

 سعوديريال  19 062 000تسهيالت تتمثل فى إصدار خطابات الضمان اإلبتدائية والنهائية وذلك بقيمة مبلغ 
وكفالـــة غــــرم وأداء  ابـــراهيم بـــن عبدالســـالم /مـــن الســـيد ســـعوديريـــال  19 062 000بلـــغ ســـند ألمـــر بم مقابـــل

 بنـك الريــاضى لصــالح األصـولريــال والتنـازل  19 062 000بمبلـغ  تضـامنية مـن الســيد/ ابـراهيم بـن عبدالســالم
 .(29)إيضاح رقم عن مستخلصات عقود المشاريع الممولة من قبل  
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       نة االخر  المستحقات واألرصدة الدائ   -19

 ديسمبر 31    
 م2021

 ديسمبر 31 
 م2020

 3 634 976  8 392 938    عمالء دفعات مقدمة
 370 673  639 046    مصروفات مستحقة

 -  1 540 736    )ضريبة القيمة المضافة(هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
 122 037  122 037    ع()ضريبة القيمة االستقطاهيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

 572 422  573 672    ى أخر 
    429 268 11  108 700 4 

 

    مخصص مطالبات   -20
 ديسمبر 31    

 م2021
 ديسمبر 31 

 م2020
 1 705 768  2 380 768    مخصص مطالبات محتملة

    768 380 2  768 705 1 
 

 :يوتتمثل حركة المخصصات خالل السنة كما يل
  الزيادة فى المخصص  المدة رصيد أول

إنتفى الغرض   المستخدم  خالل السنة 
 رصيد أخر المدة  منه

768 705 1  000 675  -  -  768 380 2 
 

 

 ديسمبر 31
 ديسمبر 31  م2020

 الزكـاة:   -21  م2021
 :إحتساب الزكاة 1- 21

 الدخل صافيتعديل     
 الدخل قبل الزكاة صافي  20 590 614  16 699 127
 النتيجة صافيالتعديالت على  يإجمال  1 040 892  1 091 697
 الدخل المعدل صافي  21 631 506  17 790 824

 إحتساب الزكاة أساس    
 رأس المال  28 224 777  500 000
 إحتياطيات  150 000  150 000
 األرباح المرحلة  -  11 755 493
 المخصصات  1 921 031  1 181 690
469 041 2   798 787 5  إضافات أخرى   
 الدخل المعدل  يصاف  21 631 506  17 790 824
476 419 33   112 715 57  الوعا  يإجمال  

(116 353 3)   (493 957 2)  (يصاف)بال -ممتلكات ومعدات   
(150 627)   (831 014 1)  أصول حق إستخدام األصل   
(000 950)   (000 950)  رأس مال شركة ير فستثمادفعة مقدمة لإل  
-  (112 012 2)  ل الشامل اآلخرخة العادلة من خالل الدمموجودات مالية بالقي  
 يالجمال  (6 934 436)  (4 930 266)

 الوعا  الزكوي   50 780 676  28 489 210
 الزكاة   1 294 220  729 843
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ديسمبر  31
 م2020

ديسمبر  31 
 م2021

 :حركة مخصص الزكاة 21-2  

 في بـدايـة السنــــة   729 843  225 336
 مخصص السنــــــة   1 294 220  729 843

(336 225)   (297 721)  مخصصات مستخدمـــة   
 في نهـايـة السنــــة   1 302 766  729 843

 

 :الموقف الزكو   21-3
 م2019األعوام ما قبل 

ولــم تــرد  هيئــة الزكــاة والضــريبة والجمــارك مــنصــل  علــى شــهادة قامــ  الشــركة بتقــديم اقراراتهــا عــن تلــك الســنوات وح
 .بعد للشركة أية ربوطات زكوية عن تلك السنوات

 م2020عام 
       عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي لزكــاةة ايــلجباوفقــًا لمتطلبــات الالئحــة التنفيذيــة قامــ  الشــركة بتقــديم االقــرار الزكــوي 

. م2022أبريــل  30صـالحة حتـى هيئــة الزكـاة والضـريبة والجمــارك مـن  علــى شـهادة م وحصـل 2020ديسـمبر  31
 .بعد ةهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تلك السنلم ترد أية ربوطات زكوية نهائية من قبل و 

 
  :إيرادات النشاط   -22     
 ييما يلي تفاصيل إيرادات الشركة:     

 

  :يراداتال   م2021  م2020
 )طويلة وقصيرة األجل(يرادات عقود إ   73 581 662  32 583 962
 وتشغيل يرادات عقود خدمات صيانةإ   7 384 513  14 585 005
967 168 47  175 966 80    

 
  :يراداتتوقيت إثبات ال   م2021  م2020

 إيرادات تم إثباتها علي مدي نقطة من الزمن   73 581 662  32 583 962
 إيرادات تم إثباتها عند نقطة من الزمن   7 384 513  14 585 005
967 168 47  175 966 80    

 
  :اليرادات حسب نوع العمال    م2021  م2020

 جهات حكومية   49 768 797  46 865 953
 جهات شبة حكومية   24 134 723   103 014
 عمالء القطاع الخا    7 062 655   200 000
967 168 47  175 966 80    

 

 
 :النشاط تكلفة   -23   م2021  م2020

 )طويلة وقصيرة األجل(عقود  تكلفة   52 578 072  22 991 889
 وتشغيل عقود خدمات صيانة تكلفة   3 379 890  4 666 182
071 658 27  962 957 55    
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 م2020  م2021 إيضاح مصروفات عمومية وإدارية:   -24
 831 368  3 386 702  حكمها يرواتب وأجور وما ف

 215 099  260 213  قصيرة األجل إيجارات
 308 508  826 067  أتعا  مهنية
 290 911  340 197 (5) ممتلكات ومعدات إستهالكات

 120 165  243 402  رسوم
 26 850  68 503  بريد وهات  وإنترن 

 18 847  22 226  كهرباء ومياه
 13 242  15 093  قرطاسية ومطبوعات
 4 200  14 000  مصروفات برامج

 62 710  118 423  بنكية مصروفات
 9 470  4 719  صيانة وإصالح

 43 166  77 802  أخرى 
  347 377 5  536 944 1 

 
 
 
 
 
 

 :تكاليف تمويلية   -25
 م2020  م2021 إيضاح  

 14 278  10 463 (17) المنافع المحددة إلتزام ىتكلفة فائدة عل
 9 900  44 801  ات عن عقود التأجير إلتزامدة تكلفة فائ

  264 55  178 24 
 

 :إيرادات /)مصروفات( أخر    -26
 م2020  م2021 إيضاح  

 -  1 650 000 (8) زميلة )فروق القيمة العادلة(الشركة حصة بال ىمكاسب اإلستحواذ عل
 -  (81 727)   خسائر رأسمالية

  273 568 1  - 
 

 :ربحية السهم  -27
 

لشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم السنة لربح صافي بقسمة في األرباح احتسا  النصيب األساسي للسهم تم ي
 :م كما يلي2021ديسمبر  31في  القائمة العادية

   م 2021  م 2020
 السنة  ربح صافي  394 296 19  284 969 15
  ائمة* المتوسط المرجح لعدد األسهم الق  955 352 3  478 822 2

 نصيب السهم في صافي ربح السنة )بالريال السعودي(  5,76  5,66
 

نتيجة تغير األسهم القائمة هذه الفترة وذلك بسبب  ي* تم تعديل عدد األسهم القائمة ألرقام المقارنة المعروضة بأثر رجع
 رأس المال. زيادة نتيجةوتغير عدد األسهم  لشركة مساهمة تحول الشركة

 .ياالساسقابل للتحول ألدوات حقوق ملكية لذا فإن ربحية السهم المخفضة ال تختل  عن ربحية السهم  إلتزامال يوجد                 
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 :الرتباطات الرأسمالية -28
 ال توجد لدى الشركة أية إرتباطات رأسمالية محتملة خالل السنوات القادمة.

 
 

 

 :المحتملة اتلتزامال التعهدات و  -29
ديســمبر  31التاليــة فــي  المحتملــة اتلتزامــاإلبــالغ التــي تــم أخــذها فــي االعتبــار ضــمن عناصــر القــوائم الماليــة ، توجــد باإلضــافة للم

 :م2021
 خطابات ضمان اوال 

 المغطي الضمانات نوع التسهيل والغرض سم البنكا
 سعوديريال 

 الغير مغطي
 سعوديريال 

    

يــل تمكــين الشــركة  مــن تمو  سعوديالبنك االهلى ال
ــــــــة  خطابــــــــات ضــــــــمان بنكي

العقــد قابــل و  لعمــالء الشــركة
 .(1-18)إيضاح  للتجديد

ابــراهيم  الســيد/كفالــة غــرم و أداء تضــامنية مــن  -1
 الشــريك بالشـــركة بإجمــالي قيمـــة بــن عبدالســـالم
 .سعوديريال  3.684.000

 ابـــراهيم بـــن عبدالســـالم الســـيد/مـــن  ســـند المـــر -2
 3.684.000 الشـــريك بالشـــركة بإجمـــالي قيمـــة

 .سعوديل ريا
ــــــــازل  -3 ــــــــاألصــــــــولالتن ــــــــك االهل  يى لصــــــــالح البن

عـــــن مستخلصـــــات عقـــــود المشـــــاريع  ســـــعوديال
 .سعوديالممولة من قبل البنك االهلى ال

957 967 5 837 422 3 

تمكــين الشــركة  مــن تمويــل  الوطني البنك العربى
ــــــــة  خطابــــــــات ضــــــــمان بنكي

العقــد قابــل و  لعمــالء الشــركة
 .(2-18)إيضاح  للتجديد

أداء تضامنية من السيد/ ابراهيم بـن كفالة غرم و  -1
 .سعوديريال  2 500 000عبدالسالم بمبلغ  

 ســـعوديريـــال  2 500 000ســـند ألمـــر بمبلـــغ  -2
مــــــــن الشــــــــركة ويكفلهــــــــا الســــــــيد/ ابــــــــراهيم بــــــــن 

 عبدالسالم.
لصـالح البنـك العربـي الــوطني  ياألصـولالتنـازل  -3

عــن مستخلصـــات عقـــود المشـــاريع الممولـــة مـــن 
 ني. قبل البنك العربي الوط

 ضمانات أخرى يطلبها البنك. يأ -4

080 521 238 563 1 

تمكــين الشــركة  مــن تمويــل  الرياض بنك
ــــــــة  خطابــــــــات ضــــــــمان بنكي

العقــد قابــل و  لعمــالء الشــركة
 .(3-18)إيضاح  للتجديد

كفالة غرم وأداء تضامنية من السيد/ ابراهيم بـن  -1
ريـــال ريـــال  19 062 000بمبلـــغ  عبدالســـالم 
 .سعودي

 ســعوديريـال  19 062 000غ سـند ألمـر بمبلـ -2
 ابراهيم بن عبدالسالم. /السيد منشركة المن 

ــــاضلصــــالح  ياألصــــولالتنــــازل  -3 عــــن  بنــــك الري
مستخلصـــات عقـــود المشـــاريع الممولـــة مـــن قبـــل 

 بنك الرياض. 

455 057 3 635 393 11 

إصـــــــدار خطـــــــا  ضـــــــمان  بنك الجزيرة
مغطــــــــــــى بنســــــــــــبة  يبنكــــــــــــ
100%. 

 - 1 864 336 ال يوجد

   828 410 11 710 379 16 
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 إرتباطات اليجارات التشغيلية: ثانياً 
 كمستأجرالشركة 

 :التاليوهى ك عشر شهراً  يمدتها ال تزيد عن اثن تشغيلىاليجار اإلد و عقعدد من لدى الشركة 
 م2020  م2021 

 182 587  360 939 خالل سنة واحدة 
 939 360  587 182 

 
 
 
 
 
 

 :األدوات المالية  -30
 المالية: لألدوات العادلة القيمة قياس 30-1

 بشـروط ذلك في أطراف راغبة بين ما اتإلتزام سداد أو ما أصول بيع بموجبها يتم التي القيمة هي العادلة القيمة
 مسـتمرة عاملـة شـركة هـي الشـركة أن يوجـد افتـراض العادلـة القيمة تعريف القياس. ضمن في تاري  عادلة تعامل
 .سلبية بشروط معاملة إجراء أو حجم عملياتها ماديًا من للحد شرط أو ةني أي يوجد ال حي 
 تـاجر مـن سهلة ومنتظمة بصورة متوفرة المدرجة األسعار كان  إذا النشطة السوق  في مدرجة المالية األداة  تعتبر
 اراألسـع هـذه وأن تنظيميـة هيئـة تسـعير أو خـدمات أو صـناعة، مجموعـة أو وسـيط، أجنبيـة، أو عمـالت صـرف
 .تجاري  ومنتظمة على أساس فعلية بصورة حدث  سوقية معامالت تمثل
 القـيم تصـن  . ذلـك ممكنـا كـان كلمـا للمالحظـة قابلـة سـوقية معلومات الشركة تستخدم العادلة، القيمة قياس عند

  يـيمالتق طـرق  فـي المسـتخدمة إلـى المـدخالت اسـتنادا العادلـة القيمـة تسلسـل فـي مسـتويات مختلفـة ضـمن العادلـة
 :يلي كما

 فـي عليهـا يمكـن الحصـول مماثلـة اتإلتزام أو إلصول نشطة أسواق في معدلة( مدرجة )غير أسعار 1المستو :
 .القياس تاري 

 أو لألصـول قابلـة للمالحظـة وهـي 1 المسـتوى  فـي إدراجهـا تـم التـي المدرجـة األسعار عدا مدخالت  :2المستو  
 .)األسعار من غير مباشرة )مشتقة بصورة أو (راألسعا )مثل بصورة مباشرة  اتلتزاماإل

 قابلـة غيـر مـدخالت) القابلة للمالحظة السوق  معلومات إلى تستند ال اتإلتزام أو إلصول مدخالت :3 المستو  
 .)للمالحظة

 التسلسـل مـن مختلفـة مسـتويات فـي تنـدرج إلتـزام أو لألصـل العادلـة القيمـة لقياس المستخدمة المدخالت كان  إذا
 الهرمـي التسلسـل مـن المسـتوى  نفـس فـي بالكامـل تصـنيف  يـتم العادلـة القيمـة قيـاس فـإن للقيمـة العادلـة، الهرمـي
 .بالكامل للقياس جوهرياً  يعد مستوى للمدخالت أدنى أن حي  العادلة للقيمة
 فيهـا حـد  التـي التقريـر فتـرة نهايـة فـي العادلـة للقيمـة الهرمـي التسلسـل مسـتويات بـين بالتحويالت الشركة تعترف

 بـين تحـويالت هنـاك تكـن لـم ، م2020 ديسـمبر 31 و م2021 ديسـمبر 31 في المنتهية التغيير. خالل الفترات
 .الثاني والمستوى  للمستوى األول العادلة القيمة مستويات
 دواتاأل ومشـتقات اإلسـتثمارات عـدا ييمـا التاريخيـة ، التكلفـة لمبـدأ وفقـا للشـركة الماليـة األدوات تجميـع يـتم حيـ 
 أن اإلدارة تعتقـد العادلـة. القيمـة وتقـديرات الدفترية القيمة بين الفروقات تنشأ قد العادلة ، والمحملة بالقيمة المالية
 .الدفترية قيمتها عن جوهرياً  تختل  ال للشركة المالية  اتلتزاماإللألصول و  العادلة القيم
 فـي مسـتوياتها ذلـك فـي بمـا الماليـة اتلتزامـاإلو  الماليـة صـوللأل العادلـة والقـيم الدفتريـة القـيم أدنـاه الجـدول يظهـر
 تقـاس ال الماليـة التـي اتلتزامـاإلو  الماليـة لألصـول العادلـة القيمـة معلومـات تشـمل ال وهي العادلة. القيمة تسلسل
 .معقولة بصورة العادلة القيمة تقار  الدفترية القيمة كان  إذا العادلة بالقيمة

 

 ة العادلة لألدوات المالية:قياس القيم 2 -30
 فـي مسـتوياتها ذلـك فـي بمـا الماليـة اتلتزامـاإلو  الماليـة لألصـول العادلـة يظهـر الجـدول أدنـاه القـيم الدفتريـة والقـيم

 تقـاس ال الماليـة التـي اتلتزامـاإلو  الماليـة لألصـول العادلـة القيمـة معلومـات تشمل ال وهي العادلة. القيمة تسلسل
 .معقولة بصورة العادلة القيمة تقار  الدفترية القيمة كان  إذا العادلة بالقيمة
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 م2021ديسمبر  31
 القيمة الدفترية

أصول مالية يتم  
قياسها بالقيمة 

 العادلة

أصول مالية 
 بالتكلفة
 المطفأة

 الجمالي

    أصول مالية 
الدخل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 2 012 112 - 2 012 112 الشامل اآلخر
 11 432 090 11 432 090 - ذمم مدينة تجارية

 35 705 556 35 705 556 - أرصدة مدينة أخرى 
 1 131 997 1 131 997 - المستحق من األطراف ذات عالقة 

 10 470 122 10 470 122 - نقد ومعادالت النقد
 112 012 2 765 739 58 877 751 60 
مالية يتم  اتإلتزام 

ياسها بالقيمة ق
 العادلة

مالية  اتإلتزام
 بالتكلفة
 المطفأة

 الجمالي

    ات مالية إلتزام
 898 115 898 115 - ات عن عقد التأجير إلتزام

 1 702 010 1 702 010  ذمم دائنة تجارية
 3 436 736 3 436 736 - األطراف ذات عالقة  إلىالمستحق 
 1 212 718 1 212 718 - أرصدة دائنة أخرى و  مستحقات

 - 579 249 7 579 249 7 
 
 
 
 
 
 

 م2020ديسمبر  31
 القيمة الدفترية

أصول مالية يتم  
قياسها بالقيمة 

 العادلة
أصول مالية 

 بالتكلفة
 المطفأة

 الجمالي

    أصول مالية 
 3 648 591 3 648 591 - ذمم مدينة تجارية

 2 537 397 2 537 397 - المستحق من األطراف ذات عالقة 
 15 895 933 15 895 933 - أرصدة مدينة أخرى 
 4 148 981 4 148 981 - نقد ومعادالت النقد

 - 902 230 26 902 230 26 
مالية يتم  اتإلتزام 

قياسها بالقيمة 
 العادلة

مالية  اتإلتزام
 بالتكلفة
 المطفأة

 الجمالي

    ات مالية إلتزام
 498 674 498 674 - ذمم دائنة تجارية

 595 547 595 547 - األطراف ذات عالقة  إلىالمستحق 
 943 095 943 095 - أرصدة دائنة أخرى و  مستحقات

 - 316 037 2 316 037 2 
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 المالية: إدارة مخاطر األدوات 30-3
 ثـم ثـم تقييمهـا المخـاطر تحديـد مـن تتكـون  متواصـلة آليـة خـالل مـن و تـدار الشـركة أنشـطة مـن جزء المخاطر

 علـى الشـركة لقـدرة ضرورية بالنسبة المخاطر إدارة عملية إن المعتمدة. األخرى  والضوابط للقيود متابعتها وفقا
 تحقيق أرباح.

 مسئوليات . أو وظيفت  علي  تملي بما المخاطر المتعلقة إدارة عن مسئول الشركة في موظ  كل
 ومخـاطر االئتمـان ومخـاطر عمـالتال ومخـاطر أسـعار العمولـة ومخـاطر السـوق  لمخـاطر الشـركة معرضـة

 اإلئتمان. ومخاطر السيولة ،
 

 مخاطر الئتمان: 30-4
 يتسـبب ممـا ماليـة ألداة  تـ إلتزامب الوفـاء علـى مـا طـرف مقـدرة عدم في المتمثلة المخاطر هي اإلئتمان مخاطر
 للطرف اآلخر. مالية بخسائر

 بشـكل اإلدارة تقـوم اإلئتمـان لمخـاطر التعـرض يضولتخ ـ اإلئتمـان. لمخاطر كبير تركيز الشركة لدى يوجد ال
 فـي المشـكوك األرصـدة مقابـل مخصـص وتكـوين العمـالء لإلئتمـان تجـاه التعـرض مخـاطر بمراقبـة متواصـل
 المدينـة العمـالء ذمـم مراقبـة تـتم السـابقة للسـداد. السـداد وتـواري  العميـل مل  أساس على هي والتي تحصيلها
 إنمعظـم الـذمم المدينـة التجاريـة مسـتحقة مـن جهـات حكوميـة وشـب  حكوميـة.  ، حيـ  أنمنتظم بشكل القائمة
 وهـى كمـالألرصـدة المدينـة هـى القيمـة الدفتريـة  الشـركة اإلئتمـان فـي لمخـاطر للتعـرض األقصى الحد إجمالي
 :يلي كما التقرير تاري  في

 

 
ديسمبر  31   

 م2021
ديسمبر  31 

 م2020
 4 148 981  10 470 122    النقد ومعادالت النقد
 3 648 591  11 306 145    ذمم مدينة تجارية 

 2 537 397  1 131 997    مستحق من أطراف ذات العالقة

    264 908 22  969 334 10 
 

 في القيمة مخصص اإلنخفاض  خصم بعد بالصافي األخرى  المدينة والذمم التجارية المدينة الذمم قيد يتم
 .)إن وجد(

 جيد.  ائتماني تصنيف ذات بنوك لدى بها المحتفب لنقديةا األرصدة 
 

 مخاطر السيولة: 30-5
 للوفاء الالزم التمويل على الحصول في لصعوبات الشركة تعرض في المتمثلة المخاطر هي السيولة مخاطر 

 وبمبلغ بسرعة مالي أصل بيع على القدرة عدم من السيولة مخاطر تنتج قد مالية. مرتبطة بأدوات اتإلتزامب
 العادلة. قيمت  يقار 

 بنكية خالل تسهيالت من كايية أموال توفر من للتأكد دوري  بشكل بمراقبتها وذلك مخاطر السيولة إدارة ويتم 
 .مستقبلية اتإلتزام بأي للوفاء متاحة

 دفعة من المبلغ مقدماً  المبالغ سداد يتم بأن بالشركة الخاصة اإليجار شروط تنص. 
 وغير المبالغ اإلجمالية عرض تم المالية. السنة نهاية في المالية للمطلوبات قات التعاقديةاإلستحقا يلي ييما

 المقاصة. إتفاقيات تأثير إستثناءالمقدرة ب الفائدة مدفوعات وتتضمن مخصومة
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 م2021ديسمبر  31 
عند الطلب أو أقل   القيمة  

 إلىسنة  1من   من سنة واحدة
 5أكثر من   سنوات 5

 نواتس
        المالية اتلتزامال 

 -  700 123  280 049  980 172 ات عن عقد التأجير إلتزام
 -  -  1 702 010  1 702 010 الذمم الدائنة التجارية

 -  -  3 436 736  3 436 736 األطراف ذات عالقة إلىالمستحق 
 -  -  1 212 718  1 212 718 أرصدة دائنة أخرى و  مستحقات

 636 331 7  513 631 6  123 700  - 
 

 م2020ديسمبر  31 
عند الطلب أو أقل   القيمة  

سنة  1من   من سنة واحدة
 5أكثر من   سنوات 5 إلى

 سنوات
        المالية  اتلتزامال 

 -  -  498 674  498 674 الذمم الدائنة التجارية
 -  -  595 547  595 547 األطراف ذات عالقة إلىالمستحق 
 -  -   943 095   943 095 وأرصدة دائنة أخرى  مستحقات

 316 037 2  316 037 2  -  - 
 

 

 مخاطر السوق: 30-6
 مثـل السـوق  فـي السـائدة األسـعار فـي التغيـرات بسـبب مـا ماليـة أداة  فـي التذبـذ  مخـاطر هـي السـوق  مخـاطر 

 مـا قيمـة أو الشـركة دخـل علـى يـؤثر ممـا األسـهم وأسـعار الفوائـد ومعـدالت العمـالت األجنبيـة صـرف أسـعار
 مالية. أدوات من تمتلك 

 مـع المقبولـة الحـدود ضـمن عليهـا والسـيطرة السـوق  لمخـاطر التعـرض إدارة إلـى مخـاطر السـوق  إدارة تهـدف 
 .العوائد تعظيم

 
 مخاطر أسعار الفائدة )العموالت(: 30-7

 أسعار الفائدة )العموالت( السائدة في التقلبات ثاربآ المتعلقة الفائدة )العموالت( المخاطر أسعار مخاطر تمثل 
 النقدية. للشركة وتدفقاتها المالي المركز على بالسوق 

 معومة والتي فائدة بأسعار تكون  والتي القروض من رئيسي بشكل الفائدة )العموالت( للشركة مخاطر تنشأ 
 .اإلدارة قبل من الفائدة أسعار في اتالتغير  تلك مراقبة ويتم اعتيادي أساس على التسعير إعادة إلى تخضع

 
 مخاطر أسعار السلع: 30-8

 الشـركة لهـا تتعـرض والتـي السـلع بعـض أسـعار فـي بـالتغيرات تـرتبط التـي المخـاطر هـي السـلع أسـعار مخـاطر 
 السـلع أسـعار فـي المخـاطر هـذه النقديـة. تنشـأ وتـدفقاتها الشـركة تكـاليف علـى مرغـو  ييـ  غيـر تـأثير مـن

 . الشركة تستخدمها التي الخام من المواد السلع لبعض المتوقعة المشتريات من األساسية
 

 مخاطر العمالت: 30-9
 الصـرف أسـعار فـي للتغيـرات نتيجـة مـا ماليـة أداة  قيمـة تذبـذ  عـن الناجمـة المخـاطر العمـالت مخـاطر تمثـل 

 بهمـا المعتـرف اتلتزامـاإلو  األصولو  المستقبلية التجارية المعامالت إدراج عند مخاطر العمالت تنشأ األجنبي.
 .الشركة عملة عن تختل  بعمالت

 سعودينظرًا ألن كافة المعامالت بالريال ال األجنبية العمالت الشركة لمخاطر عرضال تت. 
 بالدوالر مرتبطة الشركة و عملة أن حي  محدود األجنبية العمالت تعرضها لمخاطر الشركة أن إدارة تعتقد 

 .ياألمريك
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 إدارة رأس المال: 30-10

 والـدائن المسـتثمر ثقـة علـى الحفـاظ أجـل مـن كاييـة مـال رأس قاعـدة علـى الحفـاظ فـي اإلدارة مجلـس سياسـة تكمـن
 المسـتخدم المـال رأس علـى العائـد اإلدارة مجلـس ألعمالهـا. يراقـب المسـتقبلي التطـوير والمحافظـة علـى والسـوق 
 .مساهمينال على الموزعة األرباح ومستوى 
 :يلي ما إلى المال رأس إدارة عند الشركة دفوته
 والفوائد مساهمينللالعوائد  توفير في اإلستمرار يمكنها بحي  عاملة كمنشأة اإلستمرار على المنشأة قدرة حماية -1

 .اآلخرين ألصحا  المصالح
 .مساهمينلل كافي عائد توفير -2

 
 

 :السنة المالية نهاية في الملكيةحقوق  إلى المعدل للشركة الدين صافي بنسب تحليالً  يلي فيما
 يسمبر 31    

 م2021
 يسمبر 31 

 م2020
 8 641 887  21 813 724     اتلتزاماإل إجمالي
 (4 148 981)  (10 470 122)    نقد لدى البنوك ناقصًا: 
 4 492 906  11 343 602    المعدل الدين صافي
 28 580 975  54 526 771    الملكية حقوق  إجمالي
 مرة 0,16  مرة 0,2    المعدل إلي حقوق الملكية الدين نسبة

 
 :هامة أحداث  -31

  (19 –تأثير فيروس كورونا )كوفيد 
م وال يزال قائم فـي جميـع  انحـاء العـالم 2020( وانتشر فى عام -19Covidم فيروس )2019ظهر في آواخر عام 

 التفشــيلنشــاط االقتصــادي . تعتبــر الشــركة ان هــذا حتــى اآلن ، ممــا تســبب فــي اضــطرابات فــي األنشــطة التجاريــة وا
. نظرًا ألن الوضع متقلب وسـريع التطـور، فـإن الشـركة ال تـرى انـ   الماليحد  غير قابل للتعديل في قائمة المركز 

 من الممكن تقديم تقدير كمي لألثر المحتمل لهذا التفشي على الشركة في هذه القوائم المالية.
 

 بالسوق الموازي  علي إدراج الشركة مة للمساهمينموافقة الجمعية العا 
أســهم الشــركة فــي علــي إدراج م 2021 أبريــل 1فــي تــاري   وافقــ  الجمعيــة العامــة للمســاهمين فــي إجتماعهــا المنعقــد

 .وفوض  مجلس اإلدارة إلستكمال اإلجراءات ذات العالقة السوق الموازي "نمو"
 

 الحقة: أحداث  -32
دا  الحقة هامـة منـذ نهايـة السـنة والتـي قـد تـؤثر علـى المركـز المـالي للشـركة الظـاهر فـي هـذه وجود أحبعدم تعتقد اإلدارة 
 .(31الهامة )ايضاح رقم  حدا يضاح األإما تم توضيح  ضمن  إستثناءب القوائم المالية

 
 :القوائم الماليةإعتماد   -33

 .م2022ابريل  6الموافق  ه1443 رمضان 5بتاري   اإلدارةأعتمدت هذه القوائم المالية من قبل مجلس 
===================================== 
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القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة( للفترة المنتهية في 0	 يونيو 		0	م 	-5	

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجاشركة 
 (مقفلة )شركة مساهمة سعودية

  الموجزة األولية القوائم المالية
 م2022 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستة لفترة

 تقرير فحص المراجع المستقل مع
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 شركة وجا 
  (مقفلة )شركة مساهمة سعودية

  الموجزة األولية القوائم الماليةفهرس 
 م2022 يونيو 30المنتهية في  لفترة الستة أشهر

 

 
 

 
 

 صفحـة الفهــرس

  

 1 المستقلتقرير فحص المراجع 

 2 قائمة المركز المالي األولية 

 3  األوليةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

 4 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية 

 5 قائمة التدفقات النقدية األولية 

 14-6  األولية حول القوائم المالية إيضاحات
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  تتققررييرر  االلففححصص  للممررااججعع  االلححسسااببااتت  االلممسستتققلل  ححوولل  االلققوواائئمم  االلممااللييةة  ااألألووللييةة  االلممووججززةة
 

 
ككةة     ووججااإإىلىل  االلسسااددةة//  ممسسااههمميي  ششرر

ككةة  ممسسااههممةة  سسععووددييةة  ممققففللةة((   ))ششرر
  االلررييااضض،،  االلممممللككةة  االلععررببييةة  االلسسععووددييةة

  

((11 /11)) 

    االلممققددممةة

كة المركز الماىلي األولية لقد قمنا بفحص قائمة  كة"(   وجا المرفقة الخاصة بشر ي )"الشر
األولية للرب  ح أو الخسارة قائمة ال، و م2022 يونيو  30كما ف 

ةوالدخل الشامل  ي ذلك  اآلخر لفتر
ات  التاري    خ،الستة أشهر المنتهية ف  ي حقوق والقوائم األولية للتغيتر

ة الستة النقدية  لكية والتدفقاتالمف  لفتر
  أشهر 

 
ي ذلك التاري    خ، وملخصا

ية المهمة واإليضاحات المحاسبية بالسياسات المنتهية ف   هذه إعداد  عن المسؤولة هي  رى. واإلدارةاألخ التفستر
 وعرضها  األولية الموجزة المالية القوائم

 
)الدوىلي للمحاسبة لمعيار لوفقا ي المملكة العربية 34المحاسبة الدوىلي

" المعتمد ف  ( "التقرير الماىلي األوىلي
ي إبداء استنتاج بشأن هذه

 إىل فحصنا  القوائم السعودية. وتتمثل مسؤوليتنا ف 
 

 . المالية األولية الموجزة استنادا

  ننططااقق  االلففححصص  

 للمعيار الدوىلي الرتباطات الفحص )
 

مراجع المستقل للمنشأة" النفذ من قبل ( "فحص المعلومات المالية األولية الم  2410لقد قمنا بالفحص وفقا
ي المملكة العربية السعودية. ويتألف فحص

ولية من طرح استفسارات، بشكل أساسي عىل األشخاص المسؤولير  المالية األ المعلومات المعتمد ف 
ها من إجراءات الفحص. وي   ةعن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلي ي يتم وغتر ي نطاقه من المراجعة التر

عد الفحص أقل بكثتر ف 
ي المملكة 

 للمعايتر الدولية للمراجعة المعتمدة ف 
 

كيد بأننا سنصبح القيام بها وفقا  لذلك فإنه ال يمكننا من الوصول إىل تأ
 

العربية السعودية، وتبعا
 

 
ي يمكن اكتشافها خالل أي من عمليات المراجعةعىل دراية بجميع األمور ال  وبناًء عليه، فإننا ال نبدي أي رأي مراجعة.  . مهمة التر

 

  ااالالسستتننتتااجج  

 إىل فحصنا، فإنه لم ينم إىل علمنا ما يدعونا إىل االعتقاد بأن 
 

عدة، من جميع الجوانب المالية األولية الموجزة المرفقة غتر م  المعلومات  استنادا
 

 
ي المملكة العربية السعودية. 34لمحاسبة  )الدوىلي للمعيار لالجوهرية، وفقا

 ( المعتمد ف 

  ررأأممرر  آآخخ

ي  تم
ة المنتهية ف  كة للفتر غتر  استنتاجآخر، والذي أبدى حسابات من قبل مراجع  م2021 يونيو  30فحص القوائم المالية األولية الموجزة للشر

ي تقريره 
 م2021سبتمتر  6بتاري    خ القوائم المالية األولية الموجزة حول معدل ف 

ي 
كة للسنة المنتهية ف  ي  ا رأي ىوالذي أبد خر،الحسابات الا مراجع نفس من قبل  م2021ديسمتر  31تمت مراجعة القوائم المالية للشر

غتر معدل ف 
 . م2022ابريل  6بتاري    خ  حول القوائم المالية تقريره

 

ككااؤؤهه   ععنن  االلببسساامم  ووششرر
 
 
 
 
 

 مهندس د عبد المجيأحمد بن 
ي 

  محاسب قانون 
 477 : ترخيص رقم 

 ه1444صفر  19الرياض: 
 م2022سبتمتر  15الموافق: 
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 شركة وجا 
 (مقفلة )شركة مساهمة سعودية

 المركز المالي األولية الموجزةقائمة 
 م2022 يونيو 30في  كما

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
  

2 
 

 م2022 يونيو 30  إيضاح 
 م2021 ديسمبر 31  (مراجعة)غير 

 (مراجعة)
      الموجودات

      موجودات غير متداولة
 2,957,494  2,719,179   ممتلكات ومعدات

 928,093  797,986   استخدام حق موجودات
 2,984,854  3,059,827  7 زميلةاستثمارات في شركة 

 2,012,112  2,012,112  8 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 8,882,553  8,589,104   موجودات غير متداولة إجمالي

      موجودات متداولة
 5,118,776  6,198,157   مخزون

 11,306,145  13,251,184  9 ذمم مدينة تجارية
 24,189,695  47,486,791  10 عقود موجودات

 15,241,207  5,356,603  11 مدينة أخرى وذمممصروفات مدفوعة مقدماً 
 1,131,997  1,131,997  أ-12 المستحق من أطراف ذات عالقة

 10,470,122  5,818,060   النقد وما في حكمه
 67,457,942  79,242,792   إجمالي الموجودات المتداولة

 76,340,495  87,831,896   الموجوداتإجمالي 
      حقوق الملكية والمطلوبات

      حقوق الملكية
 35,000,000  35,000,000  13 رأس المال

 2,079,639  2,079,639   احتياطي نظامي
 68,265  68,265   اكتوارية أرباح

 12,112  12,112   االخراحتياطي استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 17,366,755  25,661,986   أرباح مبقاه

 54,526,771  62,822,002   الملكيةإجمالي حقوق 
      المطلوبات

      المطلوبات غير المتداولة
 618,066  502,242   المتداول غيرالجزء  -التزامات مقابل حق استخدام 

 824,900  1,013,201   التزامات منافع الموظفين المحددة
 1,442,966  1,515,443   متداولة غير مطلوبات إجمالي

      المطلوبات المتداولة
 1,702,010  2,001,968   ذمم دائنة تجارية

 280,049  280,049   الجزء المتداول -التزامات مقابل حق استخدام 
 11,268,429  13,712,134   دائنة أخرى وذمممصروفات مستحقة 

 3,436,736  3,436,736  ب-12 المستحق ألطراف ذات عالقة
 2,380,768  2,380,768   مطالبات مخصص

 1,302,766  1,682,796  1-14 مخصص زكاة
 20,370,758  23,494,451   إجمالي المطلوبات المتداولة

 21,813,724  25,009,894   إجمالي المطلوبات
 76,340,495  87,831,896   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

     16 االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية
 
 
 

 
 

 ( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.20( إلى )1ن اإليضاحات المرفقة من )إ
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 شركة وجا 
 (مقفلة )شركة مساهمة سعودية

 الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزةأو  الربحقائمة 
 م2022 يونيو 30في المنتهية  لفترة الستة أشهر

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
  

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.20( إلى )1ن اإليضاحات المرفقة من )إ

 
 م2022 يونيو 30  إيضاح

  (مراجعة)غير 
 م2021 يونيو 30
 (مراجعة غير)

    
 

 

 36,486,524  43,966,099  17 اإليرادات
 (21,367,166)  (32,123,630)   تكلفة اإليرادات

 15,119,358  11,842,469   ربح المجمل 
 (2,664,480)  (2,733,624)   مصروفات عمومية وإدارية

 (450,000)  -   مكونة محتملة مطالبات مخصص
 12,004,878  9,108,845   ةالتشغيلي العملياتالربح من 

 -  (24,205)   تمويل تكاليف
 94,124  74,973   زميلة ةشركأرباح استثمارات في الحصة من 

 12,099,002  9,159,613   الزكاة قبل الربح
 (302,475)  (864,382)  1-14 الزكاة مصروف

 11,796,527  8,295,231   الفترة ربح

      
      الدخل الشامل اآلخر:

      بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن الربح أو الخسارة:
 -  -   الدخل الشامل اآلخر للفترة

      
للفترةدخل الشامل ال اجمالي    8,295,231  11,796,527 

      
:السهم ربحية       

 3.37  2.37  15 ربح الفترة مننصيب السهم األساسي والمخفض 
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شركة 
وجا

  
)شركة مساهمة سعودية

 
مقفلة

) 
قائمة التغييرات في حقوق الم

لكية
 

األولية الموجزة
 

لفترة الستة أشهر
 

المنتهية في 
30
 

يونيو
 

2022
 م

)جميع المبالغ بالريال 
ف ذلك(

السعودي ما لم يتم ذكر خال
 

 

4 

             
                   
 

  

    
إ

ت المرفقة من )
ضاحا

ن اإلي
1

( إلى )
20

( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
 

  
س المال

رأ
 

احتياطي نظامي
 

 
أرباح

 
إكتوارية

 

احتياطي
إستثمارات 

بالقيمة العادلة  
من خالل الدخل 

الشامل االخر
 

أرباح مبقاة
 

إجمالي حقوق
 

 
الملكية

 
للفترة
 

المنتهية في 
30

 
يونيو
 

2021
 م

 
 

 
 

 
 

صيد في 
الر

1 
يناير

2021
م )

مراجعة
) 

500,000
 

150,000
 

206,198
 

- 
27,724,777

 
28,580,975

 
ربح

 
الفترة

 
- 

- 
- 

- 
11,796,527

 
11,796,527

 
الدخل الشامل 

اآلخر للفترة
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

اجمالي الدخل الشامل للفترة
 

- 
- 

- 
- 

11,796,527
 

11,796,527
 

المحول من األرباح المبقا
 ة

س المال
الي رأ

 
ضاح 

)اي
13

) 
27,724,777

 
- 

- 
- 

(
27,724,777

) 
- 

س المال
صدة المساهمين الي رأ

المحول من أر
 

ضاح 
)اي

13
) 

6,775,223
 

- 
- 

- 
- 

6,775,223
 

صيد كما في 
الر

30
 

يونيو
 

2021
م )غير 

مراجعة
 )

 
35,000,000

 
150,000

 
206,198

 
- 

11,796,527
 

47,152,725
 

 
 

 
 

 
 

 
للفترة
 

المنتهية في 
30

 
يونيو
 

2022
 م

 
 

 
 

 
 

صيد في
الر

1 
يناير 

2022
م )

مراجعة
 )

 
35,000,000

 
2,079,639

 
68,265

 
12,112

 
17,366,755

 
54,526,771

 
ربح

 
الفترة

 
- 

- 
- 

- 
8,295,231

 
8,295,231

 
الدخل الشامل اآلخر للفترة

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
اجمالي الدخل الشامل للفترة

 
- 

- 
- 

- 
8,295,231

 
8,295,231

 
صيد كما في 

الر
30
 

يونيو
 

2022
م )

غير
 

مراجعة
 )

 
35,000,000

 
2,079,639

 
68,265

 
12,112

 
25,661,986

 
62,822,002
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  وجاشركة 
 (مقفلة )شركة مساهمة سعودية

 األولية الموجزة قائمة التدفقات النقدية
 م2022 يونيو 30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

  )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(

5 

 

 

 

  

 

 

 

( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.20( إلى )1ن اإليضاحات المرفقة من )إ  

 م2021 يونيو 30
 (مراجعة)غير 

 م2022 يونيو 30 
 (مراجعة)غير 

  إيضاح 
 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية     

 الفترة قبل الزكاة  ربحصافي    9,159,613  12,099,002
 التعديالت لــ:     

 ومعدات وآالت ممتلكاتات استهالك   379,499  349,863
 موجودات حق إستخدام  استهالكات   130,107  300,000
 منافع الموظفين المحددة   217,027  109,925

 استثمارات في شركة زميلة  أرباح 7  (74,973)  (94,124)
 على التزامات مقابل حق استخداد أصول مستأجرة  الفائدة   24,205  -
 المكون من خسائر ائتمانية متوقعة خالل السنة  10،9  498,561  -

 مكونة مطالباتمخصص    -  450,000
13,214,666  10,334,039    

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية     
 المخزون   (1,079,381)  (909,091)
 ذمم مدينة تجارية   (2,055,584)  (20,920,194)
 عقود موجودات   (23,685,112)  -
 مدينة أخرى وذمممصروفات مدفوعة مقدما    9,884,604  (699,673)

 عالقة ذاتأطراف    -  6,859,773
 ذمم دائنة تجارية   299,958  1,066,038

 دائنة اخرى وذمممصروفات مستحقة    2,443,705  505,889
 المدفوعة –المحددة منافع الموظفين    (28,726)  (153,583)
 زكاة مدفوعة   (484,352)  (288,519)
 األنشطة التشغيليةالمستخدم في صافي النقد    (4,370,849)  (1,324,694)
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية     
 ومعدات  التآوإضافات ممتلكات    (141,184)  (291,215)
 في شركات زميلةإضافات استثمارات    -  (125,000)
 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية   (141,184)  (416,215)
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية     
 من التزامات عقود االيجار  المدفوع   (140,029)  -
 التمويلية األنشطةصافي النقد )المستخدم في( / الناتج من    (140,029)  -
 صافي التغير في النقد وما في حكمه   (4,652,062)  (1,740,909)

 الفترةالنقد وما في حكمه أول    10,470,122  4,148,981
 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة   5,818,060  2,408,072

      
 معامالت غير نقدية:     

 محول من مستحق ألطراف ذات عالقة لزيادة رأس المال  13  -  6,775,223
 محول من أرباح مبقاة لزيادة رأس المال  13  -  27,724,777
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  وجاشركة 
 (مقفلة )شركة مساهمة سعودية

 األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
  م2022 يونيو 30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
 

6 
 

 والنشاط التكوين -1
 22 بتاريـخوالصادر من مدينة الرياض  1010366065بموجب السجل التجاري رقم  تأسست مقفلة سعوديةشركة مساهمة  هي )"الشركة"( وجاشركة 

 .(م2013مارس  4الموافق ) هـ1434ربيع الثاني 

 لاير سعودي. 10سهم قيمة كل سهم  3,500,000لاير سعودي مقسم إلى  35,000,000يبلغ رأس مال الشركة المصدر والمصرح به 

 مساهة شركة الي محدودة مسؤولية ذات شركة من للشركة القانوني الكيان تحويل الشركاء قررم 2021 مارس 21 الموافقهـ 1442 شعبان 8 بتاريخ
 األجراءات انهاء تم وقد المحدودة وجا شركة من بدال وجا شركة الشركة اسم أصبح وبذلك( سعودي لاير مليون 35) مالها رأس بنفس مقفلة سعودية
 .التجاري السجل وتعديل للشركة األساسي النظام وإصدار النظامية
... والمستشفيات والمدارس الفنادق تشمل والتي سكنية والغير السكنية للمباني العامة واإلنشاءات الخشب من ليايالموبونشاط الشركة في صناعة األثاث  يتمثل
الذكاء االصطناعي، مؤسسات  توبرمجة البرمجيات الخاصة، تقنيا موإصالح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، تحليل النظم، تصمي انشاء الخ،

 تصميم الديكورات الداخلية. أنشطةو ووكالت الدعاية واالعالن
 المملكة العربية السعودية. –الرياض  -العليا -طريق الملك فهد - 2العنودالمقر الرئيسي للشركة في برج  يقع

 .تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية

 أسس اإلعداد -2

 بيان االلتزام .2-1
(: "التقرير المالي األولي" المعتمد 34م وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )2022يونيو  30في  ةالستة أشهر المنتهي لفترةتم إعداد القوائم المالية األولية 

 في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 

حات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم المالية ال تتضمن القوائم المالية األولية على كافة المعلومات واإلفصا
م باإلضافة إلى أن نتائج عمليات الفترات األولية ال تمثل بالضرورة مؤشراً للداللة على نتائج عمليات 2021ديسمبر  31للشركة للسنة المالية المنتهية في 

 .السنة الكاملة

 ياسأساس الق .2-2
 -: مايليباستثناء  التكلفة التاريخية،على أساس  األولية الموجزة القوائم المالية تم إعداد هذه

 االستثمارات في شركة زميلة والتي يتم تسجيلها وفقا لطريقة حقوق الملكية. -أ

 من خالل الدخل الشامل اآلخر. العادلة بالقيمة قياسها اعادة يتم التيو في أدوات حقوق الملكية االستثمارات -ب

 .المتوقعة االئتمانطريقة وحدة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام  لموظفينا منافع مستحقاتبيتم االعتراف  -ج

 عملة العرض والنشاط .2-3
ذكر خالف ، مالم ي  تم تقريب جميع المبالغ ألقرب لاير سعودي .للشركة العرض وعملة الوظيفيةالعملة  هيوتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي 

 ذلك.

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات -3
م والتي تم شرحها في القوائم المالية 2022يناير  1ال توجد معايير جديدة تم اصدارها ومع ذلك فإن عددا من التعديالت على المعايير سارية اعتبارا من 

 .السنوية للشركة، ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية للشركة

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4
المدرجة للموجودات، مبالغ عند إعداد هذه القوائم المالية األولية، تقوم اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى ال

ها معقولة في والمطلوبات، واإليرادات، والمصروفات. تستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أن
ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى. قد  ظل هذه الظروف، والتي تكون نتيجتها أساساً إلصدار أحكام حول القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي

 تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

ديل التقديرات إذا تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر. يتم االعتراف بمراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تع
 في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية. كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، أو

مستخدمة في القوائم إن التقديرات الهامة التي قامت بها اإلدارة لتطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم الموثوقية هي نفسها ال
 .م2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  المالية للشركة
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 السياسات المحاسبية  -5

ية للشركة للسنة المنتهية تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة مع السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية السنو
 م.2021ديسمبر  31في 

 األعتراف بااليراد 5-1
( 15مالي رقم )تقوم الشركة باإلعتراف بإيرادات العقود المبرمة مع العمالء بناًء على نموذج الخمس خطوات المشار إليه في المعيار الدولى للتقرير ال

 والذي يتضمن:

 تحديد العقد مع العميل، أي االتفاقيات مع الشركة التي تنشئ حقوقاً وإلتزامات قابلة للتنفيذ. 

 إلتزامات األداء في العقد، مثل وعود نقل المنتجات أو الخدمات.تحديد 

لها نيابة عن أطراف تحديد سعر المعاملة بناًء على المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل الوفاء بإلتزامات األداء )وبإستثناء أي مبالغ يتم تحصي
 أخرى(.

 لى سعر البيع التقديري المستقل للمنتجات أو الخدمات المقدمة للعميلتوزيع سعر المعاملة لكل إلتزام أداء استناداً إ

يها إلى العميل هـ( اإلعتراف باإليرادات عندما )أو بمجرد أن( تستوفي المنشأة شروط أداء اإللتزام، مثل أن يتم نقل المنتجات أو الخدمات المتعاقد عل
 أو في وقت معين. ويحصل العميل على السيطرة. قد يكون هذا مع مرور الوقت

كما يجب استيفاء  تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط السداد المحددة فى العقد وإستبعاد الضرائب أو الرسوم. 
اسة أعاله ويتم تسجيل اإليرادات عند إكتسبها المعاييرالمحددة الموضحة أدناه قبل اإلعتراف باإليراد. في حالة عدم وجود شروط محددة، يتم تطبيق السي

 وإستحقاقها.
من قبل الشركة  االعتراف بإيرادات عقود العمالء عندما يتم تحويل السيطرة على السلع أو الخدمات للعمالء بالقيمة التي تعكس المقابل المعتبر المتوقعيتم 

 جارية والخصومات على الكميات.مقابل تلك السلع أو الخدمات ناقصاً المرتجعات والخصومات الت
طريقة القيمة المقدرة لتقدير البضائع التي لن يتم استرجاعها، تعترف  الشركةيتم بيع البضاعة للعميل مع حق إعادة البضاعة خالل فترة محددة، تستخدم 

استرجاع األصل )والتعديالت  االعتراف بحقما يتم بمطلوبات االسترجاع بدالً من اإليراد فيما يخص البضائع التي من المتوقع استرجاعها، ك الشركة
  .المتماثلة لتكلفة المبيعات( بالنسبة لحق استرداد األصل من العميل

 
 عقود المقاوالت  5-1-1

لألعمال المنجزة حتى تتحقق إيرادات عقود المقاوالت على مدى الوقت بطريقة التكلفة إلى التكلفة )أسلوب المدخالت(، أي نسبة تكاليف العقد المتكبدة 
ئية بدرجة معقولة. تاريخه إلى إجمالي تكاليف العقد المقدرة. تتحقق األرباح فقط عندما يصل العقد إلى تلك المرحلة التي يمكن عندها تقدير األرباح النها

د موافقة مالك العقد لها، كما يتم االعتراف بالخسائر وتؤخذ المطالبات، األوامر التغيرية ودفعات الحوافز للعقد في االعتبار لغرض احتساب أرباح العقد عن
 المتوقعة للعقود بالكامل فور تبين حدوثها.

 يدرج الفرق بين قيمة اإليرادات وفقا لنسب اإلنجاز والمبالغ المفوترة كموجودات عقود غير مفوترة.
 
  الخدمات والصيانةعقود  5-1-2

، تقوم هالمقدمة عندما يكون باإلمكان تقدير نتيجة المعاملة بصورة يعتد بها في تاريخ التقرير المالي. وعلي يتم تسجيل اإليرادات من الخدمات قصيرة األجل
اإليرادات الموزعة الي الخدمات قصيرة االجل وتقوم باثباتها على مدي تلك الفترة على أساس االستحاقاق وفي حال عدم القدرة علي قياس الشركة بتأجيل 
 يتم ادراج اإليرادات فقط في حدود إمكانية استرجاع المصروفات المتكبدة.  ةعتد بها، فانالنتائج بطريقة ي

 

 قياس القيمة العادلة  -6
اريخ القياس. يستند القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين في السوق في ت

 القيمة العادلة على افتراض أن معامالت بيع األصل أو تحويل االلتزام يحدث إما:قياس 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو -

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق المتقدمة الخاصة بالموجودات أو المطلوبات. -
ن يكون قابالً للوصول إليه من قبل الشركة. يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تقدماً يجب أ

 التي سوف يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام بافتراض أن المشاركين في السوق يمثلون مصلحتهم االقتصادية.
ير المالية تأخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام الموجودات في أقصى قياس القيمة العادلة للموجودات غ

 وأفضل استخداماتها أو ببيعها لمشارك آخر في السوق يستخدم نفس األصل في أقصى وأفضل استخدام له.
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة -6
مالئمة في ظل الظروف التي تتوفر فيها المعلومات الالزمة لقياس القيمة العادلة وتعظيم االستفادة من المدخالت التي يمكن تستخدم الشركة أساليب التقييم ال

 إدراكها وتقليل استخدام المدخالت التي ال يمكن إدراكها.
لقوائم المالية ضمن تسلسل القيمة العادلة. ويتم اإلفصاح يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في ا

 عن ذلك أدناه، بناًء على مدخالت أقل مستوى الذي يعتبر هاماً لقياس القيمة العادلة ككل:

 لقياس.المستوى األول: األسعار المتداولة )بدون تعديل( في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ ا

ر( أو بصورة المستوى الثاني: أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن إدراكه إما بصورة مباشرة )مثل األسعا
 غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.

 دلة ال يمكن إدراكه )مدخالت غير قابلة للمالحظة(.      المستوى الثالث: أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العا
حويل قد حدث بين بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقوم الشركة بتحديد ما إذا كان الت

اداً إلى أدنى مستوى من المدخالت الهامة إلى قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استن
 فترة التقرير. تقوم الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكررة وقياس القيمة العادلة غير المتكررة.

ً للسياسات المحاسبية في تاريخ كل تقرير تقوم الشركة بتحليل التغيرات في قيم ال موجودات والمطلوبات التي يجب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقا
م مع العقود للشركة. ولهذا التحليل تقوم الشركة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم من خالل مطابقة المعلومات في احتساب التقيي

قوم الشركة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل أو التزام مع المصادر الخارجية األخرى لتحديد ما إذا كان والمستندات األخرى ذات العالقة. كما ت
أو  التغير معقوالً. ألغراض إفصاحات القيمة العادلة قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل

 .لسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعالهااللتزام ومستوى التس

تم قياسها على اساس التكلفة القيمة الدفترية للموجودات المالية التي ال يمكن قياسها بالقيمة العادلة هي القيمة التقريبية لقيمتها العادلة. المطلوبات المالية 
 المطفأة والتي تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة.

القيمة الدفترية جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إن يتم قياس 
 لجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة.

 
 

 )غير مراجعة( م2022يونيو  30الفترة المنتهية في 

 القيمة العادلة
 المستوى

 إجمالي 3 2 1
     موجودات مالية

 2,012,112 2,012,112 - - استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 

 
 

 )مراجعة( م2021ديسمبر  31كما في 

 القيمة العادلة
 المستوى

 إجمالي 3 2 1
     موجودات مالية

 2,012,112 2,012,112 - - استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
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 زميلة  شركةفي  ستثماراتاال -7

 :يلي كما السنة/  الفترة خالل زميلة شركة في االستثمار على الحركة يلي وفيما

، شركة ذات مسؤولية محدودة أجنبية تأسست بالرياض، المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم شركة اعمال المعالجة للمياه)*( 
م( حيث تأسست كمؤسسة فردية أجنبية باسم مؤسسة حسين رفاعي محمد حامد 2007 يناير 15هـ )الموافق 1427ذوالحجة  26وتاريخ  1010227077

م، تم االنتهاء من تحويل المؤسسة الى 2021الملكية بها، وخالل  حصصمن  %25ة باالستحواذ على نسبة ، وقامت الشركللمقاوالت والتشغيل والصيانة
يتمثل نشاط الشركة الزميلة الرئيسي في أعمال انشاء  م(.2021فبراير  8هـ )الموافق 1442جمادى اآلخرة  26شركة وبدأت مزاولة أنشطتها من تاريخ 

 .وصيانة مشاريع المياه

أحمد محمد )مستقل قامت الشركة بتحديد القيمة العادلة لنصيبها من أصول المنشأة المستثمر فيها والتزاماتها القابلة للتحديد وذلك بواسطة خبير تقييم *( *)
دية للمقيمين المعتمدين ولديه مؤهل مهني معترف به وذو صلة ولديه خبرة في تقييم المنشآت االقتصادية مسجل لدى الهيئة السعو الفراج لتقييم المنشآت(

 أنشطةواستنادا الى التقييم الذي أجراه المقيم المستقل في تاريخ االستحواذ المتفق عليه )تاريخ بدأ مزاولة  .4112000053)تقييم( تحت رقم ترخيص 
ودي وفقا لمدخل الدخل، وبهذا فقدسجلت مليون لاير سع 2.6الشركة( فقد بلغت القيمة العادلة لنصيب الشركة من صافي أصول المنشأة المستثمر فيها 

 م.2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي تم تسجيلها في قائمة األرباح أوالخسائر للسنة المنتهية في  1.65الشركة مكاسب استحواذ بقيمة 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ستثماراتاال -8

 :خالل الفترة / السنة من خالل الدخل الشامل اآلخر االستثماراتيلي ملخص لحركة  وفيما

  ة يكلنسبة الم 

 
 م2022

 
 م2022 يونيو 30   م2021

  (مراجعة)غير 
 م2021 ديسمبر 31

 (مراجعة)
059,8273, %25  %25 )*( للمياه المعالجة اعمال شركة   2,984,854 

    ,059,8273   2,984,854 

 

لفترة الستة أشهر المنتهية 
 م2022 يونيو 30في 

  (مراجعة)غير 

 31المنتهية في  للسنة
 م2021 ديسمبر

 (مراجعة)
 -  2,984,854 السنة /الرصيد في بداية الفترة 

 950,000  - الزميلةالستثمار في الشركة ا مدفوعات مقابل
 125,000  - السنة/  الفترة خالل استحواذات

97374, للسنة /للفترة  حصة الشركة من أرباح الشركة الزميلة   247,684 
 12,170  - للسنة /للفترة  الزميلة لشركةلالشركة في الدخل الشامل االخر  حصة

 1,650,000  - (**)( القيمة العادلة احتساب فروقعلى الحصة ) استحواذ مكاسب

 ,059,8273   2,984,854 

  ة ينسبة الملك 

 
 يونيو 30

  م2022
 ديسمبر 31

 م2021
 م2022 يونيو 30  

  (مراجعة)غير 
 م2021 ديسمبر 31

 (مراجعة)
 2,012,112  2,012,112 %4.88  %4.88 بلوم التعليمي  صندوق

    2,012,112  2,012,112 

 

لفترة الستة أشهر المنتهية 
 م2022يونيو  30في 

  )غير مراجعة(

 31للسنة المنتهية في 
 م2021ديسمبر 

 )مراجعة(
 -  2,012,112 السنة /لفترةا بداية في الرصيد
 2,000,000  - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر استثمارات اضافات

 12,112  - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  االستثماراتاعادة تقييم  أرباح

 2,012,112  2,012,112 
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  تجاريةال مدينة ذمم -9

 
 م2022 يونيو 30  

  (مراجعة)غير 
 م2021ديسمبر  31

 (مراجعة)
 11,432,090  13,487,674 ذمم مدينة تجارية 

    
(125,945)  (236,490) متوقعة  ائتمانيةخسائر  مخصص: يخصم  

 13,251,184  11,306,145 
 ضمانات على الحصول الشركة سياسة من ليس وأنه. يوما 60 الى 30 من عموما سدادها فترة وتتراوح بعمولة مرتبطة غير التجارية المدينة الذمم ان -

 .ضمانات بدون معظمها فان وبالتالي المدينة، الذمم بشأن

 لاير سعودي( 9,920,519م:2021ديسمبر  31لاير سعودي ) 9,660,209مبالغ قدرها م 2022يونيو  30يتضمن بند الذمم المدينة التجارية في  -

 الممنوحة. التسهيالتمقيدة لصالح البنوك كضمان لبعض  

 :خالل الفترة / السنة متوقعة ائتمانية خسائر مخصص على الحركة يلي فيما

 
  موجودات العقود -10

 . لبعض العمالء )جهات حكومية وشبه حكومية( والتي يتم احتسابها وفقا لنسب االنجاز تتمثل موجودات العقود في قيمة األعمال المنفذة وغير المفوترة

 
 م2022 يونيو 30  

  (مراجعة)غير 
 م2021ديسمبر  31

 (مراجعة)
 24,189,695  47,874,807 موجودات عقود 

    
 -  (388,016) متوقعة  ائتمانيةخسائر  مخصص: يخصم

 47,486,791  24,189,695 
 

 :خالل الفترة / السنة متوقعة ائتمانية خسائر مخصص على الحركة يلي فيما

 
  وذمم مدينة أخرى ا  مقدم ةمدفوع مصروفات -11

  
 م2022 يونيو 30  

  (مراجعة)غير 
 م2021ديسمبر  31

 (مراجعة)
 11,410,828  3,452,613  تأمينات خطاب ضمان  
 3,680,795  1,826,394  دفعات مقدمة للموردين 

 44,048  35,391  مصروفات مدفوعة مقدما 
 105,033  42,205  سلف موظفين 

 503  -  أخرى
  5,356,603  15,241,207 

 
لفترة الستة أشهر 

يونيو  30المنتهية في 
 م2022

  )غير مراجعة(

 31للسنة المنتهية في 
 م2021ديسمبر 

 )مراجعة(

 -  125,945 السنة /الفترة بدايةالرصيد في 
 125,945  110,545 السنة/  لفترةالمحمل خالل ا

 125,945  236,490 / السنة  الفترةالرصيد في اَخر 

 
لفترة الستة أشهر 

يونيو  30المنتهية في 
 م2022

  )غير مراجعة(

 31للسنة المنتهية في 
 م2021ديسمبر 

 )مراجعة(

 -  (388,016) السنة/  لفترةالمحمل خالل ا
 -  (388,016) / السنة  الفترةالرصيد في اَخر 
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 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  -12

وموظفي اإلدارة الرئيسيين والمديرين والشركات التي يتم التحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تتأثر  المساهمينتتألف الجهات ذات العالقة من 
يتم إبرام المعامالت مع  .االعتياديمختلفة.  في سياق النشاط  ذات عالقة جهات معتتعامل الشركة  الرئيسيين،بالشركاء أو المديرين أو موظفي اإلدارة 

 ً  للبنود والشروط المعتمدة من قبل إدارة الشركة أو مجلس إدارتها.  األطراف ذات العالقة وفقا

 من أطراف ذات عالقة  المستحق - أ

 

 ألطراف ذات عالقة  المستحق - ب

 

 الجوهرية مع األطراف ذات العالقة: المعامالتأهم -ج

 

 اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين  وتعويضاتت آمزايا ومكاف-د

 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 م2022يونيو  30   
 )غير مراجعة(

 م2021 يونيو 30 
 )غير مراجعة(

أعضاء مجلس اإلدارة  
أعضاء مجلس   التنفيذيةاإلدارة  واللجان

 اإلدارة التنفيذية اإلدارة واللجان

 154,041 -  50,000 - الرواتب واألجور وما في حكمها

 
 
 
 

  طبيعة العالقة 
 م2022 يونيو 30  

  (مراجعة)غير 
 م2021 ديسمبر 31

 (مراجعة)
 630,997  630,997  طرف ذو عالقة شركة نافذة الرياض 

 501,000  501,000  شركة زميلة  المياهشركة أعمال المعالجة 
 

  1,131,997  1,131,997 

  طبيعة العالقة 
 م2022 يونيو 30  

  (مراجعة)غير 
 م2021 ديسمبر 31

 (مراجعة)
 3,436,736  3,436,736  رئيس مجلس اإلدارة السالم عبد بن عبد هللا السيد / إبراهيم

 
  3,436,736  3,436,736 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  
 م2022 يونيو 30  

  (مراجعة)غير 
 م2021 يونيو 30

 (مراجعة)غير 
     التمويل:

 203,000  -  شركة اعمال المعالجة للمياه 
 1,816,077  -   السالم عبدالسيد / إبراهيم 

     :زيادة رأس المال
,2236,775     السالم عبدالسيد / إبراهيم   

     :باالنابه مصروفات
 212,259  -  شركة البعد الثامن 

 1,806,994  -  شركة نافذة الرياض 
     أعمال وخدمات

 2,153,240  -  شركة نافذة الرياض
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 رأس المال -13
مليون لاير  35,000,000م: 2021 ديسمبر 31) م2022 يونيو 30لاير سعودي كما في  35,000,000المرخص والمدفوع  الشركةرأس مال  بلغ

 لاير سعودي. 10سهم( قيمة كل سهم  3,500,000م: 2021 ديسمبر 31سهم ) 3,500,000سعودي( مقسماً إلى 

لاير سعودي ليصبح بعد  500,000م( تم زيادة رأس مال الشركة من 2021مارس  16هـ )الموافق 1443شعبان  3افقة المالك بتاريخ بناء على مو
لاير سعودي وكذلك  27,724,777مليون لاير سعودي من األرباح المبقاة بمبلغ  34,5، وذلك بتحويل مبلغ الزيادة والبالغ مليون لاير سعودي 35التعديل 

 م.2021، وتعديل عدد األسهم وقيمة السهم، وتم االنتهاء من االجراءات النظامية خالل لاير سعودي 6,775,223من مساهمات أرصدة المساهمين بمبلغ 

 مخصص الزكاة -14
 . حركة الزكاة:14-1

 :فيما يلي حركة مخصص الزكاة
    

                                                                          
لفترة الستة أشهر المنتهية 

 م2022يونيو  30في 
  )غير مراجعة(

 31للسنة المنتهية في 
 م2021ديسمبر 

 )مراجعة(

 729,843  1,302,766 السنة/  الفترةالرصيد بداية 
 1,294,220  864,382  السنة/  الفترةالمكون خالل 
(484,352) السنة/  الفترةالمسدد خالل    (721,297)  

 1,302,766  1,682,796 السنة/  الفترةالرصيد في نهاية 
 
 الزكوي الربط موقف. 14-2

م وحصلت الشركة على شهادة من الهيئة 2021ديسمبر  31)"الهيئة"( حتى السنة المنتهية في  والجمارك والضريبةلزكاة ا لهيئةقدمت الشركة إقراراتها 
 م. 30/4/2023هـ الموافق 10/10/1444العامة للزكاة والدخل سارية المفعول حتى 

 ةوالمخفض ةاألساسيالسهم  ربحية -15
 الفترة العائدة لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة ربحالسهم األساسية عن طريق تقسيم  ربحيةاحتساب  تم

 .سهم بعد أخذ زيادة األسهم بأثر رجعي( 3,500,000م:2021سهم ) 3,500,000والبالغة 

الفترة من العمليات العائدة لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة  ربحالسهم المخفضة عن طريق تقسيم  ربحيةتم احتساب 
 30لمنتهية في خالل الفترة بعد تعديل تأثير جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة. لم يكن هناك أسهم مخفضة محتملة قائمة في أي وقت خالل الفترة ا

 م.2021يونيو  30ة في م والفترة المنتهي2022يونيو 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 م2022 يونيو 30   

 (مراجعة)غير 
 م2021 يونيو 30 

 (مراجعة)غير 
 11,796,527  8,295,231  الفترة ربح

 3,500,000  3,500,000 خالل الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة 
 3.37  2.37 (سعودي)لاير  والمخفضةربحية السهم االساسية 

 
 المحتملة واالرتباطات الرأسمالية  االلتزامات -16

 وهي كما يلي: الشركةبواسطة بنوك تجارية ألغراض  الصادرةالضمان  خطاباتااللتزامات المحتملة في  تتمثل16/1

 
 م2022 يونيو 30  

 (مراجعة)غير 
 م2021ديسمبر  31 

 (مراجعة)
 27,790,538  23,137,612 خطابات ضمان 

 23,137,612  27,790,538 
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 )تتمة(المحتملة واالرتباطات الرأسمالية  االلتزامات-16
 

:يلي كما وهي شهرا عشر اثني تتجاوز ال مدتها والتي األجل قصيرة التشغيلي االيجار عقود من عدد الشركة لدي 16/2   

 
 م2022 يونيو 30  

 (مراجعة)غير 
 م2021ديسمبر  31 

 (مراجعة)
 360,939  3,161 االيجار قصيرة األجل  عقود

 3,161  360,939 
 

  االيرادات -17
 فيما يلي أدناه تفصيل ايرادات الشركة:

 لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  م2021يونيو  30  م2022يونيو  30  اإليرادات 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  

     

 33,722,921  38,650,751  األجل( ايرادات عقود )طويلة وقصيرة

 2,763,603  5,315,348  عقود خدمات صيانة وتشغيل ايرادات

 36,486,524  43,966,099  األوليةإجمالي اإليرادات وفقا  لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  م2021يونيو  30  م2022يونيو  30   توقيت اثبات االيرادات

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  

     

 33,722,921  38,650,751  ايرادات تم اثباتها على مدى نقطة من الزمن

 2,763,603  5,315,348  ايرادات تم اثباتها عند نقطة من الزمن

 36,486,524  43,966,099  األوليةإجمالي اإليرادات وفقا  لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  م2021يونيو  30  م2022يونيو  30  حسب نوع العمالء االيرادات

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  

     

 27,475,827  27,999,236  جهات حكومية

 6,785,216  5,763,899  جهات شبه حكومية

 2,225,481  10,202,964  عمالء القطاع الخاص

 36,486,524  43,966,099  األوليةإجمالي اإليرادات وفقا  لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
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 أرقام المقارنة -18

 الحالية. الفترةتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع تبويبات 

 األحداث الالحقة -19
م قام مساهمي الشركة ببيع بعض أسهمهم وذالك بما لها من 2022أغسطس  13هـ الموافق 1444محرم  15وفقا لعقد تنازل وبيع األسهم المعد بتاريخ 

طس أغس 13هـ الموافق 1444محرم  17وتم اصدار سجل التداول بتاريخ  96بدال من  35حقوق وعليها من التزامات وبذالك يصبح عدد مساهمي الشركة 
 م وانهاء كافة المتطلبات النظامية.2022

 تاريخ اعتماد القوائم المالية -20
 (.ـه1444صفر 19)الموافق م2022سبتمبر  15 بتاريخمن قبل مجلس إدارة الشركة  لإلصدار القوائم المالية هذه على الموافقة تتم
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