
 

   البابطينعبدالعزيز ومنصور ابراهيم  شركة  أسهم  نشرة إصدار 
ه )املوافق 14/11/1422( وتاريخ 1010173607التجاري رقم )م(، والسجل 01/03/2021ه )املوافق 17/07/1442( وتاريخ بتاريخ 239م(، والقرار الوزاري رقم )31/01/2021ه )املوافق 18/06/1442( وتاريخ 204شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم )

 م( الصادر بمدينة الرياض. 28/01/2002

 .الواحد للسهم سعودي ريال ××( ××) قدره بسعر املؤهلين املستثمرين على املوازية السوق  في طرحها خالل من الشركة رأس مال من إجمالي 16.00%)) باملائةستة عشر نسبة   تمثل عادي سهم( 544,000خمسمائة وأربعة وأربعون ألف )عدد   طرح

افق 29/02/1444يوم األحد فترة  الطرح من  افق  1444/ 03/ 02يوم األربعاء  إلى   م( 25/09/2022ه )املو  م( 2022/ 09/ 28ه )املو
 

صدر"( في  
ُ
خمسة   وبرأس مال يبلغ  م( الصادر في مدينة الرياض28/01/2002ه )املوافق  14/11/1422( وتاريخ  1010173607البداية كمؤسسة فردية باسم "مؤسسة عبدالعزيز ابراهيم البابطين للتجارة" بموجب السجل التجاري رقم )تأسست شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين )"الشركة" أو "امل

أسيس وتاريخ  وذلك بموجب عقد الت %(50السيد/ منصور إبراهيم عبدهللا البابطين بنسبة ملكية )  شريكال  مشاركةو ل الكيان القانوني للمؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة  يابراهيم عبدهللا البابطين، وقد قام املالك بتحو   وهي مملوكة بالكامل للسيد/ عبدالعزيز  ( ريال سعودي 25,000وعشرون ألف )

( حصة نقدية 1,000مقسم إلى ألف )شركة  ( ريال سعودي تم تحديده كرأس مال لل100,000وقد تم تقييم صافي أصول املؤسسة وفرعيها بمبلغ مائة ألف )م( الصادر بمدينة الرياض،  28/01/2002ه )املوافق  14/11/1422( وتاريخ  1010173607م( والسجل التجاري رقم )04/01/2009ه )املوافق  07/01/1430

( حصة  126,000سم إلى مائة وستة وعشرين ألف )( ريال سعودي مق12,600,000( ريال سعودي إلى إثنا عشر مليون وستمائة ألف )100,000م( قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من مائة الف )2015/ 21/03ه )املوافق  01/06/1436( ريال سعودي. وبتاريخ  100متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها مئة )

رسملة  و   عودي،( ريال س12,122,000مائة واثنين وعشرين ألف )بقيمة اثنى عشر مليون و   ( ريال سعودي عن طريق رسملة الحسابات الجارية الدائنة للشركاء12,500,000( ريال سعودي، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة إثنا عشر مليون وخمسمائة ألف )100نقدية متساوية القيمة وقيمة كل حصة منها مائة )

م( قرر الشركاء بتحويل الشركة من ذات مسؤولية 20/01/2021ه )املوافق  1442/ 07/06. وبتاريخ  %( من رأس املال بعد الزيادة 3والتي تشكل ما نسبته )  ( ريال سعودي 378,000ثالثمائة وثمانية وسبعين ألف )بقيمة  )السيد/ سعود عبدالرحمن إبراهيم الهدلق(  جديد  الشريك  حساب املصاريف املستحقة لل

م( وافقت الجمعية العامة للمساهمين )الجمعية التحولية( 25/02/2021ه )املوافق 13/07/1442بتحول الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة. وبتاريخ ( باملوافقة على الترخيص 204م( القرار الوزاري رقم )01/2021/ 31ه )املوافق 18/06/1442محدودة إلى مساهمة مقفلة، كما صدر بتاريخ 

م( تم قيد الشركة بسجل  24/02/2021ه )املوافق  12/07/1442( باملوافقة على إعالن تحول الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة. وبتاريخ  239وزاري رقم )م( صدر القرار ال01/03/2021ه )املوافق  17/07/1442على تحول الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة. وبتاريخ  

التجاري رقم ) السجل  الرياض، وتسجيلها بموجب شهادة  املساهمة بمدينة  تنتهي صالحيتها بت1010173607الشركات  )املوافق  13/02/1445اريخ  ( والتي  ألف ريال )29/08/2023ه  إثنا عشر مليون وستمائة  الشركة  ألف  12,600,000م(، ليصبح رأس مال  إلى مليون ومائتان وستين  ريال سعودي مقسم   )

( 17,000,000( ريال سعودي إلى  سبعة عشر مليون )12,600,000افقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على زيادة رأس مال الشركة من إثنا عشر مليون وستمائة ألف )م( و 22/03/2021ه )املوافق  09/08/1442( رياالت سعودية. وبتاريخ  10( سهم عادي قيمة كل سهم منها عشرة )1,260,000)

( ريال  3,400,000( سهم جديد وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ ثالثة ماليين وأربعمائة ألف )340,000( ريال سعودي من األرباح املبقاة ومبلغ  وإصدار عدد ثالثمائة وأربعين ألف )1,000,000تحويل مبلغ مليون ) ( ريال سعودي عن طريق 4,400,000ريال سعودي  وتم الوفاء بالزيادة البالغة أربعة ماليين وأربعمائة ألف )

 من قبل املساهمين املؤسسين. وبتاريخ يمساهم جد( 52)لصالح سعودي، وقد تنازل املساهمون املؤسسون عن حقوق األولوية في أسهم الزيادة 
ً
م( وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على زيادة رأس مال الشركة من سبعة عشر مليون 2021/ 31/03ه )املوافق 17/08/1442د وتم سدادها نقدا

( ريال سعودي عن طريق تحويل مبلغ سبعة عشر مليون 17,000,000( رياالت سعودية وتم الوفاء بالزيادة البالغة سبعة عشر مليون )10( أسهم عادية قيمة كل سهم منها عشرة )1,700,000( ريال سعودي بما يعادل مليون وسبعمائة ألف )34,000,000( ريال سعودي إلى أربعة وثالثون مليون  )17,000,000)

 ة.( ريال سعودي من حساب األرباح املبقا17,000,000)

 عادية من فئة واحدة، وال يعطى أي مساهم أي حقوق تفضيلية، 10عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة )  سهم   (3,400,000ثالثة ماليين واربعمائة ألف )  إلى  مقسم   سعودي،  ريال  (34,000,000أربعة وثالثون مليون  )لغ رأس مال الشركة الحالي  يب
ً
( رياالت سعودية، وجميع أسهم الشركة أسهما

 كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )"الجمعية العامة"( وا 
ً
 آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العلتصويت فيها. ويحق لكل مساهم )"املساهم"( أيا

ً
  الطرح تستحق أسهم و . امة كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصا

 من تاريخ 
ً
 راجع قسوعن السنوات املالية  نشرة اإلصدار هذه حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا

ً
 (. في هذه النشرة توزيع األرباح"  "سياسة (5)م رقم التي تليها. )فضال

  الطرح سيكون 
ً
  إليها  يشار) عادي  سهم ( 544,000خمسمائة وأربعة وأربعون ألف ) لعدد وذلك ،"(الطرح)" املؤهلين املستثمرين لفئات موجها

ً
 أسهم وتمثل سعودي، ريال ××××( ××) الطرح سعر وسيكون  سعودية، رياالت عشرة ( 10) قدرها للسهم  أسمية وبقيمة"( الطرح سهم "بـ ومنفردة " الطرح أسهم "بـ مجتمعة

  الشركة أسهم  تكون  وسوف املصدر، املال رأس من  %(16.00) باملائة ستة عشر نسبة بمجملها الطرح
ً
 "(  املساهم )"  مساهم  لكل ويحق تفضيلية، حقوق  أي  مساهم  أي  واليعطي. واحدة  فئة من عادية أسهما

ً
. فيها والتصويت"(  العامة الجمعية)" للمساهمين العامة الجمعية اجتماعات حضور   أسهمه عدد كان أيا

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

 راجع قسم ).  (19.20)%(، والسيد/ عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا البابطين بنسبة ملكية  58.40السيد/ منصور ابراهيم عبدهللا ابابطين بنسبة ملكية )%:  م ا هأو أكثر من رأس ماله(  %5في الشركة الذيين يملكون )  كبارفإن املساهمين ال  وكما في تاريخ هذه النشرة،
ً
( 1.4)وملزيد من التفاصيل حول املساهمين فضال

 من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق  12مدة اثني عشر )  " في هذه النشرة(. ويحظر على كبار املساهمين املذكورين أعاله التصرف في أسهمهم وبعد الطرح  "هيكل امللكية في الشركة قبل  
ً
املوازية )"فترة الحظر"(، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة هيئة ( شهرا

 السوق املالية )"الهيئة"( املسبقة. 

، ويقصد به في الباب الثامن من  (السعودية تــداول ) السعودية تداول  شركةي قواعد ، وفق تعريف املستثمر املؤهل في قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها وفي قائمة املصطلحات املستخدمة فاملؤهلين املستثمرين فئات على املوازية السوق  في   أسهم الطرح  في االكتتاب يقتصرسو 

 : املستمرة، أي من اآلتيقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 

 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص .1

 . ستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منهال بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح وا  ُعّينتقد  مؤسسة السوق املالية كون تدارة شريطة أن إل في ممارسة أعمال ا  امرخص له عمالء مؤسسة سوق مالية .2

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

 . دارة إل في ممارسة أعمال ا  امرخص له مؤسسة سوق مالية ديرهاتمباشرة أو عن طريق محفظة  ،الشركات اململوكة من الحكومة .4

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

 .ستثمارال صناديق ا  .6

 . جانب غير املقيمين في السوق املوازية أل ستثمار ا ال سترشادي ال ستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل ا ال باجانب غير املقيمين املسموح لهم أل ا  .7

 .جنبية املؤهلةأل املؤسسات املالية ا  .8

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

 :تيةآلويستوفون أي من املعايير ا  ،يداعإل أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز ا  .10

 ثني عشرة الا   اللتقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خ اليقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي و  الوراق املالية أل أن يكون قد قام بصفقات في أسواق ا  ( أ 
ً
   .املاضيةشهرا

 .ريال سعودي  اليين تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة م الأن  (ب

 . قل في القطاع املاليأل ث سنوات على ا ال أن يعمل أو سبق له العمل مدة ث (ج

 أن يكون حاص (د
ً
 .من قبل الهيئةوراق املالية املعتمدة أل على الشهادة العامة للتعامل في ا  ال

 أن يكون حا (ه
ً
 .اجهة معترف بها دوليً  من وراق املالية معتمدة أل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال ا  صال

 . أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة .11
 

  عشر اثنا( 12) ملــدة  أســهمهم  فــي التصــرف حظر  لفترة  )ح(الصفحة  في إليهم  املشار املساهمين الكبار سيخضع
ً
 ."( الحظر فترة )" املوازيــة الســوق  فــي الشــركة أســهم  تــداول  بــدء  تاريــخ  مــن  شهرا

الصفحة   الطرح.  (م)يمتلك املساهمون الحاليون في الشركة )ويشار إليهم مجتمعين ب"املساهمين الحاليين"( الواردة أسمائهم في  الصفحةاملساهمقبل  سيتم بيع أسهم الطرح من  و   جميع أسهم الشركة قبل  سيمتلك بعد استكمال عملية الطرح  و   ."(ينالبائع  ينب"املساهم  م )ويشار إليه  (م)  ين املشار إليهم في 

الطرح  بعد الطرح  بحصة سيطرة في الشركة  ون الحالي  ون املساهمسيحتفظ  وبالتالي  الشركة،    رأس مالمن    (84.00%)  نسبة  ون الحالي  ون املساهم  راجع قسم  ينالبائعللمساهمين    ، وستعود متحصالت االكتتاب بعد خصم مصاريف عملية 
ً
 ( 6)، ولن تستلم الشركة أي مبلغ من متحصالت االكتتاب ) فضال

 "استخدام متحصالت الطرح"(. 

حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح عبر نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير )"فترة الطرح"(.    م(28/09/2022ه )املوافق  02/03/1444األربعاء  يوم  شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو نهاية    أيام(  4)  ملدة وتستمر    م(25/09/2022ه )املوافق  29/02/1444األحد  تبدأ فترة الطرح في يوم  

 راجع ال  خالل فترة الطرحاالكتتاب والذي سيتمكن املستثمرون املؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم  
ً
من هذه النشرة(. وسوف يكون الطرح على املستثمرين املؤهلين خالل فترة الطرح، وسيتاح لكل منهم دراسة الفرصة االستثمارية واالطالع   ( ه)صفحة  )للحصول على تفاصيل أكثر حول معلومات االتصال فضال

 بأن الحد األقص ى لالكتتاب هو    (أسهم 10)  عشرة سيتم االكتتاب بعدد    "املستندات املتاحة للمعاينة".  12يتم فيها عرض جميع الوثائق املشار إليها في القسم رقم على أي معلومات إضافية متاحة من خالل غرفة للبيانات  
ً
 (169,990)  مائة وتسعة وستين ألف وتسعمائة وتسعينكحد أدنى لكل مستثمر مؤهل، علما

ا  إلى حساب االكتتاب الخاص بعملية  التخصيص النهائي ألسهم الطرح في موعد أقصاه  سهم لكل مستثمر مؤهل، سيكون االكتتاب في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب، وتحويل األموال  فق ه )املوا 07/03/1444اإلثنين  يوم  لطرح مباشرة حسب نموذج االكتتاب، وسوف يتم اإلعالن عن عملية 

وملزيد  . م(09/10/2022ه )املوافق 13/03/1444األحد يوم ، ولن يكون هناك أي عموالت او استقطاعات من الجهة املستلمة ملتحصالت الطرح او مدير االكتتاب أو الشركة، ورد الفائص في موعد أقصاه عمل من تاريخ التخصيصأيام ( 4) أربعةخالل )"تاريخ التخصيص"(، وسيكون رد الفائض  م(03/10/2022

 من هذه النشرة.  "املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام وشروط الطرح"( 9القسم )من التفاصيل حول شروط وأحكام وتعليمات الطرح، الرجاء مراجعة 

 آخر من غير  .  فيه  والتصويت(  العادية غير  أو  العادية  سواءً )  للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماع  حضور   الشركة  في   مساهم   لكل ويحق  واحد  صوت   في  الحق  لحامله   سهم  كل  ويعطي .  تفضيلية  حقوق   لحامله  سهم   أي   يعطي   والة من األسهم العادية،   للشركة فئة واحد
ً
كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصا

 من تاريخ النشرة هذه و . أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة
ً
 راجع قسم ن التفاصيل حول سياسة توزيع األرباح، . وملزيد متستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا

ً
 . توزيع األرباح"(  من هذه النشرة"سياسة  (05)رقم )فضال

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

 لقواعد اإلدراجالسعودية(
ً
الفائض  تداول األسهم في السوق املوازية في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم ورد . ومن املتوقع أن يبدأ نشرة اإلصدار هذه على    بما في ذلك املوافقة طرح األسهم   لالزمة لعمليةتم الحصول على جميع املوافقات الرسمية ا   وقد  ، وتم االستيفاء باملتطلبات كافة،وفقا

 .في أسهم الشركة للمستثمرين املؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط سواء من داخل أو خارج اململكة بالتداول  هذه النشرة(. وبعد تسجيل األسهم في السوق املوازية، سوف يسمح  من )ي(الصفحة في " التواريخ املهمة وإجراءات الطرح" قسم  ع) فضال راج واالنتهاء من جميع املتطلبات النظامية ذات العالقة

 باالستثمار ف( 2قسم )و  في الصفحة )أ( مخاطر وأمور غير مؤكدة ولذلك يجب دراسة قسم "إشعار مهم"ينطوي االستثمار في األسهم محل الطرح على 
ً
 ي أسهم الطرح."عوامل املخاطرة" الواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية من ِقَبل املستثمرين املؤهلين املحتملين قبل أن يتخذوا قرارا

 

 تتاب ومدير االك املستشار املالي

  

دمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية  نشرة اإلصدار هذه تحتوي 
ُ
فردين كامل املسؤولية مجتمعين ومن )ج(السعودية )املشار إليها بـ "الهيئة"(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة على معلومات ق

يئة وشركة تداول السعودية )تداول  إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. وال تتحمل اله النشرة تضمينها في  ، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدمنشرة اإلصدار هذه عن دقة املعلومات الواردة في 

بموجب هذه  شراء األسهم املطروحة. ويجب على الراغبين في ا، وتخليان أنفسهما صراحة من أًي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو االعتماد على أّي جزء منهاأي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أَي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتماله السعودية(

 ه.النشرة تحري مدى صحة املعلومات املتعلقة باألسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص ل

 .ء من عملية بناء سجل أوامر االكتتاب وتحديد سعر الطرحة بناء سجل اوامر االكتتاب، وال تحتوي هذه النشرة على سعر الطرح، وسيتم نشر نشرة اإلصدار النهائية املتضمنة سعر الطرح بعد االنتهاإن الغرض من نشرة اإلصدار األولية هذه عرضها على املستثمرين املؤهلين في عملي

( م29/06/2022ه )املوافق 30/11/1443 بتاريخ ت هذه النشرة صدر   



  



  

 أ 

 مهم إشعار 

  املستثمرون. وسيعامل  املوازية  السوق   في  لالكتتاب  املطروحةاألسهم  وعن    عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطينشركة  معلومات تفصيلية كاملة عن    النشرة  هذه  تقدم

 من   منها  نسخ  على  الحصول   يمكن  والتي،  النشرة  هذه  حتويهاتستند إلى املعلومات التي  ت  طلباتهمعلى أساس أن    املطروحةفي األسهم    االكتتاب  بطلبات  يتقدمون الذين  

 شركة  ومدير االكتتاب  املالي  املستشار أو موقع    www.albabtainfood.com))   الشركة  من  لكل  لكترونيةال ا  واقعملا  من  أو  االكتتاب  ومدير  املالي  ستشارملا  أو  الشركة

   .(www.saudiexchange.sa) السعودية تداول  شركةموقع  أو (www.cma.org.sa)( أو موقع هيئة السوق املالية www.yaqeen.sa) يقين املالية "يقين كابيتال" 

  العربية   باململكة  املالية  السوق   هيئةنشرة اإلصدار هذه على تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن    تحتوي 

مجتمعين ومنفردين، كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون   (ج)صفحة في  أسماؤهم، ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة السعودية

بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل    ،حسب علمهم واعتقادهم ب

أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها،    السعودية  ال تتحمل الهيئة وشركة تداول و   .أي إفادة واردة فيها مضللة

 .منها جزء أي على االعتماد عن أو ،النشرة هذه في ورد عما تنتج خسارة أي عن كانت ماوتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مه

"يقين كابيتال"   شركةوقد تم تعيين   بطرح أسهم الشركة في فيما يتعلق    ، ومديًرا لالكتتاب )"مدير االكتتاب"(، وذلك كمستشار مالي )"املستشار املالي"(   يقين املالية 

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

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

 راجع التطورات املستقبلية املتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارج
ً
ة عن نطاق سيطرة الشركة )فضال

أو تفسيرها   الطرحاعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم    يجوز هذه النشرة(، وال    في( "عوامل املخاطرة"  2قسم رقم )

 شكل من األشكال، على أنها وعد  يأو االعتماد عليها، بأ
ً
 أو  ا

ً
  أو تأكيدا

ً
 بشأن  تحقيق أي أرباح أو ايرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية. إقرارا

 االكتتاب   يةعملباملشاركة في    املالي  هاأو من مستشار   ينالبائع  ينأو من املساهممجلس إدارتها    أعضاء  منال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو  

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

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

في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات     الواردةاالستثمار واملعلومات    هذا  مالءمةوذلك لتقييم مدى   الطرح،  أسهمفي    الكتتابا  بخصوص   الهيئة  قبل  من

 الخاصة به.  املالية

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

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

(حكومة    3إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.  من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة

الهيئة، أومركز األيداع. بها  أوالسوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف  بها الهيئة،  ( الشركات اململوكة من 4  اململكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف 

( الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون  5في ممارسة أعمال اإلدارة.  الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها  

(األجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل  7( صناديق االستثمار. 6لدول الخليج العربية. 

(أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري 9(املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة. 8غير املقيمين في السوق املوازية.  االسترشادي الستثمار األجانب

 :عايير اآلتية( أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من امل10في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.  

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

 املاضية.  ب( أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. ج( أن يعمل أو سبق  
ً
له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي. د( أن  شهرا

 على شهادة مهنية متخصصة في
ً
 على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة. ه( أن يكون حاصال

ً
مجال أعمال األوراق املالية   يكون حاصال

  م(  إلى يوم 25/09/2022املوافق  هـ   )021444//29  األحد  يوم  من  الفترة  خالل  الطرح  سيتم  خرين تحددهم الهيئة.(أي أشخاص آ11معتمدة من جهة معترف بها دولًيا.  

  القيود  كافة  على  االطالع  النشرة  هذه  متلقي  من  املالي  واملستشار  ينالبائعين  واملساهم  الشركة  من  كل  ويطلب م(28/09/2022)املوافق  هـ  02/03/1444  األربعاء

لبيــع، أو طلبــا لعــرض شــراء أي مــن أســهم الطــرح، مــن جانـب أي شـخص   ا  تمثــل هــذه النشــرة عرضً . ال  بها  التقيد  ومراعاة  الطرح   أسهم  بيع  أو  بطرح  تتعلق  التي النظامية

هـذه النشـرة أو بيــع أســهم ال يجيـز فيـه النظـام املعمـول بـه فـي ذلـك البلـد ملثـل ذلـك الشـخص تقديـم مثـل ذلـك العـرض أو الطلـب، ويحظـر صراحـة توزيـع    فـي أي بلـد

ســتثمار فــي الســوق املوازيــة، والذيــن يسـتوفون املتطلبـات أل غيــر املقيميــن املســموح لهــم با  األجانبـخص فــي أي دولــة أخــرى غيــر اململكــة، باســتثناء فئــة  شـ  إلىالطــرح  

والشــركات    األجانباملؤهلــة و/أو املســتثمرين    األجنبيةاملوازيــة، واملؤسســات املاليــة    جانـب غيــر املقيميــن فــي الســوق أل سـتثمار اإل شـادي  االستر املنصـوص عليهـا فـي الدليـل  

 .والتعليمــات املنظمــة لذلــك  األنظمةاتفاقيــة مبادلــة، علــى أن يتــم مراعــاة  خاللوالصناديــق املؤسســة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة مــن 



 

 ب 

 الية املعلومات امل

،  م(2020ديسمبر  31م )التي تتضمن أرقام املقارنة للسنة املالية املنتهية في 2021ديسمبر  31تم إعداد القوائم املالية املراجعة للسنة املالية املنتهية في 

 ل
ً
اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها  املعتمدة في  (   (IFRSلمعايير الدولية للتقرير املاليواإليضاحات املرفقة بها وفقا

  شركة املحاسبون املتحدون من قبل    ، وقد تمت مراجعة وتدقيق القوائم املالية املشار إليها أعاله SOCPA)الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين )

 الية بالريال السعودي. ، هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها امللالستشارات املهنية

 التوقعات واإلفادات املستقبلية

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

 .التوقعات هذه  كتمالا أو بدقة يتعلق فيما يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فإنه ال وبالتالي املستخدمة، فتراضاتال ا

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

  ، "املحتمل  من"  "، يحتمل"   ،"املمكن  من"  "،يمكن "  ، "املتوقع  من"  ، "يتوقع "  ،"يعتقد"  ، "يقدر"   ،"ينوي "  ،"يعتزم"  ،"يخطط"  مثل  ستقبليةامل  داللةال

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

   تشكل  ال  لكنها  مستقبلية،  أحداث
ً
   أو  ضمانا

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

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

ً
  والعوامل  املخاطر  أهم  ستعراضا  تم  وقد.  ضمنا

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

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

 .في هذه النشرة   املوضحة تلك عن جوهري  بشكل تختلف

 و 
ً
  بعد   وقت    أي  في  علمت  إذا  الهيئة   لىإ  ةتكميلي  نشرة إصدار  بتقديم  الشركة  ستقوم  ،طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة قواعد  تطلبات  مل  مراعاة

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

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

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

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

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

 *  اإلدارة مجلس أعضاء

 املنصب االسم 
صفة 

 العضوية 

االستقاللية 

* ** 
 العمر  الجنسية

قبل  اململوكة األسهم

 "مباشرة"  الطرح

األسهم اململوكة بعد 

 الطرح 

 "مباشرة"****
 التمثيل

 النسبة العدد النسبة العدد

منصور ابراهيم  

 عبدهللا ابابطين

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
 - %49.06 1,667,902 % 58.40 1,985,600 57 سعودي غير مستقل  غير تنفيذي

العزيز ابراهيم  عبد

 عبدهللا البابطين

نائب رئيس  

 مجلس اإلدارة 
 - %16.13 548,350 % 19.20 652,800 70 سعودي غير مستقل  غير تنفيذي

سعود عبدالرحمن 

 ابراهيم الهدلق 

عضو مجلس  

 اإلدارة 
 - %12.0 68,544 % 2.40 81,600 64 سعودي مستقل غير تنفيذي

حمد ابراهيم حمد  

 السالمة

عضو مجلس  

 اإلدارة 
 - - - - - 49 سعودي مستقل غير تنفيذي

محمد عمر حسن 

 البشر

عضو مجلس  

 اإلدارة 
 - - - - - 49 سعودي مستقل غير تنفيذي

عبدهللا منصور  

 ابراهيم ابابطين

عضو مجلس  

 اإلدارة 
 - - - - - 32 سعودي غير مستقل  تنفيذي

 ** اإلدارة مجلس سر  أمين

معاذ محمد احمد  

 مغربي 

  سر أمين

 اإلدارة  مجلس
 - - - - - 34 اردني  - -

 املصدر: الشركة 

    سنوات  ثالثال تزيد عن  أعضاء مجلس اإلدارة املذكورين أعاله وذلك ملدة    م( على انتخاب2020/ 02/ 25ه )املوافق  13/07/1442تاريخ  في  املنعقدة  التحولية  وافقت الجمعية  *
ً
إبتداءا

 من تاريخ انعقاد الجمعية.  

 كأمين لسر املجلس. معاذ محمد احمد مغربي  /م( على تعيين السيد28/03/2021ه )املوافق 1442/ 08/ 15الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ  توافق** 

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

 كل من : 

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

 . مجموعتها من أخرى  شركة في أو الشركة في التنفيذيين كبار من أي مع  قرابة صلة له تكون  أن ▪

 خالل العامين املاضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات  ▪
ً
وكبار املّوردين، أو أن  أن يعمل أو كان يعمل موظفا

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين املاضيين
ً
 .يكون مالكا

 .هذه النشرةكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس كما بتاريخ **** اليوجد أي مل
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                                                                 عنوان الشركة املسجل

 شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين 

 الرياض  –حي السلي    –شارع اسطنبول 

 11427الرمز البريدي  27901ص.ب. 

 ململكة العربية السعودية ا

 0849 244 11 966+هاتف: 

 0846 244 11 966+فاكس: 

 hello@albabtainfood.comالبريد اإللكتروني: 

 www.albabtainfood.comاملوقع اإللكتروني:  
 

   الشركة   ممثال 
 

 املمثل الثاني  املمثل األول  البيان

 عبدهللا عبدالعزيز ابراهيم البابطين  عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا البابطين  االسم 

 املدير املالي  نائب رئيس مجلس اإلدارة  الصفة 

الرياض – حي السلي – شارع اسطنبول  العنوان   

11427الرمز البريدي  27901ص.ب.   

 اململكة العربية السعودية 

الرياض – حي السلي – شارع اسطنبول   

11427الرمز البريدي  27901ص.ب.   

 اململكة العربية السعودية 

106تحويله:  0849 244 11 966+ رقم الهاتف  103تحويله:  0849 244 11 966+ 

 abdulaziz@albabtainfood.com Abdullah.aziz@albabtainfood.com البريد اإللكتروني 

 الشركة: املصدر

  األسهم  سوق   

    ( السعودية )تداول  السعودية تداول شركة 

 6897العليا  – طريق امللك فهد

 15وحدة رقم: 

 3388 - 12211الرياض 

 اململكة العربية السعودية 

   966+920001919هاتف: 

  11 966+2189133فاكس: 

 csc@saudiexchange.saالبريد اإللكتروني: 

www.saudiexchange.saاملوقع اإللكتروني:  

mailto:abdulaziz@albabtainfood.com
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 املستشارون 

 ومدير االكتتاب  املستشار املالي 

   يقين املالية "يقين كابيتال" شركة

 ارع العليا ش  –حي الورود   – الرياض 

 11421الرياض  884 ب.ص 

 اململكة العربية السعودية 

  966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاكس: 

 IPO@yaqeen.saالبريد اإللكتروني: 

 www.yaqeen.saاملوقع اإللكتروني:  
 

 

  املحاسب القانوني

 لالستشارات املهنية املحاسبون املتحدون  شركة

 الطابق األول  3193مبنى رقم   –حي العليا   –طريق العروبة 

 8335الرياض  12333ص.ب 

  السعودية  العربية اململكة

 9361 416 11 966+هاتف: 

 9349 416 11 966+ فاكس:

 malsous@rsmsaudia.comي: البريد اإللكترون

 www.rsmksa.com  املوقع اإللكتروني:

 

 

 تنويه 

 من  
ً
في  أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم  املذكورين أعاله  واملحاسب القانوني  املالي و مدير االكتتاب    املستشاركال

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

 أو مصلحة من أي نوع في الشركة.و 
ً
 العاملين فيها أو أي من أقاربهم ال يملكون أسهما

http://www.yaqeen.sa/
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 الطرح ملخص 

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

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

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

« قسم  في  ورد  ما  مراعاة  الضروري  من  فإنه  الخصوص،  في  مهمإشعار  وجه  قرار   )عوامل  (2)رقم    والقسم  (أ)الصفحة  «  اتخاذ  قبل  هم  املخاطرة( 

 . هذه النشرة الخاضعة ل  أسهم الطرح في  املتعلقة  باالكتتاب االستثماري 

معلومات عن  اسم الشركة ووصفها و 

 تأسيسها 

عب شركة  البابطينتأسست  ابراهيم  ومنصور  "مؤسسة   دالعزيز  باسم  فردية  كمؤسسة  البداية  في 

( رقم  التجاري  السجل  بموجب  للتجارة"  البابطين  ابراهيم  وتاريخ 1010173607عبدالعزيز   )

وبرأس مال يبلغ خمسة وعشرون    م( الصادر في مدينة الرياض28/01/2002ه )املوافق  14/11/1422

وهي مملوكة بالكامل للسيد/ عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا البابطين، وقد قام    سعودي( ريال  25,000ألف )

ذات مسؤولية محدودة   إلى شركة  للمؤسسة  القانوني  الكيان  بتحول  السيد/ شريك  ال  ومشاركةاملالك 

البابطين  عبدهللا  إبراهيم  )    منصور  ملكية  وتاريخ    %(50بنسبة  التأسيس  عقد  بموجب  وذلك 

07/01/1430( )2009/ 04/01املوافق  ه  رقم  التجاري  والسجل  وتاريخ 1010173607م(   )

وقد تم تقييم صافي أصول املؤسسة  م( الصادر بمدينة الرياض، 28/01/2002ه )املوافق 14/11/1422

(  1,000مقسم إلى ألف )  ( ريال سعودي تم تحديده كرأس مال للشركة100,000وفرعيها بمبلغ مائة ألف )

( مئة  منها  قيمة كل حصة  القيمة،  نقدية متساوية  وبتاريخ  100حصة  ريال سعودي.  ه  01/06/1436( 

( ريال سعودي إلى  100,000م( قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من مائة الف )21/03/2015)املوافق 

( ألف  وستمائة  مليون  عشر  إ12,600,000إثنا  مقسم  سعودي  ريال  ألف  (  وعشرين  وستة  مائة  لى 

( ريال سعودي، وقد تم الوفاء  100( حصة نقدية متساوية القيمة وقيمة كل حصة منها مائة )126,000)

( ألف  وخمسمائة  مليون  عشر  إثنا  البالغة  سعودي  12,500,000بالزيادة  ريال  رسملة  (  طريق  عن 

الدائنة للشركاء بقيمة اثنى عشر مليون ومائة (  12,122,000واثنين وعشرين ألف )  الحسابات الجارية 

ريال سعودي، ورسملة حساب املصاريف املستحقة للشريك الجديد )السيد/ سعود عبدالرحمن إبراهيم  

%( من  3( ريال سعودي والتي تشكل ما نسبته )378,000الهدلق( بقيمة ثالثمائة وثمانية وسبعين ألف )

م( قرر الشركاء بتحويل الشركة 20/01/2021وافق  ه )امل07/06/1442. وبتاريخ  رأس املال بعد الزيادة 

بتاريخ   صدر  كما  مقفلة،  مساهمة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  )املوافق 18/06/1442من  ه 

الوزاري رقم )31/01/2021 القرار  الترخيص بتحول الشركة من ذات مسؤولية  204م(  باملوافقة على   )

م( وافقت الجمعية العامة 25/02/2021ملوافق  ه )ا07/1442/ 13محدودة إلى مساهمة مقفلة. وبتاريخ  

مقفلة.   مساهمة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  من  الشركة  تحول  على  التحولية(  )الجمعية  للمساهمين 

( باملوافقة على إعالن 239م( صدر القرار الوزاري رقم )01/03/2021ه )املوافق  17/07/1442وبتاريخ  

م إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  من  الشركة  وبتاريخ  تحول  مقفلة.  )املوافق 12/07/1442ساهمة  ه 

م( تم قيد الشركة بسجل الشركات املساهمة بمدينة الرياض، وتسجيلها بموجب شهادة  24/02/2021

( رقم  التجاري  بتاريخ  1010173607السجل  صالحيتها  تنتهي  والتي  )املوافق 02/1445/ 13(  ه 

مليون 29/08/2023 عشر  إثنا  الشركة  مال  رأس  ليصبح  )  م(،  ريال  ألف  ريال 12,600,000وستمائة   )

(  10( سهم عادي قيمة كل سهم منها عشرة )1,260,000سعودي مقسم إلى مليون ومائتان وستين ألف )

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية  22/03/2021ه )املوافق  09/08/1442رياالت سعودية. وبتاريخ  

الشركة من   مال  زيادة رأس  الشركة على  )ملساهمي  ألف  مليون وستمائة  ريال 12,600,000إثنا عشر   )

( ريال سعودي  وتم الوفاء بالزيادة البالغة أربعة ماليين 17,000,000سعودي إلى  سبعة عشر مليون )

( ريال سعودي من  1,000,000( ريال سعودي عن طريق تحويل مبلغ مليون )4,400,000وأربعمائة ألف )

( سهم جديد وبإجمالي قيمة إسمية  340,000دد ثالثمائة وأربعين ألف )األرباح املبقاة ومبلغ  وإصدار ع

( ريال سعودي، وقد تنازل املساهمون املؤسسون عن حقوق  3,400,000تبلغ ثالثة ماليين وأربعمائة ألف )

الزيادة لصالح   في أسهم   من قبل املساهمين املؤسسين.  يمساهم جد  ( 52)األولوية 
ً
نقدا د وتم سدادها 



  

 ز 

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة 2021/ 31/03ه )املوافق  17/08/1442وبتاريخ  

( ريال سعودي إلى أربعة وثالثون مليون   17,000,000على زيادة رأس مال الشركة من سبعة عشر مليون )

سهم    ( أسهم عادية قيمة كل1,700,000( ريال سعودي بما يعادل مليون وسبعمائة ألف )34,000,000)

( عشرة  )10منها  مليون  عشر  سبعة  البالغة  بالزيادة  الوفاء  وتم  سعودية  رياالت  ريال 17,000,000(   )

 ( ريال سعودي من حساب األرباح املبقاة.17,000,000سعودي عن طريق تحويل مبلغ سبعة عشر مليون )

 ملخص أنشطة الشركة

ه )املوافق  12/07/1442( وتاريخ  1010173607)تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم  

م( الصادر بمدينة الرياض. وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في البيع بالجملة 28/01/2021

 لألغذية واملشروبات. 

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

 األسماك. الزراعة والحراجة وصيد  •

 التعدين واستغالل املحاجر. •

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. •

 إمدادات املياه و أنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.  •

 التشييد.  •

 تجارة الجملة والتجزئة, وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية. •

 النقل والتخزين  •

 اإلقامة والطعام.أنشطة خدمات  •

 املعلومات واالتصاالت  •

 األنشطة العقارية   •

 األنشطة العلمية والتقنية •

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمة الدعم  •

 التعليم •

 أنشطة صحة األنسان والعمل االجتماعي. •

 أنشطة الخدمات األخرى  •

الالزمة من الجهات املختصة  وتمارس الشركة انشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص  

 .إن وجدت

سارية   هاجميع  الحالية، والتي  لألنشطة  هذا وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص النظامية الالزمة

تاريخ   حتى  النشرة املفعول  )هذه  أنشطتها    حول   املعلومات  من  وملزيد.  الشركة  تمارس  التي  التراخيص 

  بموجبها
ً
 (.هذه النشرة  في" التراخيص والتصاريح الحكومية( "12.3) الفرعي القسم راجع  فضال

 . البيع بالجملة لألغذية واملشروباتفي ه النشرة كما في تاريخ هذ الحالي الفعلي ويتمثل نشاط الشركة

  الشركة نشاط حول  املعلومات من وملزيد)
ً
 ألعمال العامة الطبيعة( "3.3) الفرعي القسم راجع فضال

 (. النشرة هذه  في" الشركة

القسم   في  إليه  اإلشارة  تم  ما  هذه 10.3)  الفرعيباستثناء  من  وفروعها"  للشركة  التجارية  "السجالت   )

 النشرة، فإنه ال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة حتى تاريخ هذه النشرة.



 

 ح 

الكبار أسهمهم،    ،املساهمون  وعدد 

 الطرح وبعده ونسب ملكيتهم قبل 

 

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

 االسم 
 بعد الطرح  الطرح قبل 

 النسبة عدد األسهم  النسبة عدد األسهم 

 % 49.06 1,667,902 % 58.40 1,985,600 منصور ابراهيم عبدهللا ابابطين 

 % 16.13 548,350 % 19.20 652,800 عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا البابطين 

 65.19% 2,216,252 % 77.60 2,638,400 اإلجمالي  

 الشركة: املصدر

صدر رأس مال 
ُ
 ( ريال سعودي مدفوع بالكامل. 34,000,000أربعة وثالثون مليون ) امل

صدر   إجمالي عدد
ُ
 ( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.3,400,000ثالثة ماليين واربعمائة ألف سهم ) أسهم امل

 ( رياالت سعودية. 10عشرة ) القيمة االسمية للسهم 

عدد املطروحة   إجمالي  األسهم 

 لالكتتاب
 مدفوعة القيمة بالكامل.  عادي سهم ( 544,000خمسمائة وأربعة وأربعون ألف )

نسبة األسهم املطروحة من رأس مال   

 الشركة 
  (%16.00)  باملائةستة عشر 

 ريال سعودي.  ××(××) الطرح  سعر 

 ريال سعودي.  ××(××) إجمالي قيمة الطرح 

 استخدام متحصال ت الطرح 

  الطرح  مصـــــــــــاريف  خصـــــــــــم  بعد  ××××××××  (××××) البالغة  الطرح  متحصـــــــــــالت صـــــــــــافي  توزيع يتم  ســـــــــــوف

  ينالبـائع يناملســــــــــــــاهم    على  ســـــــــــــعودي  ريـال مليونـان ومـائتـان ألف  (2,200,000)  حوالي  البـالغـة
ً
  لعـدد وفقـا

ـــالت من  جزء أي على الشــــــــــركة  تحصــــــــــل ولن  املطروحة األســــــــــهم من ونهايملك التي األســــــــــهم   الطرح  متحصـــــــ

( 
ً
 .)النشرة  هذه  من "الطرح متحصالت استخدام"(6) رقم القسم راجع فضال

 املستهدفين   املستثمرين فئات

  ستثمرين مل ا  فئات  علىاملالية  وااللتزامات املستمرة    راقاألو   طرح  قواعد  متطلبات   بحسب  الطرح   يقتصر 

املالية   املؤهلين السوق  هيئة  لوائح  في  املستخدمة  املصطلحات  قائمة  في  املؤهل  املستثمر  تعريف  وفق 

قواعد شركة   في  املستخدمة  املصطلحات  قائمة  وفي  السعودية وقواعدها  الباب  تداول  في  به  ويقصد   ،

 : الثامن من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، أي من اآلتي

 ة تتصرف لحسابها الخاص.مؤسسات سوق مالي ✓

له  مالية  سوق   مؤسسة  عمالء ✓ ا  ا مرخص  كون مؤسسة  تدارة شريطة أن  إل في ممارسة أعمال 

بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح    ُعّينتالسوق املالية قد  

وافقة مسبقة  واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على م

  منه.

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

 مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.

أو عن طريق محفظة   ✓ مباشرة  الحكومة،  اململوكة من  ديرها مؤسسة سوق مالية تالشركات 

 في ممارسة أعمال اإلدارة. امرخص له

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

 صناديق االستثمار.  ✓

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

 قيمين في السوق املوازية.املنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير امل

 املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة. ✓



  

 ط 

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

 اإليداع.

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع،  ✓

 :ويستوفون أي من املعايير اآلتية

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

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

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

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

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

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

 جهة معترف بها دولًيا.

 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. ✓

 الطرح  االكتتاب في أسهمطريقة 

للمكتتبين خالل فترة الطرح عبر نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص    
ً
سوف يكون طلب االكتتاب متاحا

بمدير االكتتاب والذي سيتمكن املستثمرون املؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة 

 الطرح   وأحكام  سهمأل با  تعلقةملا  علوماتامل"(9)  رقم  القسم  مراجعة  الرجاء  التفاصيلوملزيد من    الطرح

 هذه النشرة(.   من" وشروطه

  يمكن األسهم التي  لعدد األدنى الحد

 فيها االكتتاب
 .أسهم رة عش (10)

 األسهم التي  لعدد األدنى قيمة الحد

 فيها االكتتاب يمكن
 سعودي   ريال ××(××)

  يمكن األسهم التي  لعدد األعلى الحد

 فيها االكتتاب
 . سهممائة وتسعة وستون ألف وتسعمائة وتسعون  (169,990)

 األسهم التي  لعدد االعلى قيمة الحد

 فيها االكتتاب يمكن
 سعودي   ريال ××(××)

 طريقة التخصيص ورد الفائض

 تقديم   مكتتب  كل  على  ويجب  االكتتاب،  مبالغ  الستالم   أمانة  حساب  بفتح  واملصدر  االكتتاب  مدير  سيقوم

  عن   اإلعالن  سيتم  الطرح،  فترة   انتهاء   وبعد.  الحساب  هذا  في  االكتتاب  مبلغ  وإيداع  االكتتاب  طلب

 املوافق )  ه07/03/1444  اإلثنين  يوم  أقصاه   موعد  في  وذلك   املستثمرين  بإشعار  التخصيص

 بالتشاور   املالي  املستشار  يقترحها  ملا  وفقا  كتتابالل  املطروحة  األسهم  تخصيص  وسيتم  (م03/10/2022

  أي   هناك  تكون   ولن   التخصيص،  تاريخ  من  عمل  أيام  (4)  أربعة  خالل  الفائض  رد  وسيكون   املصدر،  مع

( 9)  رقم  القسم  مراجعة  الرجاء)  الطرح  متحصالت  املستلمة  الجهة  من  استقطاعات  أو  عموالت

 .(النشرة  هذه   من" وشروطه الطرح وأحكام  باألسهم املتعلقة املعلومات"

 الطرح  فترة
األحد   يوم  )املوافق  021444//29من  األربعاء  25/09/2022هـ  يوم  إلى  )املوافق  02/03/1444م(  هـ 

 م( 28/09/2022

 األحقية في األرباح
 من تاريخ    حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة  محل الطرح  األسهم  تستحق  

َ
وعن    نشرة اإلصدار هذه اعتبارا

 راجع قسم رقم 
ً
 سياسة توزيع األرباح"(. " (05)السنوات املالية التي تليها )فضال

 حقوق التصويت 

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

 الجمعية  اجتماع  حضور   الشركة  في  مساهم  لكل  ويحق   واحد  صوت   في  الحق  لحامله  سهم  كل   ويعطي 

 . فيه والتصويت( العادية غير  أو العادية سواءً )  للمساهمين العامة

 القيود املفروضة على األسهم 

اثني   أسهمهم مدة   فيالتصرف    النشرة   في هذه   (ح)الصفحة  املذكور أسمائهم في    املساهمين  كبار  يحظر على

   (12)  عشر
ً
، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم  املوازية  السوق من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في    شهرا

 بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة املسبقة.

 إدراجها  ُمصدرلل سبق  التي األسهم
يسبق   الشركة  وتداول    إدراجلم  سواًء  أسهم  لألسهم  أي سوق  أو في  السعودية  العربية  اململكة  داخل 

 في السوق املوازية. إدراجها خارجها قبل 



 

 ي 

 التواريخ املهمة وإجراءات الطرح

 للطرح املتوقع الجدول الزمني

 التاريخ الجدول الزمني املتوقع للطرح 

 فترة الطرح 
م( ويستمر 25/09/2022هـ )املوافق  29/02/1444األحد  في يوم    االكتتابيبدأ  

 م( 2022/ 28/09هـ )املوافق 02/03/1444األربعاء تنتهي بانتهاء يوم  أيام 4ملدة 

 م( 09/2022/ 28هـ )املوافق 02/03/1444األربعاء يوم  موعد لتقديم طلبات االكتتاب آخر

 م( 09/2022/ 28هـ )املوافق 02/03/1444يوم األربعاء  لسداد قيمة االكتتاب وفق طلبات االكتتاب  أخر موعد 

 م( 03/10/2022هـ )املوافق 07/03/1444اإلثنين يوم  اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار املستثمرين

 م( 09/10/2022هـ )املوافق 13/03/1444األحد يوم  رد الفائض )إن وجد( 

 التاريخ املتوقع لبدء تداول األسهم 

يتوقع أن يبدأ تداول أســــــــــــهم الشــــــــــــركة في الســــــــــــوق املوازية بعد اســــــــــــتيفاء جميع  

املتطلبات واالنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة، وســــيتم اإلعالن 

تـــــــداول  ومـوقـع  املـحـلـيـــــــة  الصـــــــــــــحـف  فـي  ــهـم  األســـــــــــ تـــــــداول  بـــــــدء    يــــــةالســـــــــــــعـود  عـن 

www.saudiexchange.sa 

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

السعودية   تداول  اإللكتروني(  www.saudiexchange.sa)  االلكتروني شركة  البابطين    لشركة  واملوقع  ابراهيم  ومنصور  عبدالعزيز 

(www.albabtainfood.com) يقين املالية "يقين كابيتال" شركة للمستشار املالي  واملوقع اإللكتروني (www.yaqeen.sa) . 

  

http://www.saudiexchange.sa/
http://www.albabtainfood.com/
http://www.yaqeen.sa/
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 كيفية التقدم بطلب االكتتاب

  املؤهلين   املستثمرين  فئات  ىعل  بحسب متطلبات قواعد طرح االوراق املالية واإللتزامات املستمرة    املوازية  السوق   في  محل الطرح    األسهم  في  الطرح  يقتصر

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

 : ، ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، أي من اآلتيتداول السعوديةشركة 

 .مالية تتصرف لحسابها الخاصمؤسسات سوق  .1

بشروط تمكنه من اتخاذ    ُعّينتقد    مؤسسة السوق املالية  كون تدارة شريطة أن  إل في ممارسة أعمال ا  امرخص له  عمالء مؤسسة سوق مالية .2

لى موافقة مسبقة  ستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول عال القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح وا

 .منه

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

 .يداعإل ا

 .دارة إل في ممارسة أعمال ا امرخص له مؤسسة سوق مالية ديرهاتمباشرة أو عن طريق محفظة  ،الشركات اململوكة من الحكومة .4

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

 . ستثمارال صناديق ا .6

باأل ا .7 لهم  املسموح  املقيمين  غير  اال جانب  الدليل  في  عليها  املنصوص  املتطلبات  يستوفون  والذين  املوازية  السوق  في  سترشادي  ال ستثمار 

 .وازيةجانب غير املقيمين في السوق املأل ستثمار اال 

 .جنبية املؤهلةأل املؤسسات املالية ا .8

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

 :تيةآلويستوفون أي من املعايير ا ،يداعإل أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز ا .10

تقل عن عشرة صفقات   اليقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي و  الوراق املالية أل بصفقات في أسواق اأن يكون قد قام  (و

 ثني عشرة  الا اللفي كل ربع سنة خ
ً
  .املاضيةشهرا

 . ريال سعودي اليينتقل قيمة صافي أصوله عن خمسة م الأن  (ز

 . طاع املاليقل في الق ألث سنوات على اال أن يعمل أو سبق له العمل مدة ث (ح

 أن يكون حاص (ط
ً
 .وراق املالية املعتمدة من قبل الهيئةأل على الشهادة العامة للتعامل في ا ال

 أن يكون حا (ي
ً
 .اجهة معترف بها دوليً  من وراق املالية معتمدة أل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال ا صال

 .أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة .11

 

املؤهلين أن يقدموا طلب االكتتاب إلى مدير االكتتاب، من خالل نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص به والذي سيتمكن املستثمرون  يجب على املستثمرين  

من تاريخ  املؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح، على أن يتم تقديم طلب االكتتاب في موعد  أقصاه الساعة الرابعة مساًء  

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

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

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

  كتتاب طباملؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح، ويتعين على املكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب وتعبئة نماذج طلبات اال
ً
قا

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

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

 مل
ً
 قانونيا

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

ً
زما

 راجع قسموالشركة
ً
 "املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة(. ( 9) رقم . )فضال

 

 

 

  



 

 ل 

 ملخص املعلومات األساسية

 تنويه للمستثمرين 

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

. وقد تم  من عدمه  الطرحأسهم  في    باالكتتاب  هم االستثماري بالكامل قبل اتخاذ قرار   قراءته  هذه النشرة ويجب على مستلمي    ،للمستثمرين املؤهلين

 . هذه النشرة  وأماكن أخرى من   " املصطلحاتو  تعريفاتال" (1) قسمالفي  في هذه النشرة العبارات املختصرة الواردة تعريف بعض املصطلحات و 

  نبذة عن الشركة

صدر"(  عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين  تأسست شركة   ▪
ُ
في البداية كمؤسسة فردية باسم "مؤسسة عبدالعزيز ابراهيم البابطين )"الشركة" أو "امل

التجاري رقم ) الرياض  2002/ 01/ 28ه )املوافق  1422/ 11/ 14( وتاريخ  1010173607للتجارة" بموجب السجل  وبرأس مال يبلغ م( الصادر في مدينة 

وهي مملوكة بالكامل للسيد/ عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا البابطين، وقد قام املالك بتحول الكيان القانوني  ( ريال سعودي  25,000ن ألف )خمسة وعشرو 

إلى   البابطينشريك  ال  ومشاركةذات مسؤولية محدودة  شركة  للمؤسسة  إبراهيم عبدهللا  منصور  )    السيد/  عقد  وذلك    %(50بنسبة ملكية  بموجب 

) 2009/ 01/ 04ه )املوافق  1430/ 01/ 07تاريخ  و التأسيس   التجاري رقم  م( 2002/ 28/01ه )املوافق  1422/ 11/ 14( وتاريخ  1010173607م( والسجل 

مقسم    للشركة( ريال سعودي تم تحديده كرأس مال  100,000وقد تم تقييم صافي أصول املؤسسة وفرعيها بمبلغ مائة ألف )،  الصادر بمدينة الرياض

 ( ريال سعودي. 100( حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها مئة )1,000إلى ألف )

)املوافق  01/06/1436وبتاريخ   ▪ )2015/ 03/ 21ه  الف  مائة  من  الشركة  مال  رأس  زيادة  الشركاء  قرر  مليون  100,000م(  إثنا عشر  إلى  ريال سعودي   )

( حصة نقدية متساوية القيمة وقيمة كل حصة منها مائة  126,000مقسم إلى مائة وستة وعشرين ألف )( ريال سعودي  12,600,000وستمائة ألف )

عن طريق رسملة الحسابات الجارية ( ريال سعودي  12,500,000( ريال سعودي، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة إثنا عشر مليون وخمسمائة ألف )100)

( ريال سعودي، ورسملة حساب املصاريف املستحقة للشريك الجديد  12,122,000ومائة واثنين وعشرين ألف )  الدائنة للشركاء بقيمة اثنى عشر مليون 

%( من رأس املال 3( ريال سعودي والتي تشكل ما نسبته )378,000)السيد/ سعود عبدالرحمن إبراهيم الهدلق( بقيمة ثالثمائة وثمانية وسبعين ألف )

 . بعد الزيادة

)املوافق  1442/ 06/ 07وبتاريخ   ▪ بتاريخ  2021/ 20/01ه  كما صدر  مقفلة،  مساهمة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  من  الشركة  بتحويل  الشركاء  قرر  م( 

( باملوافقة على الترخيص بتحول الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة 204م( القرار الوزاري رقم ) 31/01/2021ه )املوافق  1442/ 06/ 18

م( وافقت الجمعية العامة للمساهمين )الجمعية التحولية( على تحول الشركة من ذات مسؤولية  2021/ 25/02ه )املوافق  13/07/1442مقفلة. وبتاريخ  

( باملوافقة على إعالن تحول الشركة من  239م( صدر القرار الوزاري رقم )01/03/2021ه )املوافق  07/1442/ 17محدودة إلى مساهمة مقفلة. وبتاريخ  

محدودة مسؤولية  وبتاريخ    ذات  مقفلة.  مساهمة  )املوافق  12/07/1442إلى  بمدينة 24/02/2021ه  املساهمة  الشركات  بسجل  الشركة  قيد  تم  م( 

( رقم  التجاري  السجل  شهادة  بموجب  وتسجيلها  بتاريخ  1010173607الرياض،  تنتهي صالحيتها  والتي  )املوافق  1445/ 02/ 13(  م(،  2023/ 08/ 29ه 

( سهم  1,260,000( ريال سعودي مقسم إلى مليون ومائتان وستين ألف )12,600,000مليون وستمائة ألف ريال )  ليصبح رأس مال الشركة إثنا عشر

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

كة من إثنا عشر مليون  م( وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على زيادة رأس مال الشر 22/03/2021ه )املوافق  09/08/1442وبتاريخ   ▪

( ريال سعودي  وتم الوفاء بالزيادة البالغة أربعة ماليين وأربعمائة ألف  17,000,000( ريال سعودي إلى  سبعة عشر مليون ) 12,600,000وستمائة ألف )

(4,400,000( مليون  مبلغ  تحويل  ريال سعودي عن طريق  وإ 1,000,000(  ومبلغ   املبقاة  األرباح  من  ريال سعودي  ألف (  وأربعين  ثالثمائة  عدد  صدار 

( ريال سعودي، وقد تنازل املساهمون املؤسسون عن حقوق  3,400,000( سهم جديد وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ ثالثة ماليين وأربعمائة ألف )340,000)

 من قبل املساهمين ي مساهم جد (52)األولوية في أسهم الزيادة لصالح 
ً
 املؤسسين. د وتم سدادها نقدا

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على زيادة رأس مال الشركة من سبعة عشر  2021/ 03/ 31ه )املوافق  1442/ 08/ 17وبتاريخ   ▪

أسهم عادية   (1,700,000( ريال سعودي بما يعادل مليون وسبعمائة ألف )34,000,000( ريال سعودي إلى أربعة وثالثون مليون  )17,000,000مليون )

( ريال سعودي عن طريق تحويل مبلغ سبعة 17,000,000( رياالت سعودية وتم الوفاء بالزيادة البالغة سبعة عشر مليون )10قيمة كل سهم منها عشرة )

 ( ريال سعودي من حساب األرباح املبقاة. 17,000,000عشر مليون )



  

 م 

  الطرح وبعد قبل لكية الشركةمهيكل 
 :الطرح وبعد الشركة قبل  ملكيةهيكل يوضح الجدول التالي 

 االسم 

 بعد الطرح*  قبل الطرح* 

 عدد األسهم 
 القيمة األسمية 

 )ريال السعودي(

النسبة  إلى  

إجمالي  

 األسهم 

 عدد األسهم 
 القيمة األسمية 

 )ريال السعودي(

النسبة  إلى  

إجمالي  

 األسهم 

 % 49.06 16,679,020 1,667,902 % 58.40 19,856,000 1,985,600 منصور إبراهيم عبدهللا ابابطين

 % 16.13 5,483,500 548,350 % 19.20 6,528,000 652,800 عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا البابطين

 % 4.09 1,389,160 138,916 % 4.86 1,653,780 165,378 غادة منصور ابراهيم ابابطين 

 % 4.09 1,389,180 138,918 % 4.86 1,653,800 165,380 إبراهيم منصور إبراهيم أبابطين 

 % 4.09 1,389,160 138,916 % 4.86 1,653,780 165,378   أبابطين هللا عبد إبراهيم املحسن عبد

 % 4.03 1,370,130 137,013 % 4.80 1,631,120 163,112 ابتسام عبد العزيز البابطين 

 % 2.02 685,420 68,542 % 2.40 816,000 81,600 سعود عبدالرحمن ابراهيم الهدلق

 % 0.17 57,120 5,712 % 0.20 68,000 6,800 عبد الرحمن سعود الهدلق  

 % 0.17 57,120 5,712 % 0.20 68,000 6,800 بدر سعود عبدالرحمن الهدلق

 % 0.17 57,120 5,712 % 0.20 68,000 6,800 أنس سعود الهدلق 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8   املعجل  الكريم عبد هللا عبد منال

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 إبراهيم عبد املحسن البابطين 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 أبابطين إبراهيم املحسن عبد لطيفة

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 مجلي  بن  العزيز عبد محمد فهد

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 ليلى ناصر أحمد املبرد 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8   مجلي بن  محمد فهد محمد

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8   مجلي بن محمد فهد مهند

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 الحسيني  هللا  عبد العزيز عبد

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 أسماء محمد املفدى 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 الحسيني  العزيز عبد هللا عبد

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 عبد العزيز الحسينيديمة 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 أروى عبد العزيز الحسيني

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 فراس عبد العزيز الحسيني

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 محمد عبد العزيز الحسيني 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 العواد الرحمن عبد السالم عبد

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 الشكره هللا  عبد العزيز عبد

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 فيصل عبد هللا الشكره 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 تركي عبد هللا الشكره

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 فهيد عبد هللا الشكره 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 الشكره  فهيد هللا عبد حسن

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 نايف عبد هللا الدوسري 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 حمد عبد هللا الدوسري 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 سلطان عبد هللا الشكره 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 بدر عبد هللا الشكره 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 ناصر عبد هللا الشكره 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 إبراهيم حمد السويلم 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 ريان عبد العزيز اللحيدان

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 سعد محمد سعد الدريس 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 بندر محسن القريوي 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 مبارك محسن القريوي 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 الدهش فيصل أحمد 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 منصور محمد أبو بكر  

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 منال عبد العزيز البابطين 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 إبراهيم عبد العزيز البابطين 



 

 ن  

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 محمد عبدالعزيز ابراهيم البابطين  

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 أسماء عبد العزيز البابطين 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 هيفاء عبد العزيز البابطين  

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 منى عبد العزيز البابطين  

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 عبد الرحمن املهنا 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 عبد هللا العبدالوهاب  

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 هيلة عبدالعزيز ابراهيم البابطين  

 0.0001% 50 5 % 0.0002 60 6 السديس  هللا عبد الرحمن عبد

 0.0001% 50 5 % 0.0002 60 6 لطيفة إبراهيم علي البابطين 

 0.0001% 50 5 % 0.0002 60 6 عبدهللا عبدالرحمن السديس  

 0.0001% 50 5 % 0.0002 60 6 هيا عبدالرحمن السديس 

% 16.00 5,440,000 544,000 % 0.00 - - ( مؤهلون )مستثمرون    الجمهور   

 100.00% 34,000,000 3,400,000 % 100.00 34,000,000 3,400,000 اإلجمالي 

 الشركة: املصدر

 *  اليوجد أي ملكية غير مباشرة حتى تاريخ هذه النشرة. 

   أنشطة الشركة الرئيسية

 . م( الصادر بمدينة الرياض28/10/0220ه )املوافق 11/2214/ 14( وتاريخ 1010173607تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )

 البيع بالجملة لألغذية واملشروبات.وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في 

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

 الزراعة والحراجة وصيد األسماك.  •

 التعدين واستغالل املحاجر. •

 الهواء.إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف  •

 إمدادات املياه و أنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.  •

 التشييد.  •

 تجارة الجملة والتجزئة, وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية. •

 النقل والتخزين  •

 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام. •

 املعلومات واالتصاالت  •

 األنشطة العقارية.  •

 والتقنيةاألنشطة العلمية  •

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمة الدعم  •

 التعليم •

 أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي.  •

 أنشطة الخدمات األخرى  •

 وتمارس الشركة انشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.

النظامي التراخيص  تاريخ  هذا وقد حصلت الشركة على كافة  النشرة ة الالزمة لألنشطة الحالية، والتي جميعها سارية املفعول حتى  . )وملزيد من  هذه 

 راجع 
ً
 (.النشرة  هذه الحكومية" في  تصاريح( "التراخيص وال12.3) الفرعيالقسم املعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضال

 في البيع بالجملة لألغذية واملشروبات. هذه النشرة ويتمثل نشاط الشركة الفعلي الحالي كما في تاريخ 

 
ً
 (.النشرة  هذه ( "الطبيعة العامة ألعمال الشركة" في 3.3) الفرعي راجع القسم)وملزيد من املعلومات حول نشاط الشركة فضال

( "السجالت التجارية للشركة وفروعها" من هذه النشرة، فإنه ال يوجد للشركة أي منتجات أو 10.3) الفرعيباستثناء ما تم اإلشارة إليه في القسم 

نشاطات جديدة مهمة حتى تاريخ هذه النشرة.



  

 س 

 واستراتيجيته العامة رسالة املصدر

 رؤية الشركة  . أ 

 تقديم كل ماهو جديد ومفيد في صناعة االغذية البقاء في الريادة واالرتقاء في 

 رسالة الشركة  . ب

اعة تهدف الشركة منذ تأسيسها إلى أن تكون إحدى الشركات الرائدة في تزويد السوق السعودي بأفضل املنتجات من املواد الخام املتخصصة في صن

أفضل املصنعين واملنتجين في هذا املجال على مستوى العالم ومتابعة  األخباز والحلويات واأليس كريم والشوكوالته، لذلك قامت الشركة بالتعاقد مع  

ومدى كل ما هو جديد وتوفير كل ما هو صحي ومفيد للمستهلكين باسعار تنافسية وجودة عالية، عن طريق فريق العمل املتخصص في اختيار املنتجات  

 مالئمتها للسوق املحلي وتوفير أماكن مخصصة للتدريب. 

 العامة الشركة استراتيجية . ج 

 ة. ء والتوسع في تغطية مناطق اململكح فروع بيع مباشر للعمالاتتفا ✓

 . العمل على استقطاب وكاالت مهمة في مجال االغذية ✓

 . الدخول في شركات مع املوردين ✓

 

 التنافسية للشركة  وامليزاتنواحي القوة 

 .انتشار واسع لتغطية جميع مناطق اململكة  ✓

 العمالء. التنوع في املنتجات بما يخدم  ✓

 العمالء. اسعار منافسة تناسب جميع  ✓

 إدارة الشركة ذات جودة وكفاءة عالية.  ✓

 سنة في مجال العمل.  20خبرة الشركة وإدارتها التي تزيد عن  ✓

 



 

 ع 

 ملخص املعلومات املالية
م )التي تتضمن أرقام املقارنة للسنة  2021ديسمبر    31القوائم املالية املراجعة للسنة املالية املنتهية في  إن ملخص املعلومات املالية الوارد أدناه مبني على   

 .، واإليضاحات املرفقة بهمم(2020ديسمبر  31املالية املنتهية في 

 ( سعودي   ريال)قائمة الدخل 
  م2020ديسمبر  31املنتهية في السنة املالية 

 )مراجعة(

  م2021ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 

 )مراجعة(

 127,742,803 71,099,013 املبيعات 

 ( 86,309,686) ( 45,946,817) تكلفة املبيعات 

 41,433,117 25,152,196 مجمل الربح 

 16,868,638 9,720,400 صافي ربح السنة قبل الزكاة

 15,873,566 9,057,373 ربح السنةصافي 

 14,795,240 9,004,905 سنةإجمالي الدخل الشامل  لل

 . م2021ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في 

 

 ( سعودي   ريال) قائمة املركز املالي
 م 2020ديسمبر  31 في املنتهية  املالية السنة

 )مراجعة(

 م 2021ديسمبر  31 في املنتهية  املالية السنة

 )مراجعة(

 69,195,465 44,212,709 مجموع املوجودات املتداولة 

 20,295,327 14,711,181 مجموع املوجودات غير املتداولة 

 89,490,792 58,923,890 مجموع املوجودات 

 37,144,214 22,386,780 مجموع املطلوبات املتداولة 

 4,233,035 2,968,807 املطلوبات غير املتداولة مجموع 

 41,377,249 25,355,587 املطلوبات مجموع 

 48,113,543 33,568,303 ساهمينمجموع حقوق امل

 89,490,792 58,923,890 واملطلوبات  ساهمينمجموع حقوق امل

 م. 2021ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في 

 

  



  

 ف 

 

 (ي سعود  ريال)التدفقات النقدية 
 م 2020ديسمبر  31 في املنتهية  املالية السنة

 )مراجعة(

 م 2021ديسمبر  31 في املنتهية  املالية السنة

 )مراجعة(

 ( 3,541,756) 10,576,779 صافي النقد املتوفر من / )املستخدم في( األنشطة التشغيلية

 ( 5,793,664) ( 3,223,433) االستثمارية األنشطة املستخدم في النقد صافي

 12,812,837 ( 3,747,874) التمويلية  األنشطةاملتوفر من  / صافي النقد )املستخدم في( 

 م. 2021ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في 

 

 

 املؤشر وحدة  مؤشرات األداء الرئيسية 
ديسمبر   31 في املنتهية  املالية السنة

 م 2020

ديسمبر   31 في املنتهية  املالية السنة

 م 2021

 % 79.67 ال ينطبق  % النمو في املبيعات 

 % 75.26 ال ينطبق  % الربح النمو في صافي 

 % 32.43 % 35.38 % الربح مجمل هامش

 % 12.43 % 12.74 % صافي ربح السنةهامش 

 1.86 1.97 مرة التداول نسبة 

 2.16 2.32 مرة مجموع املطلوبات /  مجموع املوجودات

 % 142.74 % 120.66 % مجموع املوجودات  /املبيعات 

 % 17.74 % 15.37 % مجموع املوجودات  العائد على

 % 32.99 % 26.98 % ساهمين العائد على حقوق امل

 % 32.33 % 32.69 % ساهمين حقوق امل /نسبة الدين 

 % 17.38 % 18.62 % مجموع املوجودات  /نسبة الدين 

 معلومات اإلدارة: املصدر
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 ملخص عوامل املخاطرة

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها  (1

  االستراتيجية  تنفيذ على القدرة بعدم املتعلقة املخاطر ▪

   والشهادات والتصاريح التراخيص تجديد  عدم أو  استخراج بعدم املتعلقة املخاطر ▪

  املخاطر املتعلقة بااللتزامات املحتملة ▪

   التنفيذية واإلدارة الرئيسيين املوظفين على باالعتماد املتعلقة املخاطر ▪

   سلوكهم  سوء أو املوظفين بأخطاء املتعلقة املخاطر ▪

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

   املخاطر املتعلقة باالئتمان ▪

  املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية ▪

   الجديدة واملعايير املحاسبية  املعايير في بالتغيرات املتعلقة املخاطر ▪

▪  
ً
  املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

   املخاطر املتعلقة باتفاقيات التمويل ▪

   الشركة أصول  على بالرهن املتعلقة املخاطر ▪

   املخاطر املتعلقة بالضمانات الشخصية ▪

   املخاطر املتعلقة بمتطلبات السعودة ▪

   اإلضافية واملطالبات املحتملة الشرعية الزكاة باستحقاقات املتعلقة املخاطر ▪

   املخاطر املتعلقة بتركز العمالء ▪

  املتعلقة بتركز مبيعات الشركةاملخاطر  ▪

   امللكية وحقوق  التجارية العالمات بحماية املتعلقة املخاطر ▪

   املخاطر املتعلقة بكفاية التغطية التأمينية ▪

   املخاطر املتعلقة بالسيولة ▪

  العمالت  صرف أسعار بتذبذب املتعلقة املخاطر ▪

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

قة بالدعاوى القضائية ▪
ّ
   املخاطر املتعل

   التنفيذية ولوائحه املالية السوق  بنظام االلتزام بعدم املتعلقة املخاطر ▪

  املعلومات وتقنية التشغيل بأنظمة املتعلقة املخاطر ▪

   املخاطر املتعلقة بالعقود مع الغير ▪

  املخاطر املتعلقة بالذمم الدائنة ▪

  السعوديين غير املوظفين على باالعتماد املتعلقة املخاطر ▪

  لألعمال املتوقع غير والتوقف بالتشغيل املتعلقة املخاطر ▪

 (19 - كوفيد ) كورونا  فيروس  بجائحة املتعلقة املخاطر ▪

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

 العالقة  ذات األطراف مع بالتعامالت املتعلقة املخاطر ▪

  املخاطر املتعلقة بتركز املوردين ▪

  املخاطر املتعلقة بإدارة املخزون ▪

   املخاطر املتعلقة باستثمارات الشركة ▪

  الشركة بمنتجات يتعلق فيما  والدواء للغذاء العامة الهيئة بمتطلبات املتعلقة املخاطر ▪

  



  

 ق 

 

 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة  (2

   املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة ▪

 املنافسة املخاطر املتعلقة بالبيئة  ▪

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

   املخاطر املتعلقة بنظام الشركات ▪

  املخاطر املتعلقة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات ▪

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

 املخاطر املتعلقة بضريبة القيمة املضافة  ▪

 املخاطر املتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب ▪

 خلاملخاطر املتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الد ▪

 املخاطر املتعلقة بانفاق املستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية  ▪

 

 املطروحةاملخاطر املتعلقة في األسهم   (3

 املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهم ▪

 املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية  ▪

 أسهم جديدة  املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار ▪

 املخاطر املتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم  ▪

 املخاطر املرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين بعد الطرح ▪

 املخاطر املرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة  ▪

 املخاطر املرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق املوازية بعد عملية الطرح  ▪

 االنتقال للسوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبليةبعدم تحقيق متطلبات  املخاطر املتعلقة  ▪

 مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق املوازية ▪

 املخاطر املتعلقة بسيولة أسهم الطرح ▪

 املخاطر املتعلقة بتوزيع األرباح ▪
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 واملصطلحات تعريفات ال 1
 : النشرة  هذه ختصارات للعبارات املستخدمة في  دول التالي قائمة بالتعريفات واال يبين الج

 التعريف  تصار املعرف خاملصطلح أو اال 

  الشركة
ُ
 مقفلة.  سعوديةشركة مساهمة   –عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين شركة  صدر / امل

 .شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين إدارة اإلدارة أو اإلدارة العليا 

 .للشركةالنظام األساس ي  النظام األساس ي 

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

والتنمية  وزارة البشرية   املوارد 

 االجتماعية 
  اإلجتماعية والتنمية العمل وزارة) االجتماعية والتنمية البشرية املوارد وزارة

ً
 . السعودية العربية باململكة ( سابقا

 الشركة رأس مال إجمالي من (  %16.00) نسبة تمثل عادي سهم( 544,000خمسمائة وأربعة وأربعون ألف ) الطرح األولي  الطرح 

 من أسهم الشركة عادي سهم( 544,000خمسمائة وأربعة وأربعون ألف ) أسهم الطرح

 سهم عادي متساوية القيمة. ( 3,400,000)ثالث ماليين وأربعمائة ألف والبالغة % من مجموع أسهم رأس مال الشركة 100 أسهم املساهمين قبل الطرح

 م(2022/ 28/09)املوافق هـ   02/03/1444األربعاء   م(  إلى يوم2022/ 25/09)املوافق هـ   29/02/1444األحد  يوم من التي تبدأ الفترة فترة الطرح

 م( 28/09/2022هـ   )املوافق 02/03/1444يوم األربعاء  فترة الطرح  في نهاية هو تاريخ  تاريخ اإلقفال 

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

 ريال سعودي لكل سهم. ××( ××)   الطرحسعر 

 .سعودية ( رياالت10اسمية )سهم عادي بقيمة  السهم 

 رياالت سعودية للسهم الواحد.  10 القيمة االسمية 

 .أو االعتباري  الشخص الطبيعي الشخص

 املكتتب
املســتمرة وقواعــد    لتزاماتال املاليـة وا  األوراقوفقـا لقواعـد طـرح  سهم الشركة  أ  فــيلالكتتاب  كل مســاهم مؤهــل يكتتــب أو يقــدم طلبــا  

 الكتتاب. أحــكام ا اإلدراج ولشروط

 .في هذه النشرة (ح)% أو أكثر من أسهم الشركة والواردة أسمائهم في صفحة  5مساهمو الشركة الذين يملكون  املساهمون الكبار 

 (.املساهمون البائعون ونسب ملكيتهم في الشركة) النشرة في هذه (1) رقم والجدول  (1) الصفحة في أسمائهم املبين املساهمون  البائعون  املساهمون 

 القيمة اإلجمالية لألسهم املكتتب بها  متحصالت الطرح 

 صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح  صافي متحصالت الطرح 

 تعبئته عند الرغبة في االكتتاباستكمال نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على املستثمرين  نموذج طلب االكتتاب

 حساب االكتتاب 
 ت الطــرح فيــه، وبعــد انتهــاء عمليــة الطــرح فيــه يتــمال متحصــ يـداعإل حسـاب لـدى بنـك تجـاري مرخـص لـه العمـل فـي اململكـة 

 تحويلهـا إلـى حسـاب الشـركة أو حسـابات املسـاهمين البائعيـن.

 ون البائعون املساهم 

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

 الشركة  في ملكيتهم ونسب البائعون  املساهمون  (: 1) رقم الجدول 

 االسم 
 بعد الطرح  قبل الطرح 

 النسبة عدد األسهم  النسبة عدد األسهم 

 % 49.06 1,667,902 % 58.40 1,985,600 منصور ابراهيم عبدهللا ابابطين 

 % 16.13 548,350 % 19.20 652,800 عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا البابطين 

 % 4.09 138,916 % 4.86 165,378 غادة منصور ابراهيم ابابطين 

 % 4.09 138,918 % 4.86 165,380 إبراهيم منصور إبراهيم أبابطين 

 % 4.09 138,916 % 4.86 165,378   أبابطين هللا عبد إبراهيم املحسن عبد

 % 4.03 137,013 % 4.80 163,112 ابتسام عبد العزيز البابطين 

 % 2.02 68,542 % 2.40 81,600 سعود عبدالرحمن ابراهيم الهدلق

 % 0.17 5,712 % 0.20 6,800 عبد الرحمن سعود الهدلق  

 % 0.17 5,712 % 0.20 6,800 بدر سعود عبدالرحمن الهدلق

 % 0.17 5,712 % 0.20 6,800 أنس سعود الهدلق 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8   املعجل  الكريم عبد هللا عبد منال

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 إبراهيم عبد املحسن البابطين 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 أبابطين إبراهيم املحسن عبد لطيفة

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 مجلي  بن  العزيز عبد محمد فهد

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 ناصر أحمد املبرد ليلى 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8   مجلي بن  محمد فهد محمد
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 % 0.0002 7 % 0.0002 8   مجلي بن محمد فهد مهند

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 الحسيني  هللا  عبد العزيز عبد

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 أسماء محمد املفدى 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 الحسيني  العزيز عبد هللا عبد

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 ديمة عبد العزيز الحسيني

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 أروى عبد العزيز الحسيني

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 فراس عبد العزيز الحسيني

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 محمد عبد العزيز الحسيني 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 العواد الرحمن عبد السالم عبد

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 الشكره هللا  عبد العزيز عبد

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 فيصل عبد هللا الشكره 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 تركي عبد هللا الشكره

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 فهيد عبد هللا الشكره 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 الشكره  فهيد هللا عبد حسن

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 نايف عبد هللا الدوسري 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 حمد عبد هللا الدوسري 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 سلطان عبد هللا الشكره 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 بدر عبد هللا الشكره 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 ناصر عبد هللا الشكره 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 إبراهيم حمد السويلم 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 ريان عبد العزيز اللحيدان

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 سعد محمد سعد الدريس 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 بندر محسن القريوي 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 مبارك محسن القريوي 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 فيصل أحمد الدهش 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 منصور محمد أبو بكر  

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 منال عبد العزيز البابطين 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 إبراهيم عبد العزيز البابطين 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 محمد عبدالعزيز ابراهيم البابطين  

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 أسماء عبد العزيز البابطين 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 هيفاء عبد العزيز البابطين  

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 منى عبد العزيز البابطين  

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 عبد الرحمن املهنا 

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 عبد هللا العبدالوهاب  

 % 0.0002 7 % 0.0002 8 هيلة عبدالعزيز ابراهيم البابطين  

 0.0001% 5 % 0.0002 6 السديس  هللا عبد الرحمن عبد

 0.0001% 5 % 0.0002 6 البابطين لطيفة إبراهيم علي 

 0.0001% 5 % 0.0002 6 عبدهللا عبدالرحمن السديس  

 0.0001% 5 % 0.0002 6 هيا عبدالرحمن السديس 

 84.00% 2,856,000 % 100.00 3,400,000 اإلجمالي  

 املصدر: الشركة  

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

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

 يوم عمل 
  املؤسسات   فيه تغلق يوم أي  أو السعودية العربية  اململكة في رسمية عطلة يكون  يوم وأي  والسبت الجمعة  يومي عدا فيما عمل يوم أي

 .األخرى  الحكومية واإلجراءات السارية األنظمة بموجب العمل عن أبوابها املصرفية

 . م(2005/09/27 املوافق. )هـ1426/08/23 وتاريخ 51/م رقم امللكي باملرسوم الصادر السعودي  العمل نظام نظام العمل 

 نظام الشركات 

بموجب   الصادر  السعودية،  العربية  اململكة  في  الشركات  )م/نظام  رقم  امللكي  بتاريخ  3املرسوم  )املوافق 1437/ 28/01(  هـ 

( وتاريخ 79م( واملعدل بالرسوم امللكي رقم )م/02/05/2016ه )املوافق  25/07/1437م( والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ  2015/ 10/11

 . وتعديالته م(2018/ 11/04ه )املوافق 1439/ 25/07

 م(، وما يطرأ عليه من تعديالت. 07/2003/ 31ه )املوافق 02/06/1424وتاريخ  30الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ نظام السوق املالية نظام السوق املالية
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 القوائم املالية 
تم إعدادها    والتيواإليضاحات املرفقة بها،    م 2021  عامديسمبر من    31املالية املنتهية بتاريخ    ةللشركة عن السن  راجعةالقوائم املالية امل

 ملعايير املحاسبة الدولية املعتمدة من قبل 
ً
 (. IFRS) الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين وفقا

 التقويم الهجري  هـ

 التقويم امليالدي  م

قواعد طرح األوراق املالية  

 وااللتزامات املستمرة 

/  4/  9وتاريخ    2017-123-3  مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقمقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن  

هـ، واملعدلة بقرار 1424/  6/  2وتاريخ    30لكي رقم م/  م( بناًء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امل27/12/2017هـ )املوافق    1439

 .وأي تعديالت تطرأ عليها (م 05/01/2022)املوافق هـ 02/06/1443 وتاريخ 2022-5-5مجلس هيئة السوق املالية رقم 

 قواعد اإلدراج 

-2017  رقم  املالية  السوق   هيئة  مجلس  بقرار  عليها  واملوافق  (السعودية  تــداول )  السعودية  تداول   شركة  عن  الصادرة  اإلدراج  قواعد 

 املوافق)  ه1443/09/12  بتاريخ  (1-52-2022)  رقم  قراره  بموجب  واملعدلة  ،(م2017/12/27  املوافق)  هـ1439/04/09  وتاريخ  123-3

 .أي تعديالت تطرأ عليهاو  (م2022/04/13

 نشرة اإلصدار 
بموجب قواعد طرح  لتسجيل األسهم لدى الهيئة لغرض اإلدراج في السوق املوازية، وذلك  الوثيقة املطلوبة  ، وهو  هذه  نشرة اإلصدار

 .األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 (. ه) الصفحة على أسمائهم املوضحة مستشارو الشركة املستشارون 

 . يقين املالية "يقين كابيتال" شركة املستشار املالي 

 . املالية "يقين كابيتال"يقين  شركة مدير االكتتاب

 مجلس إدارة الشركة. املجلس أو مجلس اإلدارة 

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

 شركة تداول السعودية 

 لقرار مجلس  
ً
(، املؤسسة وفقا

ً
هــ )املوافق  29/02/1428الوزراء بتاريخ  شركة تداول السعودية )شركة السوق املالية السعودية سابقا

 لنظام السوق املالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، والجهة الوحيدة املصرح لها بالعمل كسوق 2007/ 19/03
ً
م(، وذلك تنفيذا

 لألوراق املالية في اململكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج األوراق املالية وتداولها.

  السوق   أو  السعودية  املالية  السوق 

 السوق  أو األسهم سوق  أو املالية
 . "سوق األوراق املالية السعودية" هي شركة تابعة ملجموعة تداول السعودية  (السعودية تــداول ) السعودية تداول  شركة

 السوق املوازية 
تداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب  

ُ
و "قواعد    "قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة" السوق التي ت

 .اإلدراج" 

 .السعودية األسهم لتداول  اآللي النظام تداول 

 . شركةال في للمساهمين العامة الجمعية الجمعية العامة

 .الشركة في للمساهمين العادية  العامة الجمعية الجمعية العامة العادية 

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

 . حكومة اململكة العربية السعودية الحكومة 

 فئات املستثمرون املؤهلون 

 املستثمرون املؤهلون هم أي من األشخاص املذكورين أدناه:

 مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. ✓

بشروط    ُعّينتكون مؤسسة السوق املالية قد  تدارة شريطة أن  إل في ممارسة أعمال ا  امرخص له   مالية  سوق   مؤسسة  عمالء ✓

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

 إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

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

 أو مركز اإليداع. 

في ممارسة أعمال    اديرها مؤسسة سوق مالية مرخص له تالشركات اململوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة   ✓

 اإلدارة.

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

 صناديق االستثمار.  ✓

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

 االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية. 

 املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.  ✓

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

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

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

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

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

 على الشهادة العامة للتعامل في األو  •
ً
 .راق املالية املعتمدة من قبل الهيئةأن يكون حاصال

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

 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. ✓

 الجمهور 

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

صدر تابعي (1
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين (2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذيين وكباراإلدارة  مجلس أعضاء (3

صدر لتابعي التنفيذيين  وكباراإلدارة  مجالس أعضاء (4
ُ
 .امل

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

 .( أعاله5أو  4 ،3 ،2 ،1) في إليهم  املشار ألشخاص ل أقرباء أي (6

 .( أعاله6أو  ،5 ،4 ،3 ،2 ،1) في إليهم املشار األشخاص  من أي عليها يسيطر شركة أي (7

 ويملكون  باالتفاق يتصرفون  الذيناألشخاص  (8
َ
 .إدراجها املراد األسهم فئة من أكثرأو  (%5) مجتمعين معا

 فترة الحظر 
   (12)  اثني عشر  أسهمهم مدة  فيالتصرف    هذه النشرة  في  (ح)في الصفحة  املذكورين    املساهمين  كبار  يحظر على

ً
من تاريخ بدء تداول    شهرا

 أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة املسبقة.  ، ويجوز لهم التصرف فياملوازية  السوق أسهم الشركة في 

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

 .بعد إدراجها في السوق املوازية محل الطرح األسهم كل شخص يستثمر في  املستثمر 

 اململكة العربية السعودية. اململكة 

 . الطرح في السوق املوازيةأسهم في  االستثمارهي مجموعة املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار  املخاطرة عوامل 

 إلعداد  الدولية  املحاسبية  عاييرامل

 (IFRS) املالية التقارير

 . الدولية املحاسبة معايير مجلس عن الصادرة وتفسيراتها املحاسبية املعايير مجموعة

.(International Financial Reporting Standards) 

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

ً
  بأن  علما

   .ديسمبر من كل عام 31 في تنتهي للشركة املالية السنة

الهيئة السعودية للمراجعين 

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

 الئحة حوكمة الشركات 
  ، (م13/02/2017 املوافق) هـ16/05/1438 بتاريخ 2017-16-8 رقم القرار  بموجب الهيئة  مجلس عن الصادرة  الشركات حوكمة الئحة

 م(. 2021/ 14/01هـ )املوافق 06/1442/ 01 وتاريخ 2021-07-1رقم  املالية السوق  هيئة مجلس بقرار واملعدلة

 نطاقات 

م( القائم على  10/09/2011هـ )املوافق 1432/ 12/10بتاريخ  4040تم اعتماد برنامج السعودة )نطاقات( بموجب قرار وزير العمل رقم 

 االجتماعية   والتنمية  البشرية  املوارد  وزارةم(، وقد أطلقت  27/10/1994هـ )املوافق  1415/ 12/05بتاريخ    50قرار مجلس الوزراء رقم  

طاقات( لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف املواطنين السعوديين، ويقيم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة باململكة برنامج )ن

 على أساس نطاقات محددة، وهي البالتيني واألخضر واألحمر. 

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
   والدخل  الزكاة  مصلحة)  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ً
   ترتبط  التي  الحكومية  الجهات  إحدى  وهي  ،(سابقا

ً
 وهي   املالية،  بوزير  تنظيميا

 . الضرائب وتحصيل الزكاة جباية بأعمال املوكلة الجهة

 لمملكة العربية السعودية. الرسمية ل عملةال –ريال سعودي  الريال  

 العملة الرسمية للواليات املتحدة األمريكية   –الدوالر األمريكي  الدوالر  

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

 . العامة الخدمات وتطوير

 ( VAT) املضافة القيمة ضريبة

 لدول   املضافة  القيمة  لضريبة  املوحدة  االتفاقية  على  املوافقة(  م30/01/2017  املوافق)  هـ02/05/1438  بتاريخ  الوزراء  مجلس  قرر 

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

 الضريبة   هذه  مقدار.  العربي  الخليج  لدول   التعاون   مجلس  دول   وفي  اململكة،  في  محددة  قطاعات  قبل  من  بها  العمل  الواجب  األخرى 

  1  تاريخ  من  ابتداءً   التنفيذ  حيز  القرار  هذا  ودخل %  15  إلى%  5  من  املضافة  القيمة  ضريبة  نسبة  زيادة  اململكة  حكومة  وقررت  ،(5)%

 (. والتعليم الصحية بالرعاية املتعلقة والخدمات األساسية األغذية) منها املنتجات من عدد استثناء تم وقد  ،.م2020 يوليو

 الوباء أو فيروس كورونا 
 "كوفيد  

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

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

 الهيئة العامة للغذاء والدواء في اململكة العربية السعودية.  الهيئة العامة للغذاء والدواء 
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 عوامل املخاطرة  2

  فيها االستثمار يكون  ال وقد عالية مخاطر على  ينطوي  املوازية السوق  في إدراجها سيتم التي األسهم  في االستثمار إن
ً
  على  القادرين للمستثمرين  إال مالئما

 .عنه تنجم قد خسارة  أّي  وتحمل االستثمار هذا ومخاطر مزايا تقييم

 هذه النشرة   حتويهاي  التي  املعلومات   كافة  دراسة  املوازية  السوق   فيوسيتم تداولها    إدراجها  سيتم  التي  األسهم  في  ستثمارال ا  في  يرغب  من  كل  على  يتعين

 ستثمارال ا  قرار  اتخاذ  قبل  أدناه   املبينة  املخاطرة   عوامل  فيها  بما  بعناية
ً
  أن   يمكن  التي  املخاطر  جميع  تشمل  ال  قد  أدناه   املوضحة  املخاطر  بأن  ، علما

 .عملياتها على التأثير  شأنها من والتي الحالي الوقت في للشركة معلومة ليست إضافية عوامل وجود  املمكن من إنه بل الشركة، تواجهها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 1.2

 املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية   1.1.2

إن قدرة الشركة على . بنجاح الستراتيجيتها مدى التنفيذ الفّعال لخطط أعمالها وتحقيقها على ربحيتها وتحسين إيراداتها زيادة  على الشركة قدرة  تعتمد

وتحسين نظم املعلومات التشغيلية واملالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت املناسب،  التوسع في أعمالها في املستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ  

 على ذلك، فإن أي خطط توسع في األعمال تعتزم الشركة  
ً
القيام بها في  وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها وإدارتها. عالوة

تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع،  الحصول على  التنفيذ الزمني املحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى  املستقبل سوف تخضع للتكاليف املقدرة وجدول  

 للجدول الزمني املحدد لها ووفق التكاليف املقدرة للمشروع أو في حال عدم تحقيق الربحية امل
ً
رجوة من  وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقا

أو في حال    خلل في دراسة الجدوى،في حال وجود  اب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه املشاريع أو  هذه املشاريع والذي قد يعود ألسب

   فإن ذلك سيؤثر  عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الالزم ملشاريعها،
ً
  نتائج أعمالها وربحيتها   على  على الوضع التنافس ي للشركة، وبالتالي  سلبا

 . ستقبليةوتوقعاتها امل

 املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات 2.1.2

 التراخيص   هذه   وتشمل .  عليها  واملحافظة  بأنشطتها  يتعلق  فيما  املختلفة  النظامية  واملوافقات  والتراخيص  التصاريح  على  الحصول   الشركة  على  يتعين 

  التأمينات   شهاداتو   املضافة  القيمة  ضريبة  في  تسجيلال  وشهادة   الزكاة   شهادات و   السعودة   شهاداتغذائية و رخصة منشأة    : الحصر  ال  املثال  سبيل  على

)لالطالع على التراخيص والشهادات الحكومية التي حصلت  الشركة ملتزمة باصدار جميع التراخيص املذكورة  هذه النشرة فإن  وكما في تاريخ    .جتماعيةال ا

  
ً
 .(هذه النشرة   في "  أعمالها  وطبيعة  الشركة  عن  خلفية( "3)  القسم  الحكومية" من  التصاريح( "التراخيص و 12.3راجع القسم الفرعي ) عليها الشركة فضال

 

 

  أي  انتهاء أو تعليق تم إذا أو عمالهاأل  مةالز ال التراخيص من  أي على الحصول  أو الحالية وشهاداتها وتصاريحها رخصها تجديد من الشركة تمكن عدم إن

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

طلب  قد  التي  ضافيةإل ا  والشهادات   تجميد   أو  الشركة  قال غإك   بأعمالها  القيام  عن  تناعالموا  للتوقف  الشركة  يعرض  قد  ذلك  فإن  املستقبل،  في  منها  تُ

  أو   (لخإ...تال الكفا  ونقل  قامةإلا  ورخص  التأشيرات  واستخراج  والشهادات  التراخيص  كتجديد)  للشركة  الرقابية  الجهات  تقدمها  التي  الخدمات  جميع

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

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على  والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي إضافية
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 املخاطر املتعلقة بااللتزامات املحتملة 3.1.2

 تكاليف  أو  التزامات  أي  إلى  باإلضافة  القضائية،  والدعاوى   والضرائب  بالزكاة   املتعلقة  التكاليف  مثل  الشركة،  على  املحتملة  االلتزامات  بعض   تنشأ  قد

  ستؤثر فإنها االلتزامات تحصص حال وفي الشركة، بنشاط متعلقة
ً
 .املستقبلية عاتهاوتوق عملياتها ونتائج املالي ومركزها للشركة املالي الوضع على سلبا

 الرئيسيين واإلدارة التنفيذية  املوظفين على املخاطر املتعلقة باالعتماد 4.1.2

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

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

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

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

ً
   سلبيا

ً
 ونتائج الشركة  أعمال  على  وجوهريا

 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها

 املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم  5.1.2

  ممتلكاتها   استخدام  وإساءة   والتزوير  والسرقة  واالحتيال  واالختالس  املتعمدة   واألخطاء  قد تواجه الشركة أخطاء من املوظفين أو سوء سلوك، كالغش

 أو  الشركة،  تتحملها  ومسؤوليات  تبعات  التصرفات  تلك  عن  يترتب  قد  وبالتالي.  املطلوبة  اإلدارية  التفويضات  على  الحصول   دون   عنها  نيابة  والتصرف

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

 العمالء  قبل  من املطلوبة واملواصفات الجودة بمعايير  االلتزام بعدماملتعلقة  املخاطر  6.1.2

  االستمرار  على  الشركة  قدرة   عدم  حال  في  ولكن  منتجاتها،  جودة   مستوى   نفس  تقديم  في  االستمرار  خالل  من  هائعمال  رضا  على  املحافظة  إلى  الشركة  تسعى

  يؤثر  سوف  ذلك فإن ،الجودة   مستوى   بنفس   هامنتجات  بتقديم
ً
  سلبي  بشكل  يؤثر   مما  معها،  التعامل  عن  العزوف   وبالتالي  عمالئها  لدى  تهاسمع على  سلبا

 .واملالية التشغيلية العمليات نتائج على وبالتالي الشركة مبيعات على

 املخاطر املتعلقة باالئتمان   7.1.2

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

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

، وتمثل على التوالي  م2021م و2020ديسمبر    31كما في    ( مليون ريال سعودي32.19، و)( مليون ريال سعودي 16.77) للشركة   املدينة  الذمم  إجمالي بلغ

بينما  م على التوالي.2021و  م2020ديسمبر  31املدينة كما في الذمم  من إجمالي %(6.03و) (%13.15)حوالي  يوم  365غير املسددة ألكثر الذمم املدينة 

م على التوالي، يشكل 2021و   م2020ديسمبر   31( مليون ريال سعودي كما في  28.39( مليون ريال سعودي، و)15.11بلغ رصيد الذمم املدينة للشركة )

يوضح الجدول التالي تحليل متعلق بأعمار م على التوالي.  2021م و2020ديسمبر    31%( من إجمالي املوجودات كما في  31.72%( و)25.64)ما نسبته  

 :  م2021و  م2020ديسمبر  31كما في الذمم املدينة 

 م. 2021و 2020ديسمبر  31جدول أعمار الذمم املدينة كما في  (: 2) رقم الجدول 

 جدول أعمار الذمم املدينة 

 م 2021ديسمبر  31كما في  م 2020ديسمبر  31كما في 

 القيمة 

 )ريال سعودي( 
 النسبة )%(  

 القيمة 

 )ريال سعودي( 
 النسبة )%(

% 41.49 6,960,418 يوم  30يوم واحد إلى   8,996,736 27.95 %  

% 21.45 3,598,055 يوم 60يوم إلى  31  7,963,813 24.74 %  

% 12.03 2,018,298 يوم 90يوم إلى  61  3,585,840 11.14 %  

% 10.05 1,685,935 يوم 180يوم إلى  91  6,762,809 21.01 %  

% 1.83 306,568 يوم 365يوم إلى  181  2,943,452 9.14 %  

 6.03% 1,941,517 13.15% 2,205,528 يوم 365أكثر من 

100%00. 32,194,167 100.00% 16,774,802 اإلجمالي    

( 1,669,235) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة   (3,806,022) 

 28,388,145 15,105,567 صافي الذمم املدينة

 املصدر: الشركة 
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متوقعة  رصيد    بلغ  كما ائتمانية  في    (3,806,022)، ومبلغ  سعودي  ريال  (1,669,235)  مبلغ  مخصص خسائر  م 2020ديسمبر    31ريال سعودي كما 

 . التواليم على 2021و

املستحقة.    املبالغ  جميع  تحصيل  على   قادرة   تكون   لن   الشركة  أن  على  موضوعي  دليل   هناك  يكون   عندماخسائر ائتمانية متوقعة    مخصص  أي   تكوين  يتم

يوم، ونسبة   90إلى    يوم واحدمن إجمالي الذمم املدينة التي تكون أعمارها من    )%3بنسبة )  خسائر ائتمانية متوقعة  مخصصبتكوين  وتقوم الشركة  

 360من إجمالي الذمم املدينة التي تكون أعمارها أكثر من    )%100يوم، وبنسبة )  180إلى    91من إجمالي الذمم املدينة التي تكون أعمارها من    )12%)

 . يوم

فإن  ،  مع الشركة  التعاقدية  مبالتزاماته  بالوفاء  مرغبته  عدم  أوبالغ املستحقة عليهم سواًء إلفالسهم  امل  عمالء الشركة من تسديدعدم تمكن  وفي حال  

قيمة    ذلك ارتفاع  احتمالية  من  متوقعة  مخصصسيزيد  ائتمانية  قيمة  خسائر  سترفع  أو  القضاء  إلى  إما  الشركة  ستلجأ  الحاالت  هذه  مثل  وفي   ،

على أرباح الشركة ومركزها املالي  وجوهري  ، مما سيكون له تأثير سلبيالخسائر االئتمانية املتوقعةية قيمة  املخصصات التي يتوجب عليها تجنيبها لتغط

 ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

   تستطيع  ال  وهي  بالتزاماتهم،  الوفاء   في  معهم  تتعامل  التي  األطراف  فشل  عدم  ضمان  الشركة  تستطيع  ال
ً
  بشكل   بااللتزام  املستقبلية  قدرتهم  توقع   أيضا

  على   وجوهري   سلبي  بشكل  سيؤثر  ذلك  فإن  منهم،  املدينة  الذمم  تحصيل  في  التأخر  أو  الشركة  مستحقات  بسداد  املدينين  التزام  عدم   حالة  وفي.  دقيق

  عملياتها   ونتائج  املالي  ووضعها  الشركة  أعمال  على  وجوهري   سلبي  بشكل  سيؤثر   وبالتالي  النقدية،  وتدفقاتها  ومصاريفها  الشركة  لحاجات  السيولة  توفر

 . املستقبلية وتوقعاتها

 بوقوع الكوارث الطبيعية  تعلقةاملخاطر امل 8.1.2

والتي ال تتوفر تغطية    األخرى   الطبيعية  واألحداث  والزالزل   والحرائق  الفيضانات   مثل  الشركة  مرافق   يصيب   الطبيعية   الكوارث   من  ضرر   أي   يؤدي  قد

 
ً
 ممارسة و   أداء  على  ةالشرك  قدرة   على  بشدة   يؤثر  كما.  وطائلة  كبيرة   تكاليف  ةالشرك  تكبد  إلى  ،تأمينية كافيه عليها أو ال تتوفر بشروط معقولة تجاريا

  وجوهري   سلبي  أثر  لذلك  فسيكون   ،ةالشرك  وأصول   بمرافق  وإضرارها طبيعية  كوارث  حدوث  حالة   وفي.  التشغيلية  نتائجهم  من  التقليل  وبالتالي  اعملياته

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج شركةال أعمال على

 الجديدة واملعايير املحاسبية املعايير في بالتغيرات املخاطر املتعلقة 9.1.2

   بها  املرفقة  واإليضاحات  م2021  ديسمبر   31  في  املنتهية  املالية  للسنة  للشركة  املراجعة  املالية  القوائم  إعداد  تم
ً
 (IFRS)  املالي  للتقرير  الدولية  للمعايير   وفقا

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

  تطبيق إلزامية  أو  املعايير  هذه  في تغييرات أي فإن وبالتالي  .آلخر وقت من املعايير  هذه  على تطرأ التي التغييرات  أو  التعديالت بتطبيق  الحالة هذه  في

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

 

  تعلقةاملخاطر امل 10.1.2
ا
 بتوفر التمويل مستقبال

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

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

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

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

 املخاطر املتعلقة باتفاقيات التمويل  11.1.2

 إتفاقية بنك الرياض    •

ه  18/01/1442قائمة بتاريخ  و مبرمة  فتح اعتمادات مستندية وإصدار خطابات ضمان وكفاالت لتمويل مدفوعات املوردين  يوجد لدى الشركة إتفاقية  

الرياض( مع  م06/09/2020)املوافق   يبلغ سبعة عشر مليون    بنك  ائتماني  بمبلغ    ( ريال سعودي17,000,000)بحد   ليصبح 
ً
تم تعديلها الحقا والذي 

ويتم سداد املبالغ وفق تواريخ  ( ريال سعودي  12,685,275م قامت الشركة باستخدام مبلغ )2021ديسمبر    31وكما بتاريخ  ،  ( ريال سعودي25,500,000)

قية بحد ائتماني لتمويل العمليات  م( قامت الشركة بتجديد االتفا11/01/2022ه )املوافق  08/06/1443وبتاريخ  .  االستحقاق املتفق عليها مع البنك

خزينة  ( ريال سعودي، وبحد منتجات35,000,000( ريال سعودي على أن يكون حد تمويل تورق )بدائل ائتمانية( بقيمة )38,450,000املختلفة بمبلغ )

والجدير بالذكر أن الشركة حصلت على  م(.  11/01/2025ه )املوافق  11/07/1446( ريال سعودي. ينتهي العمل باالتفاقية في تاريخ  3,450,000بقيمة )

 . تسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق املوازيةعلى عدم ممانعة بنك الرياض 
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  الضمانات:

استثماري وأوراق مالية، حيث تم رهن األسهم اململوكة للسيد/ منصور إبراهيم عبدهللا أبابطين ضمانات أسهم بموجب إقرار رهن حساب  .1

 .في شركة البابطين للطاقة واالتصاالت

 . من السادة/ منصور إبراهيم عبدهللا أبابطين وعبدالعزيز إبراهيم عبدهللا البابطين كفالة بموجب إقرار كفالة غرم وأداء تضامنية .2

 . حيث تم رهن أرض مبنى اإلدارة الرئيسية العقاري لضمانات عقاريةالرهن  .3

 إتفاقية مصرف اإلنماء •

بتاريخ   وقائمة  مبرمة  ائتمانية  تسهيالت  إتفاقية  الشركة  لدى  )املوافق  16/03/1442يوجد  يبلغ  02/11/2020ه  ائتماني  بحد  اإلنماء  مع مصرف  م( 

  .وانهاء االتفاقية  وتم سداده ( ريال سعودي  2,869,177م قامت الشركة باستخدام مبلغ )2021ديسمبر    31كما بتاريخ  ( ريال سعودي،  10,000,000)

 . الشركة في السوق املوازيةوطرح أسهم تسجيل  على  مصرف اإلنماءوالجدير بالذكر أن الشركة حصلت على عدم ممانعة 

   الشركاء.( ريال سعودي وضمانات شخصية من 10,000,000سند ألمر بمبلغ ) الضمانات:

 إتفاقية تمويل شراء أرض من بنك الرياض  •

(، 311018000599( ريال سعودي وذلك لشراء أرض بصك رقم )4,370,000بإبرام إتفاقية شراء أرض مع بنك الرياض بلغت قيمتها )قامت الشركة  

تسجيل  على  كة حصلت على عدم ممانعة بنك الرياض  والجدير بالذكر أن الشر .  تم االنتهاء من سداد كافة األقساطم  2021ديسمبر    31وكما بتاريخ  

 . وطرح أسهم الشركة في السوق املوازية

 )تم سداد املبلغ بالكامل وجاري العمل على فك الرهن كما في تاريخ هذه النشرة( . رهن األرض حتى إكتمال سداد املبلغ الضمانات:

  على   الحصول   على  الشركة  قدرة   عدم  فإن  لذلك  ة،الحاج  استدعت  إذا  املناسب   التمويل   على  حصولها  بشأن  ضمان  أو  تأكيد  أي   الشركة  تعطي  وال

 وعملياتها   الشركة  أداء  على  سلبي  أثر  له  سيكون   الشركة،  مع  تتناسب  مقبولة  تفضيلية  بشروط  تمويل  أو  ممولة،  جهات  من  تحتاجه  الذي  التمويل

 . املستقبلية وخططها التشغيلية

 صول الشركة املخاطر املتعلقة بالرهن على أ 12.1.2

مع بنك الرياض اتفاقية فتح اعتمادات مستندية وإصدار خطابات ضمان وكفاالت لتمويل مدفوعات املوردين مضمونة برهن عقاري  أبرمت الشركة  

  العقارات اململوكة ل)لالطالع على  ، هذا ويوجد رهن آخر على األرض التي قامت الشركة بتمويل شرائها من بنك الرياض  الشركةألراض ي  
ً
لشركة فضال

إذا لم تتمكن .  (هذه النشرة ( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في  3" من القسم )لشركةالتي تملكها االعقارات  قائمة  ( "1.13.3الفرعي )راجع القسم  

ستقبل بأي من االلتزامات أو التعهدات ء بالتزامات السداد املترتبة عليها بموجب االتفاقيات املوقعة مع الجهات املمولة، أو أخلت في املالشركة من الوفا

رهونة،  الخاصة باالتفاقيات، فسيكون للجهات املمولة الحق بطلب سداد قيمة التمويل على الفور والبدأ بإجراءات التنفيذ القضائي على األصول امل 

 تها املستقبلية. وعليه سيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي وتوقعا

 املخاطر املتعلقة بالضمانات الشخصية 13.1.2

تسهيالت ائتمانية مع مصرف اإلنماء مضمونة  بكفالة غرم وأداء تضمانية على كامل التسهيالت البالغ حدها االئتماني  قامت الشركة بابرام اتفاقية  

البابطين، 10,000,000عشرة ماليين ) ابراهيم عبدهللا  ابابطين، وعبدالعزيز  ابراهيم عبدهللا  ( ريال سعودي من قبل بعض املساهمين وهم منصور 

 هيم الهدلق وسعود عبدالرحمن ابرا

  لحصول وبالتالي في حال عدم مقدرة الشركة على الحصول على الضمانات من كل من املساهمين املذكورين أعاله، فإنه سيكون من الصعب على الشركة ا

رهن جزء    -ل ال الحصرعلى سبيل املثا-، أو ستضطر مقابل الحصول على التسهيالت البنكية إلى تقديم ضمانات أخرى  على التسهيالت البنكية املطلوبة

 أو جميع أصول الشركة مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 السعودة املخاطر املتعلقة بمتطلبات 14.1.2

 باململكة بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في اململكة، بما في ذلك الشركة، بتوظيف نسبة    السعودة   يعتبر االلتزام بمتطلبات
ً
 نظاميا

ً
متطلبا

بين   لبرنامج نطاقات الصادر  معينة من املوظفين السعوديين   
ً
النسبة. ووفقا تلك  البشريةاملوار وزارة    عنمجموع موظفيها واملحافظة على  والتنمية   د 

في حال  أنه ، إال"منخفض( وُمصنفة ضمن النطاق "أخضر  %27.87)م 2021 ديسمبر  31كما في تاريخ  السعودة لدى الشركة لغت نسبةاالجتماعية، ب

والتنمية االجتماعية فرض سياسات توطين أكثر شدة في املستقبل،    املوارد البشريةعدم استمرارها في الحفاظ على هذه النسب أو في حال قررت وزارة  

والتنمية االجتماعية، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات على الشركة تفرضها الجهات  املوارد البشرية ولم تتمكن الشركة من االلتزام بمتطلبات وزارة 

ر السعوديين، والتي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها الحكومية، كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غي

 راجع القسم الفرعي )املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها. )
ً

( "خلفية عن الشركة  3( "املوظفون والسعودة" من القسم )15.3وملزيد من املعلومات، فضال

  (.هذه النشرة وطبيعة أعمالها" في 
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 املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافيةاملخاطر  15.1.2

لجميع السنوات السابقة من بداية تأسيس الشركة وحتى العام املالي املنتهي في  قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك  

وفيما يتعلق عن السنوات    م.2021لى سداد مبلغ الزكاة والحصول على شهادة الزكاة للعام  وجاري العمل كما في تاريخ هذه النشرة ع  ،م2021ديسمبر    31

وحتى تاريخ  بالكامل،  م وقامت بسداد تلك الفروقات2012م وحتى العام 2009م السابقة فقد استلمت الشركة فروقات ربوط زكوية عن الفترة من العا

م  2020م وحتى  2013أما األعوام من    فيما يتعلق بهذه الفروقات.الزكاة والضريبة والجمارك  هيئة  لم تستلم الشركة أي مستند من قبل    هذه النشرة 

 .حتى تاريخ هذه النشرة  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من قبل هذه االعوامعن  أي ربوط زكوية نهائيةفإن الشركة لم تستلم 

والذي لم  م،  2020م وحتى  2013ةمن  ام املاليو عالزكاة والضريبة والجمارك ستقبل تقديراتها الزكوية عن األ هيئة  ال تستطيع الشركة التنبؤ ما إذا كانت  

، وإذا ما قامت  ، أو ستطالبها بدفع أي فروقات زكوية مستهذه النشرة تقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار الربوط الزكوية لها حتى تاريخ  
ً
قبال

 بمطالبة الشركة بدفع مثل هذه الفروقات
ً
 أنه كما في تاريخ هذه النشرة ال يوجد أي مخصصات زكوية ألي   هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فعال

ً
)علما

بي وجوهري على أرباح الشركة  ، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلمطالبات إضافية قد تنشأ في املستقبل وأن الشركة هي من ستتحمل دفع هذه املطالبات(

 ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 تركز العمالء املتعلقة بخاطر امل 16.1.2

( 5، حيث أن أكبر خمسة )أساس أوامر وطلبات الشراء املباشرة عدد من العمالء الرئيسين والتي تقوم العالقة معهم على    تعتمد مبيعات الشركة على 

  م2020ديسمبر    31كما في    إيرادات الشركة من القطاعات الرئيسية  %( من إجمالي7.25( و) %11.80حوالي )شكلت نسبتهم  للشركة    عمالء رئيسين

  )  م على التوالي2021و
ً
فإنه في حال انهيار أو قطع العالقة مع أحد أو مجموعة    عليهو (،  النشرة   هذه " في  كبار العمالء"  (2.5.3)  القسم الفرعيراجع  فضال

سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج  ، فإن ذلكمن العمالء الرئيسين، وإخفاق الشركة في إيجاد العالقات الالزمة مع عمالء جدد

 عملياتها وأداءها املالي.

 تركز مبيعات الشركةاملتعلقة باملخاطر  17.1.2

من   %(66.00%( و)74.05شكلت ما نسبته ) حيث وقطاع املقاهي ومحالت العصير مجتمعة  ،والحلوياتفي كل من قطاع املخابز  إيرادات الشركة تتركز

  ومن  عام بشكل قطاعات الشركة من  املبيعات انخفاض حال في فإنه وبالتالي ،م على التوالي2021م و2020ديسمبر  31إجمالي إيرادات الشركة كما في  

 العمليات   نتائج  على  وبالتالي  الشركة  إيرادات  على  سلبي  بشكل  يؤثر  سوف   ذلك  فإن  خاص،  بشكل  العصير   ومحالت  واملقاهي  والحلويات،  املخابز  قطاع

 . واملالية التشغيلية

 امللكية وحقوق  العالمات التجارية بحماية املتعلقةاملخاطر  18.1.2

  التنافس ي  ومركزها  أعمالها  تدعم  والتي  ،التجارية  تهاالماوع  وشعارها  اسمها  استخدام  على  أعمالها  وتطوير  منتجاتها   تسويق  في  الشركة  قدرة   تعتمد

   وتمنحها
ً
   تميزا

ً
 التجارية لدى الجهات املختصة. )   الماتهاالشركة بتسجيل جميع ع   قامت  وقد   .العمالء  بين   السوق   في  واضحا

ً
  الفرعي   القسم  راجع  فضال

(11.3" "3)  القسم   من"  امللكية  وحقوق   التجارية  العالمات(  النشرة   في"  أعمالها  وطبيعة  الشركة  عن  خلفية(  إنهذه    أو   امللكية  بحقوق   إخالل  أي   (. 

  لحماية   املختصة  املحاكم  أمام   ومطالبات  قضائية  دعاوى   ورفع  الشركة،  سمعة  على  التأثير   إلى  سيؤدي  للشركة  التجارية  للعالمات  مشروع  غير   استخدام

 بشكل  التجارية  عالماتها  حماية  في   الشركة  فشلت  إذا  ما   حال  وفي.  متابعتها  في  اإلدارة   قبل  من  كبير   وجهد  وقت  إلى  وتحتاج  مكلفة  عملية  وهي.  الحقوق   هذه 

   سيؤثر ذلك فإن  املشابهة،  العالمات  تتبع  أو  التسجيل   شهادة  تجديد  عند  فعال
ً
  ينعكس  مما  قيمتها،  على  سلبا

ً
 عملياتها   ونتائج  الشركة  أعمال  على  سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها

 املخاطر املتعلقة بكفاية التغطية التأمينية 19.1.2

على    أمينت  عقود(  5)  بعدد  الشركة  تحتفظ  التأمين  وهي  واصولها،  أعمالها  اللتغطية  والتأمين  املخاطر  جميع  املمتلكات ضد  وتأمين  طبي  املركبات 

 أو ،الحاالت كل في كافيال التأميني الغطاء لديها يكون  ال أو وأصولها، ألعمالها املهمة التأمينية العقود جميع الشركة لدى يكون  ال قد أنه غير  ،للموظفين

  ال   املستقبل  في  أحداث  تقع  أن   املمكن  من  أنه  كما.  مثل املخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية  الشركة  لها  تتعرض  قد  التي  املخاطر  جميع  يغطي  ال  أنه

 الخاصة  التأمين  عقود  أن  ضمان  أي  يوجد  وال.  اإلطالق  على  ضدها  مؤمنة  تكون   ال  قد  أو  املحتملة،  الخسائر  يغطي  بشكل  ضدها  مؤمنة  الشركة  تكون 

،  مقبولة  بشروط  متاحة  ستظل  بالشركة
ً
   إن.  اإلطالق  على  متاحة  ستظل  أو  تجاريا

ً
  للشركة  عليه  مؤمن  غير   حدث  وقوع  أو  الظروف  أو  األحداث  هذه   من  أيا

 .املستقبلية وتوقعاتها أعمالها ونتائج املالية وأوضاعها الشركة وأصول   أعمال على وجوهري   سلبي بشكل ؤثريس
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 املخاطر املتعلقة بالسيولة  20.1.2

  املالية   املطلوبات  تتكون و   استحقاقها،  حال  املتداولة   املالية  باملطلوبات  املتعلقة  التزاماتها  مقابلة   على  الشركة  قدرة   عدم  في  السيولة  مخاطر   تتمثل

 . التواليم على  2021م و2020ديسمبر    31مرة( كما في  1.86مرة( و)  1.97بلغ معدل السيولة للشركة )  ، وقدمستحقة  ومصاريف  دائنة ذمم  من  للشركة

على    قدرة   على  ضمان  يوجد   وال    السيولة  مخاطر  تنتج  أن  ويمكن.  االستحقاق   مواعيد  في  بالتزاماتها  الوفاءالشركة 
ً
 بيع  على  املقدرة   عدم  عن  أيضا

   يؤثر  مما  فورية، سيولة تتطلب قد مفاجئة  أو  طارئة أحداث  أية وقد تقع  لها،  العادلة  القيمة  يقارب  وبمبلغ  بسرعة  املتداولة  املالية  املوجودات
ً
 سلبا

 .وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وعلى توقعاتها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت  21.1.2

املستخدمة   املشتريات  حجمتخضع بعض معامالت الشركة لعمالت غير الريال السعودي، ال سيما الدوالر األمريكي واليورو األوروبي، وذلك فيما يتعلق  

 للعمالت:  الشركة عملياتفي 
ً
 وتوضح الجداول أدناه تعامالت الشركة وفقا

  الشركة تعامالت جدول  (: 3) رقم الجدول 
ً
 :السعودي الريال بغير  املشتريات بحجم  يتعلق فيما للعمالت وفقا

 العملة 

املشتريات حجم   

م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31   

املبيعاتتكلفة نسبة من  املشتريات   املشتريات  
تكلفة نسبة من 

 املبيعات

األروبي  يورو ال  28,027,557 %62.95 42,372,440 45.80 %  

األمريكي دوالر ال  14,706,897 %33.03 49,126,850 53.10 %  

%95.98 42,734,454 اإلجمالي   91,499,290 98.91%  

  الشركة : املصدر

 من  وكجزء.  اململكة  عملة  غير   بعملة  املرتبطة  والتزاماتها  بمبيعاتها  يتعلق  فيما  األجنبية  العمالت  صرف  في  التغيرات  بمخاطر  للتأثر  عرضة  الشركة  إن

  أمريكي،   دوالر  1  مقابل  سعودي  ريال  3.75  ب  يقدر  صرف  بسعر  األمريكي  بالدوالر  مربوط  ،هذه النشرة   تاريخ  حتى  السعودي،  الريال  فإن  اململكة،  سياسة

  اليورو  أمام  السعودي  الريال  صرف  سعر  فإن  املقابل  وفي  األمريكي،  الدوالر  مقابل  السعودي  الريال  صرف  سعر  ثبات  على  تأكيدات  يوجد   ال  أنه  إال

 ال ) األجنبية العمالت مقابل السعودي الريال قيمة في التقلبات تؤدي قد وعليه وقت، أي في للتقلبات ومعرض والطلب العرض لعوامل يخضع األوروبي

  التأثير  إلى( األوروبي واليورو األمريكي الدوالر سيما
ً
 . املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها الشركة عمليات  نتائج على  جوهري  وبشكل  سلبا

 املخاطر املتعلقة بحداثة التحول إلى شركة مساهمة وعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات املساهمة املدرجة 22.1.2

( رقم  الوزاري  القرار  بموجب  مقفلة  مساهمة  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من  الشركة  وتاريخ  204تحولت  )املوافق 18/06/1442(  هـ 

، وبالتالي فإن كبار التنفيذيين يتمتعون بخبرة محدودة م(03/2021/ 01ه )املوافق  17/07/1442وبتاريخ  (  239والقرار الوزاري رقم )  م(31/01/2021

ى كبار التنفيذيين بذل جهود أو قد ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة والتقيد باألنظمة واللوائح التي تخضع لها، وسيتوجب عل

ه كبار  إضافية لضمان التزام الشركة بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة، مما قد يقلل من الوقت الذي يخصص

باإلضافة إلى ذلك فإنه في حال قامت إدارة الشركة  التنفيذيين إلدارة األعمال اليومية للشركة والذي بدوره قد يؤدي إلى التأثير على نتائج أعمال الشركة.  

يض الشركة  باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها أو في حال عدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة سيؤدي إلى تعر 

 يات الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. للعقوبات والغرامات النظامية التي من شأنها التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمل 

قة بالدعاوى القضائية 23.1.2
ّ
 املخاطر املتعل

 بصفتها مدعي أو ُمدعى عليه.  ه النشرة  كما بتاريخ هذ
ً
القضائية سواًء  إن الشركة معرضة للدعاوى  فإن الشركة ليست طرف في دعاوى قضائية سواءا

وال تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو االجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو   ،بصفتها مدعي أو مدعى عليه

وقد تشمل هذه   والتأثير بشكل سلبي على سمعة الشركة،  النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات،

بل أشخاص أو  الدعاوى على سبيل املثال ال الحصر: املسائل الزكوية والضريبية ونظام العمل واألضرار األخرى التي تنجم عن اإلهمال أو االحتيال من ق

 
ً
  مؤسسات. وبالتالي فإن أي نتائج سلبية ملثل هذه القضايا قد تؤثر سلبا

ً
  . املستقبلية وتوقعاتها املالي ركزهاالشركة ونتائج عملياتها وم على وجوهريا
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 التنفيذية لوائحهخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق املالية و امل 24.1.2

 حال  وفي  املالية،  السوق   هيئة  من  الصادرة   والتعاميم  واللوائح  ولألنظمة  املالية  السوق   لنظام  ستخضع الشركة بعد التسجيل واإلدراج في السوق املوازية

  األسهم على  التداول  إيقاف وعقوبات مثل  تكاليف، ستتحمل لها، تخضع  التي واألنظمة اللوائح  من  أي في  التقيد على  الشركة مقدرة  عدم
ً
  أو إلغاء  مؤقتا

 .وربحيتها املالي وأدائها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على سلبي  بشكل سيؤثر مما التزامها؛ عدم حال في الشركة أسهم إدراج

 بأنظمة التشغيل وتقنية املعلوماتاملخاطر املتعلقة  25.1.2

 أنظمة أوفشل النظام  كانهيار األنظمة،  هذه   تعطل  ملخاطر  الشركة  ُيعّرض  مما   ،اومرافقه  اأعماله  إلدارة   املعلومات  تقنية   أنظمة  على  الشركة  تعتمد

 الالزمة  املاهرة  العمالة توفر عدم  أو  االتصال أخطاء  أو  الحرائق  أو الطبيعية الكوارث  أو اإللكترونية الفيروسات  أو  الشركة أنظمة اختراق  أو  الحماية

  حدوث   أو  وظائفها  في  أعطال  أي   وجود  حال  في  أو  وتطويرها  املعلومات  تقنية  أنظمة  على  الحفاظ  في  الشركة  فشلت وإذا وإدارتها، األنظمة هذه  لتشغيل

 . والتشغيلية املالية ونتائجها الشركة أعمال على سلبي  بشكل  ذلك  سيؤثر متكرر، إخفاق أو كبير  عطل

 املخاطر املتعلقة بالعقود مع الغير  26.1.2

 راجع القسم    إيجار  واتفاقيات عقود  الشركة  أبرمت
ً
  تتعرض   وعليه  (.هذه النشرة " في   قائمة العقارات املستأجرة من الشركة  ( "2.13.3)الفرعي  )فضال

  ألي   بالتزاماتها  الشركة  معها تتعاقد  التي  الجهات  تخل  وقد.  التعاقدية  بالتزاماتها  بالوفاء  رغبتها   عدم  أو  معها  املتعاقدة   الجهات  قدرة   عدم  لخطر  الشركة

   ذلك  في  بما  األسباب  من  سبب
ً
  أكثر   الجهات  هذه   مع  التعامل  عن  تنشأ  التي  املخاطر  وتصبح  عملياتها،  تعطل  أو   املالية  مالءتها  عدم  أو  إلفالسها  نتيجة

  أو   الشركة  قدرة   عدم  حال  وفي  الشركة،  تطلعات  مستوى   على  تكون   سوف   األطراف   تلك  بأن   التأكيد  يمكن  ال  كما  .الصعبة  السوق   ظروف  ظل  في  حّدة 

  ذلك   فإن  املنازعات  لتلك  الشركة  وخسارة   قضايا،  أو  مستقبلية  منازعات  أي  وقوع  حال  في  أو  العقود،  تلك  ببنود  االلتزام  على  معها  املتعاقدة   األطراف

  سيؤثر
ً
 . التشغيلية ونتائجها النقدية وتدفقاتها املالي مركزها على سلبا

 املخاطر املتعلقة بالذمم الدائنة  27.1.2

على التوالي.  م  2021و  م2020ديسمبر    31كما في  ( ريال سعودي  5,393,922و)( ريال سعودي  7,767,227بلغ رصيد الذمم الدائنة التجارية للشركة )

. مع اإلشارة إلى أن على التواليم  2021م و 2020ديسمبر    31%( كما في  13.04%( و)30.63)  طلوباتاملوتمثل نسبة الذمم الدائنة التجارية من مجموع  

الشركة من سداد كامل   تتمكنقد ال  وفي حال تقادم الذمم الدائنة  يوم.    150يوم إلى    60قبل املوردين تتراوح من  فترة االئتمان املمنوحة للشركة من  

بالدين بشروط منا اتفاقيات شراء  املدة املتفق عليها مع املوردين، األمر الذي قد ُيصعب حصول الشركة على  في  أو سدادها  الدائنة  في  ذممها  سبة 

 وبشكل جوهري على عملياتها التشغيلية ونتائجها املالية وتوقعاتها املستقبلية
ً
 . املستقبل مما سيؤثر  سلبا

 املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير السعوديين  28.1.2

إجمالي املوظفين في الشركة، مما قد يؤثر على نتائج أعمال الشركة   (من%72.13)السعوديين  م شكلت نسبة املوظفين غير  2021  ديسمبر   31كما في تاريخ  

املحافظة على كوادرها من غير السعوديين أو إيجاد بدالء عنهم بنفس املهارات والخبرات  ووضعها املالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من  

القطاع؛ مما  املطلوبة أو في حال حدوث أي تغير في سياسات ولوائح ونظم وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية نتج عنها زيادة في نسبة سعودة  

ن العمالة غير السعودية. مما يتسبب في زيادة التكلفة املالية على الشركة والذي من شأنه أن يؤثر بشكل  يصعب معه أن تحافظ الشركة على كوادرها م

 مالها وأرباحها ونتائج عملياتها.سلبي وجوهري على أع

إجمالي قيمة رسوم املقابل املالي  على التوالي، وقد بلغ  م  2021وم  2020ديسمبر    31موظف كما في    (88و)  (74بلغ عدد املوظفين غير السعوديين ) و قد  

 . على التواليم 2021وم 2020ديسمبر  31كما في ( ريال سعودي 658,858، و)( ريال سعودي708,754للموظفين غير السعوديين )

الحكومة اع  أقرت  نافذة  أصبحت  والتي  املرافقين(  )رسوم  السعوديين  غير  املوظفين  ومرافقي  لتابعي  اإلقامة  وتجديد  إصدار  من رسوم   
ً
تبارا

 من مائتي )01/07/2017
ً
 أنها ارتفعت تدريجيا

ً
 لكل تابع في عام 200م، علما

ً
( ريال سعودي  400م، حتى وصلت إلى أربعمائة )2017( ريال سعودي شهريا

 لكل تابع في عام  
ً
عائلته تؤدي إلى زيادة تكلفة    م، وعليه فإن الزيادة في رسوم إصدار وتجديد اإلقامة التي يتحملها املوظف غير السعودي عن 2020شهريا

ستواجه  املعيشة عليه، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجهه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة املعيشة فيها أقل، وإذا ما حدث مثل هذا األمر ف

عن املوظفين غير السعوديين أو جزء منها  الشركة صعوبة في املحافظة على موظفيها غير السعوديين، األمر الذي قد يضطرها إلى تحمل تلك التكاليف  

ة، وبالتالي  بشكل مباشر، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها غير السعوديين، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الشرك

 .سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمالها وأدائها املالي ونتائج عملياتها
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تاريخ  والجدير   في  أنه   
ً
أيضا )املوافق  03/1442/ 18بالذكر  العربية 04/11/2020ه  اململكة  في  االجتماعية  والتنمية  البشرية  املوارد  وزارة  أطلقت  م( 

دعم  م(، وتستهدف هذه املبادرة  2021/ 14/03ه )املوافق  01/08/1442السعودية، مبادرة تحسين العالقة التعاقدية والتي دخلت حيز التنفيذ في تاريخ  

ظام الكفيل،  رؤية وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل وإلغاء ن

مات املبادرة جميع  حيث تقدم املبادرة ثالث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتشمل خد

ل  العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العالقة التعاقدية وشروط التعاقد بين صاحب العمل والعام 

لعمل، كما تحدد املبادرة الوافد. وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد االنتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة ملوافقة صاحب ا 

ا من العمالة آليات االنتقال خالل سريان العقد شريطة االلتزام بفترة اإلشعار والضوابط املحددة. وبناًء عليه ال تضمن الشركة أن تحافظ على كوادره

ليات املشار إليها أعاله، وإذا لم تتمكن  غير السعودية وتجديد عقودهم بشروط مرضية لهم، األمر الذي سيدفعهم إلى االنتقال إلى عمل آخر وفق اآل

زيادة التكلفة    الشركة من املحافظة على كوادرها من العمالة غير السعودية أو إيجاد بدالء عنهم بنفس املهارات والخبرات املطلوبة، فإن ذلك سيؤدي إلى

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

 املخاطر املتعلقة بالتشغيل والتوقف غير املتوقع لألعمال  29.1.2

 بما عوامل لعدة  كبيرة نتيجة تشغيلية ملخاطر عرضة الشركة وتعتبر  التشغيلية للنشاط، عملياتها استمرار بشكل رئيس ي على  الشركة تعتمد إيرادات 

العالقة أو األعطالوصدو    الطبيعية الكوارث ذلك في في األنظمة الحكومية ذات  تغيرات  أو  التشغيلية  املفاجئة ر   الطاقة إمداد توقف أو  باألنظمة 

في تعطل عملية التشغيل وقدرة الشركة على تسليم   أو بها، العاملة القوة أو بمرافق الشركة كبير  ضرر  إلحاق في املخاطر تلك تتسبب وقد والكهرباء،

 وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل التأثير  وبالتالي الشركة لخسائر، تكبد عليها يترتب مما منتجاتها ،

 املستقبلية

 (19 - املخاطر املتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد 30.1.2

 
ً
املستجد والذي بدأ  (  19-كوفيد)  كورونا  فيروس   جائحة  تفش ي   تبعات  عن  الناتجة  ككل  العاملي  واالقتصاد   اململكة  اقتصاد   على  السلبية  للتأثيرات  نظرا

ذلك من القرارات الصادرة من الجهات املختصة  وماصاحب م بداية من الصين ومن ثم في جميع انحاء العالم،2019بالتفش ي منذ أواخر شهر ديسمبر 

 والتي  ،(19-كوفيد)  املستجد  كورونا   فيروس  جائحة  إنتشار  من  والحد  للتصدي  الوقائية  والتدابير   اإلحترازية  باململكة العربية السعودية بشأن اإلجراءات

  بالتجزئة  البيع ومعارض التسوق  مراكز وإغالق اململكة ومحافظات مدن  بعض في الكامل أو الجزئي التجول  بحظر: الحصر ال املثال سبيل على تقتض ي

 وسيارات  والحافالت الداخلي الطيران رحالت  جميع تعليقو  ذلك، وغير  بعد عن بالعمل بعضها الزام أو القطاعات لبعض العمل ساعات عدد وتقليص

  املقيمين  واملعتمرين الحجاج جميع على مؤقتة قيود وفرض اململكة خارج من النبوي  املسجد وزيارة  العمرة  ألغراض الدخول  وتعليق ،والقطارات  األجرة 

 الغذائية   املواد  بيع  محال  باستثناء  داخلها  األنشطة  وجميع  التجارية  املجمعات  إغالقو   مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة   زيارة   من  ملنعهم  اململكة  في

 .  والصيدليات

( MERSومتالزمة الشرق األوسط التنفسية )(  COVID-19كما سيترتب على تفش ي أي مرض من األمراض املعدية منها على سبيل املثال فيروس كورونا )

( في منطقة الشرق األوسط أو أي منطقة أخرى أثر سلبي وجوهري على اقتصاد  SARS( ومتالزمة العدوى التنفسية الحادة )HINIوفيروس االنفلونزا )

 اململكة وعمليات الشركة. 

الح أو  إيقاف  في  تنجح  املوضحة أعاله سوف  أن اإلجراءات  )اليمكن ضمان  كورونا  فيروس  إنتشار  لهذه COVID-19د من  اململكة. كما سيكون  في   )

لبي وجوهري  اإلجراءات آثار سلبية وجوهرية على االقتصاد السعودي وعلى ثقة املستثمرين واألعمال لفترة يصعب التنبؤ بها، مما سيؤثر بدوره وبشكل س

 املستقبلية. على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها 

( أو في حال تفش ي أي أمراض معدية أخرى في اململكة وفي باقي دول العالم، فإن الشركة ستكون  COVID-19كما أنه وفي ظل إنتشار فيروس كورونا )

 على بعض املواد األولية التي  
ً
تشتريها الشركة من موردين معرضة ملخاطر انقطاع األعمال، وبشكل خاص قد يكون هنالك تعليق او تأخير أو التأثير سلبيا

 على استمرار العمليات اإلنتاجية ملصنع الشركة.  
ً
 خارجيين في دول متأثرة بالفيروس، مما سيؤثر سلبيا

ا في  كما أنه وفي حال إنتشار العدوى وإصابة موظفي الشركة بأي من هذه األمراض، فسيؤدي ذلك نقص في عدد املوظفين في كافة إدارات الشركة بم

مـن شـأنه أن يعطـل إنتـاج الشـركة ويضعـف قدرتهـا علـى إنتـاج  إدارات اإلنتاج أو سيؤدي إلى تقليص عدد ورديات العمل أو ساعات العمل، مما    ذلك في

 أو اإللتزام بمتطلباتها التعاقدية.  كميـات كافيـة مـن املنتجــات بصــورة مســتمرة 

  الناجمة   الخسائر  حجم  تقدير  أو  عملياتها  تأثر  عدم  ضمان  اليمكنها  الشركة   فإنه النشرة  هذ  تاريخ  حتى  الوباء  هذا   إلنتهاء  متوقع  تاريخ  اليوجد  أنه  وحيث 

  هذه  عن
ً
 .املستقبلية عملياتها ونتائج املالي ومركزها الشركة  أعمال على جوهري  وبشكل الجائحة وتبعاتها في املستقبل مما سيؤثر سلبا
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   املخاطر  31.1.2
ا
 املتعلقة بعدم قدرة الشركة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقبال

لشركة للقيام  تعتمد قدرة الشركة على توسيع أعمالها وأدائها املستقبلي على عدة عوامل من بينها القدرة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياجات ا

 بخططها املستقبيلة، وإذا لم تت
ً
وبشكل جوهري    مكن الشركة من توفير القوى العاملة الكافية بما يتناسب مع أعمالها واحتياجاتها فإن ذلك سيؤثر سلبا

 وبشكل جوهري على على نجاح الشركة في تنفيذ الخطط املستقبلية للتوسع في األعمال وبالتالي 
ً
 نتائج أعمالها وتوقعاتها املستقبلية. التأثير سلبا

 لقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة املخاطر املتع 32.1.2

 مع شركات زميلة ومستثمر بها.تتعامل الشركة في سياق أعمالها االعتيادية مع أطراف ذات عالقة تتمثل في كل من تعامالت تجارية 

م والتي جميعها تتمثل في توزيعات  2020ديسمبر   31( ريال سعودي كما في 2,150,000بلغ حجم العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة ما قيمته )

 أرباح للمساهمين. 

( قيمته  ما  العالقة  ذات  األطراف  مع  والتعامالت  العقود  بلغ حجم  في  33,881,890بينما  كما  ريال سعودي  نسبته  م،  2021ديسمبر    31(  ما  شكلت 

 م.2021ديسمبر  31%( من إجمالي قيمة العقود والتعامالت كما في 23.22)

م 2020ديسمبر    31كما في    ( ريال سعودي 32,381,890)و  ( ريال سعودي2,150,000التعامالت املستحقة إلى أطراف ذات عالقة ماقيمته )  حجمبلغ  

   .م على التوالي2021م و2020ديسمبر  31كما في  مجموع املطلوباتمن %( 78.26و)%( 8.48شكلت مانسبته )والتي  م على التوالي،2021و

للسنة    مجموع املوجودات %( من  1.68( ريال سعودي شكلت مانسبته )1,500,000التعامالت املستحقة من أطراف ذات عالقة ماقيمته )  حجمبلغ  

  م.2021ديسمبر  31املالية املنتهية في 

 : م2021م و2020ديسمبر  31كما في ويبين الجدول التالي التعامالت التي تمت مع أطراف ذات العالقة 
 م 2020ديسمبر  31التعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل  (: 4) رقم الجدول 

 األطراف ذات العالقة
طبيعة 

 التعامل

طبيعة 

 العالقة

 التعامل حجم

 عام خالل

 م 2020

 كما  الرصيد

 ديسمبر 31 في

 م 2020

 إجمالي من النسبة

 العقود قيمة

 والتعامالت

)%( 

النسبة من  

إجمالي  

 )%( ملبيعاتا

النسبة من  

مجموع  

 املطلوبات 

)%( 

 ( السعودي  بالريال) ةالعالق ذات الجهات إلى مستحقة مبالغ

منصور إبراهيم عبدهللا 

 البابطين 
 % 6.19 ال ينطبق  ال ينطبق  14,290 1,569,500 مساهم  توزيع أرباح 

عبدالعزيز إبراهيم عبدهللا  

 البابطين 
 % 2.04 ال ينطبق  ال ينطبق  449,377 516,000 مساهم  توزيع أرباح 

 % 0.25 ال ينطبق  ال ينطبق  64,500 64,500 مساهم  توزيع أرباح  سعود عبدالرحمن الهدلق 

 %8.48 ال ينطبق ال ينطبق 528,167 2,150,000 اإلجمالي 

 .ومعلومات اإلدارةم، 2021ديسمبر  31القوائم املالية للشركة للسنة املالية املنتهية في املصدر: 
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 م 2021ديسمبر  31التعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل  (: 5) رقم الجدول 

 األطراف ذات العالقة
طبيعة 

 التعامل

طبيعة 

 العالقة

 التعامل حجم

 عام خالل

 م 2120

 كما  الرصيد

 ديسمبر 31 في

 م 2120

 إجمالي من النسبة

 العقود قيمة

 والتعامالت

)%( 

النسبة من  

إجمالي  

 )%( ملبيعاتا

النسبة من  

إجمالي  

وجودات امل  

)%( 

 ( السعودي  بالريال) ةالعالق ذات الجهات من  مستحقة مبالغ

 شركة نبراس نجد لالستثمار 
حصة 

 استثمار  

شركة  

 زميلة
 % 1.68 1.17% ال ينطبق  1,478,950 1,500,000

 %1.68 %1.17 ال ينطبق 1,478,950 1,500,000 اإلجمالي 

 األطراف ذات العالقة
طبيعة 

 التعامل

طبيعة 

 العالقة

 التعامل حجم

 عام خالل

 م 2120

 كما  الرصيد

 ديسمبر 31 في

 م 2120

 إجمالي من النسبة

 العقود قيمة

 والتعامالت

)%( 

النسبة من  

إجمالي  

 )%( ملبيعاتا

النسبة من  

إجمالي  

 املطلوبات 

)%( 

 ( السعودي  بالريال) ةالعالق ذات الجهات إلى مستحقة مبالغ

 شركة بحيرة الشوكوالته 
توريد  

 منتجات  

  شركة

 مستثمر

 بها 

 % 71.69 ال ينطبق  % 23.22 10,911,523 29,661,890

منصور إبراهيم عبدهللا 

 البابطين 
 % 4.80 ال ينطبق  ال ينطبق  - 1,985,600 مساهم  توزيع أرباح 

عبدالعزيز إبراهيم عبدهللا  

 البابطين 
 % 1.58 ال ينطبق  ال ينطبق  - 652,800 مساهم  توزيع أرباح 

 % 0.19 ال ينطبق  ال ينطبق  - 81,600 مساهم  توزيع أرباح  سعود عبدالرحمن الهدلق 

 % 78.26 ال ينطبق % 23.22 10,911,523 32,381,890 اإلجمالي 

 .، ومعلومات اإلدارةم2021 ديسمبر 31القوائم املالية للشركة للسنة املالية املنتهية في املصدر: 

ول أعاله وفق امع اإلشارة إلى أنه تم  الحصول على موافقة الجمعية العامة على جميع  التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة املوضحة في الجد

 ماهو موضح في الجدول أدناه:

 مع األطراف ذات العالقة  املبرمة التعامالت تفاصيل (: 6) رقم الجدول 

افقة الجمعية  الوصف  الجهة   تاريخ مو

 شركة بحيرة الشوكوالته

في  معها  بالتعامل  الشركة  وتقوم  للشركة  املوردين  كبار  من  الشوكوالتة  بحيرة  تعتبر شركة 

م قامت الشركة باالستثمار في شركة بحيرة الشركة بنسبة 2021  العامسياق أعمالها، وخالل  

%( من رأس مالها. ويتمثل الرصيد املستحق إلى شركة بحيرة الشوكوالته في مبالغ 3.00ملكية )

 مقابل مشتريات الشركة. مستحقة 

 ه  1443/ 27/08

 م( 30/03/2022)املوافق 

 شركة نبراس نجد لالستثمار 

العام   خالل  زميلة  شركة  أصبحت  نجد  نبراس  قامت 2021شركة  الشركة  أن  حيث  م، 

%( من رأس مالها. ويتمثل الرصيد 21.05باالستثمار في شركة نبراس نجد لتملك ما نسبته )

 استثمارية.حصة املستحق من شركة نبراس نجد في 

 ه  1443/ 27/08

 م( 30/03/2022)املوافق 

 املصدر: الشركة

ت عالقة  ويجب أن تخضع جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة ملوافقة الجمعية العامة العادية للشركة وفي حال وجود أية تعامالت مع أطراف ذا

ن  مستقبلية فسيتم عرضها على أقرب جمعية عامة، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التعامالت، فستضطر الشركة للبحث ع

 أطراف أخرى من غير ذوي العالقة للتعامل معهم على تنفيذ األعمال املسندة إلى أطراف ذوي عالقة.  

كة إيجاد  إن عدم قدرة الشركة على تجديد أو إبرام العقود مع األطراف ذات العالقة، أو تجديدها بشروط ال تناسب الشركة أو في حال تعذر على الشر 

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها  بديل مناسب لألطراف ذات العالق
ً
ة خالل فترة زمنية معقولة، فإن ذلك سيؤثر سلبا

 وبشكل  وتوقعاتها املستقبلية. كما أنه في حال لم تتم التعامالت مع األطراف ذات العالقة في املستقبل على أسس تجارية بحتة فإن ذلك سيؤثر سل
ً
با

 الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. جوهري على أعمال 

 
ً
 مع أطراف ذات عالقة دون الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية بشكل مسبق. ووفقا

ً
للمادة    باإلضافة إلى ذلك، قد تتعامل الشركة مستقبال

العادية على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة بشكل مسبق.  ( من نظام الشركات، فإنه يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة 71)
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قد تصل  وعليه، فإن الشركة معرضة للحصول على مخالفات لألحكام والقواعد اإللزامية لنظام الشركات وبالتالي الحصول على غرامات وعقوبات والتي  

عودي، وتضاعف تلك العقوبات في حال تكرار املخالفات خالل ثالث سنوات من تاريخ  ( ريال س500,000( إلى )213حسب نظام الشركات الحالي )املادة 

)املادة   (، كما أنه قد تتعرض الشركة لخطر الطعن في مثل هذه التعامالت أو  214الحكم عليه بتلك املخالفات وذلك حسب نظام الشركات الحالي 

 . ير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبليةإبطالها. وسيكون لوقوع أي من الحاالت املذكورة أعاله تأث

 املخاطر املتعلقة بتركز املوردين 33.1.2

  الغذائية كاألخباز والحلويات واآليس كريم واملواد الخاصة لصناعة العصائر والقهوة   املشتريات من املنتجاتعملياتها على    استمرار  في  الشركة  تعتمد

، حيث شكلت نسبة أكبر خمسة  أوامر وطلبات الشراء املباشرة على أساس    مع املوردينتقوم العالقة  و   .مجموعة من املوردين  من قبل  والتي يتم توريدها

 راجع  م )ملزيد من املعلومات  2021ديسمبر    31وكما في    م2020ديسمبر  31كما في    املشتريات( من إجمالي  %84.74)و(  %69.07موردين رئيسيين )
ً
فضال

هذه النشرة(. وبالتالي فإن حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل املوردين، أو إيقاف العالقة مع   من" كبار املوردين( "3.5.3القسم الفرعي )

 سيؤثر بشكل سلبي و   العالقة  استمرار و عدم  أأحد املوردين أو تغير أحد الشروط أو االلتزامات  
ً
جوهري على أعمال الشركة  بشروط مقبولة تجاريا

 وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها املالي وتوقعاتها املستقبلية. 

 املخاطر املتعلقة بإدارة املخزون  34.1.2

  سعودي   ريال(  17,894,323)  في الشركة  املخزون  رصيد  بلغو   ،بشكل أساس ي من منتجات املواد الغذائية كاألخباز والحلويات  الشركة  مخزون يتكون  

 31%( من مجموع املوجودات كما في  28.98%( و)30.37، يمثل نسبة )التوالي  على  م2021م و2020  ديسمبر   31  في  كماسعودي    ريال(  25,935,549)و

 املخزون حيازة  تكاليف ملراقبة املخزون من األمثل  املستوى  على املحافظة إلى السعي في الشركة سياسة وتتمثل.  م على التوالي2021م و2020ديسمبر  

  إلى  ذلك سيؤدي دوري،  بشكل املخزون  ومراقبة املثلى  املخزون  مستويات على الحفاظ من  الشركة تتمكن لم فإذا  . العامل املال  رأس  كفاءة  وزيادة 

 أو األولى، الحالة في العمالء، متطلبات تلبية من تمكنها لعدم بخسائر الشركة يلحق قد مما املخزون، مستويات في فائض إلى أو شديد انخفاض

 .عملياتها ونتائج املالي، ووضعها وجوهرية، سلبية بصورة  التجارية الشركة عمليات على يؤثر قد مما الثانية، الحالة في املخزون، تصريف

 الشركة باستثمارات املتعلقة املخاطر  35.1.2

لغ رصيدها  لدى الشركة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة متمثلة في محفظة استثمارية في أدوات حقوق امللكية لشركات مدرجة، ب

 استثمار بالقي2021م و2020ديسمبر    31( مليون ريال سعودي كما في  2.9( مليون ريال سعودي و)2.3)
ً
مة العادلة م على التوالي، ولدى الشركة أيضا

%( في 21.05يتمثل في تملك نسبة )  واستثمار في شركة زميلةفي شركة بحيرة الشوكالته،    %(3نسبة )يتمثل في تملك  من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 راجع القسم الفرعي )
ً
لخطر عدم قدرتها   وعليه تتعرض الشركة( "االستثمارات في الشركات" في هذه النشرة(  14.3شركة نبراس نجد لالستثمار )فضال

 وبشكل جوهري على مركزها املالي   مما  للشركة،  املالية  النتائج   ضمن  خسائر  تسجيل  تحقيق الفائدة املرجوة من هذه االستثمارات أو  على
ً
سيؤثر سلبا

 وتدفقاتها النقدية ونتائجها التشغيلية وتوقعاتها املستقبلية. 

 لدواء فيما يتعلق بمنتجات الشركةاملخاطر املتعلقة بمتطلبات الهيئة العامة للغذاء وا 36.1.2

عن منتجات شركات    كة إلى تجنب شراء منتجات الشركة، أو البحثإن املخاوف املحيطة بسالمة املنتجات الخاصة بالشركة يمكن أن تدفع عمالء الشر 

كانت تستند إلى وقائع فعلية    ية السلبية لهذه املخاوف، سواءً عاخارجة عن سيطرة الشركة. إن الد  خرى مشابهة لها، حتى وإن كانت هذه املخاوفأ

ا ووضعها ومؤكدة أو غير ذلك، يمكن أن تثني العمالء عن شراء منتجات الشركة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياته

وتقوم بتدريب املوظفين عليها ستساهم في الوقاية املالي وتوقعاتها املستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، قد ال تكون الضوابط التشغيلية التي تضعها الشركة  

ما في ذلك خطر عدم اكتشاف مواد غذائية منتهية الصالحية( بمن األغذية، والتالعب باألغذية، وغيرها من مشاكل املواد الغذائية )  الناتجة  من األمراض

 وسمعتها. التي قد تؤثر على عملياتها

، فإن ذلك سيؤدي إلى مطالبات بشأن املسؤولية عن املنتجات، وسحب  املنتجات املقدمة من الشركة  جودة في حال وقوع حوادث متعلقة بسالمة و 

، والدعاية السلبية، وقد يتم فرض عقوبات وغرامات من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء وقد يترتب عليه إيقاف الشركة بشكل من السوق املنتجات 

 جوهري على سمعة الشركة، وأعمالها، ووضعها املالي، ونتائج عملياتها.مؤقت، ويؤثر ذلك بالتالي بشكل سلبي و 
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 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة  2.2

 املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة  1.2.2

 ال سبيل املثال على وتشمل، عام بشكل اململكة في االقتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل من عدد للشركة على املتوقع املستقبلي األداء يعتمد

ويعتمد ونحو  الفرد دخل  ومتوسط  املحلي الناتج  ونمو التضخم عوامل الحصر، النفط   على أساس ي بشكل والجزئي الكلي اململكة اقتصاد ذلك. 

النفط تحدث مواتية غير  تقلبات أي فإن وعليه اإلجمالي، املحلي الناتج من كبيرة  حصة على تسيطر تزال ال والتي النفطية والصناعات أسعار   في 

  التأثير  شأنه من والذي الحكومي، اإلنفاق معدالت عام وعلى اململكة بشكل اقتصاد ونمو خطط على والجوهري  املباشر أثرها سيكون لها
ً
 على سلبا

  الشركة املالي، أداء
ً
 الحكومي.  اإلنفاق بمعدالت اململكة وتأثرها اقتصاد منظومة ضمن لعملها نظرا

 البنية في والخاص الحكومي واستثمارات القطاعين السكاني النمو استمرار فيها بما أخرى  عوامل عدة  اقتصاد اململكة على نمو استمرار يعتمد كما

الشركة   أعمال على وجوهري  سلبي سيؤثر بشكل وبالتالي االقتصاد على  كبير  تأثير  له سيكون  العوامل  هذه  من أي في  سلبي تغيير  أي فإن لذا التحتية،

 ونتائجها املالية وتوقعاتها املستقبلية. 

 املخاطر املتعلقة بالبيئة املنافسة 2.2.2

  تؤثر   كما  السوق،  في  األخرى   الشركات  مع  فّعال  بشكل  املنافسة  على  الشركة  قدرة   باستمرار  ضمان  يوجد  وال  قوية،  تنافسية  بيئة  في  الشركة  تعمل

 خفض إلى يؤدي مما الشركات، تلك منافسة على باستمرار قادرة  املالي، وقد تكون الشركة غير  أدائها على كبير   بشكل الشركة منافس ي تسعير  سياسات

  التأثير  وبالتالي السوق  في الشركة حصة
ً
 .وتوقعاتها املستقبليةعلى أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي  جوهري  وبشكل سلبا

 املخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السياس ي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط   3.2.2

  اقتصاد   على   بدورها  تؤثر  التي  العاملية  اإلقتصادية   للظروف   باإلضافة  اململكة   في  السائدة   والسياسية  االقتصادية  الظروف  على   للشركة  املالي  األداء  يعتمد

  سلبي   بشكل  يؤثر  قد  مما  النفط،  أسعار  في  تقلبات  تحدث  وقد.  للمملكة  املحلي  الناتج  إجمالي  من  األكبر   النصيب  يحتل  النفط  قطاع  يزال  وال .اململكة

  تحديات   اململكة  تواجه  كما.  األخيرة   األعوام  خالل   تباطؤ   شهد  اململكة  في  االقتصادي   النمو   معدل  أن  بالذكر  والجدير.  اململكة  اقتصاد   وجوهري على 

 عليه  سيترتب  الذي  أي  األمر  اململكة،  اقتصاد  وجوهري على  سلبي  تأثير   العوامل  هذه   لجميع  يكون   وقد.  السكاني  النمو  معدالت  في  النسبي  باالرتفاع  تتعلق

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على  وجوهري  سلبي تأثير 

  الظروف   أن   يضمن  ما  هناك  العديد من الدول في منطقة الشرق األوسط من عدم استقرار سياس ي وأمني في الوقت الراهن، وليسوإضافة إلى ذلك تعاني  

   تؤثر  لن  أخرى   دول   في  أو  الدول،  تلك   في  والسياسية   االقتصادية
ً
  على   أو  فيها  املباشر   األجنبي  االستثمار  أو  اململكة  اقتصاد  على   جوهري   وبشكل  سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري   سلبي  بشكل العوامل تلك تؤثر وقد عام، بوجه اململكة في املال أسواق

 ذلك،   في  بما  األوسط،  الشرق   في  أخرى   دول   أية  أو/و  اململكة  في  القانونية  أو  االقتصادية  أو  السياسية  البيئة  في   متوقعة  غير   كبرى   تغييرات  أي  شأن  من

  من  وغيرها  التكنولوجية  والتحوالت  البطالة  معدالت  وارتفاع  واإلعسار  االقتصادي  والركود  األسواق  في  العادية  التقلبات  الحصر،  ال  املثال  سبيل  على

 . املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على  وجوهري   سلبي بشكل   تؤثر أن التطورات،

 املخاطر املتعلقة بنظام الشركات   4.2.2

بير لاللتزام يفرض نظام الشركات بعض املتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة االلتزام بها. وسيستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات والتدا

ويل. كما فرض نظام الشركات الحالي عقوبات أشد صرامة على  بمثل هذه املتطلبات والتي من املمكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقت ط

( ريال سعودي، وتضاعف تلك العقوبات في حال  500,000( إلى )213مخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية حيث تصل حسب نظام الشركات الحالي )املادة  

(؛ وبالتالي فإن الشركة ستكون  214حسب نظام الشركات الحالي )املادة  تكرار املخالفات خالل ثالث سنوات من تاريخ الحكم عليه بتلك املخالفات وذلك  

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة
ً
ووضعها   عرضة إلى مثل هذه العقوبات في حال عدم التزامها بتلك القواعد واألحكام، والذي من شأنه التأثير سلبا

 املالي ونتائج عملياتها.

  



  

17 

 املخاطر املتعلقة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات   5.2.2

   م(،13/02/2017ه )املوافق  16/05/1438 وتاريخ(  8-16-2017)  رقم  القرار  بموجب  جديدة   الشركات  حوكمة  الئحة  الهيئة  مجلس  أصدر
ً
  على  بناءا

- 1واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم    م(،11/11/2015ه )املوافق  28/01/1437وتاريخ    3/م  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الشركات  نظام

 . م(14/01/2021هـ )املوافق 01/06/1442وتاريخ  07-2021

  بشكل   تطبيقها  حال  في  أنه  إال  هذه النشرة،  تاريخ  في  كما  املوازية  السوق   في  املدرجة  للشركات  استرشادية  تعتبر   الشركات  حوكمة  الئحة  أن  من  الرغم  وعلى

التنفيذية  ولجانه  مجلس اإلدارة   وفهم  استيعاب  مدى  على  يعتمد  صحيح  بشكل  الحوكمة  تطبيق  في  الشركة  نجاح  فإن  إلزامي   في   والعاملين  واإلدارة 

 الذي  األمر  املالية،  السوق   هيئة  ِقبل  من  الجزائية  للمخالفات  عرضة  ستكون   فإنها  بذلك  التزام الشركة   عدم  حال  وفي   واإلجراءات،  القواعد  لهذه   الشركة

 .عملياتها ونتائج املالي ومركزها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تأثير  له سيكون 

 جديدة  وقوانين أنظمة صدور  أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم املخاطر املتعلقة 6.2.2

وهيئة السوق   سبيل املثال ال الحصر وزارة الشؤون البلدية والقرويةتخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في اململكة، بما في ذلك على  

العامة للغذاء والدواءاملالية ووزارة التجارة   ، بالتالي تخضع الشركة ملخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في اململكة. والهيئة 

العديد من األنظمة واللوائح، والتي يتم تطويرها وتحسينها بشكل مستمر. وتعتبر تكاليف االلتزام    وتشهد البيئة التشريعية والتنظيمية في اململكة إصدار

تكبد الشركة  لهذه األنظمة مرتفعة. وفي حال إدخال أي تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى

توقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين، أو قد تخضع للعقوبات والغرامات التي  ملصروفات مالية إضافية غير م

 وبشكل جوهري على أعماله
ً
ا ونتائج  تفرضها السلطات اإلشرافية املختصة في حال عدم التزامها لهذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر، مما سيؤثر سلبا

 ا املالي وتوقعاتها املستقبلية.عملياتها ومركزه

 املخاطر املتعلقة بضريبة القيمة املضافة 7.2.2

% على 5م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة  2018يناير    1قامت اململكة بإصدار نظام ضريبة القيمة املضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  

والذي   %15 إلى %5 من املضافة القيمة ضريبة نسبة زيادة  اململكة حكومة قررت وقد النظام،وارد في  عدد من املنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو 

  تطبيقها   وطريقة  املضافة  القيمة  ضريبة  طبيعة  معرفة  العالقة  ذات  املنشآت  على  يتعين  فإنه  وبالتالي،  م من هذا العام،2020  يوليو  شهر  بدأ تطبيقه من

  التغييرات   مع  التكيف  الشركة  على  يتعين  ذلك،  على  وبناءً .  العالقة  ذات  الحكومية  الجهاتإلى    الخاصة  تقاريرها  تقديم  عليها  سيتعين  كما.  حسابها  وكيفية

  الشركة، وقد أدى   أعمال  على  املضافة  القيمة  ضريبة  نظام   تطبيق  وتأثير   وتسليمها،  تحصيلها  تشمل   والتي  املضافة،  القيمة  ضريبة تطبيق  عن  الناتجة

البضائع والخدمات بمافي ذلك منتجات الشركة ولم تظهر بعد اآلثار املترتبة من رفع    معظم  أسعار  زيادة   إلى  اململكة   في  املضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق

  اعتراضات  أو  الضريبة على مبيعات الشركة حيث بدأ تطبيق الزيادة الضريبية من شهر يوليو من هذا العام. وال يوجد في الوقت الحالي أي مطالبات

لغرامات أو   اسوف ُيعرضهالشركة،  من قبل إدارة    نظام الضريبةإن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لاملضافة، ومع ذلك ف  القيمة  بضريبة  متعلقة  حالية

 من التكاليف واملصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التنافس ي للشر   اعقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعته
ً
ومستوى  ة  كمما سيزيد أيضا

 . ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية الشركةعلى  وجوهري  ، مما سيكون له تأثير سلبيمنتجاتهاالطلب على 

 املخاطر املتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب  8.2.2

تكيف مستويات اإلنتاج مع الهبوط الحاد للطلب،  يتأثر قطاع الشركة، كغيره من القطاعات، بتقلبات العرض والطلب في السوق. لذلك، فإن عدم  

نتائج عملياتها  سيؤثر على إنتاجية الشركات ومستويات البيع لديها، والذي سيؤثر بدوره على أداء القطاع بشكل  عام، وبالتالي سيؤثر على أداء الشركة و 

 ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
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 اب الزكاة وضريبة الدخل املخاطر املتعلقة بتغيير آلية احتس 9.2.2

 م( الـذي ُيلزم الشـــــــــــــرـكات05/12/2016ه )املوافق 05/03/1438ه بتـاريخ 6768/16/1438أصــــــــــــــدرت هيئـة الزـكاة والضـــــــــــــريبـة والجمـارك التعميم رقم  

والخليجيين   لســــــعوديينالســــــعودية املدرجة في الســــــوق املالية بحســــــاب الدخل والزكاة على أســــــاس جنســــــية املســــــاهمين وامللكية الفعلية بين املواطنين ا

املالية خاضـــــــعة بوجه عام  وغيرهم على النحو الوارد في "نظام تداوالتي" في نهاية العام. وقبل إصـــــــدار هذا التعميم، كانت الشـــــــركات املدرجة في الســـــــوق 

 لنظامها األسـاسـ ي، ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األ 
ً
املدرجة في تحديد وعاء الزكاة. وكان من  سـهملدفع الزكاة أو الضـريبة على أسـاس ملكية مؤسـسـيها وفقا

ــنة املنتهية في  ولكن أصـــــدرت هيئة الزكاة والضـــــريبة والجمارك خطابها  .م والســـــنوات الالحقة لذلك2016ديســـــمبر  31املقرر تطبيق هذا التعميم في الســـ

ديســــــــــمبر  31ذ التعميم للســــــــــنة املالية املنتهية في يقتضــــــــــ ي تأجيل تنفي م( الذي17/01/2017ه )املوافق 19/04/1438ه بتاريخ 12097/16/1438رقم 

صـدر هيئة الزكاة والضـريبة والجمارك توجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم، فإ2017
ُ
ن تنفيذ هذا م والسـنوات التي تليها. وإلى أن ت

النظر، وكــذلــك القواعــد التي تفرض ضـــــــــــــريبــة الــدخــل على جميع املقيمين غير   ال يزال قيــد التعميم بمــا في ذلــك املتطلبــات النهــائيــة التي يجــب الوفــاء بهــا

املدرجة والتي تطبق ضـــــريبة االســـــتقطاع على توزيعات األرباح الخاصـــــة باملســـــاهمين الغير مقيمين بغض   الخليجيين املســـــاهمين في الشـــــركات الســـــعودية

لتعميم واتخاذ الخطوات الكافية لضــــمان االلتزام به حيث أنها شــــركة مســــاهمة مقفلة  الشــــركة بتقييم األثر املالي لهذا ا النظر عن جنســــياتهم. ولم تقم

 أو في حــال تكبــدت الشـــــــــــــركــة تكــاليف إضــــــــــــــافيــة التخــاذ   مملوكــة من مســــــــــــــاهمين
ً
ســـــــــــــعوديين، وفي حــال كــان األثر املــالي لهــذا التعميم حــال تطبيقــه كبيرا

 وبش الخطوات
ً
 كل جوهري على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.الالزمة لضمان االلتزام به فسيؤثر ذلك سلبا

 املخاطر املتعلقة بانفاق املستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية  10.2.2

البطالة   ومعدالت  الفائدة   ومعدالت  االقتراض  على  املستهلكين  قدرة   ذلك  في  بما الخارجة عن سيطرة الشركة،  االقتصادية  العناصر  في  التقلبات  تؤثر  قد

  استهالك   وتكاليف  م(2020يوليو    1%، ابتداًء من  15% إلى  5ومستويات الرواتب ومستويات الضرائب )كضريبة القيمة املضافة، التي تم زيادتها من  

ثر بشكل سلبي على مستوى الدخل املتاح  املواد والذي بدورها تؤ   لبعض  -   جزئي  أو  كامل  بشكل  سواءً  -  السعودية  الحكومة  دعم  وإلغاء  والكهرباء،  املياه 

  منتجات   على  الطلب  وبالتالي التأثير بشكل سلبي على  لإلنفاق وعلى مستويات انفاق املستهلكين )بما في ذلك اإلنفاق االختياري على مختلف املنتجات(

   ذلك  سيؤثر  الشركة. إن أي تراجع في أعداد املستهلكين أو مستويات إنفاقهم،
ً
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي    جوهري   وبشكل  سلبا

 وتوقعاتها املستقبلية. 
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 املطروحةاألسهم باملخاطر املتعلقة  3.2

 املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهم  1.3.2

 بعد الطرح،  الشركة  ألسهم  السوقي  السعر  يكون   ال  قد
ً
  األسهم،   سوق   ظروف:  الحصر  دون   منها  العوامل   من  العديد  بسبب  كبير   بشكل   يتأثر  وقد  مستقرا

 واملحللين   الخبراء  تقديرات  أو  رؤية  في  التغير   للسوق،  جدد  منافسين  دخول   املستقبلية،  الشركة  خطط  تنفيذ  على  القدرة   عدم  الشركة،  أداء  ضعف

 .استراتيجية تحالفات أو واستحواذ اندماج بعمليات يتعلق منافسيها من أي أو  للشركة إعالن وأي املالية، األوراق لسوق 

 املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية 2.3.2

  توقعها يمكن ال للشركة األداء وبيانات املستقبلية النتائج إن
ً
  التطور  على الشركة وقدرة  انجازات أن إذ. في هذه النشرة  املوجودة  عن تختلف وقد فعليا

  التعرف   املساهم  على  يجب  التي  املخاطر  إحدى  تعتبر   والنتائج  البيانات  دقة  عدم  إن.  تحديدها  أو  توقعها  يمكن  ال  والتي  الفعلية  النتائج  تحدد  من  هي

 . االستثماري  قراره  على تؤثر ال حتى عليها

 املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 3.3.2

  التأثير إلى ذلك يؤدي أن املحتمل فمن املستقبل، في جديدة  أسهم إصدار الشركة قررت حال في 
ً
 ملكّية نسبة تدني أو السوق  في السهم سعر على سلبا

 .الحين ذلك في الجديدة  األسهم في استثمارهم عدم حال في الشركة في املساهمين 

 املخاطر املتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم  4.3.2

  واحتياطاتها  الرأسمالية واالحتياجات الجيد املالي مركزها على واملحافظة الشركة ربحية بينها من العوامل من عدد  على املستقبل في السهم أرباح تعتمد

  املستقبل   في  السهم  ربحية  انخفاض   إلى  الشركة  مال  رأس   زيادة   تؤدي  قد.  العامة  االقتصادية  واألوضاع   للشركة  املتوفرة   االئتمانية  والقوة   للتوزيع  القابلة

   األسهم  من  أكبر   عدد  على  توزع  سوف  الشركة  أرباح  أن  خلفية  على
ً
،   توزع  سوف  األسهم  على  أرباح  أية  بأن  الشركة  تضمن  ال.  مالها  رأس   لزيادة   نتيجة

ً
  فعليا

 ) .للشركة األساس ي النظام عليها ينص معينة وشروط لقيود األرباح توزيع يخضع . معينة سنة أي  في سيوزع الذي املبلغ تضمن ال كما
ً

  القسم  راجع  فضال

 (.في هذه النشرة " األرباح توزيع سياسة( "5)

 املخاطر املرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين بعد الطرح 5.3.2

 أو مع مساهمين آخرين من السيطرة على القرارات والتصرفات التي تتطل 
ً
  ب موافقة بعد االنتهاء من عملية الطرح، قد يتمكن املساهمون الحاليون معا

عمليات االندماج واالستحواذ وبيع األصول، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وزيادة رأس املال أو تخفيضه، وإصدار   -بما في ذلك دون حصر    -املساهمين  

ين مع مصالح أو عدم إصدار أسهم إضافية، أو توزيع األرباح، أو أي تغيير في الشركة. وفي حال نشأت ظروف تتعارض فيها مصالح املساهمين الحالي

ثر مساهمي األقلية، فإن ذلك قد يضع مساهمي األقلية في وضع ليس في صالحهم، وقد يمارس املساهمون الحاليون سيطرتهم على الشركة بطريقة تؤ 

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. 
ً
 سلبا

 سوق سابقة ألسهم الشركة املخاطر املرتبطة بعدم وجود  6.3.2

 ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة، وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسهم الشركة  
ً
بعد  ال يوجد حاليا

سوق نشط لتداول أسهم الشركة  ذلك على سعر السهم، وإذا لم يتطور    سيؤثر  مما الطرح وجود عرض أو طلب محدود على يترتب وقد إدراج الشركة،

 فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير. 

 املخاطر املرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق املوازية بعد عملية الطرح 7.3.2

 علـى السـعر السـوقي لألسـهمإن بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الســوق املاليــة بعــد إتمــام عمليــة الطــرح ســيؤثر س
ً
وبعـد إتمـام عمليـة الطـرح بنجـاح، . ـلبا

 مــن تاريــخ بــدء تــداول األسـهم فـي السـوق املاليـة، وقـد يـؤدي بيـع أي مـن  (  12)سـوف يخضـع كبــار املســاهمين لفتــرة حظــر مدتهــا 
ً
اثنــي عشــر شــهرا

 على سـوق أسـهم الشـركة، وبالتالي قـد ينتـج عـن ذلـك انخفـاض السـعر   املسـاهمين الكبار لعـدد كبير 
ً
من األسـهم بعـد انتهـاء فتـرة الحظـر إلـى التأثيـر سـلبا

  وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا املالـي ونتائـج عملياتها وتوقعاتها املسـتقبل
ً
 .يةالسـوقي لألسـهم، والـذي سـيؤثر سـلبا
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 بعدم تحقيق متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية املخاطر املتعلقة  8.3.2

النظاميــة   سـنتين حسـب النظـام الحالـي للسـوق املاليـة( علـى إدراجهـا فـي (يمكــن للشــركة تقديــم طلــب إدراج فــي الســوق الرئيســية بعــد مــرور الفتــرة 

(  السعودية   )تــداول   شركة تداول السعوديةالسـوق املوازيـة، وذلــك بعــد اســتيفاء جميــع املتطلبــات النظاميــة الصــادرة عــن هـــيئة الســوق املاليــة وعــن  

األوراق طــرح  قواعــد  علــى   
ً
الس  بنــاءا إلـى  املوازيـة  السـوق  فــي  املدرجــة  الشــركات  بانتقــال  واملتعلقــة  اإلدراج،  وقواعــد  املســتمرة  وااللتزامــات  ـوق املاليــة 

ـة علـى الشــركة أو ئالرئيسـية، فـي حـال عـدم تمكـن الشـركة مـن اسـتيفاء تلـك املتطلبـات أو أي متطلبـات نظاميـة إضافيـة مسـتقبلية قـد تفرضهـا الهي

صـدار هــذه هــي سـوق يقتصـر فيهـا  الســوق، فــإن الشــركة لــن تتمكــن مــن االنتقــال إلــى الســوق الرئيســية، وبمـا أن السـوق املوازيـة حتـى تاريـخ نشـرة اإل 

اليومـ التــداول  فــإن حجــم   علـى  التــداول علــى املســتثمرين املؤهليــن فقــط، 
ً
الرئيسـية، وبالتالـي سـيؤثر سـلبا فـي السـوق  أقـل منـه  سـيكون  ـي والســيولة 

 وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملي 
ً
 .اتهــا وتوقعاتهــا املســتقبليةسـيولة سـهم الشـركة وقيمتهـا السـوقية، والـذي سـيؤثر سـلبا

 ة في االستمرار في السوق املوازيةمخاطر رغبة الشرك 9.3.2

إلى  بعد الطرح في السوق املوازية، وبعد مض ي الفترة النظامية بموجب القواعد ذات الصلة قد تكون الشركة مستوفية للشروط الخاصة باالنتقال  

للسوق الرئيسية. وبما أن السوق املوازية حتى تاريخ نشرة السوق الرئيسية، ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق املوازية وعدم االنتقال 

ة وبالتالي اإلصدار هي سوق يقتصر فيها التداول على املستثمرين املؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسي

 على سيولة سهم الشركة وقيمته السوقية. 
ً
 التأثير سلبا

 ة بسيولة أسهم الطرحاملخاطر املتعلق 10.3.2

  ال يوجــد
ً
  الشــركة  أســهم لتــداول  ومســتمرة  فعالــة ســوق  وجــود بشــأن تأكيــدات أي  يوجــد وال الشــركة، أســهم لتــداول  مالــي ســوق  وجــود يســبق ولــم حاليــا

 سـلبي  بشـكل  الشـركة  أسـهم  تـداول   وسـعر  سـيولة   علـى  ســيؤثر  ذلــك  فــإن  الشــركة،  أســهم  لتــداول   نشــط  ســوق   يتطــور   لــم   وإذا  الطــرح،  فتــرة   انتهــاء  بعــد

  سـيؤثر والـذي وكبيـر،
ً
 وتوقعاتهــا املستقبيلة. عملياتهــا ونتائــج املالــي ووضعهــا الشــركة أعمــال جوهــري على وبشــكل سـلبا

 األرباحاملخاطر املتعلقة بتوزيع  11.3.2

 املـال  رأس  ومتطلبـات  النقديـة،  التدفقـات  املالـي،  والوضـع  املسـتقبل،  فـي  األربـاح  تحقـق  منهـا  العوامـل  مـن  العديـد  علـى  املسـتقبل  فـي  األربـاح  توزيـع  يعتمـد

 على   أرباح  توزيع  مـن  الشـركة  تتمكـن  ال  وقـد  أخـرى،  عوامـل  عـدة   إلـى  إضافـة  للتوزيـع،  القابلـة  الشـركة  واالحتياطـات  ماليـة  الـرأس  والنفقـات  العامـل،

في حال إبرام الشركة أي إتفاقيات تمويل    ذلـك  إلـى  باإلضافـة  األربـاح،  تلـك  توزيـع  علـى   املسـاهمين  يوافـق  ال  أو  اإلدارة،  مجلس  يوص ي   ال  وقـد  املسـاهمين 

 .  الجهة التمويلية قبــل مــن بذلــك للقيــام خطيــة موافقــة علــى الحصــول  بعــد إال أربــاح أي توزيــع من مستقبلية تخضع لقيود تمنع الشركة

 السـيولة مسـتوى  تأثـر أو الشـركة أربـاح فـي  انخفـاض عليهـا يترتـب قــد متوقعــه  غيــر جديــدة  التزامــات أو مصاريــف الشــركة تتكبــد قــد أخــرى، ناحيــة ومــن

 الشـركة،  أسـهم  علـى  املتوقـع  العائـد  انخفـاض  إلـى  يـؤدي  قـد  ذلـك  فـإن  وبالتالـي  انعدامـه،  أو  األربـاح  توزيـع  انخفـاض  إلـى  يـؤدي  قـد   الـذي  األمر  لديهـا،  النقدية

  بمبلـغ   يتعلـق  فيمـا  ضمـان  أي   تقــدم  ال  الشــركة  أن  بالذكــر  الجديــر  ،للمساهمين   املتوقعــة  العائــدات  علــى  سـلبي وجوهــري   بشـكل   سـيؤثر  الـذي  األمر

  مـن   وملزيد.  للشركة  األساس ي  النظام  في  عليها  منصوص  معينة  وضوابط  لشروط  األرباح  توزيع   ويخضع   معينـة،  سـنة  أي  في  سـيدفع   الذي  التوزيعـات

 العوامـل   هـذه   فـإن  ذكـره   تـم  مـا  علـى  بنـاء  و.  النشـرة   هـذه   مـن"األربـاح  توزيـع  سياسة( "5)  القسـم  مراجعـة  الرجـاء  ،األربـاح  توزيـع  سياسـة  حـول   التفاصيـل

 .املسـتقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائـج املالـي ووضعهـا الشـركة أعمـال علـى جوهـري  وبشـكل سـلبا سـتؤثر
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 أعمالها  خلفية عن الشركة وطبيعة  3

  نبذة عن الشركة 1.3

ه )املوافق 07/01/1430شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين )"الشركة" أو "املصدر"( هي شركة مساهمة مقفلة بموجب عقد التأسيس بتاريخ  

)ق/04/01/2009 رقم  مقفلة  مساهمة  شركة  إلى  بالتحول  ترخيص  على  باملوافقة  الوزاري  والقرار  )املوافق  27/10/1429وتاريخ  (  204م(،  ه 

)ق/27/20/2008 رقم  مقفلة  مساهمة  إلى  الشركة  بتحول  اإلعالن  على  باملوافقة  الوزاري  والقرار  وتاريخ  239م(،  )املوافق 17/07/1442(  ه 

ض، برأس مال قدره م( الصادر بمدينة الريا27/01/2002ه )املوافق  14/11/1422( وتاريخ  1010173607م(، والسجل التجاري رقم )01/03/2021

( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل  3,400,000( ريال سعودي، مقسم إلى ثالثة ماليين وأربعمائة ألف )34,000,000اربعة وثالثون مليون )

 ( رياالت سعودية. 10سهم منها عشرة )

اململكة   11427الرمز البريدي    27901ص.ب.    –الرياض    –لسليا  –ويتمثل عنوان الشركة الرئيس ي كما هو مذكور في السجل التجاري في طريق عقل

 .العربية السعودية

 تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها  2.3

صدر"(  عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين  تأسست شركة   ▪
ُ
في البداية كمؤسسة فردية باسم "مؤسسة عبدالعزيز ابراهيم )"الشركة" أو "امل

( التجاري رقم  للتجارة" بموجب السجل  )املوافق  1422/ 14/11( وتاريخ  1010173607البابطين  الرياض 28/01/2002ه  في مدينة  م( الصادر 

زيز ابراهيم عبدهللا البابطين، وقد قام املالك  وهي مملوكة بالكامل للسيد/ عبدالع( ريال سعودي  25,000وبرأس مال يبلغ خمسة وعشرون ألف )

بنسبة ملكية      السيد/ منصور إبراهيم عبدهللا البابطينشريك  ال  ومشاركةذات مسؤولية محدودة  شركة  بتحول الكيان القانوني للمؤسسة إلى  

التأسيس  وذلك    %(50) عقد  )املوافق  07/01/1430تاريخ  و بموجب  والسجل  04/01/2009ه  )م(  رقم  وتاريخ 1010173607التجاري   )

( ريال  100,000وقد تم تقييم صافي أصول املؤسسة وفرعيها بمبلغ مائة ألف )،  م( الصادر بمدينة الرياض28/01/2002ه )املوافق  14/11/1422

 ( ريال سعودي. 100مئة )( حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها 1,000مقسم إلى ألف ) سعودي تم تحديده كرأس مال للشركة

( ريال سعودي إلى إثنا عشر مليون  100,000م( قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من مائة الف )2015/ 21/03ه )املوافق  01/06/1436وبتاريخ   ▪

كل حصة منها  ( حصة نقدية متساوية القيمة وقيمة  126,000( ريال سعودي مقسم إلى مائة وستة وعشرين ألف )12,600,000وستمائة ألف )

( )100مائة  ألف  وخمسمائة  مليون  عشر  إثنا  البالغة  بالزيادة  الوفاء  تم  وقد  سعودي،  ريال  سعودي  12,500,000(  ريال  رسملة (  طريق  عن 

( ريال سعودي، ورسملة حساب املصاريف  12,122,000الحسابات الجارية الدائنة للشركاء بقيمة اثنى عشر مليون ومائة واثنين وعشرين ألف )

( بقيمة ثالثمائة وثمانية وسبعين ألف  الهدلق(  إبراهيم  )السيد/ سعود عبدالرحمن  ( ريال سعودي والتي  378,000املستحقة للشريك الجديد 

 . %( من رأس املال بعد الزيادة 3تشكل ما نسبته )

ة إلى مساهمة مقفلة، كما صدر بتاريخ  م( قرر الشركاء بتحويل الشركة من ذات مسؤولية محدود20/01/2021ه )املوافق 07/06/1442وبتاريخ  ▪

)املوافق  18/06/1442 )31/01/2021ه  رقم  الوزاري  القرار  إلى  204م(  محدودة  ذات مسؤولية  من  الشركة  بتحول  الترخيص  باملوافقة على   )

لية( على تحول الشركة  م( وافقت الجمعية العامة للمساهمين )الجمعية التحو 25/02/2021ه )املوافق  13/07/1442مساهمة مقفلة. وبتاريخ  

( باملوافقة على  239م( صدر القرار الوزاري رقم )01/03/2021ه )املوافق  17/07/1442من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة. وبتاريخ  

ركة بسجل  م( تم قيد الش24/02/2021ه )املوافق  12/07/1442إعالن تحول الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة. وبتاريخ  

ه  13/02/1445( والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ  1010173607الشركات املساهمة بمدينة الرياض، وتسجيلها بموجب شهادة السجل التجاري رقم )

( ريال سعودي مقسم إلى مليون ومائتان 12,600,000م(، ليصبح رأس مال الشركة إثنا عشر مليون وستمائة ألف ريال )29/08/2023)املوافق  

 ( رياالت سعودية.10( سهم عادي قيمة كل سهم منها عشرة )1,260,000وستين ألف )

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على زيادة رأس مال الشركة من إثنا عشر  2021/ 22/03ه )املوافق  09/08/1442وبتاريخ   ▪

( ريال سعودي  وتم الوفاء بالزيادة البالغة أربعة ماليين  17,000,000مليون )( ريال سعودي إلى  سبعة عشر  12,600,000مليون وستمائة ألف )

( ريال سعودي من األرباح املبقاة ومبلغ  وإصدار عدد ثالثمائة  1,000,000( ريال سعودي عن طريق تحويل مبلغ مليون )4,400,000وأربعمائة ألف )

( ريال سعودي، وقد تنازل املساهمون  3,400,000لغ ثالثة ماليين وأربعمائة ألف )( سهم جديد وبإجمالي قيمة إسمية تب340,000وأربعين ألف )

 من قبل املساهمين املؤسسين. يمساهم جد (52)املؤسسون عن حقوق األولوية في أسهم الزيادة لصالح 
ً
 د وتم سدادها نقدا

العادية ملساهمي الشركة على زيادة رأس مال الشركة من سبعة  م( وافقت الجمعية العامة غير  2021/ 31/03ه )املوافق  17/08/1442وبتاريخ   ▪

(  1,700,000( ريال سعودي بما يعادل مليون وسبعمائة ألف )34,000,000( ريال سعودي إلى أربعة وثالثون مليون  )17,000,000عشر مليون )

( ريال سعودي عن طريق  17,000,000لغة سبعة عشر مليون )( رياالت سعودية وتم الوفاء بالزيادة البا 10أسهم عادية قيمة كل سهم منها عشرة )

 ( ريال سعودي من حساب األرباح املبقاة.17,000,000تحويل مبلغ سبعة عشر مليون )

)  مال الشركة الحاليرأس  يبلغ    اربعمائة ألف )34,000,000أربعة وثالثون مليون  إلى ثالثة ماليين و    عادي سهم    (3,400,000( ريال سعودي، مقسم 

 ( رياالت سعودية. 10مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة )
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   الطبيعة العامة ألعمال الشركة 3.3

( رقم  التجاري  السجل  بموجب  نشاطها  الشركة  وتاريخ  1010173607تمارس  الرياضم27/01/2002)املوافق    ه14/11/1422(  بمدينة  الصادر   ) .  

 البيع بالجملة لألغذية واملشروبات.وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في 

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

 الزراعة والحراجة وصيد األسماك.  •

 التعدين واستغالل املحاجر. •

 الهواء.إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف  •

 إمدادات املياه و أنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.  •

 التشييد.  •

 تجارة الجملة والتجزئة, وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية. •

 النقل والتخزين  •

 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام. •

 املعلومات واالتصاالت  •

 األنشطة العقارية.  •

 يةاألنشطة العلمية والتقن •

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمة الدعم  •

 التعليم •

 أنشطة صحة األنسان والعمل االجتماعي. •

 أنشطة الخدمات األخرى  •

  .وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت

الال  النظامية  التراخيص  تاريخ  هذا وقد حصلت الشركة على كافة  النشرة زمة لألنشطة الحالية، والتي جميعها سارية املفعول حتى  . )وملزيد من  هذه 

 راجع القسم املعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها 
ً
 (.هذه النشرة في  "والتصاريح الحكومية( "التراخيص 12.3) الفرعيفضال

   . في البيع بالجملة لألغذية واملشروبات هذه النشرة كما في تاريخ  الحالي الفعلي ويتمثل نشاط الشركة

في القسم   إليه  تم اإلشارة  فإنه  10.3)الفرعي  باستثناء ما  النشرة،  للشركة وفروعها" من هذه  التجارية  "السجالت  أو (  للشركة أي منتجات  ال يوجد 

 مهمة حتى تاريخ هذه النشرة. ة نشاطات جديد

   نظرة عامة على أعمال الشركة  4.3

ا في  في مجالها  الرائدة  الشركات  البابطين من  ابراهيم  في مجال  تعتبر شركة عبدالعزيز ومنصور  املتزايد   الطلب  أن  السعودية، حيث  العربية  ململكة 

وكما تتركز عمليات الشركة الرئيسية في إستيراد كل ما هو  .  السبب في تأسيس الشركةالخدمات الغذائية وكذلك وجود الفرص الكبيرة في املجال كان  

قطاع ي  حصري في مجال مواد األخباز والحلويات واآليس كريم عن طريق التعاون الوثيق مع شركاء متعددين في مختلف أنحاء العالم لخدمة عمالئها ف

. ومنذ التأسيس قامت الشركة بتوسيع قاعدة عمالئها م بكل ما هو جديد وحصري في مجال األغذيةاململكة وتزويدهاملطاعم وقطاع البيع بالتجزئة في  

 ومورديها وذلك عن طريق تقديم خدماتها املتقدمة. وفيما يلي ملخص لنشاط الشركة:
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 قطاعات األعمال  1.4.3

 قطاعات الشركة (: 7) رقم الجدول 

 الوصف  القطاع 

  املخابز والحلويات
تقوم الشركة باستيراد افضل الخامات الخاصة بتصنيع االخباز والحلويات على سبيل املثال ) خلطات من الخبز 

 ( الصحي , خميرة جافة , خلطات لتصنيع الكيك , كريمة , محسنات الخبز 

 املقاهي ومحالت العصير 
لصناعة  العصائر والقهوة مثل الصوصات من الكشوالته  بانواعها  تقوم الشركة باستيراد وبيع املواد الخاصة 

  والفستق و الفول السوداني كذلك مركزات الفواكه الطبيعية لصناعة العصير 

  االيس كريم
تقوم الشركة باستيراد وبيع املواد التي تدخل في صنعاة االيس كريم على سبيل املاثال مثبتات ومستحلبات باالضافة  

  النكهات الطبيعية ومانع التجمد وكثير من املواد للحصول على ايس كريم مثاليالى 

  الشكوالته
تقوم الشركة باستيراد وبيع الشكوالته املعدة للتصنيع على شكل حبيبات او بلوكات من جميع االنواع الشكوالتة 

  شكوالتة الضيافة او ستخدامها في الحلوياتالداكنة او شكوالته بالحليب او شكوالته بيضاء وذلك ليتم تصنيع 

 شركةال: املصدر

 توزيع إيرادات الشركة وكبار املوردين 5.3

 اإليرادات وفق قطاعات الشركة    1.5.3

 :  التوالي على م2021و م2020 للعامين  األعمال قطاعات وفق للشركة اإليرادات تفاصيل التالي الجدول  يوضح
 . م2021و م 2020 للعامينتفاصيل اإليرادات وفق قطاعات األعمال   (: 8) رقم الجدول 

 القطاع / املنتج 

 م 2021ديسمبر 31 م 2020ديسمبر  31

 املبيعات

 (ريال السعودي )

 إجمالي النسبة من

 املبيعات

 املبيعات

 (ريال السعودي )

 إجمالي النسبة من

 املبيعات

 % 25.00 31,935,701 43.60% 30,995,888 املخابز والحلويات 

 % 41.00 52,374,549 30.45% 21,651,924 املقاهي ومحالت العصير 

 % 15.00 19,161,420 6.97% 4,952,525 االيس كريم 

 % 19.00 24,271,133 18.99% 13,498,676 الشوكوالته 

 100.00% 127,742,803 100.00% 71,099,013 اإلجمالي 

 الشركة: املصدر

 كبار العمالء   2.5.3

مع اإلشارة إلى أن العالقة مع جميع العمالء بما فيهم كبار م  2021م و2020ديسمبر    31يوضح الجدول التالي قائمة بأكبر خمسة عمالء للشركة كما في  

 : املباشرة  الشراء أوامر وطلباتالعمالء  تقوم على أساس 
 قائمة أكبر خمسة عمالء (: 9) رقم الجدول 

 اسم العميل

 م2021ديسمبر 31 م2020ديسمبر  31 طبيعة العالقة 

طرف مستقل / 

 غير مستقل 

تعاقدية / غير 

 تعاقدية 

  املبيعات

 )ريال سعودي( 

النسبة من إجمالي 

 ملبيعات ا

 املبيعات 

 )ريال سعودي( 

النسبة من إجمالي 

 املبيعات 

 % 0.84 1,068,604 % 1.70 1,207,352 غير تعاقدية  مستقل 1عميل 

 % 1.26 1,612,363 % 2.44 1,737,745 غير تعاقدية  مستقل 2عميل 

 % 1.36 1,734,216 % 4.30 3,059,445 غير تعاقدية   مستقل 3عميل 

 % 3.03 3,876,155 % 2.63 1,866,359 غير تعاقدية  مستقل 4عميل 

 % 0.75 964,365 % 0.73 515,472 غير تعاقدية  مستقل 5عميل 

 %7.25 9,255,703 % 11.80 8,386,373 اإلجمالي

 شركةال: ملصدرا
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 كبار املوردين  3.5.3

مع اإلشارة إلى أن العالقة مع كبار املوردين تقوم على  م  2021م و2020ديسمبر    31للشركة كما في    موردينيوضح الجدول التالي قائمة بأكبر خمسة  

 . الشراء املباشرة  أوامر وطلباتأساس 
 موردين قائمة أكبر خمسة  (:10) رقم الجدول 

 املواد  اسم املورد 

 م2021ديسمبر 31 م2020ديسمبر  31 طبيعة العالقة 

طرف 

مستقل / 

 غير مستقل 

تعاقدية / 

 غير تعاقدية 

 املشتريات 

 )ريال سعودي( 

النسبة من  

إجمالي تكلفة 

 )%(  املبيعات

 املشتريات 

 )ريال سعودي( 

النسبة من  

إجمالي تكلفة 

 )%(  املبيعات

 % 38.42   33,157,939 % 31.20 14,336,342 غير تعاقدية  مستقل املشروبات واآليس كريم  1مورد 

 % 7.24    6,245,266 % 11.35 5,213,692 غير تعاقدية  مستقل والشوكالته الحلويات  2مورد 

 % 34.38 29,675,841 % 10.49 4,819,622 غير تعاقدية  مستقل غير  الشوكالته وكريم الحلويات  3مورد 

 % 6.16 5,318,302 % 5.88 2,703,287 غير تعاقدية  مستقل خلطات الكيك واملخبوزات  4مورد 

 % 4.63 3,991,823 % 8.01 3,678,698 غير تعاقدية  مستقل الكيك واملخبوزات خلطات  5مورد 

 
 % 90.82 78,389,171 % 66.93 30,751,641 اإلجمالي

 شركةال: ملصدرا
 

 

 

 رؤية الشركة  6.3

 البقاء في الريادة واالرتقاء في تقديم كل ماهو جديد ومفيد في صناعة االغذية. 

 رسالة الشركة  7.3

تأسيسها إلى أن تكون إحدى الشركات الرائدة في تزويد السوق السعودي بأفضل املنتجات من املواد الخام املتخصصة في صناعة تهدف الشركة منذ  

م ومتابعة  األخباز والحلويات واأليس كريم والشوكوالته، لذلك قامت الشركة بالتعاقد مع أفضل املصنعين واملنتجين في هذا املجال على مستوى العال

جديد وتوفير كل ما هو صحي ومفيد للمستهلكين باسعار تنافسية وجودة عالية، عن طريق فريق العمل املتخصص في اختيار املنتجات ومدى   كل ما هو

 مالئمتها للسوق املحلي وتوفير أماكن مخصصة للتدريب. 

  العامةاستراتيجية الشركة  8.3

 ة. لكء والتوسع في تغطية مناطق املمح فروع بيع مباشر للعمال اتتفا  ✓

 . العمل على استقطاب وكاالت مهمة في مجال االغذية ✓

 . الدخول في شركات مع املوردين ✓

 نواحي القوة واملزايا التنافسية للشركة  9.3

 .انتشار واسع لتغطية جميع مناطق اململكة ✓

 العمالء. التنوع في املنتجات بما يخدم  ✓

 العمالء. سعار منافسة تناسب جميع أ ✓

 وكفاءة عالية. إدارة الشركة ذات جودة  ✓

 سنة في مجال العمل.  20خبرة الشركة وإدارتها التي تزيد عن  ✓
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 وفروعها   السجالت التجارية للشركة 10.3

 السجالت التجارية للشركة وفروعها (:11) رقم الجدول 

 االنتهاء تاريخ  تاريخ اإلصدار  النشاط  رقم السجل التجاري  املدينة االسم 

شركة عبدالعزيز 

ومنصور ابراهيم  

 )رئيس ي(  البابطين

 البيع بالجملة لألغذية واملشروبات  1010173607 الرياض  

ه  1422/ 14/11

)املوافق 

 م( 2002/ 28/01

ه  1445/ 13/02

)املوافق 

 م( 2023/ 29/08

مكونات  شركة

 *  ( فرع) التجارية
 املواد الغذائية املبردةالنقل والتخزين، مخازن  1010305432 الرياض

ه  1432/ 17/04

)املوافق 

 م( 2011/ 22/03

  ه1444/ 17/04

)املوافق 

 م( 2022/ 11/11

  عبدالعزيز شركة

 ابراهيم ومنصور 

 )فرع(  البابطين

 4030176513 جدة

البيع بالجملة للشوكوالته والكاكاو، البيع  

بالجملة ملنتجات القهوة والشاي، البيع 

املخابز، البيع بالجملة  بالجملة ملنتجات 

 لألغذية واملشروبات 

ه  1429/ 16/02

)املوافق 

 م( 2008/ 23/02

ه  1444/ 05/03

)املوافق 

 م( 2022/ 01/10

شركة عبدالعزيز 

ومنصور ابراهيم  

 )فرع(  البابطين

 البيع بالجملة لألغذية واملشروبات، التموينات 2050062983 الدمام

ه  1429/ 17/12

)املوافق 

 م( 2008/ 15/12

ه  1445/ 05/03

)املوافق 

 م( 2023/ 19/09

شركة البابطين 

 )فرع(  الغذائية
 األسواق املركزية للمواد الغذائية واالستهالكية 1131048956 بريدة 

ه  1434/ 26/07

)املوافق 

 م( 2013/ 05/06

ه  1444/ 25/07

)املوافق 

 م( 2023/ 16/02

شركة عبدالعزيز 

ومنصور ابراهيم  

 )فرع(  البابطين

 3550026632 تبوك

البيع بالجملة للسكر ومنتجاتها، البيع بالجملة 

للشوكوالته والكاكاو، البيع بالجملة ملنتجات 

القهوة والشاي، البيع بالجملة ملنتجات 

 املخابز، البيع بالجملة لألغذية 

ه  1432/ 07/05

)املوافق 

 م( 2011/ 11/04

ه  1445/ 06/05

)املوافق 

 م( 2023/ 20/11

عبدالعزيز شركة 

ومنصور ابراهيم  

 )فرع(  البابطين

خميس 

 مشيط 
5855064448 

البيع بالجملة للسكر ومنتجاتها، البيع بالجملة 

للشوكوالته والكاكاو، البيع بالجملة لألغذية 

 واملشروبات 

ه  1435/ 17/08

)املوافق 

 م( 2014/ 15/06

ه  1444/ 17/08

)املوافق 

 م( 2023/ 09/03

مند للخدمات  

 )فرع(  اللوجستية
 1010938913 الرياض

تقديم الخدمات اللوجسية والتسويق 

 األلكتروني 

ه  1439/ 12/06

)املوافق 

 م( 2018/ 28/02

ه  1444/ 12/06

)املوافق 

 م( 2023/ 05/01

شركة املورد املتميز  

 * * )فرع(  للتجارة
 البيع بالجملة لألغذية واملشروبات  1010525700 الرياض

ه  1436/ 24/06

)املوافق 

 م( 2015/ 13/04

ه  1446/ 03/08

)املوافق 

 م( 2025/ 02/02

شركة عبدالعزيز 

ومنصور ابراهيم  

 **)فرع( *  البابطين

 ال يوجد  153992 - 1 البحرين 

ه  1443/ 14/10

)املوافق 

 م( 2022/ 15/05

ه  1444/ 25/10

)املوافق 

 م( 2023/ 15/05

 املصدر: الشركة

م( على إنشاء شركة مكونات التجارية وتم تعديل السجل التجاري لفرع الرياض باالسم والنشاط 30/03/2022ه )املوافق  27/08/1443العامة العادية املنعقدة بتاريخ  * وافقت الجمعية  

 يخ هذه النشرة.الجديد، باإلضافة إلى املوافقة على إنشاء شركة منتجات الباء كفرع للشركة والتي جاري العمل على تأسيسها كما في تار 

( ريال سعودي والذي يمثل  25,000م تم التنازل للشركة من قبل مالك مؤسسة املورد املتميز للتجارة بما لها من أصول وما عليها من التزامات وذلك مقابل مبلغ )2021خالل العام    **

 . قيمة حقوق امللكية للمؤسسة، وتم تحويلها إلى فرع للشركة وفق السجل التجاري املوضح في الجدول أعاله

فتح فرع للشركة في دولة البحرين، وهذا الفرع عبارة عن منفذ لبيع    م( على18/09/2021ه )املوافق  11/02/1443وافقت الجمعية العامة غير العادية في إجتماعها املنعقد بتاريخ  ***

 م. 2022  العام نصف الثاني منفتتاح الفرع خالل الاوتسويق منتجات الشركة في مملكة البحرين. ومن املتوقع أن يتم 
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 العالمات التجارية وحقوق امللكية 11.3

  ومركزها  أعمالها  يدعم  والذي  شعارها،  في  ينعكس  الذيو   التجاري   سجلها  في  املسجل  التجاري   اسمها  على  ومنتجاتها  خدماتها  تسويق  في  الشركة  تعتمد

  ويمنحها التنافس ي،
ً
  تميزا

ً
 .للشركة التجارية العالمات أدناه  الجدول  ويوضح. العمالء بين  السوق  في واضحا

 العالمات التجارية للشركة (:12) رقم الجدول 

 تاريخ التسجيل  رقم التسجيل اسم املالك  العالمة التجارية
بلد 

 التسجيل
 تاريخ نهاية الحماية  تاريخ بداية الحماية 

 

 

شركة  

عبدالعزيز  

ومنصور 

ابراهيم  

 البابطين  

144001181 

 ه03/08/1440 

)املوافق 

 م( 2019/ 08/04

اململكة 

العربية  

 السعودية 

ه  1440/ 29/04

)املوافق 

 م( 2019/ 05/01

ه  1450/ 29/04

)املوافق 

 م( 19/9/2028

 

شركة  

عبدالعزيز  

ومنصور 

ابراهيم  

 البابطين 

1436022894 

 ه 1437/ 10/02

)املوافق 

 م( 6201/ 70/80

اململكة 

العربية  

 السعودية 

ه  1436/ 04/11

)املوافق 

 م( 1520/ 19/11

ه  1446/ 04/11

)املوافق 

 م( 5202/ 02/05

 

شركة  

عبدالعزيز  

ومنصور 

ابراهيم  

 البابطين 

1440011184 

 ه 1440/ 06/07

)املوافق 

 م( 9201/ 13/03

اململكة 

العربية  

 السعودية 

ه  1440/ 29/04

)املوافق 

 م( 05/1/1920

ه  1450/ 29/04

)املوافق 

 م( 19/9/2028

 

شركة  

عبدالعزيز  

ومنصور 

ابراهيم  

 البابطين 

1436021524 

 ه 1437/ 24/01

)املوافق 

 م( 2015/ 06/11

اململكة 

العربية  

 السعودية 

ه  1436/ 15/10

)املوافق 

 م( 05/1/1920

ه  1446/ 15/10

)املوافق 

 م( 2025/ 13/05

  الشركة: املصدر

 والتصاريح الحكومية التراخيص 12.3
 

 القيام بعملياتها، وهي كما يلي: حصلت الشركة على عدد من التراخيص لتمكينها من
 والتصاريح الحكومية التراخيص (:13) رقم الجدول 

 الجهة املرخصة رقم الترخيص الترخيص/التصريح  مالك الترخيص
تاريخ  

 اإلصدار/التجديد
 تاريخ االنتهاء 

شركة عبدالعزيز  

ومنصور ابراهيم 

 البابطين 

 WL-2020-FO-1172 رخصة منشأة غذائية 
الهيئة العامة للغذاء  

 والدواء 

ه  1441/ 29/11

)املوافق 

 م 2020/ 20/07

ه  1445/ 01/01

)املوافق 

 م( 2023/ 19/07

شركة عبدالعزيز  

ومنصور ابراهيم 

 البابطين 

التسجيل شهادة 

بضريبة القيمة  

 املضافة 

100171000086830 
هيئة الزكاة والضريبة 

 والجمارك

ه  1439/ 21/02

)املوافق 

 م( 2017/ 10/11

- 

شركة عبدالعزيز  

 ابراهيم ومنصور 

 البابطين 

 1110779065 * شهادة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة 

 والجمارك 

ه  1441/ 02/08

)املوافق 

 م( 2020/ 26/03

 ه  1443/ 29/09

)املوافق 

 م( 2022/ 30/04

 ة الشرك: املصدر

 م والحصول على شهادة الزكاة. 2021* جاري العمل كما في تاريخ هذه النشرة على سداد الزكاة عن العام املالي 
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 العقارات التي تملكها أو تستأجرها الشركة  13.3

 قائمة العقارات التي تملكها الشركة  1.13.3

 :الشركة   تملكها التييبين الجدول التالي قائمة العقارات 

 الشركة  قائمة العقارات التي تملكها (:14) رقم الجدول 

2املساحة م رقم الصك املالك املدينة االستخدام العقار  الرقم  

*أرض مبنى اإلدارة الرئيسية 1  الرياض إدارة الشركة  
عبدالعزيز ومنصور  شركة 

 ابراهيم البابطين 

311018000598 

311010001729 
2,900 

 الرياض أرض خام  أرض خام*  2
شركة عبدالعزيز ومنصور  

 ابراهيم البابطين 
311018000599 1,748.98 

 بريده  أرض خام  أرض خام  3
شركة عبدالعزيز ومنصور  

 ابراهيم البابطين 
894529003162 2,183 

 الشركة املصدر: 

 ( "املخاطر املتعلقة بالرهن على أصول الشركة". 12.1.2) الخطر رقمو ( "املخاطر املتعلقة باتفاقيات التمويل" 11.1.2) خطر رقممرهونة لصالح بنك الرياض كما تم اإلشارة إليه في ال يض  ا*األر 

 قائمة العقارات املستأجرة من الشركة 2.13.3

 الشركة املستأجرة من قائمة العقارات  (:15) رقم الجدول 

 مدة العقد االستخدام نوع العقار  موقع العقار املؤجر 
املساحة 

 2م

 قيمة العقد

( 
ا
 ( سنويا

 ( ريال سعودي )

 40,000 251 سنة قابلة للتجديد   مواد غذائية تخزين  مستودع  بريدة  براهيم سعد علي إ

 111,607 620 سنة قابلة للتجديد  مواد غذائية تخزين  مستودع  الدمام العجالن بناء عبدالعزيز شركة أ

 120,000 1,200 سنة قابلة للتجديد  مواد غذائية تخزين  مستودع  جدة شركة اصول الخير لالستثمار 

 40,000 182 سنة قابلة للتجديد  مواد غذائية تخزين  مستودع  تبوك حمد محمد حمد القحطاني 

 40,000 140 سنة قابلة للتجديد  مواد غذائية تخزين  مستودع  خميس مشيط   عائض ابن سعيد ابن عبدهللا

 كة املصدر: الشر 

 ركات شاالستثمارات في ال 14.3

 لتالي استثمارات الشركة في الشركات:يوضح الجدول ا
 : االستثمارات في الشركات(16) رقم الجدول 

 الكيان موقع الشركة  طبيعة اإلستثمار  امللكية نسبة  إسم الشركة
طبيعة نشاط  

 الشركة
 رأس مال الشركة 

شركة بحيرة  

 الشوكوالته 
 عمان -األردن  حصة في الشركة  % 3.00

شركة ذات 

 مسؤولية محدود 

تصنيع الشوكوالته 

 والحلويات 

 مليون  100

 ريال سعودي 

شركة نبراس نجد 

 لالستثمار 
 حصة في الشركة  % 21.05

اململكة العربية  

 -السعودية 

 الرياض

شركة ذات 

 مسؤولية محدودة 

الوساطة التجارية  

 واإلستثمار 

 ألف 100

 ريال سعودي 

 الشركة: املصدر
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 والسعودة  املوظفون  15.3

سعودة قدرها  موظف غير سعودي، وبنسبة  (  88)موظف سعودي و(  34)موظف منهم  (  122)، بلغ عدد موظفي الشركة  م2021ديسمبر    31كما في  

 تحت النطاق "أخضر م27.87حوالي )
ً
 للسعودة.  " من برنامج نطاقاتنخفض%(، وتندرج الشركة حاليا

 . م2021م و 2020 األعوام خالل الشركة إدارات على وتوزيعهم السعودة  ونسبة  املوظفين أعداد التالية الجداول  وتوضح
 أعداد العاملين بالشركة  (:17) رقم الجدول 

 الفئة
 م 2021 م 2020

 النسبة العدد النسبة العدد

 % 27.87 34 26.73% 27 السعوديون 

 % 72.13 88 73.27% 74 غير السعوديين 

 100.00% 122 100.00% 101 املجموع 

 الشركة : املصدر 

 

 اإلداراتتوزيع املوظفين على   (:18) رقم الجدول 

 اإلدارة 
 م 2021 م 2020

 غير السعوديون  السعوديون  غير السعوديون  السعوديون 

 1 2 1 2 اإلدارة العليا 

 6 3 5 3 اإلدارة املالية 

 33 1 28 1 إدارة التسويق واملبيعات 

 47 28 39 21 إدارة املوارد 

 1 - 1 - إدارة املراجعة الداخلية

 اإلجمالي 
27 74 34 88 

101 122 

 املصدر: الشركة 

 

(  14.3باستثناء ماتم اإلفصاح عنه في القسم ) .هذه النشرة  تاريخ نشر حتى خارجها أصول  أية تملك وال اململكة خارج تجاري  نشاط للشركة يوجد ال

 "االستثمارات في الشركات" في هذه النشرة.

جال عمل تقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم سواًء داخل اململكة أو خارجها للتعرف على املستجدات واألفكار واالبتكارات الجديدة في م

 . لشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة الشركة، وباستثناء ذلك فإنه ال يوجد لدى ا

 في الوضع املالي خالل )
ً
 ملحوظا

ً
 األخيرة.12وتقر الشركة بأنه لم يحدث أي إنقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون أثر تأثيرا

ً
 ( شهرا

 

 إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة.كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نية 
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 هيكل امللكية والهيكل التنظيمي  4

 وبعد الطرح  قبل  الشركة كل ملكيةهي 1.4

 : الطرح وبعد قبلالشركة  هيكل ملكيةيوضح الجدول التالي 

 يكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح ه (:19) رقم الجدول 

 االسم 

 بعد الطرح*  الطرح* قبل 

 عدد األسهم 
 القيمة األسمية 

 )ريال السعودي(

النسبة  إلى  

إجمالي  

 األسهم 

 عدد األسهم 
 القيمة األسمية 

 )ريال السعودي(

النسبة  إلى  

إجمالي  

 األسهم 

 % 49.06 16,679,020 1,667,902 % 58.40 19,856,000 1,985,600 منصور إبراهيم عبدهللا ابابطين

 % 16.13 5,483,500 548,350 % 19.20 6,528,000 652,800 عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا البابطين

 % 4.09 1,389,160 138,916 % 4.86 1,653,780 165,378 غادة منصور ابراهيم ابابطين 

 % 4.09 1,389,180 138,918 % 4.86 1,653,800 165,380 إبراهيم منصور إبراهيم أبابطين 

 % 4.09 1,389,160 138,916 % 4.86 1,653,780 165,378   أبابطين هللا عبد إبراهيم املحسن عبد

 % 4.03 1,370,130 137,013 % 4.80 1,631,120 163,112 ابتسام عبد العزيز البابطين 

 % 2.02 685,420 68,542 % 2.40 816,000 81,600 سعود عبدالرحمن ابراهيم الهدلق

 % 0.17 57,120 5,712 % 0.20 68,000 6,800 عبد الرحمن سعود الهدلق  

 % 0.17 57,120 5,712 % 0.20 68,000 6,800 بدر سعود عبدالرحمن الهدلق

 % 0.17 57,120 5,712 % 0.20 68,000 6,800 أنس سعود الهدلق 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8   املعجل  الكريم عبد هللا عبد منال

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 إبراهيم عبد املحسن البابطين 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 أبابطين إبراهيم املحسن عبد لطيفة

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 مجلي  بن  العزيز عبد محمد فهد

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 ليلى ناصر أحمد املبرد 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8   مجلي بن  محمد فهد محمد

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8   مجلي بن محمد فهد مهند

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 الحسيني  هللا  عبد العزيز عبد

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 أسماء محمد املفدى 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 الحسيني  العزيز عبد هللا عبد

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 الحسينيديمة عبد العزيز 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 أروى عبد العزيز الحسيني

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 فراس عبد العزيز الحسيني

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 محمد عبد العزيز الحسيني 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 العواد الرحمن عبد السالم عبد

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 الشكره هللا  عبد العزيز عبد

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 فيصل عبد هللا الشكره 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 تركي عبد هللا الشكره

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 فهيد عبد هللا الشكره 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 الشكره  فهيد هللا عبد حسن

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 عبد هللا الدوسري نايف 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 حمد عبد هللا الدوسري 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 سلطان عبد هللا الشكره 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 بدر عبد هللا الشكره 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 ناصر عبد هللا الشكره 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 إبراهيم حمد السويلم 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 ريان عبد العزيز اللحيدان

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 سعد محمد سعد الدريس 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 بندر محسن القريوي 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 مبارك محسن القريوي 
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 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 الدهش فيصل أحمد 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 منصور محمد أبو بكر  

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 منال عبد العزيز البابطين 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 إبراهيم عبد العزيز البابطين 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 محمد عبدالعزيز ابراهيم البابطين  

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 أسماء عبد العزيز البابطين 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 هيفاء عبد العزيز البابطين  

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 منى عبد العزيز البابطين  

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 عبد الرحمن املهنا 

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 عبد هللا العبدالوهاب  

 % 0.0002 70 7 % 0.0002 80 8 هيلة عبدالعزيز ابراهيم البابطين  

 0.0001% 50 5 % 0.0002 60 6 السديس  هللا عبد الرحمن عبد

 0.0001% 50 5 % 0.0002 60 6 لطيفة إبراهيم علي البابطين 

 0.0001% 50 5 % 0.0002 60 6 عبدهللا عبدالرحمن السديس  

 0.0001% 50 5 % 0.0002 60 6 هيا عبدالرحمن السديس 

% 16.00 5,440,000 544,000 % 0.00 - - ( مؤهلون )مستثمرون    الجمهور   

 100.00% 34,000,000 3,400,000 % 100.00 34,000,000 3,400,000 اإلجمالي 

 الشركة : املصدر

 *  اليوجد أي ملكية غير مباشرة حتى تاريخ هذه النشرة. 

 الهيكل التنظيمي  2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: الشركة  

 : الهيكل التنظيمي للشركة1الشكل رقم 

 مجلس اإلدارة

 الرئيس التنفيذي 

 لجنة املراجعة

 اإلدارة املالية إدارة املوارد
إدارة التسويق 

 واملبيعات

 أمين سر 
 مجلس اإلدارة

 الجمعية العامة

 نائب الرئيس التنفيذي

 املوارد البشريةقسم 

 قسم الشؤون اإلدارية

ةالداخلي ةاملراجع  

قسم الخدمات 
 اللوجستية

 قسم املشتريات
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  وأمين سر املجلس مجلس اإلدارةأعضاء  3.4

 : وأمين سر املجلس رة التالي أعضاء مجلس اإلدا يوضح الجدول 

 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس  (:20) رقم الجدول 

 *  اإلدارة مجلس أعضاء

 املنصب االسم 
صفة 

 العضوية 

االستقاللية 

* ** 
 العمر  الجنسية

قبل  اململوكة األسهم

 "مباشرة"  الطرح

بعد  اململوكة األسهم

 التمثيل ****  "مباشرة"  الطرح

 النسبة العدد النسبة العدد

منصور ابراهيم  

 عبدهللا ابابطين

رئيس  

مجلس  

 اإلدارة 

 - 49.06% 1,667,902 % 58.40 1,985,600 57 سعودي غير مستقل  غير تنفيذي

العزيز عبد

ابراهيم عبدهللا 

 البابطين

نائب 

رئيس  

مجلس  

 اإلدارة 

 - 16.13% 548,350 % 19.20 652,800 70 سعودي غير مستقل  تنفيذيغير 

سعود 

عبدالرحمن 

 ابراهيم الهدلق 

عضو  

مجلس  

 اإلدارة 

 - 2.01% 68,544 % 2.40 81,600 64 سعودي مستقل غير تنفيذي

حمد ابراهيم  

 حمد السالمة 

عضو  

مجلس  

 اإلدارة 

 - - - - - 49 سعودي مستقل غير تنفيذي

محمد عمر 

 البشرحسن 

عضو  

مجلس  

 اإلدارة 

 - - - - - 49 سعودي مستقل غير تنفيذي

عبدهللا منصور  

 ابراهيم ابابطين

عضو  

مجلس  

 اإلدارة 

 - - - - - 32 سعودي غير مستقل  تنفيذي

 *** اإلدارة مجلس سر  أمين

معاذ محمد 

 احمد مغربي  

  سر أمين

  مجلس

 اإلدارة 

 - - - - - 34 اردني  - -

 املصدر: الشركة 

    سنوات  ثالثال تزيد عن  أعضاء مجلس اإلدارة املذكورين أعاله وذلك ملدة    م( على انتخاب2020/ 02/ 25ه )املوافق  13/07/1442تاريخ  في  املنعقدة  التحولية  وافقت الجمعية  *
ً
إبتداءا

 من تاريخ انعقاد الجمعية.  

 كأمين لسر املجلس. معاذ محمد احمد مغربي  /م( على تعيين السيد28/03/2021ه )املوافق 1442/ 08/ 15الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ  توافق** 

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

 كل من : 

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

 . مجموعتها من أخرى  شركة في أو الشركة في التنفيذيين كبار من أي مع  قرابة صلة له تكون  أن ▪

 خالل العامين املاضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات  ▪
ً
وكبار املّوردين، أو أن  أن يعمل أو كان يعمل موظفا

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين املاضيين
ً
 .يكون مالكا

 .هذه النشرةكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس كما بتاريخ **** اليوجد أي مل
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 مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس   ألعضاء الذاتية السيرة ملخصفيما يلي 
 ابابطيننصور ابراهيم عبدهللا السيرة الذاتية مل (:21) رقم الجدول 

 منصور ابراهيم عبدهللا ابابطين

 سنة  57 العمر 

 سعودي  الجنسية

 رئيس مجلس اإلدارة  املنصب

بن سعود  اإل   جامعة  من  اإلجتماعية  الخدمة  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل • املؤهالت العلمية  السعودية    فيمام محمد  العربية   عاماململكة 

 . م 1989

 . م1996 عامجامعة امللك سعود في اململكة العربية السعودية  من النفس ي اإلرشاد في العالي الدبلوم درجة على حاصل •

 منصب عضو لجنة االستثمار شركة البابطين للطاقة واالتصاالت )شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال الطاقة   • الخبرات العملية 
ً
يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2018واالتصاالت( من عام 

 املواد   تجارة  مجال  في  وتعمل  مقفلة  مساهمة  شركة)  للتجارة  البابطين  ومنصور   عبدالعزيز   شركة  في  عام  مدير  منصب  شغل •

 م. 2020م وحتى عام 2009( من عام الغذائية

  من (  الكهربائية  األدوات  مجال  في  وتعمل  فردية  مؤسسة)  واملقاوالت  للتجارة  النجوم  شمعة  مؤسسة  في  عام  مدير  منصب  شغل •

 . م 2020 عام وحتى م2009 عام

 الطاقة  مجال  في  وتعمل  عامة  مساهمة  شركة)  واإلتصاالت  للطاقة  البابطين  شركة  في  اإلدارة  مجلس  عضو  منصب  شغل •

 . م2018 عام وحتى م 2015 عام من( واإلتصاالت 

مسؤولية محدودة وتعمل املديرين في الشركة الخليجية األوروبية لالستيراد والتصدير )شركة ذات    مجلس  رئيس  منصب  شغل •

 م. 2014م وحتى عام 2009في مجال االستيراد والتصدير( من عام 

 . م 2007 عام  وحتى م1989عام من( التعليم  مجال في وتعمل حكومية وزارة) والتعليم التربية وزارة في تربوي  مشرف  منصب شغل •

العضويات في مجالس  

 إدارات شركات أخرى 

  يشغل •
ً
رعاية األردن )شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال السياحة( من   شركة في املديرين   مجلس رئيس منصب حاليا

 م وحتى اآلن.2009عام 

   يشغل •
ً
 مجال  في  وتعملمساهمة مقفلة    شركة)  للتجارة  البابطين  ومنصور   عبدالعزيز  شركة  في  اإلدارة  مجلس  رئيس  منصب  حاليا

 .اآلن وحتى م2009 عام من( تجارة املواد الغذائية

 املصدر: الشركة

 عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا البابطينلالسيرة الذاتية   (:22) رقم الجدول 

 عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا البابطين 

 سنة  70 العمر 

 سعودي  الجنسية

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  املنصب

 . م1977 عام السعودية العربية  اململكة في سعود امللك   جامعة من الجغرافيا تربية في البكالوريوس درجة على حاصل • املؤهالت العلمية 

  • الخبرات العملية 
ً
 الطاقة مجال في  وتعمل عامة مساهمة شركة) واإلتصاالت للطاقة البابطين شركة  في  املراجعة لجنة عضو منصبيشغل حاليا

 .اآلن وحتى م 2006 عام من( واإلتصاالت 

 الشركات   إدارة  مجال  في  وتعمل  مقفلة  مساهمة  شركة)  لالستثمار  القابضة  البابطين  شركة  دارة فياإل   مجلس  عضو  منصب  شغل •

 . م2021عام  وحتى م 2007 عام من( التابعة

  وتعمل  عامة  مساهمة  شركة)  واإلتصاالت  للطاقة  البابطين  شركة  في  املراجعة  لجنة  وعضو  اإلدارة  مجلس  عضو  منصب  شغل •

 م. 2018م وحتى عام 2012 عام من( واإلتصاالت الطاقة مجال في

العضويات في مجالس  

 إدارات شركات أخرى 

 منصب   •
ً
  الطاقة  مجال  في  تعملو   عامة  مساهمة  شركة)  واالتصاالت  للطاقة  البابطين  بشركة  اإلدارة  مجلس  عضويشغل حاليا

 اآلن. وحتى م2006 من الفترة في (واالتصاالت 

   شغلي •
ً
  وتعمل  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة)  للتجارة  البابطين  ومنصور   عبدالعزيز  شركة  في  املديرين  مجلس  عضو  منصب  حاليا

 .اآلن وحتى م 2007 عام من( واملنزلية الكهربائية األجهزة مجال في

   شغلي •
ً
 املقاوالت  مجال  في  وتعمل  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة)  للمقاوالت  البابطين  شركة  في  املديرين  مجلس  عضو  منصب  حاليا

 .اآلن وحتى م2007 عام من( الكهربائية

   شغلي •
ً
  في   وتعمل  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة)  الهندسية  للصناعات  البابطين  شركة  في  املديرين  مجلس  عضو  منصب  حاليا

 .اآلن وحتى م2007 عام  من( املركزية واملطابخ املغاسل معدات مجال

 املصدر: الشركة
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 سعود عبدالرحمن ابراهيم الهدلقلالسيرة الذاتية   (:23) رقم الجدول 

 سعود عبدالرحمن ابراهيم الهدلق 

 سنة  64 العمر 

 سعودي  الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة  املنصب

 عاماململكة العربية السعودية    فيمام محمد بن سعود  اإل   جامعة  منالخدمة االجتماعية    في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل • املؤهالت العلمية 

 . م 1986

م وحتى  1999شغل منصب مرشد طالبي في مدرسة سلطانة االبتدائية )مدرسة حكومية وتعمل في مجال التعليم( من عام   • الخبرات العملية 

 م. 2015عام 

  عام   وحتى  م 1986  عام  من(  التعليم  مجال  في  وتعملمدرسة حكومية  )نوية موس ى بن نصيرثا  في  طالبي  مرشد  منصب  شغل •

 . م 1999

العضويات في مجالس  

 إدارات شركات أخرى 

 ال يوجد  •

 املصدر: الشركة

 حمد ابراهيم حمد السالمةلالسيرة الذاتية   (:24) رقم الجدول 

 حمد ابراهيم حمد السالمة 

 سنة  49 العمر 

 سعودي  الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة  املنصب

 عام  السعودية  العربية  اململكة  في  الحربية  عبدالعزيز  امللك   كلية  من  العسكرية  العلوم  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل • املؤهالت العلمية 

 . م 1996

   يشغل • الخبرات العملية 
ً
(  واملشروبات  األغذية  مجال  في  وتعملشركة ذات مسؤولية محدودة  )  القهوة  شمس  شركة  في  عام  مدير  منصب  حاليا

 .اآلن وحتى م 2013 عام من

 م. 2013م وحتى عام  1997( من عام الدفاع مجال في وتعمل حكومية وزارة)  الدفاع وزارة في يحكوم موظف منصب شغل •

العضويات في مجالس  

 إدارات شركات أخرى 

   يشغل •
ً
(  الرياضية  األندية  مجال  في  وتعمل  محدودة  مسؤولية  ذات)  األندية  خبراء  شركة  في  اإلدارة  مجلس  رئيس  منصب  حاليا

 .اآلن وحتى م 2019 عام من

 املصدر: الشركة

 حمد عمر حسن البشر ملالسيرة الذاتية   (:25) رقم الجدول 

 محمد عمر حسن البشر  

 سنة  49 العمر 

 سعودي  الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة  املنصب

 . م2010 عام األمريكية املتحدة الواليات  في واشنطن جورج جامعة من  املالية اإلدارة في املاجستير درجة على حاصل • املؤهالت العلمية 

 . م1994 عام السعودية العربية اململكة في سعود امللك  جامعة من املالية اإلدارة في البكالوريوس درجة على حاصل •

   يشغل • الخبرات العملية 
ً
البابطين  شركة  في   املراجعة  لجنة  عضو  منصب  حاليا  مجال  في  وتعمل  مقفلة  مساهمة  شركة)  عبدالعزيز ومنصور 

 .اآلن وحتى م 2021 عام من( املشروبات  األغذية

   يشغل •
ً
  الصادرات   تنمية  مجال  في  ويعمل  حكومي  بنك )  واالستيراد  التصدير  بنك   في  االئتمان  تأمين  عام  مدير  منصب  حاليا

 .اآلن وحتى م 2021 عام من( وتنويعها

 خالل(  اإلسمنت  إنتاج  مجال  في  وتعمل  شركة ذات مسؤولية محدودة)  بربر  إسمنت  شركة  في  إدارة  مجلس  عضو  منصب  شغل •

 . م 2021 عام وحتى م2020 عام من الفترة

 االستثمار  مجال في  وتعمل محدودة ذات مسؤولية شركة) املحدودة لإلجارة العربية  الشركة إدارة مجلس   رئيس منصب شغل •

 . م2021 عام وحتى م 2017 عام من الفترة خالل (والتمويل

  مجال   في  وتعمل  مقفلة  مساهمة  شركة) ميفك   – املالي  لالستثمار  األوسط  الشرق   شركة  في  اإلدارة  مجلس  عضو  منصب  شغل •

 . م2021 عام وحتى م2017 عام من الفترة خالل( املالية الخدمات

 الفترة  خالل(  االستثمار  مجال  في  وتعملشركة مساهمة عربية  )  لالستثمار  العربية  الشركة  في  االستثمار  مدير  منصب  شغل •

 . م2021 عام وحتى م 2014 عام من
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( الطاقة  مجال  في  وتعمل  مقفلة  مساهمة  شركة)  للطاقة  الثالثي  لإلنتاج  الوطنية  الشركة  في  اإلدارة  مجلس  عضو  منصب  شغل •

 . م2019 عام وحتى م 2015 عام من الفترة خالل

 في  وتعمل محدودة مسؤولية ذات شركة) أرادت -  املنظفات لكيماويات العربية الشركة في اإلدارة مجلس عضو منصب شغل •

 . م2017  عام وحتى م2016 عام من الفترة خالل( الكيميائية ظفاتاملن إنتاج مجال

 محدودة   مسؤولية  ذات  شركة)  يونغ  اند  إرنست  شركة  في  املخاطر  إدارة  بقسم  األعمال  تطوير  عام  مدير  مساعد  منصب  شغل •

 . م2014 العام خالل( االستشارية الخدمات مجال في وتعمل

العضويات في مجالس  

 إدارات شركات أخرى 

   يشغل •
ً
 مجال   في  وتعمل  مسؤولية محدودةشركة ذات  )  التأمين  لوساطة  كير  بي  شركة  في  اإلدارة  مجلس  رئيس  منصب  حاليا

 .اآلن وحتى م2014 عام من( التأمين

 املصدر: الشركة

 عبدهللا منصور ابراهيم ابابطين السيرة الذاتية ل   (:26) رقم الجدول 

 عبدهللا منصور ابراهيم ابابطين

 سنة  32 العمر 

 سعودي  الجنسية

 اإلدارة عضو مجلس  املنصب

  عاماململكة العربية السعودية   في اليمامة جامعة منإدارة نظم املعلومات والتسويق  في البكالوريوس درجة على حاصل • املؤهالت العلمية 

 . م 2011

  يشغل • الخبرات العملية 
ً
  في وتعمل مقفلة مساهمة شركة) لغذائيةا البابطين عبدالعزيز ومنصور  شركة في التنفيذي الرئيس  منصب حاليا

 . اآلن وحتى  م2018 عام من( تجارة املواد الغذائية مجال

( من عام العقارات مجال في وتعمل محدودة مسؤولية ذات شركة) الرياض  تنمية شركة في التنفيذي الرئيس منصب شغل •

 م. 2018م وحتى عام 2014

 مجال في وتعمل مقفلة مساهمة شركة) لغذائيةا البابطين عبدالعزيز ومنصور  شركة في العام املدير نائب منصب شغل •

 . م2018عام   وحتى م2013 عام من( تجارة املواد الغذائية

  مجال في وتعملشركة مساهمة مقفلة ) لغذائيةا البابطين عبدالعزيز ومنصور  شركة فيعمال األ   تطوير مدير منصب شغل •

 . م2013 عام  وحتى م2011 عام من( الغذائية املواد تجارة

العضويات في مجالس  

 إدارات شركات أخرى 

  يشغل •
ً
رعاية األردن )شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال السياحة(   شركة في املديرين  مجلس عضو منصب حاليا

 م وحتى اآلن.2012من عام 

  يشغل •
ً
برند الغذائية )شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال املطاعم  شركة في املديرين  مجلس عضو منصب حاليا

 م وحتى اآلن.2021واملقاهي( من عام 

 املصدر: الشركة

 عاذ محمد احمد مغربي السيرة الذاتية مل (:27) رقم الجدول 

 معاذ محمد احمد مغربي 

 سنة  35 العمر 

 أردني  الجنسية 

 أمين سر مجلس اإلدارة  املنصب 

اململكة العربية  الجامعة العربية املفتوحة في من والحوسبة املعلومات تكنولوجيا في البكالوريوس درجة على حاصل • املؤهالت العلمية 

 . م 2009 السعودية عام

  يشغل • الخبرات العملية 
ً
  مجال في وتعملمساهمة مقفلة  شركة) للتجارة البابطين ومنصور  عبدالعزيز شركة في التسويق مدير منصب حاليا

 . اآلن وحتى م2017 عام من( واملنزلية الكهربائية األجهزة

 مجال في وتعمل مقفلة مساهمة شركة) لالستثمار العبيكان مجموعة شركة في واالتصال التسويق مدير منصب شغل •

 . م2017 عام وحتى م 2014 عام من الفترة خالل( االستثمار

 مجال في شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل) توش آند ديلويت شركة  في التسويق واالتصال مسؤول منصب شغل •

 . م 2014 عام وحتى م2010 عام من الفترة خالل( االستشارات

 املصدر: الشركة
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 التنفيذية اإلدارة  4.4

 أعضاء اإلدارة التنفيذية    (:28) رقم الجدول 

 تاريخ التعيين  العمر  الجنسية املنصب االسم 

 * اململوكة األسهم

 "مباشرة"

 النسبة العدد

 - - م 2012/03/03 32 سعودي  الرئيس التنفيذي  عبدهللا منصور ابراهيم ابابطين 

 - - م 2011/05/01 45 اردني  نائب الرئيس التنفيذي  شقره  ابو عبدالسالم محمد زياد

 - - م 2014/08/02 31 سعودي  املدير املالي  عبدهللا عبدالعزيز ابراهيم البابطين 

 - - م 2016/07/10 28 سعودي  املوارد إدارة مدير  البابطينابراهيم عبدالرحمن منصور 

 - - م 2011/05/01 41 اردني  مدير املبيعات  محمد عبدهللا العلي الصمادي

 - - م 2011/05/02 54 مصري  مدير إدارة املراجعة الداخلية  عبدالفتاح عبدالرحمن محمدناصر 

 الشركة : املصدر

 .هذه النشرة بتاريخ كما اإلدارة التنفيذية أعضاء من ألي الشركة أسهم في مباشرة غير ملكية أي * اليوجد
 

 التنفيذيةوفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة 
 عبدهللا منصور ابراهيم ابابطينلالسيرة الذاتية   (:29) رقم الجدول 

 عبدهللا منصور ابراهيم ابابطين 

 راجع القسم 
ً
 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس  3.4رقم  الفرعيفضال

 الشركة: املصدر

 زياد محمد عبدالسالم ابو شقرهالسيرة الذاتية ل (:30) رقم الجدول 

 زياد محمد عبدالسالم ابو شقره 

 سنة  45 العمر 

 اردني  الجنسية

 نائب الرئيس التنفيذي  املنصب

 . م 1998 األردنية الهاشمية عاماململكة  في التطبيقية العلوم جامعة املحاسبة من في البكالوريوس درجة على حاصل • املؤهالت العلمية 

 زراعة   مجال  في  شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل)ردن  األ   وادي  أسماك  شركة  في  العام  املدير  بمهام  قائم  منصب  شغل • الخبرات العملية 

 . م 2010 عام وحتى م2004 عام من( سماك واالستيراد والتصدير اال 

وتعمل)ردن  األ   وادي  أسماك  شركة  في  املالي  املدير  منصب  شغل • محدودة  مسؤولية  ذات  سماك اال   زراعة  مجال  في  شركة 

 . م2003 عام وحتى م 2000 عام من( واالستيراد والتصدير

 الشركة: املصدر

 عبدهللا عبدالعزيز ابراهيم البابطين ل  السيرة الذاتية (:31) رقم الجدول 

 البابطين عبدهللا عبدالعزيز ابراهيم 

 سنة  31 العمر 

 سعودي  الجنسية

 املدير املالي  املنصب

 . م 2014 عام امريكا في  تكساس جامعة من املالية االدارة في البكالوريوس درجة على حاصل • املؤهالت العلمية 

 عام  من  (التجارة  مجال  في  وتعمل   مقفلة  مساهمة)شركة    البابطين  ومنصور   عبدالعزيز   شركة  في   مالي  مدير  منصب  شغل • الخبرات العملية 

 االن. وحتى م 2018

 التجارة(  مجال  في  وتعمل  مقفلة  )شركة مساهمة  للتجارة  البابطين  ومنصور   عبدالعزيز  شركة  في   تطوير  مدير  منصب  شغل •

 .م 2017 عام وحتى م 2014 عام من

 الشركة: املصدر



 

36 

 عبدالرحمن منصور ابراهيم البابطين ل  السيرة الذاتية (:32) رقم الجدول 

 عبدالرحمن منصور ابراهيم البابطين 

 سنة  28 العمر 

 سعودي  الجنسية

 املوارد  إدارة مدير  املنصب

 . م 2015 عاماململكة العربية السعودية  في اليمامة جامعة مناإلدارة املالية  في البكالوريوس درجة على حاصل • املؤهالت العلمية 

  املواد   تجارة  مجال  في  وتعملشركة مساهمة مقفلة  )  البابطين  ومنصور   عبدالعزيز  شركة  في  مشتريات  مدير  منصب  شغل • الخبرات العملية 

 . م 2018 عام وحتى م2015 عام من (الغذائية

 الشركة: املصدر

 حمد عبدهللا العلي الصمادي مل  السيرة الذاتية (:33) رقم الجدول 

 محمد عبدهللا العلي الصمادي

 سنة  42 العمر 

 اردني  الجنسية

 مدير املبيعات  املنصب

 . م2002 عام االردن في اليرموك جامعة من  االقتصاد في البكالوريوس درجة على حاصل • املؤهالت العلمية 

 مجال   في  وتعمل  مقفلة  مساهمة)شركة    للتجارة  البابطين  ومنصور   عبدالعزيز  شركة  في  اململكة  مبيعات  مدير  منصب  شغل • الخبرات العملية 

 .االن وحتى 2018 عام من (التجارة

 مجال  في وتعمل مقفلة مساهمة)شركة  للتجارة البابطين ومنصور   عبدالعزيز شركة في جدة فرع مبيعات مدير منصب شغل •

 .م 2018 عام وحتى م2008 عام من (التجارة

(  االجتماعية التمية مجال في وتعمل حكومية مؤسسة) االجتماعية التنمية وزارة في الوطنية املعونة قسم رئيس منصب شغل •

 .م2008 عام وحتى م 2004 عام من

 الشركة: املصدر

 محمد  عبدالرحمن عبدالفتاح ناصرل  السيرة الذاتية (:34) رقم الجدول 

 محمد  عبدالرحمن عبدالفتاح ناصر 

 سنة  54 العمر 

 مصري  الجنسية

 الداخلية  املراجعة إدارة مدير • املنصب

 م 1989 عام مصر من املنوفية جامعة  من التجارة في البكالوريوس درجة على حاصل • املؤهالت العلمية 

 منصب عضو لجنة   • الخبرات العملية 
ً
املراجعة في شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين )شركة مساهمة مقفلة وتعمل في يشغل حاليا

 م وحتى اآلن. 2021مجال تجارة املواد الغذائية( من عام 

 منصب   •
ً
 (االغذية   بمجال  تعمل  مقفلة  مساهمة  شركة)  للتجارة  البابطين  ومنصور   عبدالعزيز  بشركة  داخلي  مدققيشغل حاليا

 اآلن.وحتى  م2018 من

وتعمل  مسؤولية  ذات  شركة)  للتجارة  البابطين  ومنصور   عبدالعزيز  بشركة  مالي  مدير • عام   (التجارة  مجال  في  محدودة  من 

 م. 2017وحتى عام م 2009

من عام   (التجارة  مجال  في  محدودة وتعمل  مسؤولية  ذات  شركة)للتجارة    البابطين  ومنصور   عبدالعزيز  بشركة  اول   محاسب •

 م. 2008 وحتى عام م 2003

  من   (الصحي  املجال  في  تعمل  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة)  املكرمة  بمكة  الصاعدي  وصيدليات  بمستوصفات  محاسب •

 م. 2002 حتى عام م 1998

 الشركة: املصدر
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 الشركة لجان 5.4

 املراجعة  لجنة 1.5.4

  وتحديد  املراجعة  لجنة  تشكيل  اعتمادباملوافقة على  م(  28/03/2021ه )املوافق  15/08/1442تاريخ    في  املنعقدوافقت الجمعية العامة غير العادية  

)  عضويتهم  ومدة   أعضائها  ومكافآت  عملها  وضوابط  مهامها انعقاد الجمعية وتنتهي بانتهاء دورة مجلس اإلدارة تاريخ    من  بدأت  والتي( سنوات  3لثالث 

 . الحالية

 جعة راامل لجنة اختصاصات 2.5.4

  مجلس   أعضاء  من  بيان أو  إيضاح  أي  وطلب  ووثائقها  سجالتها  على  االطالع  حق  ذلك  سبيل  في  ولها  الشركة،  أعمال  على  باملراقبة  املراجعة  لجنة  تختص

  تعرضت   أو  عملها  اإلدارة   مجلس  أعاق  إذا لالنعقاد  للشركة  العامة  الجمعية  دعوة   اإلدارة   مجلس  من  تطلب   أن   لها  ويجوز   التنفيذية،  اإلدارة   أو  اإلدارة 

 . جسيمة خسائر أو ألضرار الشركة

 مهام لجنة املراجعة ومسؤولياتها  3.5.4

  .ها وشفافيتهادراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالت -

 ة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمنفيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشرك –اإلدارة بناًء على طلب مجلس  –إبداء الرأي الفني  -

 .املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها

 .اليةدراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير امل -

 .البحث بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات -

 .التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية -

 .الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنهادراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء  -

 

 :املراجعة لجنة أعضاء التالي الجدول  ويوضح
 أعضاء لجنة املراجعة (:35) رقم الجدول 

 الوظيفة  االسم 

 اللجنة  رئيس عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا البابطين 

 عضو محمد بن عمر بن حسن البشر 

 عضو عبدالرحمن عبدالفتاح محمدناصر 

 الشركة : املصدر

 

 وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة: 
 عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا البابطينلالسيرة الذاتية   (:36) رقم الجدول 

 عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا البابطين 

 راجع القسم 
ً
 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس  3.4رقم  الفرعيفضال

 املصدر: الشركة 

 حمد بن عمر بن حسن البشر ملالسيرة الذاتية   (:37) رقم الجدول 

 محمد بن عمر بن حسن البشر 

 راجع القسم 
ً
 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس  3.4رقم  الفرعيفضال

 املصدر: الشركة 

 محمد  عبدالرحمن عبدالفتاح ناصرلالسيرة الذاتية   (:38) رقم الجدول 

 محمد عبدالرحمن عبدالفتاح ناصر 

 راجع القسم 
ً
 اإلدارة التنفيذية  .44رقم  الفرعيفضال

 الشركة : املصدر
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 توزيع األرباح سياسة  5

 للمادة السادسة واألربعون )وفق
ً
 : التاليعلى الوجه  السنوية الصافية الشركة أرباح توزع، النظام األساس ي للشركة ( من46ا

التجنيب  ( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا  %10باملائة )عشرة    يجنب .1

 %( من رأس املال املدفوع. 30متى بلغ االحتياطي املذكور ثالثين باملائة )

العادية   .2 العامة  اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب  للجمعية  لتكوين االحتياطي  من  %(  10)بناء على  اتفاقي يخصص لغرض أو صافي األرباح 

 أغراض معينة.

ثابتة للشركة  حقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح  ياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احت .3

 قدر اإلمكان على املساهمين، وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة 

 من هذا 
ً
 . املؤسساتما يكون قائما

 ( من رأس مال الشركة املدفوع. %5د ذلك على املساهمين نسبة خمسة باملائة )يوزع من الباقي بع .4

( من  76( من نظام الشركة األساس ي "مكافأة أعضاء املجلس" واملادة السادسة والسبعين )20مع مراعاة األحكام املقررة في املادة العشرون ) .5

 مع عدد  %( من الباقي ملكافأة 10نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة )
ً
مجلس اإلدارة، على ان يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا

 الجلسات التي يحضرها العضو. 

 

 : م2021م و2020ديسمبر  31ي قامت الشركة بتوزيعها خالل السنوات املالية املنتهية في يوضح الجدول التالي األرباح الت
 توزيع األرباح  (:39) رقم الجدول 

 م 2021 م 2020 البيان

 15,873,566 9,057,373 )ريال سعودي(  الربح/الخسارة صافي

 **  3,650,000 *  2,150,000  توزيعات األرباح املعلنة خالل السنة

 3,650,000 2,150,000 توزيعات األرباح املدفوعة خالل السنة

 4.67 2.66 * **من صافي ربح السنة  ربحية السهم

 % 22.99 % 23.74 صافي ربح السنةنسبة توزيعات األرباح املعلنة إلى 

 املصدر: الشركة

م، وإثباتها في الحساب الجاري  2019( ريال سعودي، من رصيد األرباح املبقاة عن عام  2,150,000بتوزيع أرباح بقيمة )  ( م2020/ 07/11ه )املوافق  21/03/1442قرر الشركاء  بتاريخ  *

 لكل شريك وذلك بعد خصم مسحوبات كل شريك. 

م بقيمة  2020ديسمبر    31ساهمين عن السنة املالية املنتهية في  م( على توزيع أرباح نقدية على امل17/03/2021ه )املوافق  1442/ 04/08املنعقدة بتاريخ  العادية  وافقت الجمعية العامة  **

م( على توزيع أرباح نقدية على املساهمين عن  23/11/2021ه )املوافق  18/04/1443املنعقدة بتاريخ    غير العادية  ( ريال سعودي. باإلضافة إلى ذلك وافقت الجمعية العامة250,000)

 ( ريال سعودي. 3,400,000م بقيمة )2021النصف األول من العام  

 م. 2021و  م2020ديسمبر   31( سهم كما في 3,400,000أن عدد األسهم )احتساب ربحية السهم على أساس  تم* **

 

املساهمين  م( على توزيع أرباح نقدية على  30/03/2022ه )املوافق  27/08/1443املنعقدة بتاريخ    العادية  لجمعية العامةوافقت اوالجدي بالذكر أنه  

 . ( ريال سعودي3,400,000م بقيمة )2021من العام  ثانيعن النصف ال

 

إال أنها ال تقدم أي ضمانات بتوزيع   م 2021و  م2020و  م2019ديسمبر   31عن السنة املالية املنتهية في  الرغم من أن الشركة قامت بتوزيع أرباح    وعلى

 أرباح في املستقبل. 

 من تاريخ  الطرح واإلدراجوتستحق األسهم محل 
ً
 . وعن السنوات املالية التي تليها ه هذ نشرة اإلصدارحصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا
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 الطرح  متحصالت استخدام  6

  سـعودي ريال  مليونان ومائتان ألف  (2,200,000) حوالي منها  سـيدفع  سـعودي،  ريال  ××××( ××××)  مبلغ  الطرح  متحصـالت إلجمالي املتوقعة القيمة  تبلغ

  التســـــــويق  وتكاليف  األمانة،  حســـــــاب  فتح  ومصـــــــاريف واملحاســـــــب القانوني، االكتتاب، ومدير املالي،  املســـــــتشـــــــار  أتعاب  تشـــــــمل والتي  للطرح،  كمصـــــــاريف

 .بالطرح املتعلقة األخرى  والتكاليف واملصاريف والطباعة،

 في   يمتلكها  التي  النسبة  حسب  كل  البائعين  املساهمين  على  سعودي  ريال   ××××(  ××××)  بحوالي  واملقدرة   الطرح  متحصالت  صافي  توزيع  يتم  سوف  و  هذا

 . الطرح متحصالت صافي من مبلغ أي  الشركة تستلم ولن  الشركة، مال رأس
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 اإلقرارات  7

 يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:  

 في الوضع املالي خالل الـ ) -1
ً
 ملحوظا

ً
صدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

ُ
 األخيرة. 12لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال امل

ً
 ( شهرا

صدر خالل السنة ا -2
ُ
منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل امل

ُ
ت لسابقة مباشرة لتاريخ طلب  لم 

 التسجيل فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي سهم.

 . والطرح لم يكن هناك أّي تغير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري للُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل -3

سهم أو مصلحة من أي أ، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألّي  من أقربائهم أّي النشرة  هذه ( من 34، 32، ح، جالصفحات )بخالف ما ورد في  -4

صدر. 
ُ
 نوع في امل

 في أعمال الشركة أو في وضعها املالي. -5
ً
 أن الشركة ليست خاضعة ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا

 .للشركة منافسة أعمال في اإلدارة  مجلس أعضاء  من أي يشترك ال -6

 .للشركة العامة الجمعيةمن أن جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة تمت املوافقة عليها  -7

 .هذه النشرة كما بتاريخ  الشركات نظام أحكام مخالفتها لها  يسبق ولم الشركات نظام أحكام بجميع ملتزمة الشركة أن -8

 في هذه النشرة  تضمينها يتم لم املالية األوراق تسجيل  طلب على تؤثر  أن يمكن أخرى  وقائع أي توجد ال أنه -9

 . أنشطتها ملمارسة املطلوبة األساسية واملوافقات التراخيص جميع على حاصلة الشركة أن  -10

 ها في السوق املوازية.  أسهملتسجيل وطرح  الالزمة املوافقات جميع على حصلت  قد الشركة أن -11

 على   تؤثر  أن  املمكن  من  أخرى   جوهرية  مخاطر  بأي  علم  على  ليسوا  اإلدارة   مجلس  أعضاء  فإن  املخاطرة،  عوامل  قسم  في  ورد  ما  باستثناء  -12

 .الشركة أسهم في االستثمار في املحتملين املستثمرين قرار

  بمجملها أو بمفردها تؤثر قد قانونية إجراءات أو دعاوى  ألي اإلدارة  مجلس أعضاء يخضع ال  -13
ً
 . املالي وضعها في  أو الشركة أعمال في جوهريا

 . لهما تمنح مكافآت على التصويت حق التنفيذي  الرئيس أو اإلدارة  مجلس أعضاء أحد تعطي صالحية أي توجد ال  -14

 املصدر.  من  االقتراض حق التنفيذيين كبار أو اإلدارة  مجلس  ألعضاء تجيز  صالحية أي توجد ال  -15

ا  أو  الشركة  إدارة   مجلس  أعضاء  من  عضو  أي  إفالس  عن  اإلعالن  يتم  لم  أنه  -16   مجلس   سر  أمين  أو  بالشركة  التنفيذية  اإلدارة   أعضاء  من  أيًّ

 . إفالس إجراءات ألي يخضعوا ولم اإلدارة 

ال يوجد لدى   فإنه  ة املحتملة واملطالبات اإلضافية"( "املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعي15.1.2)  خطر رقم ال باستثناء ما ورد في   -17

 . والجماركلزكاة الضريبة واالشركة أي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة من قبل هيئة 

عتمادات مستندية وإصدار خطابات ضمان وكفاالت لتمويل مدفوعات  اال التزاماتها التعاقدية الواردة في اتفاقية أن الشركة ملتزمة بجميع  -18

 . م(06/09/2020ه )املوافق 18/01/1442بتاريخ بنك الرياض املوردين املوقعة مع 

ه 16/03/1442تاريخ  مصرف اإلنماء باملوقعة مع  التسهيالت االئتمانية  التزاماتها التعاقدية الواردة في اتفاقية  أن الشركة ملتزمة بجميع   -19

 . م(02/11/2020)املوافق 

 بنك الرياض. املوقعة مع شراء األرض التزاماتها التعاقدية الواردة في اتفاقية أن الشركة ملتزمة بجميع  -20
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 مصاريف الطرح 8

سعودي،    ريال  ومائتان ألف( مليونان 2,200,000) حواليأن تبلغ  من املتوقعاملتعلقة بالطرح، والتي  سوف يتحمل املساهمون البائعون جميع التكاليف

 .سعودي ريال ×××× (××××)البالغة كتتاب الا التها بالكامل من إجمالي متحصحيث سيتم خصم

، وتكاليف التسويق والطباعة، واملصاريف األخرى املتعلقة  ، واملحاسبين القانونيينوتشمل مصاريف الطرح أتعاب املستشار املالي ومدير االكتتاب،  

 .بالطرح

وسيقوم  االكتتاب،  متحصالت  إجمالي  من  بالكامل  سيتم خصمها  وإنما  بالطرح  املتعلقة  املصاريف  من  أي  تتحمل  لن  الشركة  أن  بالذكر  والجدير 

 املساهمون البائعون بسداد كافة مصاريف الطرح التي تحملتها الشركة عنهم بمجرد اإلنتهاء من عملية الطرح. 
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 وشروطه  الطرح وأحكام باألسهم املتعلقة املعلومات 9

 ملتطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزام
ً
ات املستمرة الصادرة عن هيئة تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق املالية لتسجيل وطرح األسهم في السوق املوازية وفقا

ات املؤيدة التي طلبتها الهيئة، كما تم الحصول على جميع املوافقات الرسمية الالزمة السوق املالية. وقد تمت املوافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم تقديم كافة املستند

 لعملية طرح األسهم في السوق املوازي. 

خالل الكتتاب من  يجب على جميع املستثمرين املؤهلين قراءة شروط وأحكام الطرح بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث أن تقديم طلب ا

 . نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب يعتبر بمثابة إقرار بالقبول على شروط وأحكام الطرح املذكورة

 االكتتاب   1.9

  من   (16.00%)  نسبته  ما  تمثل  الواحد،  للسهم  سعودية  رياالت(  10)  قدرها  اسمية  قيمة  ذات  عادي  سهم(  544,000) خمسمائة وأربعة وأربعون ألف  طرح  يتم  سوف 

  الطرح   ويقتصر  سعودي،  ريال  ××××(  ××××)   قدرها  إجمالية  وبقيمة  الواحد  للسهم  ريال  ××××(  ××)   بسعر  املوازية  السوق   في  لالكتتاب  طرحها  سيتم  الشركة،  مال  رأس

 :يلي كما وهم املؤهلين،  املستثمرين فئات على

 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص  .1

بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات    ُعّينتقد    مؤسسة السوق املالية  كون تدارة شريطة أن  إل في ممارسة أعمال ا  امرخص له   ماليةعمالء مؤسسة سوق   .2

 .ستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منهال الخاصة بقبول املشاركة في الطرح وا

 . يداعإل هة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز ا حكومة اململكة، أو أي ج  .3

 .دارةإل في ممارسة أعمال ا امرخص له  مؤسسة سوق مالية ديرهات مباشرة أو عن طريق محفظة  ،الشركات اململوكة من الحكومة .4

 .س التعاون لدول الخليج العربيةالشركات والصناديق املؤسسة في دول مجل .5

 . ستثمارال صناديق ا .6

جانب  أل ستثمار اال سترشادي  ال ستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل اال جانب غير املقيمين املسموح لهم باأل ا .7

 . غير املقيمين في السوق املوازية

 . جنبية املؤهلةأل املؤسسات املالية ا .8

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

 :تيةآلويستوفون أي من املعايير ا ،يداع إل أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز ا .10

  اللتقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خ  اليقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي و   الوراق املالية  أل أن يكون قد قام بصفقات في أسواق ا (أ

 ثني عشرة الا
ً
  .املاضيةشهرا

 .ريال سعودي اليينتقل قيمة صافي أصوله عن خمسة م الأن  (ب

 . قل في القطاع املاليألث سنوات على اال أن يعمل أو سبق له العمل مدة ث (ج

 أن يكون حاص (د
ً
 .وراق املالية املعتمدة من قبل الهيئةأل هادة العامة للتعامل في اعلى الش ال

 أن يكون حا (ه
ً
 . اجهة معترف بها دوليً  من وراق املالية معتمدةأل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال ا صال

 .أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة .11

 طريقة التقدم بطلب االكتتاب   2.9

 
ً
ــــــــــــوف يكون طلـب االكتتـاب متـاحـا ــــــــــــتثمرون املؤهلون من  سـ ــــــــــــيتمكن املسـ للمكتتبين خالل فترة الطرح عبر نظـام االكتتـاب اإللكتروني الخـاص بمـدير االكتتـاب والـذي سـ

النشــــــــــرة. وينبغي على خالله االكتتاب في أســــــــــهم الشــــــــــركة خالل فترة الطرح، ويتعين على املكتتب اســــــــــتيفاء متطلبات االكتتاب املوضــــــــــحة في نموذج االكتتاب وفي هذه 

ــركة بالحق في رفض أي ط ــلة في نموذج االكتتاب. تحتفظ الشـ ــام ذات الصـ ــتكمل كافة األقسـ  او  املكتتب املوافقة على كافة الشـــروط واالحكام وأن يسـ
ً
لب اكتتاب جزئيا

، في حالة عدم اســـــــــتيفاء أي من شـــــــــروط وأحكام االكتتاب أو عدم اتباع التعليمات الالزمة. ال يجوز إدخال أي تعديالت  
ً
على نموذج طلب االكتتاب أو ســـــــــحبه بعد  كليا

 بين الشركة واملكتتب
ً
 قانونيا

ً
 ملزما

ً
 .تقديمه، حيث يمثل نموذج طلب االكتتاب بمجرد استكماله اتفاقا

اال مدير  أو  املالي  املستشار  من  )اإللكتروني(  االكتتاب  طلب  ونموذج  هذه  اإلصدار  نشرة  من  إلكترونية  نسخة  على  الحصول  للمستثمرين  من خالل  ويمكن  كتتاب 

 :معلومات االتصال املوضحة أدناه
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 فترة الطرح وشروطه  3.9

ه )املوافق  02/03/1444   األربعاء  يوم  وحتى  م(25/09/2022)املوافق    ه29/02/1444األحد    يوم  من  ابتداءً   االكتتاب  طلبات   نماذج  باستالم  االكتتاب  مدير  سيبدأ

.  يعتبر االكتتاب طلب نموذج فإن فيه، املقدمة املعلومات صحة عدم أو االكتتاب طلب  اكتمال عدم حالة وفي م(.2022/ 28/09
ً
 الغيا

 

  األسهم التي   عدد  ضرب  حاصل  هو  االكتتاب  مبلغ  إجمالي  يكون   بحيث  بها،  االكتتاب  يرغب  التي  األسهم  عدد  االكتتاب  طلب  نموذج  في  يوضح  أن  املستثمر  على  يجب

   ××  (××)  البالغ  الطرح  سعر  في  بها  االكتتاب  يرغب
ً
 هو  لالكتتاب  األقص ى  الحد  بينما   أسهم،  عشرة  (10)هو    لالكتتاب  األدنى  الحد.  الواحد  للسهم  ا  سعودي  رياال

 مكتتب.  لكل سهم تسعة وستون ألف وتسعمائة وتسعون ( مائة و 169,990)

 

 :إرفاق املستندات التالية )حسبما ينطبق الحال(يجب استكمال نموذج طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مع 

 الفرد(. )للمكتتب املدنية األحوال بطاقة صورة  .1

  االكتتاب طلب يكون  )عندما الشرعية الوكالة صك  صورة .2
ً
 املكتتب(.  عن بالنيابة الوكيل من مقدما

 .شركة(صورة السجل التجاري وصورة من تفويض مقدم الطلب وهويته )إذا كان املكتتب  .3

في حال كان املكتتب صندوق استثماري أو شركة    (صورة من السجل التجاري وصورة هوية املفوض بتقديم الطلب وصورة تراخيص هيئة السوق املالية .4

 .ة(مرخصة من هيئة السوق املالية، ويضاف صورة من االتفاقية بين املكتتب والشركة املرخصة في حال املحافظ أو اتفاقيات االستثمار بالنياب

 .عليها  االطالع أو طلبها يتم أخرى  مستندات أي  .5

 إذا لم يستوف  يجب أن تسدد كامل قيمة األسهم 
ً
 أو جزئيا

ً
املكتتب بها بإجراء حوالة مباشرة إلى حساب االكتتاب، ويحق للشركة أن ترفض نموذج طلب االكتتاب كليا

 .الطلب شروط وأحكام الطرح، وسيقبل املكتتب عدد األسهم املخصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي طلب االكتتاب بها

 الفائض اإلشعار بالتخصيص ورد  4.9

 تحويل مكتتب كل على ويجب ، (في السوق املوازية  براهيم البابطينإعبدالعزيز ومنصور  شركة   ألسهم الطرح(  بمسمى االكتتاب حساب بفتح االكتتاب مدير سيقوم

  .االكتتاب طلب نموذج في توضيحه سيتم والذي املذكور، االكتتاب حساب في بها املكتتب املبالغ

مكن املستثمرون  املستثمرين املؤهلين أن يقدموا طلب االكتتاب إلى مدير االكتتاب، من خالل نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي سيتيجب على  

 أن يجب عة مساًء من تاريخ اإلقفال.املؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح، على أن يتم تقديم طلب االكتتاب في موعد  أقصاه الساعة الراب

 وقرأها، النشرة هذه استلم بأنه  كل مكتتب االكتتاب، يقر طلب وبإكمال التعليمات،  حسب املطلوبة املؤيدة جميع املستندات الطرح أسهم في االكتتاب بطلب يرفق

  .االكتتاب طلب في مبين ماهو حسب املطروحة في األسهم االكتتاب في برغبته يقر عليه وبناءً 

 االكتتاب، نموذج حسب مباشرة الطرح بعملية الخاص  االكتتاب حساب األموال إلى وتحويل االكتتاب طلب استكمال خالل من الطرح أسهم في االكتتاب سيتم

  لالكتتاب  املطروحة األسهم وسيتم تخصيص
ً
 النهائي التخصيص عملية عن اإلعالن وسيتم الشركة، مع بالتشاور  ومدير االكتتاب املالي املستشار يقترحه ملا وفقا

 تكون  ولن التخصيص، تاريخ من عملأيام ( 4) أربعةخالل  الفائض رد وسيكون  م(،03/10/2022ه )املوافق 07/03/1444 اإلثنين يوم أقصاه موعد في ألسهم الطرح

  .الشركة أو االكتتاب ومدير املستشار املالي أو الطرح ملتحصالت املستلمة الجهة من استقطاعات أو عموالت هناك أي

 إن ردها لهم، سيتم التي الفائضة واملبالغ منهم لكل املخصصة لألسهم النهائي توضح العدد للمكتتبين إشعارات بإرسال االكتتاب ومدير املالي املستشار يقوم سوف 

 .االكتتاب ومدير املالي املستشارمع  التواصل املكتتبين على يتعيين املعلومات من وملزيد وجدت،
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 متفرقة  أحكام
ايا ومديري التركات  يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم واملتنازل لهم ومنفذي الوص .1

مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من ِقبل األطراف في االكتتاب دون الحصول والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو 

 على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر .

 لها. .2
ً
 تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود املترتبة عليها ألنظمة اململكة وتفسر وتنفذ طبقا

 ة اإلصدار هذه باللغة العربية بعد موافقة هيئة السوق املالية عليها.سيتم نشر نشر  .3

( التاسعة والسبعون من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة 79مع مراعاة متطلبات املادة ) .4

 قبل اكتمال الطرح، إذا تبين ما يلي:في أي وقت بعد تاريخ نشرة اإلصدار األولية و 

 وجود تغير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار. ( أ

 ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.  ( ب

يعّدل طلب اكتتابه في تلك األسهم قبل انتهاء  كما تجدر اإلشارة إلى أنه يحق للمكتتب الذي قدم طلب اكتتاب في أسهم الطرح قبل نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو 

 للفقرة )د( من املادة ) 
ً
 ( التاسعة والسبعون من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.79فترة الطرح، وذلك وفقا

 طرح الاألوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق  5.9

 التداول أو إلغاء اإلدراج تعليق  1.5.9

، وذلك في أي من الحاالت اآلتية: يجوز للهيئة تعليق  (أ
ً
 التداول أو إلغاء اإلدراج في أي وقت حسبما تراه مناسبا

 للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.   -1
ً
 إذا رأت ضرورة ذلك حماية

 في االلتزام بنظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد  -2
ً
 تراه الهيئة جوهريا

ً
 السوق. إذا أخفقت الشركة إخفاقا

 إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها. -3

 إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق املوازية.  -4

يتضمن   -5 ال  عكس ي  استحواذ  عن  اإلعالن  بالكيان  عند  تتعلق  كافية  معلومات  عن  الشركة  أعلنت  حال  وفي  املقترحة.  الصفقة  بشأن  كافية  معلومات 

، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة املقترحة لالستحواذ العكس ي، فللهيئة اتخاذ    املستهدف، واقتنعت الهيئة بعد إعالن الشركة

 املرحلة. قرار بعدم تعليق التداول في هذه 

6-  
ً
 لذلك. عند تسرب معلومات عن الصفقة املقترحة لالستحواذ العكس ي، ويتعذر على الشركة تقييم وضعها املالي بدقة ويتعذر عليه إبالغ السوق وفقا

 متطلبات السيولة املحددة في الفقرة )ب( من املادة الحادية واألربعين ) -7
َ
ستوف

ُ
ة املحددة في الفقرة الفرعية ( من قواعد اإلدراج بعد مض ي املد41إذا لم ت

 ( من قواعد اإلدراج.42( من الفقرة )د( من املادة الثانية واألربعين ) 1)

 %( فأكثر من رأس ماله لدى املحكمة بموجب نظام اإلفالس. 50عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي للمصدر الذي بلغت خسائره املتراكمة ) -8

 ء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى املحكمة بموحب نظام اإلفالس.عند قيد طلب افتتاح إجرا -9

 نظام اإلفالس. عند صدور حكم املحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم املالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للُمصدر بموجب  -10

 التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.  عند صدور حكم املحكمة النهائي بافتتاح إجراء -11

 يخضع رفع تعليق التداول املفروض بموجب الفقرة )أ( املذكورة أعاله لالعتبارات اآلتية:  (ب

 للمستثمرين. -1
ً
، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية  معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف 

 ق من املرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. أن رفع التعلي -2

صدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.  -3
ُ
 التزام امل

 عن مزاولة نشاطات  -4
ً
ه من قبل الجهة  عند صدور حكم املحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي للُمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا

 ( من الفقرة )أ( أعاله. 8في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )املختصة ذات العالقة، وذلك 

 عن مزاو  -5
ً
لة نشاطاته  عند صدور حكم املحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا

 ( من الفقرة )أ( أعاله.9وفق الفقرة الفرعية ) من قبل الجهة املختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق

غاء إدراج األوراق املالية وإذا استمر تعليق تداول األوراق املالية مدة ستة أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءات  مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إل 

 للشركة. 

صدر في أي من  (ج
ُ
 الحاالت اآلتية:تعلق السوق تداول األوراق املالية امل

املســــــتمرة   عند عدم التزام الشــــــركة باملواعيد املحددة لإلفصــــــاح عن معلوماته املالية الدورية وفق متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات -1

 إلى حين اإلفصاح عنها. 

داء الرأي إلى حين إزالة الرأي املعارض أو االمتناع  عند تضـــــــــمن تقرير مراجع الحســـــــــابات على القوائم املالية للشـــــــــركة رأي معارض أو امتناع عن إب -2

 عن إبداء الرأي.

كة لتصحيح  إذا لم تستوف متطلبات السيولة املحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مض ي املهلة التي تحددها السوق املالية للشر  -3

 أوضاعه ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك. 
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 عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.عند صدور قرار  -4

( من الفقرة )ج( أعاله، بعد مض ي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق، وفي حالة  3( و)2( و)1ترفع السوق التعليق املشار إليه في الفقرات الفرعية ) (د

صدر خارج املنصة، ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق. إتاحة تداول أسهم ا
ُ
 مل

الت الواردة في الفقرة  يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من املرجح حدوث أي  من الحا  (ه

 )أ( أعاله.

صدر الذي ُعلق تداول أوراقة املالية االستمرار في االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. (و
ُ
 يجب على امل

صدر إجراءات  مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق  6إذا استمر تعليق تداول األسهم مدة ) (ز
ُ
املالية  ( أشهر من دون أن يتخذ امل

 للمصدر. 

صدر في إعادة إدراج أسهمه، فعليه تقديم طلب جديد إل  (ح
ُ
صدر. وإذا رغب امل

ُ
صدر لعملية استحواذ عكس ي، يلغى إدراج أسهم امل

ُ
  عند إكمال امل

ً
دراج أسهمه وفقا

 وااللتزامات املستمرة.لقواعد اإلدراج واستيفاء املتطلبات ذات العالقة املنصوص عليها في قواعد طرح األوراق املالية 

 ة. ال تخّل هذه املادة بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالق (ط

 االختياري لإلدراج  اإللغاء 2.5.9

مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب على الشركة تقديم  ال يجوز للشركة إدراج أوراقها املالية في السوق املوازية إلغاء اإلدراج إال بموافقة .1

 طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق املالية بذلك، وأن يشمل الطلب املعلومات اآلتية: 

 األسباب املحددة لطلب اإللغاء.  .أ

 نسخة من اإلفصاح املشار إليه في الفقرة )د( أدناه. .ب

ندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى املساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء آخر نسخة من املست . ج

 تتخذها الشركة.

 أسماء ومعلومات االتصال الخاصة باملستشار املالي واملستشار القانوني املعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.  .د

 تقبل وترفض طلب التعليق حسب تقديرها. يجوز للهيئة أن  .2

 يجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.  .3

يتضمن اإلفصاح على األقل سبب ، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن  عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب الشركة  .4

 اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة. 

 املؤقت التعليق 3.5.9

 عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون  (أ
ً
تأخير بموجب نظام  يجوز للشركة أن تطلب من السوق املالية تعليق تداول أوراقها املالية مؤقتا

بتعليق تداول األوراق    السوق املالية، أو لوائحه التنفيذية، أو قواعد السوق، وال تستطيع الشركة تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول، وتقوم السوق املالية

صدر فور تلقيها للطلب. 
ُ
 املالية لذلك امل

صدر، يجب على الشركة أن تفصح  (ب
ُ
 بناًء على طلب امل

ً
عن سبب التعليق واملدة املتوقعة له وطبيعة   - أقرب وقت ممكن    - للجمهور في    عند تعليق التداول مؤقتا

 . الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة

 من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة   (ج
ً
التداول مؤقتا أّن تعلق  للهيئة  لك وترى أن تيجوز 

للتعليق املؤقت ل لتداول االستمرار في  الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق املالية أو تخّل بحماية املستثمرين. ويجب على الشركة عندما تخضع أوراقها املالية 

 االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 

، ومن املحتمل أن تؤثر  لفقرة )ج( املذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركةللسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق ا (د

 في نشاط السوق أو في حماية املستثمرين. 

 لسوق املالية خالف ذلك.يرفع التعليق املؤقت للتداول عند انتهاء املدة املحددة في اإلفصاح املشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما لم تر الهيئة أو ا (ه

 إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها 4.5.9

صدر في إدراج أوراق مالية سبق إلغاء طلب إدراجها، يجب عليه تقديم طلب جديد وفق اإلجراءات املنصوص عليها في قواعد طرح  
ُ
األوراق املالية وااللتزامات  إذا رغب امل

 .املستمرة وقواعد اإلدراج
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افقات التي  6.9  األسهم بموجبها  ستدرجالقرارات واملو

 تم الحصول على جميع املوافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم بما في ذلك:

%(  20)  ما نسبتهعلى طرح  العادية  غير  التوصية للجمعية العامة  ب  (م2021/ 15/09)املوافق    ه08/02/1443  مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ  قرار (1

 د الحصول على املوافقات النظامية الالزمة.عفي السوق املوازية وذلك ب مليون ريال سعودي (30)قيمته السوقية  أو مامن رأس مال الشركة 

%( من 20نسبته )طرح ما  باإلدارة  على توصية مجلس    (م18/09/2021  ه )املوافق10/02/1443  الصادرة بتاريخ   موافقة الجمعية العامة غير العادية (2

 ( مليون ريال سعودي في السوق املوازية وذلك بعد الحصول على املوافقات النظامية الالزمة. 30رأس مال الشركة أو ما قيمته السوقية )

ه )املوافق 30/11/1443 بتاريخالهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقعها الرسمي  موافقة الهيئة على نشرة اإلصدار هذه وكافة املستندات املؤيدة التي طلبتها (3

 م(. 2022/ 29/06

قة مشروطة بالحصول على (، وهذه املوافم2021/ 15/11ه )املوافق  10/04/1443  بتاريخاإلدراج  على    شركة تداول السعودية )تداول السعودية(موافقة   (4

 موافقة هيئة السوق املالية. 

 أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أسهم معينةإفادة عن   7.9

 راجع "الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة    املساهمينكبار    يحظر على
ً
من    (ح)صفحة  " في  %( أو أكثر من أسهم الشركة5املساهمين الكبار الذين يملكون ))فضال

  (12) اثني عشر ما يملكونه من أسهم قبل مض ي فترةفيالتصرف هذه النشرة(، 
ً
)فترة الحظر(، وبخالف  املوازية السوق من تاريخ تسجيل وإدراج أسهم الشركة في  شهرا

 فترة الحظر املفروضة من الهيئة على املساهمين الكبار، ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.
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 التعهدات الخاصة باالكتتاب  10

 باالكتتاباإلقرارات والتعهدات الخاصة  1.10

 بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن املكتتب يقر بما يلي: 

 املوافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم املوضحة في نموذج طلب االكتتاب. -

 أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.  -

 ركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار. املوافقة على النظام األساس ي للش -

ر عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة اإلصدار هذه على معلومات جوهرية غي -

 في حال تمت إضافتها في النشرة.صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل مباشر على قبول املكتتب باالكتتاب 

ركة الحق في أنه لم يسبق له وألي فرد من عائلته املشمولين في نموذج طلب االكتتاب، التقدم بطلب لالكتتاب في األسهم املطروحة، ويوافق على أن للش -

 رفض طلبات االكتتاب املزدوجة. 

 ليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي هذه النشرة.قبوله األسهم املخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتع -

 ضمان عدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد استكمال تعبئته.  -

 سجل األسهم وترتيبات التعامل  2.10

 واملبالغ يمتلكونها التي واألسهم ومهنهم  إقامتهم وعناوين وجنسياتهم أسمائهم على يحتوي  للمساهمين بسجل (السعودية تــداول ) السعودية تداول  شركة تحتفظ

 . األسهم هذه من املدفوعة

 السعودية )تداول( األسهم سوق  3.10

 التداول   عملية  تتم.  م1990  عام  اململكة  في  كترونيإلل ا  سهمأل ا  تداول   وبدأ  كتروني،إللا   املالية  وراقأل ا  معلومات  لنظام  بديل  كنظام  م 2001  عام  في  تداول   نظام  تأسيس  تم

  واحدة   فترة  على  الخميس  يوم  حتى  حدأل ا  يوم  من  سبوعأل ا  أيام  من  عمل  يوم  كل  التداول   ويتم.  بتسويتها  وانتهاءً   الصفقة  تنفيذ  من  ابتداءً   متكامل  إلكتروني  نظام  اللخ  من

   10  الساعة  من
ً
،  3  الساعة  وحتى  صباحا

ً
   9:30  الساعة  من  وإلغائها  وتعديلها  وامرأل ا  بإدخال  فيسمح  وقاتأل ا   هذه  خارج  أما.  وامرأل ا  تنفيذ  هاالل خ  ويتم  عصرا

ً
 صباحا

  10 الساعة وحتى
ً
 .صباحا

  وامرأل ا أولوية وتحديد استقبال ويتم وامر،لأل  آلية مطابقة اللخ من الصفقات تنفيذ ويتم
ً
 أو  السوق  أوامر تنفذ عام وبشكل. للسعر وفقا

ً
  على املشتملة األوامر وهي ال

 وفق  تنفيذها يتم فإنه السعر بنفس أوامر عدة إدخال حال وفي ، السعر محددة وامرأل ا وتليها سعار،أل ا  أفضل
ً
 .اإلدخال لتوقيت ا

  فوري   بشكل  السوق   بيانات  توفير   ويتم  نترنت،إل ا  على  السعودية  تداول   موقع  أبرزها  مختلفة  قنوات  اللخ  من  املعلومات  من  شامل  نطاق  بتوزيع  تداول   نظام  يقوم

 آلي الصفقات تسوية وتتم". رويترز" مثل املعروفين املعلومات ملزودي
ً
 (.T+2) حسب عمل يومي خالل ا

 ضمان   بهدف   السوق،  مراقبة  مسؤولية  تداول   نظام  ويتولى".  تداول "   نظام  عبر  للمستثمرين  بالنسبة  املهمة  واملعلومات  القرارات  جميع   عن  فصاحإل ا  الشركة  على  وينبغي

 .السوق  عمليات وكفاءة التداول  عدالة

 تداول األسهم في السوق املوازية   4.10

السعودية إلدراج أسهم الشركة في    شركة تداول تم تقديم طلب لدى هيئة السوق املالية لتسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق املوازية، كما تم تقديم طلب إلى  

 السوق املوازية. 

سهم وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة، وتعتبر التواريخ واألوقات املذكورة في هذه يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األ 

 .النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط، ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق املالية

حسابات املكتتبين في "تداول"، وتسجيل الشركة وإدراج أسهمها في السوق املوازية، ويحظر  وال يمكن التداول في األسهم املطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في 

الذين يتعاملون في تلك األنشطة املحظورة من التداول امل  قبل التداول الرسمي، ويتحمل املكتتبون 
ً
تاما  

ً
سؤولية الكاملة عنها، ولن  التداول في أسهم الشركة حظرا

 . مستشاريها أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة تتحمل الشركة أو أي من من

  املؤهلين املستثمرين على املوازية السوق  في املدرجة األسهم تداول  يقتصر
ً
 (. " واملصطلحات التعريفات"  (1) القسم راجع )فضال
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 إجراءات عدم اكتمال الطرح 11

 )  هذه   اإلصدار  نشرة   في  املبين  الطرح  عملية  النتهاء  املحدد  التاريخ  في  الطرح  يكتمل  لم  إذا
ً
  ( ي )  صفحة  في"  الطرح  وإجراءات  املهمة  التواريخ"  راجع  فضال

  الهيئة بإشعار الطرح فترة  انتهاء  من أيام عشرة ( 10) خالل املالي املستشار سيقوم ،(النشرة  هذه  من
ً
  بإشعار  سيقوم ثم ومن الطرح اكتمال بعدم كتابيا

 .رسوم أو عموالت أي خصم دون  من - وجدت إن- املكتتبين من جمعها تم التي املبالغ إعادة  ستتم االكتتاب مدير مع وبالتنسيق  املكتتبين،

 و تعلميات أو إجراءات تصدر من هيئة السوق املالية في حال عدم الطرح.أ قرارات بأي التزامها الشركة وتؤكد
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 للمعاينة  املتاحة املستندات 12

كما في السجل  للشركة  متاحة للمعاينة في املقر الرئيس  لشركة املتعلقة بطرح أسهم الشركة وقبول إدراجها في السوق املوازية  مستندات اجميع  ستكون  

خالل غرفة بيانات افتراضية    ومن ، اململكة العربية السعودية.  11427الرمز البريدي    27901الرياض، ص.ب.    – حي السلي    –شارع اسطنبول    فيالتجاري  

خالل أيام العمل  . وذلك  (IPO@yaqeen.saمن خالل البريد اإللكتروني )  (يقين املالية "يقين كابيتال"  شركة)ومدير االكتتاب  املستشار املالي  سيتيحها  

الساعة   بين  الخميس(  إلى  األحد  الساعة    9)من  إلى   
ً
وامساءً   4صباحا تاريخ  ،  من  )املوافق  23/02/1444بتداًء  تاريخ  19/09/2022ه  وحتى  م( 

 :  نهاية فترة الطرح، ومن تلك املستندات على سبيل املثال ال الحصر  قبل أيام (7) عن الفترة  تلك تقل أال على م(28/09/2022ه )املوافق 02/03/1444

 .وعقد التأسيس للشركة األساس ي النظام ▪

 التجاري للشركة.  السجل ▪

 نمو(.  – السعودية )السوق املوازية  ق املاليةطرح وإدراج أسهم الشركة في السو تسجيل و قرار مجلس إدارة الشركة باملوافقة على  ▪

وطرح وإدراج أسهم الشركة في السوق املالية السعودية )السوق  موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بتسجيل   ▪

 لك بعد الحصول على املوافقات النظامية الالزمة.وذ نمو( –املوازية 

 . نمو(  –السوق املالية  السعودية )السوق املوازية في موافقة شركة تداول السعودية على طلب اإلدراج  ▪

 . نمو( –السوق املالية  السعودية )السوق املوازية موافقة هيئة السوق املالية على طلب التسجيل والطرح في  ▪

 . م2021ديسمبر  31للشركة للسنة املالية املنتهية في املالية القوائم  ▪

 .يقين املالية "يقين كابيتال"( شركة)تقرير التقييم للمصدر املعد من قبل املستشار املالي  ▪

 : من اإلصدار لكل   خطابات املوافقة على تضمين االسم والشعار واإلفادة في نشرة  ▪

 .("املالية "يقين كابيتاليقين  شركة) املالي املستشار .أ

 .(لالستشارات املهنية املحاسبون املتحدون  شركة) القانوني املحاسب .ب
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 القانوني  املحاسب تقرير  13

 م2021ديسمبر 31املنتهية في  املالية للسنة راجعةائم املالية امل و الق 1.13
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